
Wrrnrr(r(:r u ()on straat of steeg, voet- of fietspad eenzaam,
<lor1[1,1 of riskant vindt, kunt u dat melden bi] het meldpunt
:,;ocr,rll vr.rlrqlterd, tel 085-348555. Het meldpunt is bereik-
b,r,rr o1r rna(rndag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op
wor.rr:;<l.r<; v.rn 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden kunt u de
rrrcltlrrrr; rn:;J>rerken op een bandje.
Al:; hel rn<tgerh;k én gewenst is de bewuste plek sociaal veil!
(lcr t(l rnaken, kan de gemeente de nodige voorzieningen
(bllv extra verhchtrng, groen uitdunnen) treffen.

METDPUNT SOCIATE VEIIIGHEID

o85-348555

HOIJTEN SPEELGOED

Kado- en decoratieartikelen

voor betaalbare prijzen

op de markt

zaterdag - Kerkplein

woensdag - Arnhem Zuid
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Van de redactie.

Beste Heveanen,

nÍ.21

Achter ons ligt weer Pasen, koninginnsdag en
pinksteren. Voor ons ligt het Heveadorpsfeest, het 4e in
opeenvolging. Velen van ons zullen nog op vakantie
gaan en een enkele is alweer terug. Over het weer
hebben we itr ieder geval niet te klagen, hoewel een
goed Hollander altijd wel iets over het rà/eer te klagen
heeft. Het zal dus wel te warm en te droog §eweest
zijn. Maar volgens ons is het al een hele tijd mooi
weer.

Zoals vorige keer al aangekondigd was, zit er voor de
kindertjes weer een vrolijke middenpagina in dit
Heveaantje, Mmengesteld en getekend door Ineke
Hoekerswever, ga zo door.

Deze keer onder andere veel kopij van de groenclub, 't
een en ander "uit de oude doos" en e"" ZEER
belangrijke aankondiging.

De redactie wenst u veel leesplezier en verwacht weer
wat leuke vakantieverhalen/herinnsringen voor het
septembernu'nmer.

M.J. Meijer Cluwen

Het volgende Heveaantje verschijnt 17 september
1ee2' de stuitin*ri':ï;:,:;'fi';;reru van kopij is:
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Paaseieren zoeken

Tweede paasdag was het dan
verzamelen op het speelveld,
Hunenschans te gaan.

Daar aangekomen werden de kinderen
in twee groepen verdeeld, kinderen van
0 tot en met 4 jaar en kinderen van 4
tot en met 8 jaar. Het was de
bedoeling dat de jongste kinderen de
rode chocolade eitjes moesten zoeken
en de andere kinderen de blauwe
chocolade eitjes.
Had je tien van deze eitjes gevonden
(deze mocht je natuurlijk zelf opeten),
dan kon je een gekookt ei gaan halen
et deze zo mooi mogelijk versieren.
Als je het leuk vond en op tijd klaar
was mocht je er nèg een versieren,
waar menigeen dus ook gebruik van
maakte.
Daar er op het veld allemaal tafeltjes
stonden konden de kinderen hier
makkelijk aan werken.
Ondertussen werd er voor de kinderen
limonade en voor de ouders koffie
geserveerd, en voor allen was er
heerlijk paasbrood.
Hier mijn complimenten, omdat dit
reuze goed en lekker was. Heel wat
ouders konden weer eens eyen
bijpraten, menigeen had elkaar van
alles te vertellen.
Daarna werd door een vakkundige jury
beoordeeld wie het mooiste ei had
gemaakt.
Van 0 tot en met 4 jaar viel in de
prijzen:
Thomas Meijer, Jelle van de Waa,

zoYeÍ, 'S morgens om haH elf
om daarna in stoet naar de

Simone en I-aura Maussart.
En van de kinderen van 5 tot en met 8
jaar viel in de prijzen:
Madeen van Muilekom, Femke van de
Waa, Selma Maussart en Ferry
Dorresteijn.
De kinderen die geen prijs hadden
mochten toch nog iets uitzoeken en dit
alles ging natuurlijk in de vorm van
chocola. Het is dan toch leuk dat ieders
kinderhand gevuld is. En zo gingen 31
kinderen met iets lekkers naar huis.
Ik moet toch nog even kwijt dat de
paashaas zelf niet aanweÀg was, maar
heel misschien is die er volgend jaar
wel bij. We zullen afwachten, want dit
is zeker voor herhaling vatbaar.

Rita van Muilekom.

No ha zutwi bcgor let rchildm w & cicta!

En ze schilderden...
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schilderden..-

toen wos het tiÍd voor de priisuitreikingl

Tenoijl de kinderen noest arbeiden, togr;Touders in de rentezon ffi,
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Waarbij Jorien haar beste be;iir rrrrrette

ook voor de "grote,, kinderen *oiiíiGerdien",
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Hevea Brasiliensis (vervolg)

Vanuit Azië is de Hevea Brasiliensis
ook in Afrika t:itgezet, een werelddeel
met de goede klimatologische
omstandigheden. De diefstal heeft een
positieve kant en wel de redding van
gezonde Hevea Brasiliensis planten.
Rond L920 veroorzaakte een schimmel
de achteruitgang van de latexproduktie.
Deze schimmel is nog steeds actief en
veroorzaakt veel sterfte onder de
bomen. De ziekte komt niet in de

andere werelddelen voor. De gevolgen
voor Zuid-Amerika waren echter
desastreus. De rubberbaronnen waren
qua macht vergelijkbaar met de huidi-
ge cocaiinebaronnen, maar dan legaal.
Dit resulteerde in het bouwen van
prestige objecten o.a.' het operagebouw
in Manaus in 1896. Natuumrbber is
nog steeds een belangrijke grondstof,
noodzakelijk voor autobanden (-io-
stens 20Vo). Voor grote banden als
vliegtuigbanden en banden vooÍ
ruimtevaartuigen wordt l00%o rubber
gebruikt, omdat synthetisch materiaal
verbrand. De rubber van de plantages

in Azië kon goedkoper geproduceerd

worden, omdat op t ha. 400-500
bomen groeien en 1 persoon meeÍ
latex kon verzamelen dan 10
Seringneiros in het oerwoud. Wild
verzamelde latex had nooit aan de
hedendaagse waag naar latex kunnen
voldoen. De latexvaten (aders) lopen in
een spiraal tegen de richting van de
wijzers van de Hok in. Voor het
aÍtappen wordt een snee gemaakt in de
bast over de helft van de stam in
tegenovergestelde richting var de
vatenloop om zoveel mogelijk vaten te
bereiken. Aan het einde vau het gootje
hangt een bakje. De snee (de groei-
cellen mogen niet beschadigd worden)
geeft een paar uur latex. Daarna stolt
de snee dicht, een zellbescherming
tegen ziektes en insecten. De kunst van
het latex tappen is: zo dun mogelijk
schrapen en een optimale latexvloei. Te
dun schrapen geeft te weinig latex, te
dik schrapen beschadigt de boom. De
sneden worden langs de stam naar
beneden toe verlengd. Het tappen be-
glnt in het 5c-7" jaar en kan tot 30 jaar
doorgaan. Het vernieulv'en van de snee
gebeurt om de 2-3 dagen. l,atex
bestaat urt 33Vo rubber, 2%o hars, lSVo
eiwit en water. De verzamelde latex
wordt direct naar de fabriek ge-

transporteerd. Hier wordt er ammoniak
aan toegevoegd om het stollen tegen te
gaan. Dan wordt het in tankwagens
of -schepen naar de rubberverïyer-
kende fabrieken gebracht. Soms wordt
het direct verwerkt tot ruwe rubber
(soms huisvlijt), door de latex te laten
stollen onder toevoeeitrg van

azijn en mierezuur in lange kuipbaden
onderverdeeld door dicht op elkaar
geplaatste doodatende dwarswanden.
De lange rubberstroken worden dan
gewassen, geperst, in stukken gesneden

en enkele dagen bij 45-46 graden
gerookt tot crëpe rubber om in
fabrieken verder verwerkt te worden.
Toen de ruwe rubber alleen nog uit
Zuid-Amerika kwam, werd het vanuit
de Braàliaanse havenplaats Para ver-
scheept. Vandaar de naam pararubber
voor rubber van de Hevea Brasiliensis.
De industriële verwerking en de
toepassingen van rubber is een ander,
nog langer, verhaal. De keerzijde van
de rubberplantages is, dat er veel
oorspronkelijk regenwoud is
verdwenen en in mindere mate, dat er
nieuw wordt gekapt. De biologische

diversiteit is verdweneq welke planten,
dieren, schimmels en bacteriën waren
dat. En om natuurbehoud een legale
reden te geven, hoeveel positieve
gebruiks-, medicinale-, reihseminerende
(stuiÍmeel, zaadceller) mogelijkheden
zijn verloren gegaan.

De Groenclub
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De groenbeurs.

Aktiviteiten en gebeurtenissen die regelmatig terugkeren worden al
snel tradities. De groenbeurs wordt eÍ zo langzamerhand een, met
het daarbij behorende groenbeurs\ryeer, regen. Dit groeizame weer
heeft u er gelukkig niet van weerhouden onze beurs in groten getale
te bezoeken.

Het tlema van deze beurs was: het
landschap en het beheer hiervan. Bij
verschillende stands was hierover
informatie te verkrijgen. Door middel
van persoonlijke uitleg bij 'Vijf dorpen
in het groen" en de "Gemeente
Renkum" of via een fotoreportage van
,SCLG'.

Voor de kinderen waren door het
'M* een aantal niet alledaagse
inheemse dieren meegenomen
waaronder een reuze ringslang. Deze
konden op een grote belangstelling
rekenen van zowel groot als klein.
Door de regen viel de plantenverkoop
in de middag wat tegen, ondanks dit
heef t de verkoop t.b.v. de
vslsnigings'kas weer een lichte stiisrng
te ziet gegeven.

Hierbij wil ik dit korte verslag
afronden met iedereen die geholpen en
gekomen is te bedanken, speciaal
Michel Koppeschaar (hij had wat
rugklachten na het opzetten van de
tent.)

De groenclub

In het volgende Heveaantje wordt de
prijsvraag van de groenbeurs bekend
gemaakt.

Hakselaar

De gemeente bezit twee hakseLnachi-
nes, die gratis worden uitgeleend aan
burgers om b.v. snoei- en tuin4fval te
verwerken tot snippers. U kunt hier-
over contact opnemen met de gemeen-
tewerf, te108373-L%2

Wist u dat:

- de hellingen van de Duno een Ílink
aantal broedende appelvinken
herbergen.

verslechterd.
vogels in de winter graag
meloenpitten eten.

een kilo groente die in de
buitenlucht groeit, L1 keer minder
energie kost, dan L kilo groente uit
verwarmde kassen.
in het overwegend jonge loofbos
van het bosreservaat van de Duno
een hoge dichtheid van de
winterkoning is vastgesteld.
er op dit moment jonge reein in
onze directe omgeving zijn die erg
kwetsbaar zijn: hetzelfde geldt voor
op de grond broedende vogels.
de groene en kleine specht in
Heveadorp zijn gehoord.

Wijk onderhoudsmedewerkers

Heeft u ze al gezten, Gerard van de

Wardt en Rinie Kuiper? Begin dit jaar
njn ze als banenpoolers begonnen met
het verwijderen van (zwerf)afval. Sa-
men doen ze de helft van de gemeente
Renkum, ook HeveadoÍp. Z,e ruimen
veel verpakkingsmateriaal van versna-
peringen op, maar ook tuinafval dat in
de berm ligt.
Kortgeleden hebben zn veel puin uit de
beek verwijderd. Opvallend veel afval
ligt er regelmatig achter het grote
aanplakbord.
Wanneer zp n Heveadorp werken,
wordt de speelplaats meestal niet over-
geslagen, ondanks de 4 prullenbakken.
U kunt Rinie en Gerard tegemoetko-
men door o.a. uw eigen straatje schoon
te houden.
Fiin dat ze dit werk willen doen!

Brasserie - Restaurant de Valkenier
's Maandags gesloten Oude Oosterbeekseweg 8

Doorwerth/Heveadorp
G 085-336423

Gevraagd:
Oproepkrachten

16-2O jaar

Kom en proef eens van onze
kunt u à la carte eten.

vernieuwde kaart. Ook op ons terras
Piet en Teunie Fortuin

de vitaliteit van de beuk duidelijk is

-10- -11-



M aktiviteiten

U bent van harte welkom met ons
komende tijd gaan we naar:

zo 14 juni 14.00 uur: Wolfhezer bossen
met z'n Wodanseiken.
Beginpunt: Parkeerplaats Natuur-
monumenten aaln de Wolfhezerweg,
ingang tegenover bord "Foresterie".
Openbaar vervoer: geen.

ma 15 juni 9.25 uur: Wandeling
Meinerswijk.
Beginpunt: hoek Drielsedijk - viaduct
Westerveld, te bereiken met buslijn 35
(vertrek 9.08 uur van station Arnhem.
Koffie: Steenen Kamer.

wo 24 juni 19.00 uur: Bos en hei bij
Bennekom.
Beginpunt Restaurant "De Wiltgraef",
Selterskampweg, Bennekom.
Openbaar vervoer: lijo 88 halte
Groenewoud + 5 minuten lopen.

za a juli 14.00 uur: De uiterwaarden
van de Blauwe Kamer.
Beginpunt Oude steenfabriek bij het
Opheusdense veer, Grebbedijk, tussen

Wageningen en Rhenen.
Openbaar vervoer: geen.

wo 15 juli 19.00 uur: Verschillende
landschappen rondom Wageningen,
fietstocht.
Beginpunt: Camping "De Wielerbaan",
Zoomweg, Wageningen. Fiets
meenemen.

ma 20 juli 9.20 uur: Heemtuin

mee te wandelen of te fietsen. De

Presikhaaf.
Beginpunt: Station Presikhaaf (lijn 26,
9.10 uur van station)
Koffie: China Town.

zo 26 jvh 14.fi) uur: Rondom kasteel
Doorwerth.
Beginpunt: ophaalbrug bij het kasteel,
Fonteinallee Doorwerth.
Openbaar vervoer: geen.

wo 5 augustus 19.00 uur: Fietsen
rondom Oosterbeek.
Beginpunt: Concertzaal, Beneden-
dorpseweg schuin tegenover het oude
ker§e, Oosterbeek. Fiets meenemen.

zo 16 augustus 14.(X) uur: Wat is er
veel natuur in de stad!
Beginpunt: bij de Nudepoort, hoek
Emm2pa1ft/Nudestraat, Wageningen.
Openbaar vervoer: Iijn 50, 80, 81 balte
Hof vaa Gelderland.

ma 17 augustus 9.25 uur: Wandeling
Terlet-Imbos.
Beginpunt: halte Terlet.
Openbaar vervoer lijo L24, vertrek
9.06 uur van station.
Koffie: De Termiekbel. Geen honden
mee!!!

wo 26 augustus 19.00 uur:
Heidewandeling over de Doorwerthse
Heide.
Beginpunt: begin fietspad van Heelsum

naar Wolfheze, evenwijdig aat de
snelweg A50, Heelsumse kant.
Openbaar vervoer: lijn 50, 80, 81, 88
halte Beekdal + 10 minuten lopen.

De duur van de wandelingen is
ongeveer 1.Yt ulur, lange wandelingen
en fietstochten een halÍ tot 1 uur
langer.
Inlichtingen:
over het IVN:

H. Keijzer, tel. 085- 33 24 69
over wandelingen:

Mw. T. van Eck, tel. 08389- 15988.

ZOEKTU:/{ED
meer dan normale maaitijden, net een buiten-
gewoon vriendelijke bedieni.& tegen normale
prijzen? Dan natuurlijk naar:

TTOTEI 'DREYEROORD"

Voor al bïe receptie§, diners,
koffietafels en - let op...

KOUDE BUFFETTEN!

Graaf van Rechterenweg 12
OOSTERBEEK
N.S. Station - Eindpunt lijn 1

A. van der Straaten
TeleÍoon 33 31 69

9kn
Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
TeleÍoon 085 - 33 35 35

Herenstraat 25
391 1 JB Rhenen
Telefoon 08376 - 6402
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Het zit vo1 gaatjes en toch vo1 water. Ííat is dat?
2. Het is soms kort, het is soms lang; naar het is nooit meer dan

één voet 1ang.
3. Hoeveel maanden hebben 28 dagen?
4. Iemand droeg twee verschillende schoenen. Toch kon hij normaal

lopen. Hoe kan dat?
5. Wat vind je in Putten en Petten, maar niet in Àmsterdam?
6. Hoe zwaar is lood?
7. lJe1ke berg kan brullen?
8. lrlat r.reegt een groenteman, die 1.85 rneter lang is en bovendien

zeer dik?'
9. Wie is het oudst, de zon of de maan?
10. Wat krijgt ieder kind, als 23 kinderen samen 315 bonbons, 27

stukken taart en 112 repen chocola delen?
11. I,rlat heeft geen begi-n, rnaar ook geen einde?
12. In het begin van het jaar is het dik en aan het eind van het

jaar dun. Wat is dat?
13. Wat kan zonder voeten lopen?
14. Welke molen heeft geen wieken?
15. Aan welke tafel kun je niet eten?
16. In welk kasteel kun je niet wonen?
17. Wat is klein in Groningen, maar groot i.n Noordwijk?
18. l{elke boog kun je niet spannen?
19. Wat heeft geen deur en geen raam en gaat toch open en dicht.?
20. l,le1ke pijp kun je nier roken?
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Van de kaartcommissie

Het kaartseizoen is al weer achter de rug en we kunnen terugkijken
op een geslaagd seizoen.

we waren dit jaar met het kaarten in Natuurlijk gaan rile volgend seizoen er
de zaal van "het Trefcentrum" aan de weer met frisse moed tegenaan. Alleen
van der Molenallee in Doorwerth. hoeven we niet meer naar Doorwertl,
Aldaar was het leuk en geznlhg toeven maar blijven we gezellig in Heveadorp
en zo dachten velen er over, want er met onze kaartavonden en wel in "De
kwamen steeds meer kaarters; aan het Valkenier".
einde van het seizoen waren er 34 Misschien dat er nu nog meer kaarters
klaverjassers en 15 jokeraars met een komen. Er krrnnen nog steeds mensen
gemiddelde yan 7 tafels per koruen kaarten, vooral jokeraars. u
kaartavond. bent van harte welkom.
In januari zijn wij gestart met een
verloting. Hetgeen door de meeste De data voor het volgend seizoen zijn:
kaarters zeer leuk gevonden werd. Er 28 september
waren leuke prijzen voor de verloting. 2ó oktober
Er werd dit jaar ook gespeeld voor de 23 november
seizoensprijs (hiervoor werden de 6 2L december
beste resultaten van het seizoen bij 25 januai
elkaar opgeteld). De prijswinnaars 22 februari

19q2

Dq3

22 maarl
26 aprtl

Wij wensen u tot slot een hele fijne
zomer toe en hopen u te mogen
verwelkomen op de eerste kaartavond

1) J. Holman 29557 punten M mei
2) Mw. Mars 29339 punten Alle data Àjn maandagavonden en we
3) Mw. van strien 29135 punten beginnen om 20.00 uur. kt wel: in

en de beruchte poedelprijs is voor J. "DeValkenier,,.

voor dit seizoen zijn:
Bij het klaverjassen:

Bruggink met 24993 punten.

Bij het jokeren:
1) Trudy Snel 400 punten van het volgende seizoen.
2) Tetje Cooke 482 punten

en de beruchte poedelprijs is voor Harry Beuker
Marja van de Berg met 666 punten. Sybe Meijer

Wij willen iedereen die bij ons is
komen kaarten bedanken vooÍ dit
seizoen, want dankzij hen k'nnen we
zÉWea dat het geslaagd was.

-16- -17-

PETER BOEKHORST
AUTOSCHADE- EN ONDERHOUDSBEDRIJF

TEVENS VERKOOP VAN NIEU\À'E EN
GEBRUIKTE AUTO':'Mr

KLINGELBEEKSE\ryEG 60
OOSTERBEEK

08385 - 10011

Wij zijn gespecialiseerd in alle soorten autoschadeherstellin-

gen- Hierbij maken wii gebruik van een spuit/droogcabine
en Sikkens autolakken. Atle kleuren worden door ons zelÍ

gemaakt.

Bij reparatie gratis leenauto en teruggaaf van eigen risico bij

eigen schuld.



Van de Aktiviteitencommissie

Nog even en het is zover....Het vierde Heveadorpsfeest is dan een
feit.

27 Jurrt zal Heveadorp wederom uit z'n
voegen barsten... tenminste als u uw
opgave formulier(en) ingeleverd hebt.
Ook dit jaar Àjn er weer een aantal
mensen super aktief geweest. 7-e
hebben er voor gezorgd dat het ook dit
jaar weer gaat gebeuren, maar de
kroon op hun vrijwilligheid bent u, uw
aanwezigheid op het dorpsfeest geeft
aan dat u het waardeert.
Heeft u zich al opgegeven als
vrijwilliger om te helpen tijdens het
feest? Het kan nog steeds. Geef u op
bij Berend Jan Joustra, Noorderlaan
15.

l)s yslgniging heeft op het speelveld
een vaste elektrakast laten plaatsen
met daarin de nodige aansluitingen, dus
dit jaar geen kabels meer vanuit de
woningen rond het speelveld.
Wij hopen dat ook de jeugd deze kast
zal ontzien. LET OP: het is een
elektrakast, waarin ook krachtstroom
zit, dus'LEVENSGEVAARLIJK'.
Ook heeft de vereniging de benodigde
verlengkabels aangeschaft. Namens de
aktiviteitencommissie willen wij het
bestuur hiervoor bedanken.

namens de aktiviteitencommissie,
S. Meijer
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25 jaar tennisvereniging Duno

rn 1967 werd tennisvereniging Duno opgericht. Dit houdt, in dat dit
jaar het 2í-jarigjubileum gevierd kan worden.

Om één en ander te vieren heeft men
besloten een jubileumsreceptie te
houden. Alle leden en oud-leden zijn
op deze receptie van harte welkom. De
receptie wordt gehouden op zaterdag
20 juni vanaf 16.00 uur in het clubhuis
van de TV Duno op sportpark de
Waaijenberg te Doorwerth.

Eea 30-tal mensen hebben zich bezrg
gehouden met het uitgeven van een
boek over 25 jaar tennis bij Duno. De
eindredactie van het boek lvas in
handen van Peter van Waveren. Het
boek, genaamd '25 JAAR DUNO
TENNIS 1967-1992., zal op de receptie
officieel worden aangeboden aan de
heer Verlinden, burgemeester van de

gemeente Renkum. Het boek is
uitgevoerd in 4 kleurendruk en bevat
veel (oude) foto's. Daarnaast is een
lijst otrEenomen waarop alle (oud)-
leden staan vermeld. Het boek geeft
een beeld van de geschiedenis van TV
Duno door de jaren heen.

Het boek is tijdens de jubileumreceptie
te koop voor / 25,-. Men dient er
echter rekening mee te houden dat het
gÍootste aantal boeken reeds bij
voorintekening is verkocht. Om één
van de resterende 170 boeken in uw
bezit te krijgen is het dus raadzaam om
bijtijds aanwezig te zijn.

Mocht u vragen hebben of informatie
willen hebben over het jubileum en de
daarbijhorende activiteiten, dan kunt u
contact opnemer met nummer 085-
336066.



Koninginnedag, 30 april 1992

Ook dit jaar organiseerde de Oranjevereniging "Doorwerth-
Heveadorp" weer de festiviteiten op koninginnedag. Iedereen kan
terugzien op een gezellige dag met veel activiteiten voor de kinderen
en vertier voor de ouderen, afgesloten met een fraai wurwerk.

De traditionele koninginnedagomgang,
gestart om precies 9:00 uur was,
evenals elk jaar, muzikaal omlijst door
"Kunst Na Arbeid". Het gebeuren werd
eveneens traditioneel gekenmerkt door
het uitwisselen van wetenswaardig-
heden door meelopende ouders en
door het gepiep van wieltjes van
fietsjes en driewielers. Hoewel de zon
zich niet liet zien, was het weer toch
aangenaam.

Na de korte omgang door Heveadorp
vertrok K.N.A. in de richting van
Doorwertl, daarbij enige driewielertjes
achterlatend, voor wie de tocht naar
Doorwerth nog een te grote wereldreis
leek te àjr.. De K.N.A, inmiddels
aangekomen in Doorwerth, musiceerde
echter onverdroten verder en de
Doorwerthse kinderen vulden de stoet
aan en begaven zich naar het
feestterrein.

Op het feestterrein was alles al in
gereedheid voor de feestdkheden,
waaronder: zaklopen, ballen gooien,
hindernisbaan, ballonopblazen en nog
veel meer. Alle kindertjes hadden hier
duidelijk veel plezier en de
volwassenen grngen hier verder met
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het uitwisselen
wetenswaardigheden.

van

De daaropvolgende pauze was bestemd
om de inwendige mens te versterken.

Het middagprogramma was al even
vrolijk als het ochtendprogramma, met
dit verschil, dat de zon Àch steeds
meer liet zien.
's Middags kon men pony rijden,
darten en zijn geld besteden op de
knolletjesmarkt. Ook hierna waren er
weer prijzen.

AIs afsluiter volgde er het vuurwerk,
aansluitend aan de lampion-optocht. Ik
weet helaas echter nog steeds niet
waar het weitje van Dries is?

Af.geàen daarvan gaaa, orrze compli-
menten naar de organisatie van deze
koninginnedag.

MJ. Meijer Cluwen
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Hier volgt een belangrijke mededeling!

Sinds dit voorjaar wordt u, wanneer u de Valkenier
bezoekt verwelkomt door Piet en Teunie Fortuin.

Dit, beste leirÉrs, berust echter op een misverstand. Het blijkt
namelijk, dat u in werkelijkheid verwelkomt wordt door Piet

p61[rrin en Teunie Koelewijn. Om deze "onïortuinlijke" situatie in
het reine te brengen, zal er het volgende plaatsvinden:

Op 23 ilurrrt l9y2 treden in het huwelijk:
Piet Fortuin en Teunie Koelewijn

Om dit heugelijke feit kracht bij te zetten wordt van 17:30 tot
18:30 uur een receptie gehouden. Hiervoor is elke Heveaan

uitgenodigd.
Hierna zullen Piet en Teunie in besloten kring van het

bruidsdiner gaan genieten.

Wij, de redactie, wensen het bruidspaar het allerbeste toe (en

zlllen vanzelfsprekend ook van de partij zijn).
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Kom ik er weer even goed a1...

Recept: Turbo kip

Deze keer een recept dat zo klaar is (in ongeveer een kwartiertje).
Vandaar de naam turbo kip.

Benodigdheden voor 4 personen:
- ca.400 gr. kipfilet
- T0 à200 gr. onrbijtspek
-lu
- paprika
- champignons
- doperwten
- worteltjes
- aardappelschijfjes
- peper

Snijd van te voren de ui, paprika,
champignons en worteltjes in stukjes
(hoeveelheid naar behoefte). Als dit te
tijdrovend is kan ook een pak diep-
vriesgroente uit de supermarkt worden
gehaald, nadeet minder lekker. Hak
de kipfilet en het ontbijtspek in stukjes
en bestrooi de kip met wat peper. Bak
de kipfilet zachtjes terwijl je het
ontbijtspek er aan toevoegt. Voeg
daarna de groente er aan toe. Net
zolang roerbakken totdat ééu en ander
gaar is. De aardappelschijfjes bakken
en erbij geven. Eventueel kunnen de
aardappelschijfjes nog gemengd
worden met het kip/groentemengsel.
In plaats van de genoemde groenten
kan ook met andere worden gewerkt,
afgestemd op de persoonlijke smaak.
Het bovenstaande is echter erg
smakelijk.

Richard van Oosterwijk



Kinderopvang

De Stichting Kinderopvang Humanitas is een dochterorganisatie van
Humanitas, Nederlandse Vereniging vooÍ Maatschappelijke
Dienstverlening en Samenlevingsopbouw.

Gastouderopvang is een voor Neder-
land nog jonge vorm van georganiseer-
de kinderopvang. Een Humanitas gast-
oudercentrale bemiddeld tussen ouders
clie opvang zoeken voor hun kind(eren)
in de leeftijd van 0 tot L2 jaar (de
vraagouders) en ouders die thuis tegen
een vergoeding kinderen willen opvan-
gen (de gastouders). De gastoudercen-
trale vormt een onderdeel van het
landelijke netwerk gastoudercentrales.
De gastoudercentrale funktioneert als
uitvoeringsorgaan ten behoeve van e€n
bepaalde wijk, gemeente of regio.

Door middel van een zorgvuldige se-
lectie zorgt de consulente van de gast-
oudercentrale eryoor dat er een pas-
sende koppeling tot stand wordt ge-
bracht tussen de vraag- en de gastou-
ders, waarbij een proeftijd van Z
maanden in acht wordt genomen. Aan
het einde van deze proeftijd beoordeelt
de consulente of de gerealiseerde op-
vang voldoet aan de kwaliteitseisen van
de gastoudercentrale en aan de wensen
yan vraag- en gastouders. Humanitas
draag! vervolgens zorg voor een zo
optimaal mogelijke kwaliteit en
continuiteit van de opvang. Hiertoe
worden o.a. periodieke bezoeken
afgelegd bij de gastouders thuis,
worden er thema-avonden en
kursussen georganiseerd en wordt

zorggdragen voor vervangng bij
ziekte of vakantie van de gastouder.
Veel mensen die voor gastouderopvang
kiezen, vinden zelÍ, dat de opvang in
de meer intieme sfeer van de huiselijke
omgeving is te prefereren. Voorts kan
de buiten- en naschoolse opvang over
het algemeen gemakkelijk door middel
yan gastouderopvang worden
gerealiseerd. Voor arbeidsorganisaties
betekent een en ander, dat de feitelijke
opvang afgestemd kan worden op
werktijden, woonplaats en plaats van
tewerkstelling van het personeel.
In de gastouderopvang is het gebruike-
lijk dat de gastouders (die de kinderen
verzorgen) betaald wordt door de
vraagouders. Een vast bedrag per uur
wordt hierbij geadviseerd (momenteel

Í 4,- Wr uur per kind). Deze voorzie-
ning stelt ouders in staat deel te nemen
aan het arbeidsproces of het maat-
schappelijk leven. Ten gevolge van de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
worden bedrijven en instellingen in
toenemende mate geconfronteerd met
zorgen omtrent het trehouden en
rverven van geschikte medewerk(st)ers.
Reeds vele, zowel plaatselijke als
landelijke bedrijven, instellingen
hebben zich reeds bij onze organisatie
aangesloten zoals bijv. KBB,
l,andmacht/Luchtmacht, ANWB, PTT
etc. Momenteel zijn wij op zoek naar
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H.J. VERHOLT
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een gastouder in Heveadorp die 4 à 5
dagen per week op een baby wil pas-
sen. Voor meer informatie bel: 080-
553085 Vragen naar Nancy Otten.

Het Nationaal
Reumafonds

Hartelijk dank voor uw gcede bijdrage.
De opbrengst in Heveadorp bedroeg
Í 563,85.



Landgoed Duno

Uit jaarverslag 1931 -1935 Geldersch Landschap

Reeds bij het leven van den heer Odo
van Moten, den vorigen eigenaar van
het landgoed de Duno, dreigde de
opkomende crisis het bewonen var
groote landhuizrn onmogelijk te
maken. Om te voorkomen, dat àjn
dood het einde zou beteekenen van
zijn geliefde bezittjng, vermaakte hij
haar aan het Geldersch l,andschap.
Het landgoed, groot 65 H.A., ligt
tusschen het dorp Oosterbeek-Laag en
het kastcel l)oorwerttr, Caar waar de
steile uitloopers van de Veluwsche
heuvelen door den Rijn bespoeld
worden. Mijlen in den omtrek is de
heuvelrij nchtbaar en ieder ontwaart al
vanuit de verte de plek, waar het witte
huis van een lichtgroen grastapijt
oprijst tusschen het hooge geboomte,
dat aan de scherpe lijnen van steile
heuveltoppen en diepe erosiedalen een
zachte ronding heeft gegeven en alles
in een kleed van donker groen heeft
gehuld.
Doch niet enlel vanaf de laagte geziell
is de indruk van de Duno onvergete-
lijk. Wanneer men van het westen
binnentomend langs velerlei gÍilige
paadjes eerst tusschen eikenhakhout en
daarna onder hooge beuken doorwan-
delt, dan een boog maakt rondom de
vijvertjes, die boven elkaar in den bo-
dem van een glooiend ravijn z.ijn ge-
nesteld, tenslotte hoogeropgaand ge-
heel onverwacht aankomt op het terras
van het witte huis, thans hotel de Du-
no, dau blijft men verrast staan voor

het wijdsche uitzicht, dat zich daar aan
de bezoekers vertoont.
Wie in deze streken minder goed be-
kend is, waant àch al in het buiten-
land. Maar weldra herkent ieder Ne-
derlander hier zijn Vaderland in den
mooisten vorm. Hier voelt hij z,ich één
met zijn eigen bosschen en op den
voorgeschoven heuveltop blijft hij
vernrkt staan. Diep aanàjn voeten ziet
hij den ouden Rijn met zijn moderne
scheepvaart. Hij volgt met zijn oog den
zilveren stroom langs stad en dorp,
totdat water en land zich in nevelige
verten verliezen. Recht tegenover zich
aanschouwt hij de vruchtbare Betuwe
met weiden, boomgaarden, boerderijen
en kerktorens, beschermd door den
kronkelenden bandijk en omzoomd
door de groene strook der
uiterwaarden, waar het bonte vee
grazend en herkauwend tot taak schijnt
te hebben om aan het landschap meer
kleur en leven te geven.
Bij het bezoek aan de bosschen en aan
de met zwaaÍ geboomte begroeide
Huneschans, zal de wandelaar in zijn
gedachten terug gaan tot den tijd der
oude Saksen, die hier een burcht
bouwden om van daaruit de geheele
omgeving te kunnen beheerschen, en
hij zal er nch niet meer over
verwonderen, dat de verlaten schans en
het eeuwenoude bosch daaromheen,
jachtgebied van cle hertogen van Gelre
en van de heeren van Doorwerth, stof
voor menige sage geworden is.
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Zoo zag àch de Stichting n ty3l, bij
de overdracht van de Duno, weer in
het bezit van een nieuw landgoed
gesteld. Een brok tratuur van den
allereersten ratrg en van meer dan
locale beteekenis.
De eerste zorgyat het bestuur was om
een goede bestemming te vinden voor
het heerenhuis. Ook hier viel weldra
de keus op een hotel. Voordat het huis
daartoe geschikt zou àjn, moest een
u6a2isnlijke verbouwing plaats hebben.
Hieraan werd een bedrag van
f 22.962-68 besteed. Op deze wijze,
werd een betrekkelijk klein hotel ver-
kregen, dat dank zij de tegenwoordige
leiding het allerbeste biedt, wat men in
een hotel kan wenschen. De
ingebruikneming geschiedde n 1y33.
Misschien zou een grooter gebouw,
geàen de talrijke aanvrager in den
zomeq betere exploitatieresultaten
opleveren, maar van den andere kant
zijn er steeds menschen, die ongaarne
hun intrek in een werkelijk groot hotel
nemen.
Op het landgoed de Duno zijn meerde-
re villa's en kleinere woningea. Door
verschillende omstandigheden kwamen
enkele ervan leeg te staan. Het is te
verwachten dat, zodra met het voorjaar
de trek naar buiten begint, geschikte
huurders gevonden zullen worden. In
de laatste jaren werden de meeste
woningen gemoderniseerd.
De bosschen, die bestaan uit hoog op-
gaand loofhout, in hoofdzaak beuken,
en voorts uit groote gedeelten overjarig
eikenhakhout, worden door twee vaste
arbeiders onderhouden. In verband
met de nabijheid van een bebouwde

kom, moest hier van vrije wandeling
worden afgeàen. Daarvoor in de plaats
kwam een regeling met wandelkaarten
voor degenen, die geen begunstigers
van het Geldersch Landschap zijn.
Tot het landgoed behooren nog de
uiterwaarden aan den voet der heuvels
tot aan den Rijn; en op de noor-
derlijkste punt van het terrein, aan den
anderen kant van den Ouden
Oosterbeekschen Weg een voor ieder
bezoek afgesloten natuurreservaat met
bronnen en moerasachtigen bodem, dat
thans nog dezelfde begroeiing vertoont
als in de zestiende eeuw, toen het als
een "elsepasken" \ryerd aangeduid. Hier
wordt in een vijver nog de ruihe van
den middeleeuwschen Hof te Seelbeeck
gevonden.
De heer W. Bulk, die reeds door wijlen
den heer van Vloten belast was met de
ndmini5,1m1is van de Duno, bleef deze
functie vervullen tot einde 1935, toen
hij in Rijksdienst trad. Daarna werd
voorloopig een opzichter aangesteld.

(Met dank aan Antony Marcelis)
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