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Van de redactie.

Beste Heveanen,

nr.?2

De vakantie heeft u duidelijk sprakeloos gemaakt.

Gelukkig zijn er toch nog wetenswaardigheden te mel-
den. Van ooze society-journalist ontvingen wij een
gedegen verslag van het afgelopen dorpsfeest en ook is
er voor de kindertjes weer Ineke HcekeÍswever's vro-
lijke middenpagrna. Wij hopen dat u wederom weer
veel plezier aan "'t Heveaantje' mag beleven.

M.J. Meijer Cluwen

Het volgende Heveaantje verschijnt 73 november
1992, de sluitingsdatum voor inleveren van kopij is:

22 oktober 1992

HOUTEN SPEELGOED

Kado- en decoratieartikelen

voor betaalbare prijzen

op de markt

zaterdag - Kerkplein

woensdag - Arnhem Zuid

DE SPEELHAAS

08367 - 62809
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Recept: Stoverij van lever en spek

Voor al die mensen, die zogenaamd geen lever lusten, maar dol zijn
op pàté.

benodisdheden:
800 g lever
300 g katenspek
250 g champignons
2 uien
2 appels
2 teten knoflook
5 eetlepels bloem
5 eetlepels madeira
2 eetlepels zilveruitjes
3 theelepels tijm
3 theelepels peterselie
lf?hter water
1./L6 liter room
peper & zout

- grote koekepan met
dikke bodem

- ovenvaste pot of
schaal met deksel of
een Römertopf

- sgfoirimspaan of spatel
- garde

voorbereidino
e Doe het in reepjes gesneden spek in

de koekepan op middelhoog vuur.
Doe na 1 minuut de in dobbelsteen-
tjes gesneden lever erbij en voeg
naar smaak peper en zolut toe. Znt
het vuur hoog en schep regelmatig
om.Znt zodra de lever donkerbruin
begint te worden het vuur laag en
schep met een spatel ef 56[rrim-
spaan de lever en de spek in de pot.
Doe vervolgens de kruiden en de

appel (in partjes) in de pot.
e Doe de gesnipperde uien en de

fijngehakte knoflook in de koekepan
et zËt het wur weer hoog. Voeg na
2 minuten de champignons (heel)
toe. Laat dit alles 10 minuten bak-

ken onder regelmatig omscheppen.
Znt hierlo.a het vuur laag en schep
met een spatel of schuimspaan de
uien, knoflook en champipons in
de pot.

a Z-et het vuur wederom hoog en doe
de bloem in de koekepan en blus
dit direkt onder konstant roeren
met een garde met de % liter water
af. Maak dit af met de room en de
madeira en doe alles in de pot.7.et
het vuur uit.

PETER BOEKHORST
AUTOSCHADE. EN ONDERHOUDSBEDRI JF

TEVENS VERKOOP VAN NIEUWE EN
GEBRUIKTE AUTO'S 

M
KLINGELBEEKSEWEG 60

' 
,-)

OOSTERBEEK

085 - 340469 b.g.g. 08385 - 10011

Wij zijn gespecialiseerd in alle soorten autoschadeher-

stellingen. Hierbij maken wij gebruik van een

spuit/droogcabine en Sikkens autolakken. Alle kleuren

worden door ons zelÍ gemaakt.

Bij reparatie gratis leenauto en teruggaaÍ van eigen

risico bij eigen schuld.
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fsleiÍlinq
e Indien u een ovenvaste pot of

schaal met deksel gebruikt dient u
de oven voor te vervraÍmen op
180". Een Römertopf mag nooit in
een vooÍverwarmde oven geplaatst
worden.

e 7*t de pot in het midden van de
oven op 1"80" gedurende:
- Yz vw voor ovenvaste pot
- 1 uur voor Römertopf

Als bijgerechten kunt u bijvoorbeeld
aardappelpuree of aardappelkroketjes
en rode kool of rode bietjes geven,

doch ook sla past goed bij het gerecht.
Eet smakelijk...(!)

Maarten Meijer Cluwen

GROOTS HEVEADORPSFEEST !

Yaa onze sterreportÉr ter plaatse

HEVEADORP - Op 27 juni werd alweer het vierde Heveadorpsfeest
georganiseerd (inderdaad in 1993 het eerste lustrum). Dit keer had
men eindelijk geluk met het weer, dat is andere jaren wel eens an-
ders geweest.

Overdag werden diverse activiteiten kleine foutjes ruimschoots compenseer-
voor de jeugdigen georganiseerd (van de. De compleet verschillende muziek-
spellencircuit tot vossejacht). In de stijlen die lret's Dance en de Hevea
middag stonden de finales jeu de bou- Blues Band hanteren, zorgde voor de
les en volleybal op het programma. Na nodige afwisssling, al was de tegenstel-
afloop hiervan (rond 4
uur) deed de bar
goede zaken. Immers,
het vochtverlies, dat :

veroorzaakt werd -:\ \

door de geleverde :
topprestaties, moest
weer op peil worden
gebracht. Ik kan mij

indruk onttrekken dat - -
ook niet- sporters
(zeker drie-vierde van de aanwezigen)
hun vochtniveau hebben aangevuld.
Tussen 6 en 8 uur was het wat rustiger
op het Heveaveld, maar het was de
bekende stilte voor de storm. Om 8
uur begon het belangrijkste: het vierde
Heveadorpsfeest.

De muziek op deze avond werd ver-
zorgd door Irt's Dance en de Hevea
Blues Band in gelegenheids formatie.
Dit laatste bleek geen al te grote gevol-
gen te hebben voor de kwaliteit; men
speelde met bezieling, hetgeen de

ling soms wel eÍg
gxoot als je eerst
'Johnny be good' van
de Hevea Blues Band
hoort en daarna een
vertolking van een
nummer van Hazes of
Alberts door Irt's
Dance. Een voordeel
heeft één en ander
wel: een ieder komt
aan njn/haar muzika-

le trekken.

De barbecue werd ook dit jaar weer
verzorgd door slager Stinissen uit
Loil/Didam. De pakketten waren dit
jaar anders van samenstelling dan
voorgaande jaren (erg lekker en leuk
voor de afwisseling). De kalkoenpoot
uit pakket A was een lekkere vondst,
ook kon men op deze wijze de oerdrif-
ten en eetgewoonten van de mens
analyseren. Een andere verandering
betrof het braden van het vlees: dit
jaar werd dat voor je gedaan. De me-
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\Mij heten u
waÍm welkom

Kom eens kennismaken met een Allian-
ce sauna. Want bij ons kunt u zich in
een schone hygiënische omgeving heer-

lijk ontspannen. En wordt dit uw eerste
saunabezoek? Dan zullen §/e u graag

precies vertellen, hoe u het meest van
een sauna kunt genieten.

sruNehu.umucm

SAUNA
DE BAKENBERG
J.C. ZwaaE
Bakenbergscweg 6ó

óE14 MK Amhem
r 0E5-43 30 41

ningen hierover verschilden nogal. De
één vond het handig en makkelijk,
omdat een ander er niet met jouw
vlees van door kon gaan, terwijl de

ander het geznlhg keuvelen onder het

braden van het vlees miste (altijd leuk
voor een aantal sappige verhalen).
Hoewel dit jaar een kleine honderd
pakketten minder afgenomen werden
dan vorig jaar tijdens het 75-jarig be-
staan van Heveadorp, was het op de
avond zelf niet veel rustiger. Nu aten
de mensen (mede door het puike weer)
hun vlees op het veld op in plaats van
thuis bij de buis. Door het grote aantal

aanwezigen op het feest is ook dit jaar

weer een gezonde hoeveelheid drank
door de dorstige kelen gegleden. Het
wekt dan ook geen verbari.g dat enke-
le (?) Ilersonen de volgende morgen
met een wazig gevoel rondliepen. Het
feest grrng door tot in de kleine uurtjes
en werd bij sommigen thuis nog even
vrolijk voortgezet met één (of meerde-
rc???) afzakkertjes. Uw sterreporter
heeft de hele avond van het goede

hapje en drankje kunnen genieten,

mede omdat hij enkele personen er op
had gewezen, dat er weleens smakelij-
ke verhalen in 't lleveaantje konden
verschijnen als er niet snel voor dat
hapje en drankje werd gezorgd.

Eén en ander betekent wel dat de
organiserende activiteiten-commissie er
volgend jaar een flinke kluif aan heeft
om tijdens het eerste lustrum dit vierde
feest te overtreffen.

Activiteitencommissie bedankt en tot
volgend jaar!

Van de kaartcommissie

Het nieuwe kaartseizoen staat weer voor de deur. Maandag 28 sep-
tember vanaf 20.00 uuÍ wordt er weer om de prijzen gespeeld.

22 Íebruai
22 maart
26 apil
?A mei

Aanvang cp alle speelavonden is 20.00
uur. Tot ziens op 28 september a.s.

Harry Beuker en Sybe Meijer

Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 085 - 33 35 35

Herenstraat 25
391 1 JB Hhenen
Telefoon 08376 - 6402

28 september
26 oktober
23 november
21 december
25 janrai

t9y2

Wij hopen dat het dit jaar net zo druk
wordt als vorig jaar. Het liefst zien wij
natuurlijk meeÍ meosen. Zoals reeds in
een vorig Heveaantje is vermeld,
wordt er dit seizoen gekaart in de
"Valkenier". De afstand hoeft dus geen
bezwaar meer te zijn om niet te ko-
men. Op elke kaartavond vindt weer
een verloting plaats waar leuke prijsjes
zijn te winnen.

Ieder lid mag dit jaar weer éón intro-
ducé meenemen. Het inschrijfgeld is
niet verhoogd en bedraagt dus 2 gul-
den 50 per persoon.

Hieronder nogmaals de data waarop
komend seizoen kan worden geklaver-
jast of gejokerd.

-6-
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Van de activiteitencommissie

Bij deze willen de leden van de activiteitencommissie een ieder be-
danken die zich tijdens het laatste dorpsfeest heeft ingespannen om
er iets onvergetelijks van te maken.

Zorder de inspa.nningen van dezn
mensen had het vierde feest geen door-
gang kunnen vinden. In het bijzonder
wil ik bij deze de sponsors van het
vierde Heveadorpsfeest bedanken, te
weten: De Valkenier, De Bilderberg-
grrcp, Rehamij, Melis Transport en
Scouting Oosterbeek.

Volgend jaar zal het Hevea-
dorpsfeest op 26 juní plaatsvin-
den.

I.eg deze datum dus maar vast in uw
agenda. Het vijfde feest (eerste lus-
trum!) zal een klapper worden. Voor-
dat het zover is, zullen nog diverse
andere activiteiten plaatsvinden, maar
t.z.t. hoort u daar nog meer over.

De activiteitencommissie

ZEKIU:/ED
meer dan normale maahijden, met eea buiten-
gevoon wiendclile !6dignin& tcgen noÍmele
prijzen? Dan natuurlijt naar:

Hotel 'DREYEROORD'

Voor al uw recepties, diners,
kofÍietaÍels en - let op...

KOUDE BUFFETTEN!

Graaf van Rechterenweg 12
OOSÏERBEEK
N.S. Station - Eindpunt lijn í

A. van der Straaten
ïeleloon 33 31 69

Op bezoek bij...

De leeftijd van 87 jaar bereiken, nog weten wat je wil en met volle
teugen genieten van je huis, je tuin en de plaats waar je woont.

Zn loopt eÍ n(E steeds warm voor als

ze erover vertelt. Op bezoek bij me-
vrouw Hannink, Dunolaan 19 en al 67
jaar bewoner van Heveadorp, dus één
uit de vÍo€ge uurtjes van ons dorp, en
zij behoort dus tot de groep die het
langst in ons dorp wonen.

'Als meisje van 20 jaar kwam ift naar
Heveadorp, 3 jaar or421 mijn tweede
vader als wever in dienst kwam bij de
fabriek. Ik kwam pas later, omdat ik in
Duitsland nog een fijne baan had in
een delicatesse bakkerij.
Mijn vader was gesneuveld in Frank-
rijk in 19L5 en mijn moeder was her-
trouwd. We woonden toen op de Mid-
denlaan L3. Voor mij duurde dat niet
lang, want ik leerde mijn man kennen
die als wever in dienst kwam bij de
fabriek. Hij kwam uit Nijverdal waar
in die tijd veel wevers vandaan kwa-
men.

Voordat we op de Dunolaan in het
huis kwametr wonen, wat door de heer
Scheffer nog gebouwd is, hebben we
na ons huwelijk eerst enkele jaren in
Oosterbeek gewoond. Mijn man is dus
als wever begonnen in de fabriek.
Later werd hij chef van enkele afdelin-
gen. We kregen negen kinderen, een
respectabel gezin. Dat betekende voor
die tijd dat ieder dubbeltje dat werd
uitgegeven aan twee kanten werd be-
keken. Het was niet altijd makkelijk,

maar het is ons gelukt en ik ben er
trots op dat alle kinderen een goed
plekje in de maatschappij hebben ge-

vonden.

Het uitgaar,sleven ging vaak niet ver-
der dan de uitspanning de Zalmen. Er
njn er heel wat die met een borrel op,
op de fiets van de Z,almen terug kwa-
men en dan moeite hadden om de
bocht om de vijver te kunnen nemen
en dan recht uit fietsten met alle gevol-
gen van dien; de vijver in dus.
Wij waren hier gelukkig en hebben het
fijn gehad, ook wij hadden natuurlijk
net als iedereen goede tijden en slechte
tijden. Er was veel steun van de fa-
briek. Dat is wel iets waar ik wat van
wil zeggen, want ik heb me soms ge-

ergerd aan de vele negatieve publica-
ties over de fabriek. Op sociaal gebied
waren er voor die tijd best goede voor-
zieningen, met name hebben de heer
en mevrouw Wilhelmi zich daarvoor
ngezet.

Er wordt dan wel verteld, dat er 's
avonds om 9 uur gekeken werd of
iedereen het licht uit had gedaan. Maar
er wordt dan niet bij verteld dat de
elektra gratis door de fabriek geleverd
werd. En dan is het toch niet zo gek

dat als de mensen zich niet aan de
afspraken hielden, dat er een kwartjes-
meter werd geplaatst. In het voorzie-
ningenpakket dat gratis door de fabriek

-8- -9-



werd geleverd, zaten ook het badhuis,
de dokter, de verpleegkundige en de
kraamhulp. Voor water behoeÍde men
ook niet te betalen en om de paar jaar
werd zelfs de binnenkant van je huis
geschilderd. Kom er vandaag maar
eens om. In 1983 is mijn man op 83-
jarige overleden: sindsdien ben ik dus
alleen. Ik heb veel steun van de kinde-
ren die me regelmatig bezoeken. Nog
steeds heb ik het naar mijn zin en ik
ben het nog lang niet beu. Het gaat
wel wat achteruit met mij, ik kan niet
meer zo hard lopen en zo en ik kan
niet alles meer zelf. Maar ik geniet nog
iedere dag van mijn huis, mijn tuin en
de plaats waar ik woon. Over een
bejaardenhuis praat ik niet, dit hier is
mijn bejaardenhuis."

Een bijna mensenleven Heveadorp. Ik
haal dit aantal jaren zeker niet meer.
Ik wens mevrouw Hannink nog eetr
fijne tijd toe in haar eigen bejaarden-
huis op de Dunolaan en blijf genieten!

Cees Bouwman

Recycling

De meimaand ligt reeds geruime tijd achter ons. Op 9 mei werd de
3" groenbeurs door de groenclub georganiseerd.

Met de netto winst van de plantjesver-
koop willen wij in het nieuwe seizoen
leuke evenementen aanbieden aan de
bewoners van Heveadorp. Graag wil-
len wij in L993 een vernieuwd assorti-
ment aanbieden. Hiervoor vragen wij
uw hulp. Mocht u binnenkort in uw
tuin gaan werken en tot de ontdekking
komen, dat er te veel planten in staan,

dan houden wij ons aanbevolen. Plant-
jes en lege potjes kunt u afgeven (of
neerzetten) op Schefferlaan 26 en 38
en Ir. Munterlaan29. /,

\[

H.J. VERHOLT

TUINARTIKELEN

EN

HOUTBLOKKEN
VOOR OPEN HAARD

OF KACHEL

div- soorten consumptie
aardappelen
ook voor opslag

Jhr, Nedermeijer van Rosenthahpeg 81

Oosterbeek Tel. 0E5 -33444E
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Herfstschoonmaak

Was tot voor kort de wintertuin een onzichtbare tuin waar aan kort-
geknipte plantenresten en grijs bevroren aarde niets te bespeuren
was van de andere seizoenen, nu is de aanblik in de wintertuin in ere
hersteld.

bodemdiertjes, zoals onder andere
rryoÍmen, insektenlarven, duizendpoten,
pissebedden. In het gunstigste geval
komen ze op de composthoop. In sep-

tember krijgt de egel vaak voor de
tweede keer een nest met jongen. Met
zo'n herfstschoonmaak verdwijnt er
veel voedsel voor de egels en worden
moeder en jongen gestoord (beschut-

ting verdwijnt). In april kunt u heel
makkelijk het dode planten materiaal
verwijderen.

Het "nette" hoeft ons allang niet meer

te kwellen. Voor de meeste planten is

de dekking van hun eigen oude kleed

de beste bescherming en een herfst-
schoonmaak is verleden tijd. Bij een

herfstschoonmaak verdwijnen veel

-14- -15-

Oud-hollandse plantenrassen

Op donderdag 22 en vrijdag 23 oktober is er in het Openluchtmu-
seum een verkoop van zaden van diverse kruiden en planten en stek-
jes van oude appelrassen, heesters en vaste planten. 085 - 576111

Hondsdraf (Glechoma hederacea) De
geslachtsnaam komt van de Griekse
naam voor "Polei", een muntsoort
(plant) die vroeger veel gebruikt werd.
Polei werd door Linnaeus bij de munt-
familie ondergebracht en de vrijgeko-
men naam glechoma gebruikte hij voor
de hondsdraf. Een andere verklaring is
dat het aÍgeleid is van 't woord glecho,
een Griekse munt. Dit slaat op de
bladvorm van hondsdraf. Hederacea

betekent op klimqp (hedera) gelijkend,
dit is de wetenschappelijke soortnaam.
Voor Linnaeus' tijd heette de plant
hedera terrestus -grond klimmer. In
Utrecht en ap Walcheren komt de
naam aardveil voor. Heel oude namen
(t1600) zijn onder andere eerdt veyl,
eerdveil en lage veil. In Eageland
groundivy en in Frankrijk Lierre ter-
restÍe en in Duitsland Erdefeu en
Gundefeu. Aan de paarsblauwe bloem
is te zien dat het een lipbloemige is.
Een plant met altijd gÍoene niervormi-
ge tegenover elkaar staand gekarteld
blad, dat in de lente paarsachtig kleurt.
Het kruipt en plant zich voort met
onder andere wortels aan de stengel-
knoppen. Het blad heeft een sterke
kruidige geur. Op een zonnige plaats
vormt het kleine bladeren, waardoor
de bloemen, die in de schijnkransen
staan om de stengel goed te zien Àjn.
De bloemen knnnen ook roze of wit
gekleurd zijn. Hondsdraf is een van
+40 planten, fie overal in Nederland
voorkomen. Het groeit op alle grond-
soorten, in de schadu\ry' en in de zon.
Hondsdraf heeft niets met hond en
draf te maken. Het is een verbastering
van een oud hoogduits woord:
Gundreba verworden tot Gundref,
Gondraf, Hondsdraf. In Brabant komt
de naam ondraaf voor. Gund of gond
is wond-vocht-etter; reba is rank. De

TiONDS DRÀF



naam is te vertalen als: een over de
grond kruipende en rankende plant die
zwerende wonden heelt. De Goereese
naam Hoenderdarm wordt beschouwd
als een verre verbastering. Darm was

een aanduiding voor planten die kro-
pen of slingerden. Een andere (Duitse)
verklaring zegt dat de volksnaam Gun-
derebe, Gunderman etc. wijzen naar

een oudnoorse Walkure, Gunde of
Gunur. Walkuren waren gdinnen van
het slagveld, die Odi, de oppergod van

de Germanen, de gesneuvelden naaÍ
het Walhalla (hemel) moesten brengen.
In Groningen heten aardgeesten (Ka-
bouters) aulken en in de Achterhoek
oelken. In die streken heet hondsdraf
oelkenblatties, uulkenblatties en oer-
kenblatties. Hoefijzertje is een Zuid-
hollandse bsnnming, omdat het blad
enigszins hoefijzervormig is. Paarde-
voetje is nog een variant. Door de
kruipende verspreiding wordt het in
Limburg krutje-door-den-toen ge-
noemd. Op Voorne en Beiedand heet

het blauwe muur. Van Gceree komt
ook de naam blauwe ganse muuÍ,
waarschijnlijk werden ganz,en er mee
gevoerd of zochten ze't zelÍ. In Silezië
werd het in het nest van gawzet gelegd

o@at de jongen groot en sterk zouden
worden. De Noordoverijselse naam

bruine grieten is een raadsel of zijn de
donker gekleurde blaadjes in het voor-
jaar de reden. In Friesland is de naam

tongerbloem terug te brengen tot de
gewoonte om het blad te gebruiken ter
bescherming van huis en hof tegen
6liftssminslag. Tonger = donder. Heel
vroeger n.l. was hondsdraf aan Thor
gewijd, god van donder en onrveer.

Misschien was het de blauwe kleur van
de bloem. Blauw was de kleur van de
bliksem bij de Germanen, vandaar de
Duitse naam donnerebe. De slavische

perkoknes komt van Perkannos, de

Slavische dondergod. Melkzuiger, een

volksnaam ui1 §rcllingwerf, komt van
een oud (heidens) gebruik, om de koe
die 't eerst buiten was na de winter, te
tooien met een krans van hondsdraf of
er door heen te melken, om de melk-
gift het hele jaar gunstig te beinvloeden
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en het vee tegen ziekten te bescher-
men. De naam zereogenbloem in Wa-
terland duidt op de toepassing bij lo-
pende ogen. Ook in de officiële ge-
neeskunde tot in de twintiger jaren
werd hondsdraf hoog aangeslagen en
heette het Herba Hederae terrestris. In
apotheken stond altijd een fistelpot,
een zalf.

Hondsdraf was een van de belangrijk-
ste kruiden. Het recept werd aan de
kaak gesteld en als kwakzalverij ver-
oordeeld en verboden. De fistelpot
verdween langraam uit de apotheek. In
borstthee (hoest en verkoudheid) is
hondsdraf hoofdbestanddeel. In enge-
land heette het Gilltea, een populair
geneesmiddel. Al in de tijd van konin-
gin Elisabeth de eerste was het in de
straten van London te koop. Op witte
donderdag werd het gegeten in een
voorjaarssoep. Een overblijfsel van een
heidens reinigrngs-ritueel om na de
winter, in het voorjaar allerlei groenten
en kruiden te eten. Zoals nu nog het
bekende kruidmoes. Interessant zijn de
insekten die hun sporen achterlaten in
het blad. Een galwesp (liposthenes
latreillei) veroorzaakt grote harige
bladopzwellingen (gal), die vroeger
door kinderen in Frankrijk als snoep
werd gegeten. De gal van de galnug
(Dasineura glechomae) is beursvormig
en is ontstaan uit een bladpaar. De
larve van een mineervlieg (Phytomyza
glechomae) eet het bladgroen, de mijn-
garlrgen zijn te zien als lichte slierten in
het blad. Het gedroogde bloeiende
kruid bevat onder andere looistof,
bitterstof, saponine, vluchtige olie en

hars. Vandaar de samentrekkende en
slijmoplossende werking bij ontstekin,
gen eÍ hoest en de toepassing in mond-
spoelingen en gorgeldranken. Kortom
een heilzaam plantje.

Industrieel werd het in de bierbrou\rye-
rij aangewend om bier helder te ma-
ken. Dit was vóór het gebruik van hop.

Tot slot de "anti-diabolische" werking is
te testen door op Walpurgisnacht (30
april op 1 mei), een krans van honds-
draf te dragen. Zo kan men onder
andere in Heveadorp alle heksen loka-
liseren. Het proberen waard.

De groenclub



trompetboonr

zaad van de trompetboom

-18-

Ingezonden.
Ingezonden stukken zijn geheel
heid van de Redactie, terwijl

stukken niet worden

buiten verantwoordclijk-
copieën van ingezooden

teruggezonden.
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M aktiviteiten

Ook in het najaar kunt u weeÍ fijne wandelingen maken met het
IVN. Hopelijk met net zulk mooi weer als deze zomer!

zo L3 sept lz.N - 16.00 uur: Open dag
met rondleidingen in de heemtuiq de
ylindsÍtnin en de stadsboerderij van
het Centnrm voor Natuur- en Milieu-
educatie aan de Ruitenberglaan.

ma 2l sep 9.25 uur: Wandeling door
Rozendaal.
Beginpunt: Hoek Schetm-
sewegfKerklaan te Ro-
zendaal, te bereiken met
buslijn 4, die om 9.15 uur
van station Arnhem
vertrekt.
Koffie in de Rozenhoek.

zo 4 okt 11.00 uur:
Rondleidi.g door Bur-
ger's Zoo.
Beginpunt: bij de ingang
van de dierentuin.

ma 19 okt 9.30 uur:
Wandeling door Westerveld.
Beginpunt: bij de Ned.Herv. kerk aan
de Huissensedijk te Elden, te bereiken
met buslijn 35, vertrek 9.19 uur van
station Arnhem.
Koffie in 'de Betuwe". (I-et op het
aanvangstijdstip van deze wandeling is
gewijzigd!)

di 20 okt 14.00 uur: Herfstvakantie-
rondleiding in Burger's Zoo met als
thema:"de huid".
Beginpunt: bij de ingang van de dieren-

tvin. Zo ook op wo 2L okt en do 22
okt om L4.00 uur.

zo 25 okt 13.30 uur: Paddestoelenwan-
deling in Marièndaal.
Beginpunt: Ingang van Mariëndaal aat
de Utrechtseweg.

zo 1 nov 14.(X) uur: Rondleiding in
Burger's Zoo.
Beginpunt: bij de ingang van de dieren-
tuin.
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Milieu Educatie Centrum twee jaar

Het Milieu Educatie centrum bestaat al weer ruim twee jaar. In die
tijd is er heel wat van de grond gekomen.

"groei en bloei" voor grrep 3/4 en een
les "dieren, nader bekeken" voor groep
5/6. Na dit jaar hopen we voor elke
groep elk jaar een les te organiseren.

De kleuters zijn op kabouterpad ge-
weest, de groepen 5 tot 8 hebben de
beken verkend, de groepen 7 en 8
hebben al twee keer een boomfeest-
dagrvandeling gehad, vele groepen zijn
op slootjesex-
cursie geweest
of hebben het
leven van bijen
of edelherten
bestudeerd.
Ook zijn door
alle scholen
regelmatig
leskisten ge-
leend over tal
van natuur/mi-
lieu-onderwer-
pen.(Voor wie
hier niet mee
bekend is, een
leskist is een
komplete les
met informatie,
opdrachten en
alle benodigde materialen, alles verpakt
in een kist.)
Toen we op L mei 1990 begonnen,
rvaren er drie van deze kisten, nu zijn
het er inmiddels zestien!
Afgelopen cursusjaar zijn kleuters en
bovenbouw op het centrum geweest
voor eer les over respectievelijk afval-
scheiding en dieren. Het nu net begon-
nen jaar komen er opnieuw twee les-
sen op het MEC, namelijk een les

Behalve voor
de scholen gaan
we ons in toe-
nemende mate
ook richten op
de gehele be-
volking. Zo
organi seerde
een stagiair van
de Hogeschool
"IJsselland" in
Deventer bij
ons een zwert-
vuilactie in
Renkum/Heel-
sun. 11 oktober
organiseren we
een dergelijke
aktie in Ooster-
beek, Wolfheze

en Doorwerth/Heveadorp. Gezien "het
verleden" van Heveadorp, verwachten
we hier een hogere opkomst van de
bevolking, dan in Renkum/Heelsum!

Naast het organiseren van lessen en
excursies voor schoolgr@pon, zijn we
ook bezig met het inrichten van een
documentatiecentrum, waar iedereen
voor educatieve doeleinden informatie
en materialen kan lenen. Het docu'nen-



tatiecentrum bestaat uit:
- boeken
- tijdschriften
- "natuurprodukten"
- dia's

een archief van artikelen en illustra-
ties, ook over gebieden in onze

omgeving
wandplaten en posters
videobanden
audiobanden

Bij ons werk hebben we regehnatig

hutp gehad van vrijwilligers. Ook ou-

ders hielpen vaak een handje mee bij
excursies of een les op het Milieu
Educatie Centrum. Maar....we kunnen

nog veel meer hulp gebruiken! Voor
het documentatiecentrum, moeten nog

tal van administratieve klussen gedaan

worden.
De administratie van de leskistenuit-
leen en de controle van de kisten is

een tijdrovende zaak. Hulp daarbij zou

zeer welkom zijn.
Het dia-uitleensysteem moet nog ont-
worpen worden, evenals een lijst van

alle series met een korte beschrijving
van elke diaserie.
Het in elkaar zetten vat ontdekdoosjes
over tal van onderwerpen of het afron-
den van een nog niet helemaal voltooi-
de leskist behoort tot de mogeliikhe-
den.
Het timmeren van kisten is voor ons

een nuttige zaak, helaas komen q/e er
zelf niet aan toe, wie wel?
Het bekijken van videobanden en een

lijst maken van de verschillende films
en natuurprogramma's die erop staan is

ook een mogelijke klus.

Voor al dezn werkzaa*heden is geen

speciale voorkennis nodig. Als u bereid
bent een handje te helpen kan dat oP

elk tijdstip ïvaarop u dat wilt en wij
aarwezig zijn op het MEC. U zit ver-
der nergens aan vast (wij werken oP

maandag, woensdag en donderdag).
Wie dat wil kan zo eens bij ons bin-
nenlopen.

Met vriendelijke groeten,

Gerard Redeker
José Steenvoorden
Íet.34 21 5O
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Belangrijke mededeling yan de aktiviteiten-
commissie

Voor de jeugd wordt een bowling georganiseerd

Op 9 oktober wordt er door de bewo-
nersvereniging een bowlingavond geor-
ganiseerd van 20.00 uur tot en met
22.00 uur aan de bowlingbaan op de
Schelmseweg. De avond is bedoeld
voor de jeugd van l-2 tot t 1-6 jaar,
waarvan de ouders lid zijn van de
bewonersvereniging. De toegang is
gratis. lrden krijgen hiervoor nog een
persoonlijke uitnodiging.

De activiteitencommissie
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(ware grootte)

Geld halen enbetalen
gaatstee ds makkelij ker :

met'n pas en pin-code

Babobank trl
Meerbankvoorje geld
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