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Van de redactie.

Beste Heveanen,

nr. 23

De activiteitencommissie heeft haar eeÍste klusjes erop
zitte .7.o zijn de eerste kaartavonden alweer achter de
rug. De jeugd heeft tijdens een avondje bowlen de
bovenhandse trekstoot in de praktijk kunnen brengen.
Uiteindelijk kwam er toch een v/innaar naar voren. Wie
dit is, leest u verderop in dit F{eveaantje.

Ook vindt u in deze uitgaye weer een bijdrage van de
bewonersvererriging. U wordt dus weer op de hoogte
gebracht van het reiler en zeilen van de vereniging.

In het midden is voor de kinderen weer de inmiddels
bekende kinderpagina van Ineke Hoekerswever opge-
nomen. De kinderen kunnen er dus weer tegenaan.

Op de laatste 5 pagina's vind u een zeer leuk artikel,
ons toegezonden door de heer Bunschoten (waarvoor
onze dank), gekopiéerd uit "Arnhem en zijn toekomsti-
ge ontwikkeling", uitgave Vereeniging voor Vreemdelin-
genverkeer, uitgegeven februari 1919.

In het vorige Heveaantje schijnt in het artikel "Op
bezoek bij mevrouw Hannink" een foutje geslopen te
zijn. Mevrouw Hannink meldde ons, dat de lichten niet
om 9 uur, maar om 11 uur uit moesten zijn. Dit klinkt
ons al wat beter in de oren!

Het volgende Heveaantie verschiint 30 januari 1993
de sluitingsdatum voor inleveren van kopij is:

4 ianuari 1993

HOUTEN SPEELGOED
Kado-, Kerst- en decoratie-

artikelen
voor betaalbare Pri.izen

oP de markt
zaterdag - KerkPlein

DE SPEELHAAS

08367 - 62809
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Kaartplezier in de Valkenier

van onze stemePorteÍ ter Plaatse

Heveadorp - Op 28 september jl. is het nieuwe kaartseizoen ge-

opend. Een nieuw seizoen, een nieuwe lokatie: 'De Valkenier"

De opkomst was goed deze eerste

avond na de vakantie. 20 klaverjassers

en 7 jokeraars gingen onderling de

prijzen verdelen. Door sommigen werd
weer op het scherPst van de snede

gestreden om de te behalen Punten.
Dat dit niet altijd lukte is duidelijk. Je

moest immers maar weer afwachtten

met wie je nu weer een ronde zou

mogen spelen. De wedstrijdleiding had

dan ook moeite om alles in goede

banen te leiden. Volgens zeggen beb'
ben diverse personen geprobeerd de

leiding om te kopen met enkele alcoho-

lische versnaperingen. De leiding was

echter immuun voor deze praktijken,

er zijn dan ook geen Punten dubbel
geteld, hetgeen door sommigen ver-

ondersteld werd.

Tussen de bedrijven door werden ook
weer loten verkocht. Hiermee waren

deze keer prijzen van het Wereld Na-

tuur Fonds te winnen. De 400 beschik-

bare loten (nummers 600 t/m 999)

waren zo aan de man gebracht' Wat bij
de trekking van de winnende nummers

wel frappant was, was dat veel hoge

nummers uit de chamPagnekoeler

tevoorschijn werden getoverd. Ook
hier werden opmerkingen over ge-

maakt. EÉn van de lotenverkoPers

bleek zclf alleen maar htlgc nummc:rs

te hebben! Golukkig won hij geen

prijs. De ramp ril/as anders niet te over-

zien geweest.

Na deze trekking werd de laatste kaart-

ronde gespeeld. Daarna kon de balans

worden opgemaakt. Bij het jokeren

bleek het erg spannend te zijn geweest.

De resultaten van de 7 jokeraars lagen

erg dicht bij elkaar in de buurt. Bij het

klaverjassen bleek eén persoon (Klaas

Wolberts) met kop en schouders boven

de andere deelnemers uit te steken.

Zijn voorsprong op de nummer 2 had

gigantische vormen aangenomen. Bij de

dopingcontrole kwamen echter geen

ongeregeldheden aan het licht.

Prijswinnaars:
klaverjassen:
1. Klaas Wolberts
2. Willem Reynders
3. Mcvr. Pietersma

P. Dick v.d. Berg

jokeren:
1. Jan Bakker
2. Trudy Snel

P. Yvon Colmencro

punten
5668
5159
5r47

3467

punten
86
87

104

Dc tweede avond, die Plaats vond oP

26 oktober werd bczocht door 21 kla-

veriasscrs cn 8 jokeraars. Dit beteken-

de dat elke ronde
werd vrijgeloot. Men
punten.

één klaverjasser
krijgt dan 1550

Bij binnenkomst kreeg de kaartcom-
missie een pakket overhandigd van
Henk Holman. Hij had prachtige tafel-
nummers vervaardigd, waarop tevens
de troefkaart kon worden afgelezen.
Een hele verbetering ten opzichte van
het tot dan toe gehanteerde systeem.
Henk, een prachtig stukje vakwerk!
Henk viel deze ayond ook nog in de
prijzen door de tweede prijs bij het
klaverjasscn voor zich op tc eisen. Net
achter mevrouw Mars. Mevrouw Veer-
man werd op redelijke achterstand
derde. Waarschijnlijk gaar Dick v.d.
Berg dit jaar spelen onder dc olympi-
sche vlag. Bij hem is, tot nu toe, mee-
doen belangrijker dan winnen. Ook
deze avond kreeg hij hct weer voor
elkaar de poedelprijs binnen te slepen.

Bij de jokeraars trad een nieuw feno-
meen op. Twee mensen eindigden ex
aequo op de laatste plaats: Antje Ger-
rits en Christel Lammers. Ieder krijgt
de wisseltrofee dus twee weken in huis.
Tussen de nummers één en twee zat
deze keer maar een enkel puntje ver-
schil. Thijs Ros won net van Tetje
Cooke. Cobi v.d. Molen viel na een
sterk begin helaas nogal terug.

Ook deze avond was er weer een
loterij. Dit keer waren alle prijzen op
te eten. Blijkbaar hadden veel mensen
honger, aangezien de loten als warme
broodjes over de toonbank grngen.
Leuk was dat ook Rintai Mulder (het
redactielid dat tijdens de kaartavonden
achter de bar staat bij de Valkenier) in
de prijzen viel bij de loterij.

Uitslag
Klaverjassen:
1. Mevr. Mars
2. Henk Holman
3. Mevr. Veerman

P. Dick v.d. Berg

Jokeren:
1. Thijs Ros
2. Tetje Cooke

P. Antje Gerrits
Christel Lammers

punten
5681
5613
5208

3756

punten
87
88

135

135

De volgende kaartavond is op maandag
23 novemberl
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Bowlingavond jeugd

Op 9 oktober jl. was er een bowlingavond voor de jeugd van 12 Íot
16 laar georganiseerd door de activiteitencommissie.

De activiteitencommissie heeft nu eens

een keer cen avondje voor de wat
oudere jeugd georganiseerd. Op vrijdag
9 oktober werd om 19.30 uur met 22
bowlers naar Arnhem vertrokken.
Daar aangekomen blekcn de vier bene-
denbanen voor ons gereserveerd te
zijn. Al met al zeer gezelTig. Gelijk
vanaf het begin werd er fanatiek ge-

speeld voor een goede score. Uiteinde-
lijk zouden 2 games tellen voor de

einduitslag. Op elke baan zou een prijs
vallen voor de beste speler.

Wat zeker vermeld moet worden is,

dat er een heus damesteam was van 6
zeer fanatieke bowlsters. Op de andere
drie banen ging de strijd tussen de

heren. Harry Jaliens presteerde het
zelfs om drie strikes (alles met één bal
omver mikken) achter elkaar te gooien.
Helaas ging het daarna een stuk min-
der soepel met hem. Bart Jansen jr. liet
zien hoe het niet moet. Maar ja, vol-
gende keer beter. De mensen van de

activiteitencommissie die mee waren,
speelden buiten medcdinging mee. Dat
is maar goed ook anders was de hoofd-
prijs bij de activiteitencommissie te-
recht gekomen.

Vermoeide
en of

pijnlijke voeten ?

Bel dan 336491 of kom
even langs om een af-
spraak te maken op

Dunolaan 26

Willie Vermaas
Gediplomeerd pedicure

Dunolaan 26 Heveadorp
n 336491

Baan2:-
Harry Jaliens
Issam Driouch
Remon de Jager
Niels de Kruyf
Gerrit Vacquier Droop
Michel Koppeschaar & Frits

Dorresteijn

Baan 3:
Martines Jaliens
David Wijnja
Peter Hoekstra
Martijn Feenstra
Sander Koppeschaar
Sybe Meijer

Baan 4: punten
Patrick Gerrits 201.

Sebastiaan ten Westenend L52
Robert Jansen '1,67

Lex Hoekstra 165
Jasper Hoekstra 219
Bart Jansen 9L

Zoals reeds gezegd 'niet slecht', en
zeker voor herhaling vatbaar gezien de
reacties.

Deze en, yele andere activiteiten zijn
alleen mogelijk indien we gesteund
worden door uw lidmaatschap en uw
bereidwilligheid als vrijwilliger. Na-
tuurlijk rekent de activiteitencommissie
ook het komende verenigingsjaar weer
op uw steun.

Tot slot willen wij bij deze in ieder
geval die vrijwilligers bedanken die
hielpen op momenten dat het nodig
was.

De activiteitencommissre.

punten
170
86

t20
Lt7
121

224

punten
105

137

t66
t36

94

258

Uitslagen:
Baan 1:

Kitty Snel
Danielle de Jager
Caroline Jansen
Chantal Wayer
Tabitha Wijnja
Iris Rox

punten
15ó

87
90

127

102
90

BELANGRIJK

De eerder gemelde datum voor het volgende Heveadorpsfeest
(2ó juni 1993) is gewijzigd: dit in verband met het Zomerfesti-

val in Oosterbeek op 26 juni a.s.

De nieuwe datum is 19 juni 1993 lll

li

-4-
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Menu: Lekkers voor Sinterklaas.

Witte Speculaas

L75 g boter of margarine
160 g witte basterdsuiker
4/z g zottt
geraspte schil van 1 citroen
300 g bloem
4% g bakpoeder
3 g nootmuskaat
poedersuiker

De boter of margarine met de basterd-

suiker wrijven tot dit goed gemengd is.

Hieraan het zout, geÍaspte citroenschil
en 15 ml water toevoegen. De bloem
met de bakpoeder en de nootmuskaat

erbij zeven. Van dit alles, al kruime-
lend, een gelijkmatig deeg maken. Dit
een nacht laten rusten. afgedekt in de

koelkast. De volgende dag een specu-

laasplank met bloem bestuiven en wat

van het deeg erin uitdrukken. Het
overtollige deeg afsnijden door met

een mes over het opPervlak van de

plank te gaan. De plank met een flinke
klap omkeren zodat de speculaasjes

eruit vallen. Zo verdq gaan tot het

deeg op is. De speculaasjes oP een

beboterde bakplaat leggen en deze in
het midden van een matig rd/arme

oven, ongeveer 175"c, schuiven. Bak-

tiid 12 à 14 minuten, afhankelijk van

de dikte van de speculaasjes. Zn oP

een tafel of aanrecht leggen en direct
met poedersuiker bestrooien. De witte
spcculaasjes af laten koelen.

Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 085 - 33 35 35

Herenstraat 25
391 1 JB Rhenen
Telefoon 08376 - 6402

Dikke speculaasbrokken

250 g zelfrij:zend bakmeel
zout
2 eetlepels speculaaskruiden
L50 g lichtbruine basterdsuiker
75 g boter of margarine
4 eetlepels mclk

Het zelfijzend bakmeel met wa[ zout,

de speculaaskruiden en basterdsuiker in

een kom doen. Hierin de boter of
margarine met twce messen klein
snijden. De melk toevoegen en alles tot
een soepel deeg kneden. Dit deeg

uitdrukken op een beboterde bakplaat
als een laag van 1 cm. De bakplaat iets

onder het midden van een zeer matrg
warme oven, 140"à 150"c, schuiven
Baktijd: 45 minuten, de speculaas moet
door en door gaar zijn en lichtbruin
van kleur worden. Na het afkoelen het
dikke speculaas in brokken breken.

GEVULD SPECULAAS

250 g zelfrijzend bakmeel
zottt
2 eetlepels speculaaskruiden
150 g lichtbruine basterdsuiker
150 g boter of margarine
1 eetlepel melk
250-300 g amandelspijs
50 g witte amandelen
L eierdooier
1 eetlepel melk

H'et zelfrijzend bakmeel met wat zout,
de speculaaskruiden en de basterdsui-
ker in een kom doen. De boter of
margarine hierin met twee messen
klein snijden. De melk toevoegen en
van dit alles een deeg kneden. De helft
van het deeg uitdrukken op een bebo-
terde bakplaat, als een staaf, rechthoek
of hartvorm. De amandelspijs hierover
uitspreiden tot 1 cm van de rand af".

De tweede deeghelft erop leggen en
deze goed aan de rand aandrukken.
Versieren met de amandelen. De bo-
venkant bestrijken met de eierdooier,
die is losgeroerd met de melk. De bak-
plaat iets onder het midden van een
matig warme oven, '150'c, schuiven.
Baktijd: 30 tot 45 minuten, tot de koek
gaar en goudbruin van kleur is. Het
gcvulde speculaas vlakliggend laten

afkoelen.

ZOCKIlJ:/ED
meer dan normale maaltijdeÍL met een buiten-
gewoon vriendelijke bediening tegen normale
prijzen? Dan natuurlijk naar:

Hotel "DREYEROORD'

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

KOUDE BUFFEÏTEN!

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

A. van der Straaten
TeleÍoon 33 31 69

-6- -7-



Ideeën voor Sinterklaassurprises

Nu het Sinterklaasfeest weer nadert, is het wellicht leuk één en an-

der eens op een andere manier te verpakken. Hier volgen een aantal

leuke suggesties.

Verstop het cadeau voor een (te) fana-

tieke sporter onder de lakens van een

ziekenhuisbed. Maak het bed uit wit
karton en bevestig er uit pijperagers
gebogen stangen aart, één om een

gebroken been in te hangen en, aan het

hoofdeinde, één om je aan op te trek-
ken. Dek het bed met wat witte wat-
ten, waarover een stukje laken.

Deze schoorsteen maak je uit een leeg
melkpak. Spoel het uit, snijdt de schui-

ne flappen eraf, beplak het met bak-

steenpapier en teken de voegen van het
metselwerk erop. Doe het cadeau erin.
Plak de bovenzijde dicht en plak er
rookkanalen op van bijvoorbeeld elec-

trapijp. Schilder die bruin en laat er als

rookpluimen wat watten uitwaaien.

helften weer op elkaar met behulp van
cocktailprikkers. Bind een breed lint
om het 'litteken', een strik erop: surpri-
se!!

@

@o
ffi

Pakje in fles. Neem een lege plastic
frisdrankfles en snijd die in het midden
rondom vooÍ driekwart open. Buig
hem wat uit elkaar en stop er een

willekeurig geschenkje in. Herstel nu
de snede met doorzichtig plakband en
plak er ter verdere camouflage een

fantasie-etiket overheen met aangepas-

te tekst. Je kunt de fles natuurlijk ook
beschilderen, zodat het litteken onzicht-
baar wordt.

Haal uit een bus van drie tennisballen
er één uit. Knip het been van een oude

nylonkous, bind dat aan één ziide
dicht, stop de bal erin en daarna het

blik dicht en snoer de ruimte tussen

bovenkant bus en losse tennisbal met

een touwtje aan. Knip nu een hoepel-
rok van kleurig crèpepapier en zet die
met een fraaie stik vast in de nek.
Beplak het nylon rond de bal met uit
papier geknipte ogen, neus en mond en
maak de pruik van hct 'ballenmeisje'

van draadjes wol. Versier de hoepelrok
mct uit papier gekniptc armcn. ccin-
ruur, knopen e.d.

Snij een gtote aardappel middendoor,
hol hem uit en stop er een klein ca-

deautie in. Bevestig de twec holle

-8-



Groenclub gastronomie

Met zoveel tamme kastanjes in de buurt is het zonde om ze zoÍnaaÍ
te laten liggen en er hoogstens eentje met weinig animo op te knab-
belen. In Frankrijk kent men vele recepten voor heerlijke gateaux,
maar een simpele traktatie volgt hier.

Truffes au marron.

Zoek ongeveer anderhalf pond kastan-
jes die ingesneden moet€n worden en
daarna worden gepoft of geroosterd in
de oven. In de magnetron gaat ook
heel goed (10 minuten op vol vermo-
gen).

kunt u ongeveer 50 truffels maken die
elk ongeveer 30 calorieen bevatten.
Van de kastanjemassa kun je ook heer-
lijke gebakjes maken. Wrijf het daar-
voor door een grove zeef om draadjes
te krijgen die mooi in chocoladecaises

worden gedrapeerd. Een grote toef
slagroom en een klein chocolaatje
completeren het geheel.

Eet smakelijk!

Annette v.d. Blaak

Nu de bastjes verwij-
deren en de kastanjes
nog 20 minuten koken
in lichtgezouten water.
Vervolgens de schille-
tjes zoveel mogelijk
afhalen en dc kastan-
jes fijnprakken. 4

Q:i,
,/ti=§
.if' \ I
\í I i I\l^1.

eetlepels basterdsuiker, 1 glaasje rum
en 2 eetlepels cacao er door mengen.

50 gram boter en 100 gram bittere
chocolade laten smelten in 1 eetlepel
room of koffiemelk en toevoegen aan
de kastanjemassa en goed mengen.
Eventueel nog wat rum toevoegen als
de massa te droog is. Koel wegzetten
om het een beetje op te laten stijven,
zodat het makkelijk te verwerken is.

Met behulp van egn lepeltje balletjes
maken ter gÍootte van een soepballetje
en door de cacao rollen. Koel wegzet-
ten. Als u bovenstaand rccept volgt

PETER BOEKHORST
AUTOSCHADE- EN ONDERHOUDSBEDRI JE

TEVENS VERKOOP VAN NIEUWE EN
GEBRUIKTE AUTO'S 

M
KLINGELBEEKSE\l'EG óO

OOSTERBEEK

085 - 340469 b.e.g. 0838s - 10011

Wij zijn gespecialiseerd in alle soorten autoschadeherstellin-

gen. HieÍbij 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 bii

eigen schuld.

'Jti:i:
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Mededelingen van de bewonersvereniging

De 4" Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt gehouden op
woensdag 25 november a.s. U zult één week voor de vergadering de
agenda ontvangen voor deze avond (aanvang 20.00 uur). Houdt u
deze datum dus vrij.

Hieronder een overzicht van onderwer-
pen die in ieder geval aan bod zullen
komen en waarvoor het bestuur zich
dit jaar 'hard' heeft gemaakt.

1. Klokkestoel

Plaatsing van de klokkestoel op het
speelveld. Nog afwachtende het resul-
taat van ons overleg met de gemeente
aangaande de twee verschillende ont-
werpen, staat ons voor ogen de beide
modellen aan u te presenteren. Indien
nodig kunnen deze in stemming wor-
den gebracht. Voor die mensen die het
nog niet wisten: de bronzen klok heeft
voorheen dienst gedaan bij de oude
modelboerderij en is later in de strijk-
zaal van de Heveafabriek komen te
hangen. Zij is ons geschonken door de
vereniging oud-gepensioneerden Vre-
destein onder voorwaarde dat de klok
haar symbolische functie weer terug
krijgt.

2. 30-km zone

Invoering 30-km plan met laatste stand
van z.aken omtrent 'waar' en 'welke'
snelheid belemmerende maatregelen er
komen.

3. Traject buslijn 6

Nieuw traject buslijn 6. Het bestuur zal
de inspraakavond van 2 november a.s.
bijwonen en bezwaar aantekenen tegen
het voorgenomen plan, waardoor onder
meer het centrum van Oosterbeek
minder goed direct bereikbaar wordt
vanuit Heveadorp. Wij wensen dat de
huidige busroute onveranderd blijft.

4. Dorpshuis

Een aantal ideeën is ruwweg uitge-
werkt. Voor wat betreft de op te star-
ten procedures naar dc gemeente toe
staan wij nog in de beginfase.

5. Bulemverontreiniging

Intensief onderzoek uitgevoerd door
het bureau Fugro heeft niet geleid tot
het vinden van de bron(nen) van ver-
ontreiniging van het onderste stuk van
de Dunolaan. Desalniettemin heeft dit
de Provincie er niet van weerhouden
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om een grondverklaring af te geven
met het advies om een aantal extra
maatregelen te nemen tijdens de bouw.
Dit stelt ons echter niet gerust; wij
blijven bij ons standpunt dat meer
lrodemonderzoek vereist is ter opspo-
ring van de vervuilingsbron(nen). Te-
vcns zullen wij de olievervuiling bij de
Soelbeek (ter hoogte van de moestui-
ncn) bij de gemeente aan de kaak
stcllen.

(r. Bestemming Bouwmanlokatie

Voordat het bestuur een definitief
standpunt inneemt, wil het eerste haar
loden op de ALV hierover raadplegen.

Wij verwachten dat 't met uw opkomst
ccn interessante avond zal worden en
gczien het belang van dit soort onder-
wcrpen voor alle Heveanen, hopen wij
u te mogen verwelkomen met een
(gratis) eerste kopje koffie.

Namens het bestuur, M. van Buuren

OPROEP BESTUURSLID

In verband met het reglementctir aftreden van bestuurleden op
de ALV zoeken wij nog één nieuwe kandida(a)t(e). Belangstel-
ling? Belt u dan M. van Buuren, tel. 33680ó.

Wij heten u
warm welkom

Kom eens kennismaken met een Allian-
ce sauna. Want bij ons kunt u zich in
een schone hygiënische omgeving heer-
lijk ontspannen. En wordr dit uw eerste
saunabezoek? Dan zullen we u graag

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

snuxAi*ffmnscm
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Paddestoelen

Verleden jaar maakten wc een wande-
li"g i" de domeinen. Op de Kroezeweg
liep ons toen een grote bok voor de
voeten met cen reusachtig gewei. Wij
wandelen daar al jaren en kennen er
iedere boom. Op die dag gingen we
zitten wachten op meer, maar dat lukÍe
niet. Wel was er iets anders waar mijn
oog op viel. Er stonden vier padde-
stoeltjes en één lag er om. Daaraan
knaagden vier mestkevers om de hoed
zover weg te knagen dat de steel hori-
zortaal kwam te liggen. De andere
paddestoel stond nog, maar werd aan

de voet bewerkt door vijf kevers. De
grond werd omgewerkt en met een ge-
zamenlijke inspanning duwden ze ook
deze paddestoel om. Toen begon weer

het werk aan de hoed. We hebben u-
ren naar dat geploeter gekeken. Na een
flinke wandeling keerden we terug naar
deze plek. Toen lagen alle paddestoe-

len omver en was de helft fijngekauwd.
Dat spul werd met man en macht in de
grond gewerkt. Een paar dagen later
was er niets meer van te zien. De glim-
mende torren lagen uit te rusten. Ik
heb nog een brief naar Grasduinen ge-

schreven. Ik wilde weleens weten
waarom deze beestjes dit doen. Het
antwoord was, dat ze in die gemengde
grond hun eieren zouden leggen. Maar
er zijn 90 soorten mestkevers dus kon-
den ze mij niet het juiste antwoord
geven.
Ann Thomas

@
rëÀ W

Op zaterdag 12 december
1992 verkopen wij weer
kerstbomen in Hevea-
dorp!!

H.J. VERHOLT
TUINARTIKELEN

EN

HOUÏBLOKKEN
VOOR OPEN HAARD

OF KACHEL

div. soorten consumptie aard-
appelen
ook voor opslag

Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg 81

Oosterbeek'l'el. 085-334448

W W
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Groenclubagenda, uw agenda

Als aktief onderdeel van de Bewonersvereniging Heveadorp, hebben
wij voor het komende seizoen een voor u gevarieerd programma
gemaakt. Deze omvat zowel informatie als aktiviteit.

belangstelling mogen rekenen vanuit
Heveadorp.
Met vriendelijke groeten,

De (iroenclub.

( )p 7 november 1992 was een demon-
slratie over snoeien in het najaar van
dc planten in de tuin.
Medio januari is er een avond gepland,
waarbij we het nieuwe diaklankbeeld
van het Geldersch Landschap tonen en
informatie geven óf over de vleermuis
of de geologie in onze omgeving.
{)p 27 maart 1993 is er in samenwer-
king met de Gemeente en andere
"(iroene Clubs" een zwerfafvaldag.
Medio april is een bezoek gepland aan
clo stuwen bij Driel.
En als laatste in mei een "verkleinde"
(iroenbeurs.

Wc hopen u hiermee een leuk pro-
gramma te bieden, waarbij we op

De collecte van de kankerbestriiding heeÍt in Heveadorp
Í 522,40 opgebracht. Vorig jaar was dit Í 706,45.



Een feestelijk voorgerecht voor de feestdagen

Aspergecocktail

Benodigdheden voor 6 personen:

- 2 blikjes groene of witte asperges
- /: krop ijsbergsla
- 3 eetlepels citroensap
- 150 g dik gesneden magere ham
- 2 schijven ananas
- 75 g mayonaise
- % theelepel mosterd
- 1 theelepel suiker (of gembersi

roop)
- peper uit de molen
- knoflook
- zout
- 2 gepelde in dunne plakken gesne-

den tomaten
- 2in plakken gesneden hardgekookte

eieren
- fijngehakte peterselie.

Bcrcidins:

Laat de asperges goed uitlekken, snijdt
z,e dan in blokjes. Was de sla en droog
deze in een centrifuge. Vcrdeel de
bladeren in kleine stukken, druppel
daar 2 eetlepels citroensap op en ver-
deel de sla in cocktailgla'zen of glazen
schaaltjes.
Snijdt de ham en de ananas in blokjcs
van ongeveer dezelfde grootte als de
aspcrges en schep alles in een kom
door elkaar. Sprenkel de rest van de
citroensap over de inhoud van de kom
en verdeel het mengsel over de glazen
of schaaltjes.
Maak de mayonaise pikant van smaak

met de mosterd, suiker (of gembernat),
peper, knoflook en zout. Schep de
mayonaise op de salade in de glazen.
Garneer het gerecht met de plakjes
tomaat en ei en strooi daar de peterse-
lie over.
Zet de glazen t 30 minuten in de
koelkast om de salade goed "op smaak"
te laten komen. Nog beter is een goede
koele plaats buiten de koelkast.

Eet smakelijk.

C. Bouwman

CUR^SU.S

KT.EDING MAKEN

' Op maandag 11 januari. dinsdag
12 januari en woensdag 13 januari

1993 start er weer een cursus kleding
maken.

De cursus zal bestaan uit: vrije opdrachten,
met een mogelijkheid voor individueel lespro-
gramma vooÍ het leÍen van verschillende tech-
nieken voor dames-, heren- en kinderkleding.

s Kleine groepeq maximaal 3 personen
c Individueel les
E 10 avonden van 2 uur
c Gediplomeerd coupeuse

I.H. Cornelisse
Middenlaan 48 Heveadorp
Info & opgave c 085 - 340741
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NieuwjaarsborÍel 1993

Het jubileumjaar van "'t Heveaantje" (1" lustrum) wordt op 2 januari
feestelijk begonnen met de 5" Heveadorpsnieuwjaarsborrel

In 1989 organiseerde "'t Heveaantje"
voor de 1" maal de Heveadorpsnieuw-
jaarsborrel. We konden toen nog niet
vermoeden, dat het een traditie zou
gaan worden, alhoewel we dat uiter-
aard wel hoopten. Daarom plaatsten

wc in "'[ Heveaantje" nr 9 van decem-
ber 1989 al: "Het wordt een traditie",
hieraan namen + 40 Hevcanen deel.

En zo z.agen wij in nr 14 var. december
1990, dat ook de bewonersvereniging
zich bij ons nobel streven had aange-
sloten en samen met ons zorgde voor
cle eerste twee gratis versnaperingen;
dit leverde een opkomst van t 50
Hcveanen. Vorig jaar gaf wederom een

stijging te zien in de opkomst, naar

schatting 65.

En omdat een traditie alleen dàn een
traditie is wanneer het met regelmaat
herhaald wordt, zal er ook deze keer
een Heveadorpsnieuwjaarsborrel zijn

en wel op zaterdag 2 jarioari
1993 van 16.00 to 18.00 uur,
wederom in "de Valkenier".
Ook dit jaar kunt u rekenen op
2 gratis consumpties (korrie, rhee, bier,

wijn of fris), U aangebOden dOOr

. "'t Heveaantje" en de bewoners-
vereniging Heveadorp. Wij

.-' hopen, dat u wederom massaal

Dus, niet vergeten en in de

agenda c.q. op de kalender
schrijven: 2 januari 1993:

H ev e a d or p s níeuw j aar sborrel
vanaf 16.00 uur ín "De Valke-
nier" ! ! !.

Ik zie u daar.

M.J. Meijer Clluwen



N.\ . \/El(L,iiNI(; I)h, liUI]BI'.RIr;\BliIEI(EN
't'1. D( )oRwEIiTH.

In de onmiddellijke nabijheid van onze stad, te midden
van de schoonste bosschen, heeft z\ch een industrie
gevestigd, welke in ons land in grootheid nauwelijks haar
rvederga zal vinden.

De groote schoorsteenen, lvelke zich verheffen boven
cle solide gebouwen, lvaar de mttchines stampen en puffen,
cle koortsachtige bedrijvigheid op de terreinen, het laden
en lossen aan den steiger aan de haven, het drukke af-.
en aanrijclen van cle vele transportwagens, noodig zoowel
voor het aanvoeren van de grondstoffen en materialen,
als voor het verzenden van de producten, geven ons het
bewr,rstzijn, een onderneming te aanschouwen, die in jonre
kracht is, met een groeidrift, welke alleen de moeilijk-
heden van den tijd vermogen te remnlen.

WU hebben de fabrieksterreinen betreden der N.V.
,,Vereenigde N ederlandsche Rubberf abrieken" te Doorwerth,
in handel en wandel bekend als de ,,Hevea-fabrieken",
cen combinatie van cle voormalige firma Wilhelmi & [.o.
te I-Ioogezand en cle r\msterdamsche Caoutchoucfabriek.

De prachtig aan den Rijn gelegen terreinen met een

uitgestrektheid van meer clan z z I{A., zijn verclceld in
een ,,hoog" en ,,laag", waar thans plus minus Boo arbeiders
ilrrrkz;ram z-ljn aan cle massaprocluctie vAn Attto-, rijrviel-,
rnotor- cn rn;issir:vc banden, gr.rrnrnihakken en zolott,
hygiënische en technische rubberartikelen.

\Verd voor korte jaren het betrekken dezer artikelen
slechts alleen uit den vreemde mogelijk geacht, thans
heeft dcze veelbelovencle onderneming den grondslag

.gelegd voor een bedrijf, dat berekend is op een krachtige
verciediging van het Neclerlandsche fabrikaat.

Hare verschillende filialen in onze voornaamste stederl

vergemakkelijken den verkoop van banden en aanverwante
;irtikelen, terwijl de rubberhakken, -zolen en -schoenen
door een Centraal-Verkoopbureau te Rotterdam onder den

naam uup !(ereenigde) R(ubberfabrieken) i(n; D(oorwerth)
(VRiD) en de hygienische artikelen door de Il.prbber-
fabrieken) i(n) D(oorwerth) O(osterbeek) (RiDO) te Amster-
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dam, naar alle deelen des lands worden gezonden, wat voor
de enorme expeditie der fabrieken een groote vereen-
voudiging oplevert, daar thans de partijen in 't groot
kunnen worden verzonden,

Ofschoon door den oorlogstoestand de export naar
't buitenland geheel is stopgezet, gelooven wij ons niet
aan overdrijving schuldiq te maken, indien wij de ver-
wachting koesteren onze rubberindustrie, zoo niet de eerste
plaats, dan toch ongetwijfeld een plaats harer waardig,
op de wereldmarkt te zien innemen.

Waar vroeger reeds met een betrekkeiijk kleine pro-
dLrctie een niet onaanzienlijke e\port, voornamelijk naar
lndië en Australië, was bereikt, vertrouwen wtj, dat onze
verwachtingen te dien <,ipzichte zullen worden verwezen-
lijkt, wa:rrin wij wordt:n vcrsterkt door de mliss:Lproductit',
nírar welker volmaaktheid voortdurend wordt gestreefd.
)'-en spoedige vrede kan hieraan slechts ten goede komen.

Alhoewel tengevolge van den geringen aanvoer van
grondstoffen de capaciteit, welke ontu'ikkeld kan rvorden.
slechts voor een klein deel kan worden benut, is de
productie reeds tot een zooclanige hoogte opgevoerd.
dat een groot deel van de behoefteu des lands daardoor
kunnen worden bevredigd.

I'hans gaan lv1 een krjkie nemen in het bedrijf, en

worden daarvoor binnengeleid in de belangrijke electrische
centrale, bestzrande uit groot ketelhuis, welke den stoom
levert aan de meer tlar.r l.io() l'li. or-rtri'ikkelencte stoollr-
machines, opgestelcl in cle machitrekamer. f)e kracht van
den stoom u,ordt hier via de stoommachines door
de groote generatoren omgezet in electrischen stroont
ér-r deze wordt door onclergronclsche kabels naar de
verschillende fabrieksgebottrven gevoerd. Door een schiin-
baren doolhof van magazijnen en expeditieiokalen bege'"'en
rvij ons naar de bovenf;rbrick, \,\'aar dc eigenlijke t,erner'
kine' van tle kostblrrc hooftlgronclstof, rubltcr, tot bandt:n,
slangen en diverse ml>lr«:r:trtikelcn plaats heeft.

In norm:rlen tijd liunnen dczt: fabrieken per jaar meer
dan 3 millioen rijwielbanden fabriceeren, r,erdeeld over
een groot aantal merken. Gumnrihakken mailkt melt er
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3o.ooo per ctmaai thieraan lvordt dag en r_racht door-gewerkt). De verdere productie uun §r*.i_zolen, half-
gum mi-schoenen, gummi_haudschoenen, sóus-brasstof, íennis-
ballen, hospitaaldoek en andere h1,giënisch. 

"n 
t".ini..t.,"

rubberartikelen geeft ons de stelligé overtuiging, dat àeze
beteekenisvolle industrie ons rancr in de to&oirrt gJ""r
onafhantelijk 1gl maken van het buitenla,d D" È.rrig
afgewerkte artikelen zLrrlerr zoncler tu,ijfel rrrer de À1.,"
allr:r buitt'nlandsche in creugclerijkheid ku.,nen r,,"àr1*r"n.

Reeds een zestigtar arbeideri-, ambtenaren- en 1roofd-
;rntlrten:rrenu,oningen is \.errezen, tcru,ijl nog ,-.en j.oot
:urrrt;il in wording is.

.Hoog op den heuvei zir:t rneir rJer ui1gg511ekte kantoor-

'.ebo,wen, 
u,aarboven cle Directeur \\,oont, en \\,aaraan

tcvcrs verbonrlr:rr zijrr clr: ter:kerk:r.rcrii (r1r hr,t r.boratorium.
l"irrrcrl<.rr z.ll.rr t., lrch.t:r'. vir, h.t lr.rsrrrcr:r trer-iabricke, ccu achttal *,ir"rkcis cloor .,.,,-, o,.,d"rli,ge 

'er-bru iks.vereen iging worden {eopen cl, r,vaarmecle een,,in àustrie_
wereldje_ op zi<:h zclf" temidclen cler schoonstc streke.van Nederland zijn voltooiing naclert.

. Als'l;ijzonderÉeid kan ïug worclt,:n r,ermeld, dat
deze onderneming voor haar imbtenaren en bezoekers
haar eigen HOtel-Ï{estaura*t heeft, teve,rs voor het publiek
toeg:rnkelijk, prachtig_ gelegcn, modern inqericht ;; ;o,
een :1o-tal gasten onderdak biedend; ee, ir,,eecle Restatr-r:rnt, m:Iar specia:il voor rie *,erklieden, is in aa.bou*.
en rvo.rdt nog dit jaar. geopenci; haar eigcrr lr;tkk"rij ,or.qr
voor cle broo«lvoorzicning rirn _ l;r:rt olrs nrirírr zclgen _
,,1Ie't.a-dorp", Lcr*'ijl..ir_r rrorm;rl. tijtl, rr L,,,,, .i.q.ii--f.,r"
.qclde en tevcns publicl<,, Stoomhoótdi,:nsr,,,l t,i._1"in,r,,
geni*rmd, de <:cimntnnicatie nrr-.t onze staci o,derhouclt.De uit,,\rnhenr ol) tje iabriek u.erkr:nclc lrrbeiclers
worclcr.r bovent]ieli l)cr spcciale eiectrisch,. trcint:n
cloor clr.: ( iemr:cntr:lijkc I,-lcr trist:irr, 'l'r;rnr _ ,, .o.*.rn.clr s irv()ncls t,r.rvocr,l.

onze ronclu,lrntlclirrl rl,,,rr trc r(rrrrlrr:r-r'rirrrir:l<cn hr:clt.rrs
verb:rasd dor:rr stíurr.r o'c'd. groote i'iur.rrt, lrr:ir<. rl.zt,
'irrio,zrle incl*strie,onrrc. dc tegenrv,r.r<ri.q.e *o"ii,1t,,-'
tijdsomstandigheden l-,r,,:ft g,:nomen.
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Geld halen enbetalen
gaat steeds makkelij ker :

met'n pas en pin-code

Babohank trl
Meerbankvoorje geld

UAN GELDER
CARDANUSLAAN 28 - DOORWERTH . TEL.O85-336571
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