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Vijf jaar "'t Heveaantje"

Op tl mei vierde "'t Heveaantje" het heugelijke feit , dat er 5 jaar en
25 nummers verstreken waren. Tijdens de groenbeurs heeft de redac-
tie gezorgd voor de nodige kindervreugd door middel van een ballon-
nenwedstrijd en schminken.
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Na dc vcrsprciding van dc lxrnnen
kondcn nu dc kindercn mccdcrcn aan
ccn ballonnenwcdstrijd cn hun gczicht
latcn beschildercn door mcvrouw Vcr-
holt.

()mstrccks half twaalf dcze ochtcnd
kozen zo'n 100 ballonnen het lucht-
ruim. Met de noordoosten wind die
deze dag waaide, verwachtte de redac-
tie dat de ballonnen richting Rijnmond
zouden gaan. welnu dat was indcrdaad
hct geval. Dc twee verst gekomen
hallonnen kwamcn terecht in Rotter-
dam-Schiebroek. Welgcteld 750 metcr
van clkaar vandaan. De rcdactic heeft
gcmecnd dat beide ballonoplaters recht
hcbben op dczelfdc prijs.

l3ij het schminken was het cen druktc
vitn bclang. Mcvrouw Vcrholt hccf t

vicr uur lang kindercn staan schmin-
kcn. Dc resultatcn waren vcrbluffcnd.
Turtlcs, doodshoofden, vlindcrs, bloc-
mcn, cen voetbafl, van allcs passcerde
clc revuc. Op cl.c fotocollagc zict u de
rcsultaten van do inspanningcn van
mcvrouw Verholt. Allc kindcren von-
dcn hct rcsultaat lc,uk. sommigcn zclfs
z<r leuk dal. z.c 's avonds niet ondcr dc
d«luchc wilden. wanf dan z()u dc
:;chmink cr al'gaan!

De rcdactie krecg veel icukc reacties
op de door hcn gedragcn juhilcum-
swcaters, welnu hicrvan zijrn cr nog
drie over. AXi u bclangstelling hecft,
kunt u contact opnemen mct Maarten
of Nicolclte Meijcr Cluwen (telefoon
3417se).

Voor de volledigheid hieronder dc
uitslag van de ballonnenrvedstrijd:
Simcha Looyen: 92,0 km

Rotterdam Schichrook

Ronnie Brugrnan: !)1,3 km
Rotterrlam Hilgersbcrg

Miriam van Rheenen: 82,,1km
Nicuwerkcrk a/d Ijsscl

Anita Visscr:

Mark de Bruijn:

Michiel Heitink:

77.6 km
(iouderak

48,4 km
Nicuw'cgein

3.5.6 km
Bcusichcrn

Bij cen volgcnd juhileum hoopt dc
rcdactic wedcrom op dc gr«ltc opkornst
z()als op tl mei. Tot ccn volgcnde keer.

Richard van Oostcrwijk
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Drielse Veer terug van weggeweest

Net te iaat voor de hloeiende fruitbomen, maar ruim op tijd voor de
zoÍneÍ, vond op Henrelvaartsdag 20 mei il., onder grote belangstelling
de her-ingebruikneming van het Drielse veer plaats. De veerhoot
"Princes christina" werd bij deze gelegenheid omgedoopt tot "samen-
werking".

Dc tallozc wanclel- cn fictsliefhchhcrs
dic dc heuvclachtigc Vcluwczoom cvcn
in willcn ruilcn voor ccn tocht door hct
vlakke Bctuwse landschap, wordc:n
vanaf dezc datum dagclijks dc Rijn
ovcrgezcl door vccrbaas Toon (iorcs
cn zijn echtgcnotc Marion. Bijgestaan
door Maric-Jr.rse Wagcnmans cn Andro
Dcrkscn, is hct vt'retvocr tusscn Hevca-
dorp cn Dricl wcer in crc hcrstrrld.
Ncdcrlancl kcnt nog 141 vccrrdicnsl.cn,
variërcnd vatl roeibootjcs [rit gr()tcr
vcertrotcn, <lic bij v<xrrhceld dc wad-
dcncilandcn mct hot vastcland vcrhin-
dc.n.

Tusscn dc vclc kado's cn attcntios dic
dc, vcerlicdcn ontvinge,n zut cr ócn dic
onzc hclangstclling trok. Dc lcgcnrlc
"Dc vccrman van f)ricl crn hct uoutl".
Ilct gaat ovcr ccn schat dic in dc bos-
scn van dc, f)un<l frc:gralcn ligt cn wij
vrocgcn hot cchlpaar (l«rrci; o[ wij hct
in 't Hcvcaant.jc m<rchtcn publiccrcn.

Hcl vcrhaal is afkomstig uit ccn oud
boek gctitcld "(icschicdc:nis,scn cn
lcgendcn in hct Gcldcrschc R.ijnland"
van de hanrl van Jan [-. tlc Bocr r:n i.,

in Arnhcm uitgcgcvcn hij (iijsbcrs cn
\/an L<lon.

H."I. VERHOLT

TUINARTIKELEN

EN

HOUTBLOKKEN
VOOR OPEN HAARD

OF KACHEL

div- soorten consumptie
aardappelen
ook voor opslag

Jhr. Nederrneijer van ilosenthalweg 81

Oosterbeek 
-Icl. 

065-334448

Joricn .loustra

Dc Vccrman van ll)riei cn hct Goud

Ecri vccnnan lc Dricl zat {!p ccÍr ilcvc-
iigcn avond in zijn huot ïer dornrrrclcn.
Vanwaar hel gcluid kwarn, rvisi hij
niet. rnaar {)pccns zci cen slcm: ''Vaar

mii ovcrl"
Dc vcíjrlnan dccd nat hc:m gc.zcgd

wcrd. cil nu zàg hij zijn passaeicr: ccn
t)udcn man in l;ingen rnanÍcl. ï{ii rlacht.
r"iat hct oude .íoosl vrr-ts" i-lic orlk wcl
ouclt: Jochcm l-lcclir'" Tircn :ril aau ,ilcn

ovcrkant wdrcn, :zui rlc vrc:e.mdq!!n*.
rlic stcccls scTwcgen had; 'Volg rnijl"
Zij gingcn tot hij dc I)unohoogtcn cn
bcklommcn dc Fluns:schans. Í'ticr, hij
dc hrxigc boomcn. haalde dc oudc ecn
grootcn zilk van onder zijn nranrel.
"\l'at is daar ini'" vrr;cg dc vcrÍlrÍnan"
"(ioud !' klonk hct antwixrrr! korÍ.
"(iraaï mct jc handcn ondcr de worlc-
lc,n van dien cik ccn gai voor mij uit."
Dc veerman dcerd het cn dc ander lict
cr zijn zak in glijtlcn" "Maak dicht!"
gcbood hij. "En lftc:c, als jc <ioir naar
tlit qoud zoekt!" Dc vccrman huil'cr-
tlc - z6o rlrcigc:nd word ctrit gczegd. Zij
daaldcn naar dcn R.ijn cn glcdcn dc
rivicr wccrr ovcr. Tocn zij aanlcgdcn.
l'crdwccn dc oudc in dc mist zonclcr
icts tc zcggcn.
"Mijn vcc.rgcld" ricp de vccrman. Maar
hij krceg gecn antwoord.
I-lij slicp dicn nacht nict cn dachr
steeds aan hct goud. Tocn hct morgcn
wcrd, kon hij zijn nieuwsgicrigheid nict
mecr bcdwingcn - hij ging ovcr dcn
Rijn naar dc schans. Vcel oude hornc,n
stondcn tlaar, qclijkcnd op dicn, w;tar-
hij hij dcn voriscn avond qcwcrkt had:
maar ncrgcns zag hi] creniÍl tcc)kcn van

zijn uraving" F{ij zrrcht iang van hroom
tol h()()rn. dilch sLccds lr:vcrgccfs"..
l\{cniernaal ging hij in dc volgcndc
rnaandcn wcer iiaar ile plck, maar dc
schaÍ blccf vorlr aitijd vcrborscn. E(n\
qtceg iie arrnoc in rtrc hut van ile n

vccrman lot onthor:c{h;lrc norlci. Llc:n

vrccrcÍijkc zickti: wicrp ,:ijn vrouw te
b,cditrc. 'Hatl ik ,"rÈ loch rva{ g11ud!' ;rL^i

dc vcelrnl;lil .qti.r:rls wccr: cn tcn itindc
I'aaii ging hii n,-r{iËra,lii r)f !)cn inaön-
avi:rtri ur:ai Ell f)ttnii'hi:q:rt{1r.r" Dc u'ind
suizcklc daerlrov,:n sch{-:iïnzinnig dr)t;r
hct lool der oudr tooir:i:n cn ... pkllsc'
iing zci cen stcm - iic vccrrnan, dit
hcvig schrr-rk, wist nierÍ. ïalr waar - ;rar:ht

rnaar duirjclijk: 'l{ct vecrgcid, dat ik
vergat!" Daar glinstercic iets bij dcn
stam van r,en boom cn. haasli-q iruk-
kcnric. vr.tnci ctre vcrrÍfian ticn goudstuk-
kcn. Nu kon hij zijn ge:zin van hr:t

nritxlige voorzien cn bctcre dagcn ,,ijn
daarna voor tlcm aanqch«rkcn. Dik-
wijls zocht hii later nog naar dcrr schat"
maar dc bcrgplaats hcclt hij ninrmcrr
ontdckt. Waarsi:hijnli.ik liet hct goud
daarlrrtvr-'n thun: ni,Ë ...
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Baby Bulletin

wij
met

feliciteren Eveline van PoetereÍl en [{erman
de geboorte van hun dochter lv'lerijn'titia.

.%.

Beeksma van harte

Zeer gelukkig zijn wij
met de gettoorte van

Merijn Titia

op 28 opril 1993 am 2.56 uur.
Zij weegt 317A gram.

Eveline van Poeteren
Ilermon Beeksma

1-uiderlaan 6
(t86.Í l'k Heveadorp

085 - .t35975

.'1l.s u op beioek wili kontn" stellen wi-i

en tel€torJn!k' vo()rdf oP Priis
Wij ruslen van I j.00 tot l5.JA uur.

'v
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"Nieuwe " leugenbank geplaatst

van ouc specialr vcmlaggcvei

Sinds enkele weken worden er weer sterke verhalen verteld om en
nahij de Heveaanse volkstuinen. Dit zal vooral komen omdat er een
nieuwe "trveedehands" bank is gekomen.

Stront aan de knikker

In 't vorige Heveaantje stond een stukje over de overlast van honde-
poep in Heveadorp. Hierop kwamen bij de redactie diverse reacties
van Heveanen binnen.

Dc vorigc bank was totaal vcrrgaan. Of
dit kwam dot'rr dc blik van dc man mct
dc vossc-ogcn is nict bckcnd. Dc huidi-
gc bank zal nict zo sncl kapot gaan, hij
is namelijk vrx;rzicn van ocn ondcrstcl
van qcwapcnd bcton. Om dc staalcon-
structic hiervan kapot tc krijgcn is ccn
man of vrouw mct las-ogcn nodig.

Vanaf hct momcnt dat dc nicuwc hank
gcplaatsl is. lijkt dc srocntc in sommi-

gc tuinen nict mccr tc willcn grrrcicn.
Hct onlruid grocit daarcnlegc'n tcgcn
dc klippen op. Hoclang dit nog gaat
duren kon nicmand mij vcrtcllen. NÍis-
schicn was dczc tendens al ingczct tocn
do oude. trank er nog stond. Het stij-
gendc aantal sterke verhalcn kan ook
het gevolg zijn van hct vcrhoogde
aantal zitplaatsen. Kondcn in het verlc-
dcn vier menscn e.cn zitplaats vinden,
nu hoevcn zes menscn niet mccr te'

staan" Volsens cnkclc tuindcrs wordcn
dc vcrhalen rxlk gevoed durr eren aan-
tal passantcn daÍ ook van clc hank
gcbruik maakt. Dcze passantcn mcnen
soms mccr van tuinicrcn tc wctcn clan
dc tuindcrs zelf....

Wat qccn icugen is. is dat dc grocn-
strook naast het pad lang-. dc vrrlkstui-
ncn hczaai«l is mct minimaal óón hon-
dcdrol pcr vicrkantc mctcr. Vooral 's

/()nlcrs is tlit nict prettig voor dc tuin-
dcrs <:n dc omwoncndcn: dc stank is
soms nict tc harden. Dczc stro<lk is
nict hc:dtx-'ld om uw hond uit tc latcn.
Btritcn dc iorpsgrcnzcn is gcn()cl.l
ruimtc om dc hond zijn hchocftc lcr

iaten dcrcn.

Richard i,an Ooslcrwijk

De algcmcne tendens was dat hct nict
alleen om hondepocp gaat, maar ook
om dc uitwerpselen van katten. Kattcn
doen hun bchoefte regclmatig in ander-
mans tuin. Dat deze tuinbezitters daar
nict blij mee zijn is duidclijk. Hiorvoor
zijn diverse oplossingen te vinden. Men
zt)u krtnnen gaan praten met de katto-
bczittc,r. In ncgen van de tien gevallen
wcct deze nict dat zijn of haar ka1 een
ander overlast bczorgt. Als dit niet
helpt kan een emmcr water wondcren
docn: katten houden daar nog steeds
nict Yan.

Daarriaast zijn nog dier- cn milicu-

vricndclijkc produkÍcn tc kotip clic
kattcn uit dc tuin houdcn. Dit laatstr:
kost c:chtcr hct "slachtoffcr" gcld in
pl;rats van dc 1:igcnaar van dc kat.
Prohccr dc prohlcmcn in ecrsfc instan-
tic mct dc katlehczittcr (als dczc na-

tuurlijk bckend is) te besprekcn oi op
te losscn. En vraag of zc een kattcbak
willcn plaatscn. llcllicht kan dit leidcn
tot mindcr overlast.

Richard van C)osterwijk

àó,àt
Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
TeleÍoon 085 - 33 35 35

Herenstraat 25
391 1 JB Rhenen
TeleÍoorr 08376 - 6402
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Heveaanse haagbeuk krijgt koninklijk bezoek

Het was op een fraaie voorjaarsdag dat twee l{eveaanse dames sa-
men aan de koffie zaten. Opeens zíen ze over het weiland een opval-
lend grote zwerm insekten zweven. De grijze wolk verdwijnt naar de
zijkant van het huis, verdikt zich tot een bijna zwarte klurven en
strijkt neer op een haagbeuk.

Dc z.vtare zoemende klont doct dc
plant hijna tot aan de grond drxrrhui-
gcn. (icschokt wordt de kofficpraat
gestaakt en vindt, van ecn vciligc af-
stand, een inspcctie van hct zojuist
ontloken groen plaats. Hct zijn bijcn,
help, die stcken toch zo gcmecn? Gil-
lond vluchten dc damcs het huis in.
waar allc ramcn en deuren vcrgrcndeld
worden.

Er vindt ecn kort overleg plaats over
de aanpak van het zoiuist aangcvkrgcn
problcem cn fluks wordt de lokale
bijcnhoudersvereniging gebeld. Dic
ncmcn echter nicÍ op. Dan maar dc
gemcentelijke, ongcdiortebostrijdings-
dicnst. Die willen wel komen, maar dat
kost honderd guldcn. Hct plan van
aanpak votlrzicl cchlcr nog in ccn
clerde optic: hct bcllcn van de echtge-
noot van eón van hcn. Deze is echtcr
aan hct lunchcn (u kcnt dat wel, ecn
zakcnlunch) cn pas aan het cind van dc
middag weer bcreikbaar.

Dc hijcnzwcrm hlijkt. nr ccn angstigc
blik uit hct raam. nog stccds c()mforta-
bel in dc haagbcuk tc: zitlcn. Hct huis
via de normalc wcg, het tuinpad, vcrla-
tcn kan nict mccr, omdat jc dan ongc-
vccr door dc bijcn hccn moct lopcn.

Gelukkig herinneren de dames zich dat
er in Hevcadorp iemand woont dic in
zijn vrijc tijd bijenhouder is cn dc
hecrlijkste honing uit zijn kasten haalt.

Dez,e Heveaan kan de twee vrouwcn
gcruststcllen. De hijcn warcn met ccn
oude koningin meegevlogen cn hezig
een nieuwe kolonie tc stichten in hun
hcg. Ais jc c.r maar niet aankwam,
zoudcn ze nicmand aanvallcn, dus dc
inmiddels uitgcstippelcle vluchtroute via
dc: tuin van de buren is in zijn ogcn
ncrgens voor nodig. Net als de fiets,
dic aan hct bcgin van het pad gcplaatst
is mct cen waarschuwend briefje aan
hct zadcl.

Wat was er nu precics gcheurd? Dc:

oudcr koninsin had haar bijcnkorf vc:r-
laÍcn om plaats tc maken voor ocn
nicuwc generalic koninginncn, dic ccn
wcek later gchorcn zou wordcn. Zoals
altijd werd zi'1 vcrgezcld door cen dccl
van haar volk.

Bijcn leven, nct als micren, in ccn
gcordcnde samcnlcving. Aan hot hoofd
van ccn hijcnvolk staat dc koningin.
Dan zijn er wcrkhijcn, zo'n 50.(X)0 pcr
vtilk, dic wcrkstcrs hetcn. Al naar
gclang hun lceftijd hebben ?ii cr:n

bcpaaklc laak. Sommiucn vcrzrirgcn dr-'

ci1jcr," andcrcrr houdcn dc wircht of ziin
ijvcrig hczig mc:t hct halcn van vocd-
scl. Tcnsl<,tte zi]n cr in dczc clror
vr()uwc11 llcrundc maatschilppii ook
ccn paar hondcrd mannct.icsbijcn.
darrcn gr:naamd.

f)c hoofdtaak van dc koninsin is hct

lcggen van eitjes. Ze
producccrt er wel
-3000 pcr dag. Deze
citjcs komen in raten,
zcshockige ccllen, te
liggen. Uit elk citje
komt een larvc tc
voorschijn, die zich na

ecn u.eek verpopt.
Twaalf dagen latcr
komt dc hij tc voor-
schijn.

Bijcn tijn nuttigc
hccs(cn. Zc prtlducc-
rcn nict allccn honing.
maar hehhen, nct als
hommcls cn wespen.
in r-lc natuur ccn hc-
langrijke taak hij dc
bcstuiving. Bi.i clkc
hezock iian ccn blocm
hlijrcn cr .tuilmcci-
korrcls aan hun
pootjcs hangcn" Dit
rtuifm,-'cl lrrcngcrr /ii
ri;rn tic r:nc blocm naar
tlc ,rtttiCrU r)V('r. u;t,ir'-
rïrcr' ,i.i hclpcn dc:

hlr)crrrr'n lc hcvruch-
I cn.

Onzc Ilcvcaansc imke:r rvil hct hijcn-
vi;lk urai,rg hcl:Írcn cn kornl aun hct
r:ind van dc middag aanzcttcn, gewa-
pcnd mct cen kap vrxrr ovcr hcl hotild,
Lrcn paar handschocncn cn ccn simpcle
rictr:n mantl. Op vciligc aÍ'stand itrrr-
nrcn «lc Íocschouwcrs samcn. Dc mand
u'ordt ondcr <ic haagbcuk gcplaatst cn
nii cen paar f«lrsc mcppcn valt ondcr

Ron van Muilekom ^ 
^Wilhelmilaan Z Aa ï^

ó6ó5 vA HeveadorP 
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luid gezocm hcl grootstc deel van de
zwcrm in de rnand. Het gaat erom dc
koningin in de mand te krijgen. De
lokstoffen die zii verspreidt trekken de
andcre bijen aan, zodat ook zij in de
mand landen.

Ht:t systeem wcrkt fcilloos cn na cen
uurtje vertrekt het koninklijk bezoek
samgn met de Heveaanse imker, uitge-
leide gedaan door cen opgeluchtq fami-
lie. Hoewel, het had ze wel handig
gcleken 's ochtend niet meer mel een
potje honing tc hoevon klicdercn. Even
cen beschuitjc, ondcr dc haagbcuk
houdcn zou dan voldoendc zijn gc-
wcest...

Jorien .loustra
(mct dank :ran clc (irurcnclul-r)

Nieuws van de BewonersYereniging

(irrr:nclub

Dc 0p z,aterdag 8 mci gehoudcn
Oroenbcurs mocht zich in grotc tro-
langstelling en voor dc vcrandcring ook
in goed weerr verheugcn. De echlc:
tuinliefhebbers waren er al voor opc-
ningstijd bij om hun slag tc slaan. Ecn
gcvarieerd aanbod van kruiden, Ilcuri-
ge éénjarigcn cn veel vastc plant.cn
rlccd dc kassa rinkclcn. Volecnd jaar
rvecr !?

Vcrkecrscommissic

Dc: uilr'ocring van dc 30 kikrmetcrzonc:
nadcrt op tlit momcnt zijn voltooiing.
Tcgen de tijd dat u dit Llcvcaantjc
rxrdcr ogcn krijgÍ hcelt dc officiölc
opcniag plaatsgevondcn, op za|crdag
i2 juni. wannccr wcthoudcr mcvrr)uw
drs. M.P.A. [,amcrs-Stràl.e r ondcraan
dr: Zuidcrlaan ccn lint d«Nrrknipt.

C'WS-eclmmissic

0p aandrang van dc CWS-commissic
krilgcn dc rictcnkapw,.-rninscn ccn q.rotc

schildcrbcurt in plaats van ccrn klcinc.
Kcnnciijk was clc CWS gcvmlig votrr

Dit huiletin houdt u op de hoogte van de
ontwikkelingen, activiteiten en resultaten van
de bewonersvereniging Heveadorp en haar
commissies.

dc argumcrili,n dic van dc zijdc ran dc
CWS-commissie, aangcdragen wcrdcn.
Tcvens worden de achterpadsn vcrvan-
gen t:n worden her en der vcrzrktc
muren aangepakt.

Met betrekking tot de schotelantcnncs,
die tot veler vcrdrict de mooie N{id-
dcnlaan onlsieren, is geblekcn dat daar
wcinig aan tc doc:n vah. En dat terwijl
dc huizen onder monumcntcnzorg
vallen. We mocten maar hopen dat nu
met de zenderruitbrciding op dc katrel
dczc 2{lste ecuwsc monstrums hccrl snc,l

ovcrhodig wordcnl

Activitcitcnc«rmmissic

Als dit Hcvcaanlicr hij u op dc mat
valt, is het dorpsfccst in vollc gang cn
zit dc grootstc klus van hot jaar cr
bijna op.

Ook organisccr«lc dc Activiteitcncom-.
missic tlp zate rdag 21,t rnci r-oor dc
jcugd ccn bcziick aan rlc Spclcrij in
I)ct'cnlcr. Ecn klcinc vccrlig kindcren
gin.qcn mcc cn zc hchbcn zich cr hclc-
maal kunncn uitlcvcn, Dc Spclcrij is
gcmaakt r,an allcrlci slrxlpmatcriaal als

- l4- . 1.5-
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oude heddcn cn oud ijzer. dic: mct vcí'l
vernu{t en Íechnisch vakmanschap
verwcrkt z.ljn tot dc mccst ltrz.arrc

spr-:cl1osr1.11en. Een originecl dagje uit
dus!

Hevea Open Tcnnistocrntxri

ln augustus vindt het eerstc Heveaansc
tcnnistocrnooi plaats op Sportpark De
Waayenbcrg bij Tennisvercniging Du-
no. C)vcr precieze datum cn tijd zal dc

Activiteitencommissic u binaenkort
informeren. Ondergetekende is inmid-
dcls in training gegaan om zo dc poe-

delprijs te ontlopen. Gceft u allen op!

En in septcmber: kanovarcn.

Vcrdcr attcnderen wij de jcugd op hct
kan{rvaren, dat in septemher georgani-

seerd worclt. Ook hiervoor gclclt dat

nadcrc details hij de ledcn van de

bewonersvcrcniging in de brievcnbus
zullen vallcn.

f)orpshuis commissic

Er z.ljn contaclen gclc,gd mct ccn parti-
culiere stichting in Wamcl, waar hct

dorpshuis hczocht wcrd, en mct ecn

gesubsidiccrdc stichting, Spcctrum.

Bcidc stichtingen gcvcn adviczcn inza-

ke hct opzettcn cn draaicndc houdc:n

van dorpshuizcn. Vcrder wordt hard

gewcrkt aan ccn r:nquète, waarin allc
Hcvcancn hun wcnscn cn rncninqcn

kc.nbaar kunncn makc'.n {)mtrcnt dit
ondcrwcrp. Gcstrccfci wordt dc cn-

quötc in scptc:mhcr tc vcrsprcidcn. Na

invcntariscrinE van dc rcactics nl dc

Dorpshuis commissic nog gcrichter le
wcrk kunncn gaan om hct dorpshuis tc
rcaliseren.

Verhoging kaheltaricf

Hct bestuur hccÍt bij dc (icmeentc

kcnhaar gemaakt de verhoging van het

kabeltaricf niet aanvaar<lbaar tc vin-
dcn. Met name heÍ onÍbreken van een

keuzemogclijkhcid is ecn slechtc zaak.

In de krant konden wij enkele wekcn
geleden lezen dat wij niet de enigen
zijn die vinden dat dc kabclexploitant,
en dus dc gemc.entc die. dit toclaat, zijn
monr:policpositie uitbuit.

Vervuiling Dunolaan

Nu de kavels aan dc Dunolaan in dc

verkoop genomsn zijn, kan het bestuur

dc ontwi-kkelingen e,nkel nog kritisch
volgen. De eventuelc kopcrs wordcn,
ais onderdeel van het koopcontract,
gcïnformccrd over dc vcrvuiling cn

tcvcns zijn een aantal vcrplichte maat-

lg.gelen voorgcschrevcn bij dc houw
van dc huizen. Zo moel de hodem
gcïsolcerd wordcn mcl plastic en moc-

tcn cr spccialc watcrlcidingbuizcn
gebruikt worden.

Klokkcstocl

Bij hct tcr pcrsc gaan van dit nummer

was dc bouwvergunning hinncn c)n

wcrd er door ccn aantal vrijwilligcrs,
mct als voorman Ri'rcl van dsr Molcn,
hard gcgravcn cn gcwcrkt ()tn hct

fundamcnt v<lor clc klokkcrstocl gcrcccl

tc makcn. Of hct clank zij dc vclc

-1 8-

helpcndc handen gelukt is dc klokke-
stoel op het dorpsfeest te onthullen?
Wij hebben er alle vertrouwen in!

Namcns dc bewonersvercniging
Heveadorp,
Jorien Joustra

Meerdcren ondcr u zullen onderstaand
stukje in de "Hoog en Laag" gelezen

hcbben, maar voor degenen dic dat
nog niet gcdaan hebben, alsnog:

--1,

HeveadorP ; i/ >' .ii :

HEVEADORP - Blijkens nieurve

.Ïrto""a"idingsborden is de

öïri,iJJh;; w ij-k HeveadorP' als-

;-"il;;ó t'"th"'t'"t'' ook in'se-
;.Ëà;ii;' stukken wordt He-
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e"*u"rrt" aangemerkt' zo bijvoor-
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Terugblik Groenbeurs

Met voldoening kijken wij terug op de Groenbeurs van dit jaar. De
voorbereidingen vergen altijd veel vrije tijd en dan is het plezierig
om te merken dat die tijd goed besteed is.

§ in scptember zijn wij begonnen met
hct planten van stekjes in potjes. Dat
leverdc dit jaar plusminus 70 kistcn
zelfgekweektc tuinplanten op. Viij
waren daarom blij met tle gcrcde op-
komst en de mooie opbrcngst. Het
bedrag dat na aftrek van de kosten
overblijft, willen wij gebruiken voor
een goed groen doel in onze directc
omgeving.

De Grocnclub

Open dag Dc Klcinc Aarde

Op zondag 2tJ juni a.s., om 10.00 uur
houdt De Klcine Aarde te Boxtcl een
open dag. U kunt dan dt: windmolen
en de biologische tuinen bckijken cn
uw licht opsteken over het winnen van
zonne-energic. Verder kunt u ccrn

kijkje nemen bij de kraampjes van
maar licfst 140 alternaticve bedrijvcn,
die allen op milieuvricndelijke wijzc
operercn.

Heeft u misschien recht op huursubsidie?

De CWS-commissie heeft via het ministerie van VROM de beschik-
'king over het cornputerprogramma Berini gekregen, waarmee op
eenvoudige wijze berekend kan worden of u recht heeft op huursub-
sidie. Geregistreerde verenigingen krijgen dit programma aangeboden
om zo hun leden nog beter van dienst te kunnen zijn.

tïct biedt de CWS-commissie dc moge-
lijkhcid om icdereen dicht bij huis e.en

op maat gcsnedcn bcrekening tc kun-
nen verstrekkcn. Vooral voor ouderen
cn yoor hcn die wat mcer aan hun
omgeving gebonden zijn, kan dcz,a

servicc een uitkomst zijn.

Bcnt u geihtcressccrd, dan kunt u ccn
afspraak makcn van Sybe Mcijer van
dc CWS-cornmissic. Voor de bcrckc,-
ning moeÍ u wel een jaaropgaYe van
uw inkomen mecnemcn. U kunt crvan
vorzekerd zijn dat al uw gegevens zcer
vertrouwclijk worden bchandcld.

Hct telcfoonnummc( varr Sybc N{ci]cr
is 33 43 ttO. (iraag bcllcn tusscn 1ti.30

en 19.30 uur.

41 HA,E En

öiïilh.nberg
Moole grote saunacablne
Groot warm voet€nbad
Verwarmd openluchEwembad
Zonneterràs
Gezellige rustruimte

Tegen inlevering van
d eze ad ve fie ntle o ntva ngË

u 20% korting
oD uw saunafud!

OoAg v[s ffn pmqr ba 3l d.6ttt Í íeB.

8ffitrng 6, tSta lí( Ana!.m. Td.: 64IIX1.
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Antwoorden Natuurwandeling Groenbeurs

Tijdens de Groenbeurs hebben veel mensen een exemplaar van de
Natuurwandeling, uitgezet door de Activiteitencommissie, meegeno-
men. Voor hen die de wandeling liepen en hun hoofd gehroken heb-
ben over sommige vragen, volgen hier de antwoorden.

l Hevcadorp bestaat 17 jaar. Als
stichtingsjaar houdcn wij 1916 aan,
hct jaar dat dc rietcnkapwoningen
votrr dc Heveamedcwerkcrs ge-

bouwd wcrden.

2 Er zijn 47 rictenlap woningen
gcrenovecrd.

3 De decoraticve stijl van de oudc
lagcrc school aan de Middenlaan
hcct Art Dóco-

Van dc enige iaheemse conifcer dic
in Nede.rland tc vinden is, staat ccn
groot cxcmplaar op dc hoek van dc
W.A. Scholtenlaan en het lrospad.
Hcl is de taxus.

Dc varcns die slechts mct óón stcn-
gel uit de grond komon zijn adc-
laarsvarcns.

Dc ride blocm in het cmbleerm van
hct Gcldcrsch Landschap, tc zicn
op dc luikcn van hct voormalige
boswacrhtcrshuis bij hct Dunopla-
teau, is dc mispclblocrn.

Hct gc».as op hcl wciland is snij-
mais.

aan de Italiaanse weg is een paardc-
kastanjc"

9 Dc Italiaanse weg ontlcent r.ijn
naam aan het ltaliaansc karakter
van dc wcg met zijn haarspcldboch-
ten en nivcauyerschillcn.

10 Dc oude lindc bij het "wcitje van
Dries" en de Spechtlaan staal be-
kend als dc Kapclleboom.

11 He t klcine kruipendc plantjc mct
paaÍse hloem-arc:n heet Zcnc,qroen
(Ajuga rcptans).

12 Het museum dat tot 19711 in cen
van de bijgcbouwcn van Kastcc:l
Doorwerlh gehuisvcst was is hct
Airbornc muscrum.

Het houten huis aan dc Fontcinallcc
hccttc hct Jagershuis.

Dc twce halfrondc sluizcn van Dricl
zijn vizicrsluizcn.

De kcrktorcn van Elst staat hcmcls-
hrccd op zcs km afstand yan hct
f)unoplarcau.

Huis tcr Aa was dc naam van clc

mtxlclbocrdcrij. Dc hc,cr Schcffcr
was oprichtcr cn cigcnaar v'an Huis

l.l

ï4
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ii Dc dric armige hoom hij hct huis

^11

l6

l3-

lcr Aa cn tcvens eigcnaar van
Landgocd Duno cn Kastecl Dour-
rvcrth.

i7 Ir. tI.Cl. N{untc:r was wcrkzaam als
hedrijfsingcnicur bij de Hcveafa-
briek cn rverd vijftig jaar geleden.
tijdens dc stakingcn in april 194-3

docrr clc Duitsc bezetÍer gcfusil-
lccrd. samen mcl zes andcrc werk-
ncmcrs.

Dc heer \lilhelmi was de eigenaar
van de Hcvcalabriek en verplaatstc
dezc rond 1915 van Hoogezand
naar de lerreincn van dc Modcl-
bocrdcrij. die hij gckocht had.

Dc hcer \/an Vlotcn krrcht dc ovc:ri-
gc hezittingctr van dc faillicte mo-
delboerdcrij en drocg in 1932 ccn
gedeelte van zijn bczittingcn ovcr
aan hct Gcldersch Landschap.

De ."\ct ivitcitcnconrmissic



Paaseieren zoeken

Op 12 april 1993 was het een drukte van belang op het Heveaveld,
want de tweede paaseierenzoektocht ging van start. Opgewonden
vertrok de stoet naar de Huneschans.

ln twec lecftijdsgrocpcn werd cr driÍtig
gospeurd naar rode cn hlauwe citjes.
Als ie er tien bij clkaar had dan mocht
jc je eieren gaan vcrsicren/schildercn.
Dit jaar had de paashaas even tijd vrij
kunnen maken om al het moois te

aanschouwen cn hior en daar wat
advies te gcven.

Ondcrtusse:n kondcn de oudcrs gcnie-
ten van een kopje koifie met een stuk
paasbrocxl. De kindcrcn werden uitcr-
aard niet vergctcn cn k0ndcn lusscn de

hcdrijven door of na het vcrsicrcn
limonade cn ook zo'n overheerlijk stuk
paasbrood krijgcn.

1:::::::,il

Voor dc paashaas was hct gcen gcmak-
kelijke epgave om dc rnooistc vcrsicrde
eicren te vinden en had duidelijk moci-
te mct dc keuze.
Diegcnc die in dc prijzcn uls1sn krcgcn
ccn "paashaasci" en alle andere kinde-
rcn kregcn een mooi verpakt chcrcoladc
paasei.
NÍoe en voldaan vertrok iedercen wecr
naar huis met dc gcdachte: "Ha, vol-
gcnd jaar weer."

Nicolcttc Mcijer Cluwcn

The end of the show

var oizJ iicrrcporlcr ter piaaisc

Om allcr tafcls gcvuld tc krijgcn mocs-
tc'n Harry Be.ukcr cn Syhc Mcijc,r dc,zc
avond zclf klavcrjasscn, Zij kondigticn
aan buitcn mcdcdinging mco tc drrcn.
Aan het cinclc van tlc avond hlcek
Harry dc dcrdc plaats tc hchhcn bc-
haald. Dc bijbchorcndc prijs werd in
ecrstc ir:rstantic aan hcm tocgekcnd,
maar na hcvigc, tcrcchtc, proie:stcn van
dc zijdc van ilc kaartcrs wcrd dc dcrdc

Jrrijs alsnog tocgckcnd aan .l.Ros. Ecr-
stc wcrd dc hccr Van Maancn, op dc
voct gcvolgd dtxrr tlc hccr ('olmcncro.
Dc prrcdclprijs kwam tcrccirt bij W.
Rcijndcrs.

Bij hct jokcrcn wcrd Antic Gcrrist op
dc hoogstc plaats van hct crcpodium
gczct. Zij had ccn aardigc voorspronÉJ
op dc nummcr twcc: mcvrouw Bakker.
Hicr ging cle pocdclprijs naar tlc hcc.r
T. Ros.

Dczc ;rvond was cr, zoals gcwrxlnliik.
wccr ccn vcrlotinq. Dc prijzcn haddcn
dc,zc kccr tc makcn mo{ tlc post. Zo

N'laandagavond 24 mei jl. werd er voor het
laatst dit seizoen gekaart in "De Valkenier".
[:r was clus sprake van een "End 0f the
show". Op deze avond werd tevens bekend
wie de seizoenwinnaars geworden waren.

korr jc, ecn ansichtkaart rnct postzcgci
rryinncn. Originecl, maar ni(t allc dccl-
ncmers dachtcn cr ztl over.

Hicrna mocst nogal ccn tijdjc wordcn
gcwachl op dc jaaruitslag. Van de
negcn rcsultatcn mochÍcn de dric
slcchtslc wordcn afgctrokke:n. Als mcn
cen avond niet rvas gcwccst, kon mcrr
in principc nog op hct podium konrcn.
Als mcn maar mitimaal zcs maal gc-
specld had. Honk Holman ducht hicr
hlijkbaar ook zo over na dc achtstc
spcclavond. Í)e laatstc avond was hij
narnclijk nict aanwczig. Hij kon zr> nict
zijn cc:rslc prijs in ontvangsl ncmcn hij
hct klavcrjasscn. Twc,cdc in tlc jaar-
comp<;titic wcrd Klaas Wolhcrts. F{ij
spceldc of hccl g<rd, o[ hcol slccht.
Dic wissclondc rcsultatcn hicldcn hcm
van dc ccrstc plaats af. Dcrtlc: wcrd
mcvrouw l\tars. Zi] u'zrs holaas «rrtk

nict aanwczie. Klaas Wolhcrts u'ildc
allc prijzcn wci cwcn vasthoudcn vour
dc ft{o. Ecn halfvol crcrpotlium dus.

1.5-



Dc pocdclprijs op jaarbasis was voor
rncrvr()uw Van l\Iaancn.

Bij hct jokcrcn hlcck cr wcinig vcrschil
1s zijn tussen de deolnemers. Ecrste
wcrd de hccr T. Ros, twcode mcvrouw
(:ul*"n".o en dcrdc mcvrouw Bakkcr.
Mcvrouw Lammr:rs ging mct cle poc-
dclprijs aan dc haal.

"Dc Valkcnicr" zal volgend jaar wctlcr-
om hct strijdtonccl vormcn v«rttr dc
wisselbekcrs. Hopelijk kunncn Harry
e n Sybc dan nt'rg mccr dcclncmcrs
wclkom hctcn.

Avonduitslag:
Klavcrjasscn:
t. dhr. Van Maancn
2. dhr. ('olmcncro
3. dhr. .1. Ros

Jokcrcn:
'I . mcvr. A. (]crrist
2. mcvr. A. Bakkcr

.laaruilslag:
Klavcr jasscn:

1. clhr. IJ. Holman
2. dhr. I(. Wolhcrts
3. mcvr. Mars
P. mcvr. Van Maancn

.lrikcrcn:
1. Dhr T, Ros
2. mc:vr. Y. ('tllmcncrti
f. nlcr,r. A. Bakki:r
P. nrcvr. (.'. [-irmmcrr

ptn

-509ír
_5001

48íi9

Gevonden:

Battcry pack van viclcocamcra (Ni-( d
battcrij). Dczc hattcrij is gcvonrtrcn in
dc rvcck van t) mci tip hcl spr-,clvcld.

cn

Zwilscrs zakmrrs.

f)c rcchtmatigc cigcnarr:n hunncn hun
cigcndomnrcn a[ kome n h;rlcn o[)

pln
17
,q()

ptrl
30.1ó r

.30()9ír

2<)'/10

26346

PtÍl
42.t

414
+45

5e2

fufi*q.Wdr(Zo,un
-rii;@Éffi@ffirc_

"De Ha2enakker" PldtrstEr€Eewekg/Hazenakk€r 4

§'.%,,
Wij geven u. desgewenst. graag een

persoonlijk advies. Daarbij houden wij
rekening met uw persoonííjke smaak

en voorkelr. omdat aígaan op
benaming, jaartai oÍ etiket niet het

enige is, waar u bij uw wiinaankoop op
moet letten.

-:t-

Becklaan l9



Communicatie Oosterbeek-Driel herstetd

Woensdtg 9 mdart j.i. is cie oeo-erterbinding
tussen Driel en Oosterbeek [,aag door middcL
L-an een motorL'eer tot stand gebomen, Vanai
iie ,latum t:aart de aeerboot ,,De Rijn" met
als :chipper de beer Tb. ll. \Y'ennehes ran
's morgens 6 uur tot 's avoncis l0 tur-

Daarmee ts "le 
belangrqke t-erbindin{ tussen

tie gemeenten Renkum en Hetercn na lanqe
ttjd o-an besorekingen L'n -;'crlezJdlilheLlelt
ueer herstelrl.

Op die dag heeyt ,de Rijn" ztjn proei.-aart
tnet ddn boorti .-eLe genodig,icn gemaaht. Dit
motarL-etr i: een trti nrcuo ;chip cn uerd y.e-

bou'ad in Ztantldrn op ,le uert' tan Gebr.
Van der ,\loLen.

Er kunnen in tottdL ilA personcn mee il'ortlen
t' e rt oer d.\' o e t gan ge r s. i Le t s e n e n b r c rn 7 ie t s en,
nddr ge en iuta's hunileil iooruleze .,,eerlroot

a-'arden oL-crgezet.

De maidentrip

Nd de ptoeÍradrt in de riclsting .lrnhem en
teruz, u-erbLet'en de genodigden nog enige tqd
in l:et caié .,Het V eerhuis" .

Wetbouder Klaa;sen rdn de gemeente Ren-
kutn ,lanlete de heren ';an de ProvinciaLe- en
Rijksu'aterstaat roor bun mecieuerking in de
dtgeLopen maanden. Hij hoopte dat ,ie n;eer-

diensr zoueL voor Je inw-oners t'an tle ge'
necnte Renhum ais die tan de gemeente
Í'!eteïen een tucces tnag torden.

l'aor anzc t,erlenemers ilt DríeL en Hetercn
berkent ieze nteuue teerdienst het einde
L'an Je lan,,qe rLtten per bus ouer ,lrnbem
naar Heteatiorp tn teÍilg.

Vi ztin ben zeer danhbaar, dat zij dit in de
aigeLooen uittermaanden, taah onder moei-
Ltjhe omsrandigitetlen, l:ebben kunnen opbren-
|en.

OPGELET.....
der drie clfers. Onderaan staat het woord Ne-
derland en het laartal van geldigherd.
Om oe controie op de naievrng van de wet te
vereenvouciigen zuilen laarli.lks de letters en
crjfers door een andere kieur worden vervan-
gen. Voor i966 is die kleur zwart.
Na aan<oop'ran een bromfiets moet de erge-
.aa( raat een /erzeKertngsagent gaan, dre
hem tegen Setaling van f 5,50 een plaatle en
een verzekerngsbewrls aÍgeett. Het piaatje
scnroeft:r] co:r1n bromfiets, het bewrls doet
5rj n zrln portefeutlle en hr.1 heeft aan zUn ver-
Jlichting tot 1 maart '/an het volgende laar vol-
daan

_lE-

BROMFIETSERS

Met ingang van 1 maart zal een bestuurder
van een uromfiets in het bezrt moeten zrjn van
een,zerzekeflngsplaat en een bewrjs. dat deze
bromfiets,rerzekerd is volgens de bepalingen
van de W.A M (Wet AansorakeliJkherdsverzeke-
nng Motorn]turgen).

Het'rerzekerrnqsbewrls en het piaatje moeten
eik aar rena^gen 4oÍoeó ooor óen .reuw oe-
wijs -.n plaatte.

De aimetrnqen van de olaatles urjn 3 x I cm,
en deze zln veruaardiqd van 0,8 mm drk alu-
mrnrum. Op het plaatle zrln bovenaan drie
hoofdletters naast elkaaï qeplaatst en cjaaron-

3
\
qi

ca

a(

L

a\
f-.

\o
\e
§,

:
{,
§

\

lr

.L

Claasie co. . . i;:r re l',lRtN

Bewegingsuur voor gehandicapten nu ook in Ooster-
beek

f)e laatste jaren wordt er in toenemende mate aandacht hesteed aan

de positie van gehandicapten in de samenleving. l)it heeft er toe
geleid dat het Samenrverkingsverband Gehanclicaptensport Midden -

Nederland (SGM) opgezet is om de -rportrnogelijkheden voor meilsen
ïnet een handicap uit te breiden. Ook in de gemeente Reukum is een
progranima gestilrt.

F{e t SGIVI organisee rt vanal dinsdag l1
mei 1993 ecn bcwcgingsuur voor v()l-
wassencn rnct ocn lichamoliikc bcpcr-
king. Het bcwcgingsuuÍ vindt clkc
dinsdag van 1{).3{)- 12.i)0 uur plaats in
de sportzaal Dcnnekamp in 0ostcr-
bcck. Dc sportzaal ligt achtcr dc hibli-
()theck aaÍi do (]cncraal Urquhartlaan
in Oostcrbcck.

Tijdens dc aktiviteit komcn vcrÍichillcn-
dc vormcn van rckrcaticrspclcn (udcr
dc aanclacht. Tcvcns is cr ruimtc om

gczcllig ccn kopjc koffic tc drinkcn. Na

vicr kcer qratis dce:lgon(,mcn tc hchhctr
hcdragcn dc krxtcn f 2.-50 pcr kccr.

.AIs u inicrcssc hccft cn u op wilt gc-
vcn, of als u nadcrc informatic wcnst.
kunt u hcllcn mct Flans Scuhring,
regi()naal c()nsulcnt gchandicaptcnsporl,
tcl. 0ÍJ3ti-5-19 010 of mct Frans Kokkc-
lcr, crlnsulcnt sportr»rlwikkcling van dc
Gcldcrsc Sport Fcdcratic, tcl. 0lt-l0lt-34

-5(,0.

Samcrrwcrkingsvcrhand (ichandicap-

tcnspor"t l\{klclcn Ncdcrlan«l

-2()-



I rruczt»tdctr urtiktl

Verkeersveiligheid

Gaarne wilde ik de aandacht vestigen op een aantal verkeersonveili-
ge situaties. Als eerste de kruising Seelbeekweg/Oude Oosterbeekse-

weg. Na de wijziging van de voorrangsregeling terplaatse, is naar

mijn mening de situatie alleen maar onveiliger geworden.

Ik ben tot dczc opmerking gckomen,

omdat mcn rcgclmatig tracht ds "ncus"

van mijn personenauto te rijden. Men
mag van geluk sprekcn dat hior cen

spiegcl geplaatst is, zodat mcn cnige

rckcning mct dc "doorrijdcrs" kan

houdcn. Want men hecft totaal nict in
de gaten dat mcn hier een voorrangs-

wcg op knalt. Men denkt ik kom van

rcchts, dus hcb ik voorrang. Daaruit
kan men concludcrcn dat clc aangcgc-

vcn regeling zo gocd als niet oPge-

merkt wordt. Wat in dcze fatale gevol-

gen kan hebben vooÍ onze schoolgaan-

de jcugd dic pcr ficts naar v:hool gaat.

Het is nict vcrwondcrliik dat hicr ccn

gevaarlijkc situatie is ontstaan, omdat

dc gcplaatstc hordcn half in hct stru-

wecl, of zelfs na dc kruising komen.

Plaatsing na de kruising komt, omdat

hier al tocvallig ccn paal stond, wat
dus gocdkopcr is. Dc aangcbrachtt:
"haaictanden" ziin zo gocd als wcggc-

slcten, daarbij komt dat mcn na ccn

stortbui het door de moddcr rxrk nict
mccr zict. tlot lijkt rnij dan ook zinvol
Lrm cr op aan tc dringcn hij bcvocgdc

instantics, om de wijziging nogmaals 1c

hcrzicn.

Dit kan op zeer gocdkope wijzc veran-

dercn, r:n wcl door hct verplaatsen van

de bordcn "einde bebouwdc kom/50
km". Dcze zou men mocten vcrPlaat-

sen tot na het bedrijf Bttuwman. Te-
vens kan hct aanbrengen van ccn gocd

zjchtbaar "stopbord" de nodigc rcsulta-
tcn oplcveren.

Vcrder gcven dc nieuw aangcbrachtc
obstakcls in hct dorp gccn vcrbctcring
te zien. Tcn eerste: dc snelhoid is cr nu

nog niet urt, mon rijdt zelfs hardcr. Tcn
tweedc: men ziet het nu gcwo(ln als

een attraclie om tussen dezc obstakcls

door de raccn. C)p hct bovcn gcdccllc
wordt nog cens extra gas bij gcgcvcll

zodat dc bcrcht nog nct gchaald wordt.
Van ondcr naar hoven rijdcnd wordt in

dc vcrnoemdc bcrcht ook hard gc:rodcn

t.<tdat rcgclmatig ccn gcparkccrdc aulrr

op cen haar na gemist wordt. Dit allcs
gccft tc dcnkcn, van wat dirct mcn mct
hct toch al zo kostbarc geld. Want dit
was cn is purc vcrspilling wat nicls
oplevert.

.f . Karnps
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Recept

híoeuf à la Flamande

Bcnodigclhcdcn:
8t)í) gram schoudcrstuk
5 grotc uicn
azijn
2(l sram trlocm
5 di bicr
pctcrsr-'lic
50 gram hoíi:l
i bouquct garni
hl uinc suikt-':'

2 dl houillon
4 aarriappcls
/{)ut. pcpcr

Rcrciding

Snij het vlecs in dunnc lappcn. Schil Ce
uicn cn sni.j rc in rlurrnc ringl:n. Srnclt
dc lrolcr in crcn pan cn aii; yc hcct is
hak dc iappcn viccs sncl hn-iin aan
hciclc kan{cn. Haal zc uit di-: pan ( rt
b;:k in hr:l braadvcl rit- rr,ien nr*,ri
hrttin. Slro0i cr iic blL)r.:rfl itr.r(.i cn !;l;it
rlczr: klrui' krijucn"

Lcs. r'ic: plakkc* i,iccs lvrcr i* tle pan,
ciqrc cr :{oilï cn pcpcr ovcr, vrN:E r-r hct
frouqur:Í garni hil. ccr ccílt:pcl aziin crr
ccn ccll<:pcl irruir.rc iuikl,:r. VrrcE ci dan
ilc brruillon cn hcl hicr hii, s!uit Llc
dckscl virn dc pan t.rir l;raÍ hci gchcr:l
,/irchf.ic:, ::udr-lcrcn gc{ul"cndc fr,': ulrr.
1À':.is rvat pclcrsclic cn irtk dic fijn"

Schil 4tl minutcn Ioqrr hc'f cindr". van dr-.

ko,rktijd dc aardrppcls r:r krrok ../c gilar
in uczoutcrn waícr. F{:l;rl dc slukki:n

vlccs uit d1: pÍtn, icg zc t'rp ccn voorvcr,
warmdc schaal, haal i:ct bouqucÍ garni
uir de pan, rchcnk dc saus ovcr het
vlces, slrr»i r:r ix;tcrs<'lic ovor í.n lcÉx cr
de aar.iirpiri:lr í:ij. Scri.ocr mctsc,n.

í;i ..*:i;ircliik I
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PETER BOEKHOR§T
AUTOSCiIADE- EN ONDERHOUDSBEDRI J!

TE\/ENS VERKOOP \AN NIEU\À'E EN
(IEBRUIKTE AUTO'S 

M
K[. T ]\,]G EÍ,BEEKSE\\' F-G 60
OOSTERBEEK

085 - 34A469 b.g.g. 08385 - 1001I

tJlfij zijn qespecialiseerd in alle soorten

autoschadeherstellingen. Hierbii maken wii gebruik van

een spuit/droogcabine en Sikkens autolakken. Alle

kleuren worden do<lr ons zelf gemaakt.

Bij reparatie gratis {eenauto en teruEgaaÍ van eigen

risico bii eigen schuld.
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Brasserie -
's Maandags gesloten

Vrxtr krnrlc
vcr jtt ord o i4a n

et? wlrtnc htif !crtut, t,cxtr

Restaurant de Valkenier
Oude Oosterbeekseweg g

Doorwerth/Heveadorp
a 085-336423

Wisr u. dat u bíj ons
ook terecht kan voor
een kopje koffie (met
of zonder gebak!)

Ook serveren wij de
heerlijkste ijsjes, voor
groot en klein

hruilol t en, vergadari ngett, rcc.eptit,,t ctt
Piet en Teunie Fortuin


