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tjes hun eieren aan huis bezorgd kregen met het
verzoek er thuis iets van te maken, wat overigens ook
best gezellig geworden is.

Over het weer gesproken: uit het raam van mijn
werkkamer kijkend zie ik nog geen reden om vrolijk te
worden; er passeert juist weer een depressietje. Maar
goed, dit is ons zomernummer en dus zullen we er een
zomerse stemming van maken, zo is dat. Veel plezicr
met nummer 31".
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Autocentrum

PETER BOEKHORST v.o.f.

Autoschade en onderhoudsbed rijf
teyeas levering van nieuwe- en

gebruikte arrÍo's
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Wijzijn gespecaaliseerd an alle soorten

autoschadeherstellingen_ 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.

Op bezoek bij...

§tlchtlng Paadstra,m f,oetsler

56. Duelae 4

ó665 VC DOORWERTH

tcl. 08t341046

In februari van dit jaar hoorden dorps-
genoten Anneke Mons-Koetsier en
Gerrit Mons dat de Fonteinallee per 1

april voor doorgaand verkeer z.ov
worden afgesloten. Ze kwamen toen

Stichting Paardetram Koetsier

Zoals u waarschijnlijk al gezíen zult hebben,
rijdt er vanaf 1 april jl. een paardetram tus-

sen het Drielse Veer en Kasteel Doorwerth.
Eerste pinksterdag ben ik eens een kijkje
gaan nemen.

op het iclee een ouderwetse paardetram
te laten rijden tussen het Drielse Veer
en Kasteel Doorwerth. Haast was
geboden, want men wilde gelijk op 1

april met de tram gaan rijden. Begon

,,,
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men in de voorberciding als particulier
initiatief: al gauw werd besloten de
Stichting Paardetram Koetsier in het
leven te roepen. Normaal gesproken
begcleidt Anneke de tram op haar
route. Eerste Pinkstcrdaghad zij echter
een dagje vrijaf en nam man Gerrit de
honneurs waar.

De paardetram is uniek in Nederland!
Het is de cnige die volgens een vaste
dienstregeling rijdt. Dit was voor veel
media reden genoeg er aandacht aan te
besteden. Zo waren er o.a. beelden te
zien in het RTLzI Nieuws. Er waren er
diverse (landelijke) kranten die aan-
dacht aan dit fenomeen gaven.

De Stichting heeft de beschikking over
2 trams: een grote voor zo'n 45 per-
sonen en een kleinere voor ongeveer
25 personen. Gerrit vertelde me dat de
belangstelling afhankelijk rvas yan het
weer. Bij regen is het minder druk.
Hetgeen vreemd is, immers de tram is
overdekt. Wat mij opviel was, dat veel
passagiers van ver.weg komen. Zn trof
il mensen uit Twentc en uit de regio
Den Haag die speciaal voor de paar-
detram naar Hevcadorp waren geko-
men. Ook enkele dorpsgenoten gaven
acte de présence. (Elke inwoner van
ons dorp moet toch ecn keer in deze
tram hebben meegereden!) Allc pas-
sagiers waren het crover eens dat hct
jammer z.<tu rijn als de tram door
geldgcbrek in dc t.oekomst zou verdwij-
nen. Wat dat betreft kan dc gemeente
misschien een bijdrage leveren in dc
vorm van een subsidie, ook omdat in
de korte tijd dat de tram rijdt al blijkt

dat het een publiekstrekker is. Hier-
door komen yeel mensen in de ge-
meente Renkum die hier anders nooit
waren gekomen. Ook particulieren
kunnen een financiële bijdrage leveren.
0mdat men werkt in een stich-
tingsvorm kan men donateur/begunsti-
ger worden van de Stichting paar-
detram Koetsier. Het bankrekening-
Lummer is 40.98.33.703 van de ABN-
AMRO te Arnhem. Giro van de bank
is 824200. Voor informatie hierover
kunt u contact opnemen met Anneke
of Gerrit.

Tijdens mijn bezoek werd gebruik
gemaakt van de kleine tram (deze
wordt getrokken door 2 Gelderse paar-
den). Deze tram is een replica van een
tram van zdn 110 jaar geleden. Het
origineel staat in het Spoorwegmuseum
in Utrecht. Van G«:rrit hoorde ik dat
de paarden die gebruikt worden, wor-
den geleast. AIs een paard ziek wordt,
kan de dienstregeling altijd worden
gevolgd. Ook de hoefsmid doet goede
zaken: de paarden moeten elke week
worden voorzien van nicuwe i.izers. Dit
komt omdat de paarden alleen op
verharde weg lopen. Tweede Pinkster-
dag reed de grote tram die wordt ge-
troklen door 3 paarden.

Een enkclc rois duurt ongeveer 25
minuten. Wat vooral opvalt tijdens de
rit is de enorme hoeveelheid auto- en
motorrijders die ondanks een rijverbod
tcrch gebruik maken van de weg. An-
neke en Gerrit vertellen onderweg veel
over de omgeving en oveÍ de voork«r
mende flora en fauna.

Dat dez,e hobby veel geld kost moge
duidelijk zijn. Hulp van derden is ei-
genlijk ook onontbeerlijk. Dorpsgeno-
ten die op vrijwillige basis willen hel-
pen, kunnen contact opnemen met
Anneke of Gerrir (tel. 341046). Zii
kunnen dan bekijken of men gebruik
kan maken van uw diensten.

Als u hiervoor geen tijd heeft, moet u
in ieder geval een keer een ritjc met de
tram maken. Al was het alleen maar
om te zorgen dat ook in de toekomst
de tram zalblijven rijden.

Richard van Oosterwijk
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Nieuws van de Bewonersvereniging

Klokkestoel

Waren wij vorig jaar dolenthousiast
over het feit dat de klokkestoel zijn
voltooiing naderde, nu is het enthou-
siasme omgeslagen in teleurstelling en
vooral boosheid. Alweer is er een lamp
in de voet van de klokkestoel kapotge-
slagen. Het vandaalbestendige glas dat
het bestuur er net voor veel geld in
had laten zetten, is voor deze Heve-
aanse vandaal kennelijk een uitdaging
gebleken.

De dader kan er zeker van zijn dat het
bestuur de wijkagent van alle haar be-
kende details op de hoogte zal bren-
gen.

Groenclub

De op zaterdag 7 mei gehouden
Groenbeurs was oen groot succes. De
Pandabus was zeer in trck bij de kin-
deren en ook dc volwassenen waren
enthousiast over het gebulene. Elders
in dit blad ecn uitgebrcid verslag.

Dit bulletin houdt u op de hoogte van de

ontwikkelingen, activiteiten en resultaten van
de Bewonersvereniging Heveadorp en haar
commissies.

27 kinderen zljn zaterdag 28 mei naar
de Julianatoren in Apeldoorn gewecst,
waar ze de hele dag, volledig verzorgd
en vertroeteld, genoten hehben van de
verschillende attracties. Ook uw kind
had gratis meegekund!

Kaartclub

Hot kaartseizoen is afgolopen. Klaver-
jas- en jokcrwinnaars worden olders in
dit blad in het zonneÍjc gezet.

Speelveld

Ecn enquëtr: onder Heveaanse ouders
over hun wensen en opmerkingen ten
aanzien van de speelmogelijkhoden
voor hun kinderen leverde, zoals dat
nu cenrnaal gaat, weinig rcaclies op.
Ondcrzocht wordcn de speel-
mogolijkhcden v(x)r de kleintjcs van 2 -
12 laar en de i3 - lli jarigcn. Met de
binnengckrruen reactics gaat <ie werk-
grocp aan de sl.:g. Wij houden u op de
hoogte.

Namens de bewoncrsvereniging He-
veadorp,

Jorien .loustra

Verkeerscommissie

De verkeerssluis in de Dunolaan blijft
de gemoederen bezig houden. Nadat de
l"wee bij de stoep geplaatste paaltjes er
ongeveer meteen uitgereden werdeno
heeft de gemeente het "vluchtheuveltje"
versmald. Nu kan de vuilniswagen er
wèl langs.

CWS-commissie

Woningbeheer Renkum en de ge-
meente is verzocht de achterpaden van
de huurwoningen aat de Wilhelmilaan
en Beeklaan van nieuwe bestrating te
voorzien.

Activiteitencommissie

Nog cvcn geheugcnsteuntje: dorpsfeest
op zaterdag 27 augustus!

Het Hevea Tennistoernooi wordt op 19
juni (a.s- ZONDAG DUS) gespeeld.
De organisatoron hcbben met de weer-
goden een deal gesloten: het z,al die
dag niet rcgenen.

il vnlcr lllf: rer Lfj5-iJCJ2É
.lorrrtruruuEc 9ó ótlí,5 lll< LXJLrulfRItl

en,s 5ió531'79I eo=t* ]i]Jà.í4È6

EXTRÀ SERVICE E]XTRA MÀKKELIJK

Vanaf nu kunt u mij telefonisch bereiken
de winkelwagen voor uw bestelling of

bijzondere wensen.

het telefoonnummer is: 0652-985111

tn

§i*rl
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Airborne Fietstoertocht sportieve uraar ook lecrzanre Íoure dooÍ de bauleficlds

R,THEM # /+*16a;fa72st{ Ëa )} --,

De Arnhemse wielervereniging RETO heeft clit jaar een speciale
jubileumtocht in het kader van de 50ste herdenking van De siag om
Arnhem.

Vernielingen

Begin mei was het dan zover. De verlichting van de klokkestoel
brandde weer en we konden weer zien hoe ons monument eruit zag
's avonds. Dit nadat de verlichting was hersteld na de schade die
door de jeugd (?) tot twee maal toe is aangebracht.

Op 28 augustus kunnen fietsliefhebbors
vanuit Sportpark Dc Waaiientrcrg in
Doorwerth beginnen aan ecn unieke
fictstocht Íangs diverse Air-
bornemonumcnten. Voorafgaande aan
hel startschot, zullen cr tussen 9.30 uur
en 10.00 uur 4 parachutisten landcn op
het sportpark. Bij deze fietst<rcht zullcn
ccn aantal prominentc Ncderlanders
zijn, nl. de commissaris van de konin-
gin. .lan Tcrlouw en de Burgemeestors
van Arnhcm, R.cnkum, Edc cn Hctc-
rcn. Dc gehclc dag nil ccn blaaskapel
het complex muzikaal omliiston.
Tijdcns uw trrcht langs dcr vclc monu-
menton tult u riok het Air-
brlrncmuscum in Oostcrhcck aandrrcn.
Hi<:r zal ic,dcrocn ecn klcinc vcrrassing
worden aangobodcn in clc vorm van
ccn blijvcndc hcrinncring aan dozc
fietstmht.

Alle dcelnemers ontvangen, ongeacht
de afstand die zlj afleggen, bij de start
het boekje "De Slag om Arnhem".
Hierin staan de herdenkingspunten die
die dag wordon bezocht goed omschre-
ven. Na afloop van de tocht krijgen de
fietsers bovendien een medaille.
De rijders van de twee langste afstan-
den (tt0 of 1-50 km) startcn Íusscn 8.00
en 10.00 uur, tcrwijl de kortere af-
standsrijders (25 of 40 k*) tusscn
10.00 en 12.30 uur kunnen vcrl.rekken.
Om uiterlijk 17.30 uur z.al de laatstc
fietscr de meet rnoetcn passeren.
Vtxrrinschrijving: Tot 1 ausustus door
overschrijving op girorekcning 6728ó54
t.n.v. Airbornc Ficrts Ttrcrtocht RETO,
Arnhem o.v.v. aantal deelnemcrs,
namen cn afstand por dcclnemer. In-
schrijfkaarten liggcn klaar bij dc start.
Voor informatic: 0tl5 - 33 65 30.

Alle drie de lampen zijn met grof
geweld kapot geslagen. De kracht
waarop dit glas getest is ligt rond de
750 kg. Met stenen is ze het dan toch
gelukt. Een schade van in de duizenden
(!!!!!) guldens. De vereniging besloot
toch maar voor reparatie tot twee keer
toe, de laatste keer werd besloten om
er nog dikker glas in te laten plaatsen.
Dat moest het vandalisme wel kunnen
weerstaan, dat was begin mei 1994...

De lampen hebben 14 d,agen hun werk
kunnen d«ren, toen er wederom gemeld
werd dat er een lamp kapot was ges-
lagen. Deze melding wcrd 20 mei bij
ondergetekende gedaan.

Ik vraag me nu werkelijk af of er nou
nog jeugd (?) is die met hun pootjes
van andermans spullen af kunnen blij-
ven cn of cr ook jongeren zijn die dan
niet er op kunnen wijzen dat dit ge-
woon weg niet kan (zacht uitgcdrukt).

Ik bon het gcweest die de klok naar
Hcvcadorp hcb gehaald namens de
vercniging en het doct mij en velcn
mct mij heel vcel pijn om dit te zien
gcbeuren. Waar zijn nu dic grote korcls
die hct wel wcten wio de glazen stceds
verniclen. [k roep juist dicgc:nc op dic
icts weten. Mcklt dit aan mij dan wcl

de politie. (bij de politie ligt een pr(rces

verbaal over deze vernielingen).

Dit kan en mag zo niet door gaan.

Mensen wordt wakker. Het is nu de
"klokkestoel" volgende keer is het uw
auto of iets dergelijks. Laten wij er
samen voor zorgen dat dit stopt en wij
de dader(s) vinden.
S. Meijer

V.O.F.VERHOLT

TUINARTIKELEN

EN

HOUTBLOKKEN
VOOR OPEN HAARD

OF KACHEL

div. soorten consumptie aard-
appelen
ook voor opslaE

Jhr. Nedermeijer van Rosenthahleg 81

Oosterbeek 'l el. 0l]5-334448

-u-
-9-



Avondrondleidingen door de kruidentuin en de kweke-
rij van het Openluchtmuseum

Op veler verzoek worden ook in 1994 weer avondrondleidingen
georganiseerd door de kwekerij en de kruidentuin van het Neder-
lands Openluchtmuseum en wel op 28 en 29 juni, 5 en 6 juli en op 12

en 13 juli. Steeds 's avonds om 19.00 uur vanaf de kassa. De kosten
zijn f 5,- inclusief het parkeren en een kop koffie na afloop van de
rondleiding.

Na afloop van de rondleiding wordt
gezamenlijk koffie gedronken.

Mieke Meulenhoff
secretaris kruidentuincommissie
Jvhanaweg2T
6862 ZN Oosterbeek
tel.: 33 27 18

Michelin ontdekt Heveadorp

De Michelingids, toonaangevend op culinair gebied in Europa, heeft Hevea-
dorps culinaire trots De Valkenier ontdekt. In de gids van 1994 staat De

Valkenier vermeld met twee "bestckjes", net zoveel als Klein Hartr:nstein in
Oosterbeek, ecntje minder dan Kastecl Doorwerth.

"Wat dat betrcft doen wij niet onder voor de top-zaken in deze omgeving", zegt

kok Piet Fortuin. "Wij zijn trots op de erkenning, die vermelding in dcze
prestigieuze gids geeft."

----).lÈ

Lcden van dc kruidentuincommissie en
medewerkers van het museum leiden u
rond. De rondlciding duurt ongeveer
llz uur.

De kruidentuin van het open-
luchtmuseum bestaat uit vijf verschil-
lende tuinen:
1. De geneeskrachtige plantentuin. Dit

is een oude apothekerstuin, waarin
ongeveer 400 verschillende planten-
soorten staan, gerangschikt in 27
groepen. In iedere grrep, waar
steeds een haagbeukheggetje om-
heen staat, staan planten die voor
dezelfde kwaal wcrden of soms ook
nu nog worden gebruikt. Dit zijn
ovorwegend wilde planten.

2. F,en getrouwe nabootsing van de
kloostertuin van Reichenau in de
Bodensee, zoals dic in 827 door de
abt Walahfridus Strabo werd be-
schreven.

3. De kcukcnkruidentuin. Hierin zijn
oude groentcn, kcukenkruidcn en
planten, dic in de huishouding gc-
bruikt wcrden of wordcn, te vindcn.
Naast kardoen, brave hcndrik en
ijsplantjo, staan hier dcssertblad,
glaskruid c:n gagcl. Op do plan-

tenetiketten is vermeld sinds wan-
neer de plant in cultuur is. Hier zijn
dus meer cultuurvariëteiten te vin-
den.

4. De verfplantentuin, waarin een
uitgebreide collectie planten staat
die voor het verven van kleding, of
voor het kleuren van voedingsmid-
delen, geneesmiddelen en cosmetica
werden of ook nu nog worden
gebruikt.

-5. De legendeplantentuin met daarin
de grote zonnewijzer. In deze tuin
staan de oude heksenplanten (o.a.
mandragora) naast de
krrrcdwisplanten, die bescherming
bieden.

De kwekerij bevat een grote collectie
bijzondere oude tuinplantcn. Wonder-
lijk gesnoeide buxusboompjes docn het
verleden herleven. Er worden o4der-
stammen voor vruchthomcn gekweckt.
Het enten en oculeren wordt gedcmon-
streerd. C)ok zoogcnten zijn tc zier,.
Ovcr winterstekken en zomerstekken,
brocibakken en kasscn cn nog vcel
andere z.aken gaat de rondleiding door
dc kwckerij.

rvijnadvisurs - w[incommisiomin - wiinimporteuG

'De Ha4nakk€Í' PletBÍsbgrosow€g/Hazonakker 4

8882 DA Oost€rbsok
tolsloon
085 - 33863A

'oï'Í-"ï.u.u,

Wij geven u, desgewenst, graag een
persoonlijk advies. Daarbij houden wij
rekening rïet uw persoonlijke smaak

en voorketir, omdat aÍgaan op
benaming, jaartal oí etiket niet het

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

-l0-
-11-
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HORIZONTAAL.
l. meubelen om iets in op te bergen
2. die schitterc:urn de hemel
3. meisjesnaam - reeds - wij
4. zonder haar - daarmee hoor ie
5. poes - gebouw waarin je de mis bijwoont
6. daar - muzieknoot - mij
7. cirkelvormig
8. laagste deel van een huis

VERTICAAL:
I. hij bakt brood
2. Ga jij ook graag ... school?
3. dat blijft over na een brand - voedde zich -

muziel<noot
4. gebouwtje waarin dieren verblilven - diertje dat

onder de grond leeft
5. ... van I tot 100! - nog niet volwassen mens
6. daar - klank uit 'boer' - niet'het', maar ... school
7. pier
8. arbeiden
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Ramon's Rariteitenkabinet

In dit fietsseizoen bij uitstek (al
geweest) een toepasselijke greep
Hevea-attributen.

Op het reclamebord de in dc jaren '50
overbekende reclamekreet voor alle
Heveabanden: "Kilometers beter".
Speciaal voor de fietsbanden werd de
term "lichtlopend" toegevoegd. Als je
cen Hevea fietsband kocht ging-ie niet
alleen vcel langer mee, maar trapte je
moeitelozer naar je bestemming.

De Hevea Hermetica, een "luchtdichte
vormbinnenband" die in de Heveafa-
briek in Raalte geproduceerd werd,
was een commercieel succes. De naam
Hevea stond voor kwaliteit, al had men
door dat zelfs een zeer goede fietsband
lek kan raken.

Hevea bracht daarom ook reparatiesets
op de markt: het blikje links op de foto
bevat "rijwielbandenpleisters met weer-
galoze kleefkracht" (wat een schit-
terende volzin!), het blikje rechts repa-
ratiemateriaal zoals we dat nu van het
merk Simson kennen: solutic, schuur-
papier, plakmatcriaal, drio bandenlich-
teÍs, een rescrve ventiel. Daar is in
veertig jaar geen verandcring in gcko-
mcn.

In het succesverhaal van do Hovea
fiotsbanden wèI. Tocn in de jarcn 'íil
de gocdkope import uit landon als
Korea opkwam, kon dc Hevca fiets-
band qua prijs nict concurrcren cn

is het dan wat aan de natte kant
uit Ramon Berlauwts verzameling

"was het gebeurd", aldus een oud-He-
veamedewerker.

Jorien Joustra
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Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 085 - 33 35 g5

Herenstraat 25
391 1 JB Rhenen
Telefoon 08376 - 6402

-'14- -1 5-

ii,,Ífiiii*l



Zaterdag 7 mei: Groenbeurs met Pandabus

De planten groeien weer en daarom was er

dan ook weer de Groenbeurs. Dit jaar werd

die gehouden op zaterdag J mei op het Speel-

veld.

Bij gebrek aan een verslag hebben wij een vrolijke foto-impressie
voor U samengesteld.

... aan duidclijkhcid liot dit spandoek niets te wensen over!

-l(r- -17 -

kinderen in de rij voor de ballonnenwedstrijd

van de organisatorcn in gesprek



De Pandabus van het WNF was een grote treÈïièrËter

De bloeicndc plantenhandel was weer druk bezocht

-tn-

Achter de rietenkappen lak als klmrplaat mw a* gwn om wr le kij*a
Met dank aan Roel van der Molen
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Voor de jeugd

Veel kinderen hebben voor de
beurs uitleg gekregen over meer

groen-
natuur

t .n idt"tyn !Í, ||q nnor zttn huL.

! ,rr,,i t

langs de rivieren. Door middel van een
nagebootst uiterwaardenlandschap werd
er verteld over ondiepe plassen achter
de zomerdijken. Ideale plekjes voor b.v.
steltlopers en waterdiertjes.

Een daarvan is de waterspin. Dit dier-
tje heeft lucht nodig om te leven, maar
toch is hij meestal onder water. Hoe
krijgt hij dat voor elkaar? Wel, hij
neemt tussen zijn beharing lucht mee
onder water en daar spint hij een bol-
letje dat met de meegenomen lucht
wordt gevuld. DiÍ bolvormig spinsel is
een soort duikersklok in het klein,
waarin de waterspin woont en ciljes
legt, die hier ook uitkomen. Zo nu en
dan komt dc waterspin boven om het
land zijn prooi te vangen en tegelijk
wat verse lucht tc halen, waarna hij
weer snel zijn luchtkamertje duikt.

Een ander waterdier die onze aandacht
eveneens tcn volle verdient, is de sala-
mandcr.. Deze wordt ccn l"wccslachtig
dier of amfibie gcnocmd. Dat bctckcnt
dat ze een deel van hun leven in het
water en een andcr deel op het land
doorbrcngen. C)mstreeks maart/april
begevcn de salamanders zich naar de
sloot voor hct watcrfcstijn. Hct man-
netje wordt tcgcn dezc tijd crg mooi.
Hij hecft zijn trouwpak aan, waarin hij
op zook gaat fiaaÍ ccn vrouwt.ie. Na dc
bruiloft kleeft het vrouwtje de eities

onder water aan een blaadje vast en
vouwt het blaadje dan slim om, zodat
de eitjes moeilijk door hongerige wa-
terbewoners kunnen worden ontdekt.
Als de jonge salamanders uitkomen,
hebben ze kicuwen, zodat ze niet
boven water hoeyen te komen om
lucht te happen. Oudere salamanders
moeten dit wel.

Volgende keer iets over het stckel-
baarsje.

Voorjaar 1994 hceft de gemeentc twce
"kinderpaadjes , bedekt met houtsnip-
pers, aangelegd. Eind mei lag er regel-
matig hondepoep op en voor do paad-
jcs. Rcsultaat kunt u wcl raden..

-20- -21-

De Mezen

De mezen, waarvoor wij met z'n allen gezorgd hebben in de koude
winter zijn die tijd goed doorgekomen. vetboilen, zonnepitten en
pinda's daar hebben ze een dankbaar gebruik van gemaakt, ook de
andere vogeltjes.

Nu hebben ze het voorjaar in de bol
en is er de tijd dat ze ander voedsel
nodig hebben.
De hele huishouding in het mezcn-
vogellijfje is veranderd. Doordat de
scxhormonen groeien wordt de maag
kleiner. Zodoende worden er geen
pinda's meer gegeten. Daar heeft de
natuur goed voor gezorgd. Nu de jonge
vogels er zijn, moeten z,e gevoerd
worden met insecten. De pinda's zou-
den hun dood zijn, deze kunnen van de
voedertafel verdwijnen.

A. Thomas



De kaartclub

De seizoensprijzen z.ijn
gereikt aan:
bij het jokeren;
Yvonne Colmenero
Riet Lam

dit jaar uit-

420 punten
469 punten

Het kaartseizoen is weer voorbij en we kun-

nen gerust stellen dat we terug kunnen kijken

op een geslaagd seizoen. Alle kaarters be-

dankt voor jullie bijdrage.

Yvonne v Guilik 623 punten (poedel)
bij het klaverjassen;
mevrouw Vink 30503 punten
Henk Holman
heer van Maanen

29992 pt;ll,ten,
29313 punten

heer Vleeming 25081 punten (poedel)
Hierbij zijn de zes beste resultaten van
de kaarters bij elkaar opgeteld.

De prijzen bestonden uit mooie bekers
en v(x)r de eerste plaats ook een wis-
selbeker.
Wij willen zeker een woord van dank
richten aan het adres van "de Valke-
nier" \rraar wij ook dit seizoen hebben
kunnen kaarten, Piet en Teunie be-
dankt. Tevens wil de kaartcommissie
een bedankje uit laten gaan naaÍ onze
prijzeninkoopster Diana Meijer, die
elke kaartavond er weer voor zorgde
dat er leuke prijzen aangeboden kon-
den worden. Alle prijswinnmls van
harte en voor diegene die net buiten de

prijzen zijn gevallen, volgend seizoen
beter.

Kaartcommissie:
Harrie Beuker
Sybe Meijer

Volgend jaar kaarten wij niet meer bij
"de ValkenieÍ", maar in het zaaltje "de
Eekhoorn" aan de Fazantenlaan te
Doorwerth.

Kaartseizoen '94f 95.

We hopen dat ook u in september
weer aantveng zult zijn. De kaartavon-
den zijn weer op de vierde maandag
van de maand en beginnen ook weer
om 20.00 uur. Er is één verschil, de
dran-k zal door de kaartcommissie zelf
worden verzorgd. Er zal door ons een
eenheidsprijs worden berekend voor de
consumpties. Ook zal het inschrijfgeld
worden verhoogd naar Í 3,- (was

12,50)
Wij wensen u een fijne zomer toe en
hopen dat u komend seizoen weer van
de partij bent.

aa-LL- -23-

De nieuwe data voor kaartseizoen
'94/'95 àjn:
26 september
24 oktober
21" november
19 december
16 januari
27 f.ebruai
27 maart
'24 apnl
22 mei

lrt op! De avonden worden gehouden
in het Eekhoornzaaltje en beginnen om
20.00 uur.
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Culinair creatief

Olijvenbrood met knoflookboter en uiensoep

Een heerlijke vegetarische maaltijd,
waar ook verstokte vleeseters hun
vingers bij op zullen eten.

Olijvenbrood

1 pak Koopmans witte broodjesmix
1 blikje Carbonell zttrarte olijven
handje Provence of Italiaanse kruiden

Broodjesmix volgens recept op pak

klaarmaken. Nadat het deeg gerezen is

de ontpitte olijven en de kruiden er
goed doorheen kneden en er een brood
van voflnen. Volgens pak bakken.

Knoflookboter

1 pakje roomboter
2 flinke tenen knoflook
zotttfppr
veel verse fijngeknipte peterselie

Uitgeperste knoflook en kruiderijen
door de zachte roomboter roeren. Op
laten stijven in de koelkast. Ruim voor
gcbruik klaarmaken, zodat de kruiden
goed ingetrokken zijn in de boter.

Uiensoep

ó0 gr boter
500 gr gesnipperde uien
60 gr bloem
1 I bouillon
t.out f pcpcr f nurtmuska a t
1 thcolcpcl azijn

De uien in de boter blonderen, bloem
erbij en goed roeren. De bouillon al

roerend toevoegen en 5 minuten laten
doorkoken. Naar smaak afmaken met
zout, peper, nootmuskaat en azijn.

De gloeiendhete soep opdienen en het
nog warme, net uit de oven komende,
olijvenbrood op een bordje erbij ge-

ven. Olijvenbrood ruim besmeren met
knoflookboter. Geniet!

De volgende dag veel pe.permunt eten.

Jorien Joustra
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Irfasserle - Kestaurant oe valKenrer
Oude Oosterbeekseweg I

Doorwerth/Heveadorp
c 085-336423

Heeft u nog niet het
gevoel, dat het al
zomer is? Kom dan
eens langs en neem
eens en sorbet of een
kopje thee op ons
heerlijke telras!

Voor koude en warme buffetten, voor bruiloften, vergaderingen, recepties en

's Maandags gesloten


