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Kom bij ons eens romantisch taJelen. De open hanrd stoat oon en

geefi een gezellige huisknmersfeer. U kunt onder andere genieten

van onze wi ldspe cialiteiten.

Op 6 janunn 1995 is er weer de troditionele Hevea-nieuwianrs-
receptie van l7.N) tot l9.N) en....(ktjk op paginn 8)

Wij zijn gesloten vt.n 27 december tot 5 ianuari

Oudc Oosterbeekscwcg [3

Doorwerth/Heveadorp
G 085-336423
Piet en Tcunie Fortuin

i Vcrcr koude en warme buffetten,
i voor bruiloften, vergaderingen,: vuul- urullul [gII, vcrË,4uEr rrrËclrt

! recepties en verjaardagen. I)eel-
: nemer nl)incr vrxr 2'

Coloíor Oplage 360 stuks.
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abowruntere
\lunt u bui en llqeadorp en wila u
@k 'l Hweun! je onlvugen du zijt
dwv@t de koilen f 17,50 per iw.
U kunl zich opgwn bíj de redutie.

d,oclstelliw:
"'t HwMt je" stelt zi.h sls d@l de

cont%ten ,u;sen de lnwrert vm
lleyeadorp le wstevigen en í4 slqnd

le houden.

yer schi i ninq sdalu
"'t ltewrunr je" wschijnt 5Í pet j@t
en wordl bij olle inwonets van

I t ewador p gratis beur gd-

editie sluiling verschijning ru
1995:
jdnuati 21 28-l 34

april 13 3 8.4 35
juni 22 5 17 ó 3ó

september l4-8 99 37

rcvembq 30 lA 25 11 38

Het volgende lleveaantie verschijnt 28 ianuari 1995,
de sluiting,sdatum voor inleveren van kopii is:

2 ianuari 1995

'*IEYElersv 26 novcmbcr 1994 nr.33

Bcsto Hr.:vcanon,

1994 is wccr bijna voorbij cn dit is v<xrr dit jaar (ons

zovcndr:!) al wccr hct laatsto l{ovcaantjc. Er is dczo

koer volcl<rcndc to holcvon. Als u ecn wijnliolhobhor
bont is on bczrrck aan Ronó de Zwart's wijnproovcrij
cc.:n must (r,ie pagina 2tl!). B«rv<;ndicn vind u in dit
Hoveaantjc ocn cnquètc[ormulicr ovcr ds
vcrkecrssituatic in Hove;adorp (invullon cn in dc bus

d<rcn dus!) cn is cr dc aank«rndiging van de

nicuwjaarsrccoptio. Voor vttlgcnd jaar gaan wc wa[
andcro vast<; rubrickcn vtxlr u doen. Ecn vottrpr<rcfjc
vind u op pagina 5; het had con titolloos stukjr: mtrcton

worclon, maar dat vond ik zo kaal staan. Daarom heb

ik mijn bijtlrage aan Frank's oproop er maar bovcn
gcz,cl en wic wcct, koml. icmand ntlg met een echt
louko oplossing vttor Frank's prohloem. (icntrcg to doon
dus; cn lot op, dio ecrste wijnprtrcverij is dus vandaag.

Maartcn Moijcr Cluwon
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Autocentrum

PETER BOEKHORST v-o-f-

Autosc had e en o nder houd sbed rijf
tevens levering van nieuwe- en

gebruikte auto's

Xllngolbo.t.ilcg 5a b

OOO2 VT Oot.tbcgk

Íol:085-3{0ulog

b,O.g.: OAOE&.Í0011

Fu:0E§-3,tt0Or

Autotol: oG-5294:Ioo

Wij zijn gespecaaliseerd in 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 teruggaaf van eigen

risico bij eigen schuld.

tl

Op bezoek bij...

zONNECENTen

Sinds 22 januari 19!X wordt dit zon-
nebankcentrum geleid door onr,e

dorpsgenoot .Iules (irunewald, hierin
bijgestaan drxrr zijn partner Rintai
Mulder. De ontvangst was hartelijk als
vanouds en de verse koffie stond al
klaar. Tussen tle drukke werkzaam-
heden door hadden Rintai en Jules
gelukkig wel tijd om mij te woord te
staan. 7n vertelden me, dat toen het
idee om een zonncbankcentrum te
beginnen (Rintai's idee!) was ontstaan,
het balletje heel snol ging rollen. Al-
lereerst was er oen voorlich-
tingsgesprek bij dc Kamer van Koop-
handel en korte tijd laten viel hun oog
op het winkelpand aan de Utrechtse-
weg 100, dat te huur stond. Nog de-
zelfde dag moesten ze beslissen of ze
het wilden hurcn, want er waren meeÍ
gegadigden. Na een grootscheepse
verbouwing, met behulp van vrienden,
en hel aanschaffon van professionele
zonncbanken, was hct zonncccntcr oon
fcit. De naam Lupar hebben Rinl"ai en

Jules ontleend aan een eilandje in hct
Caraiibisch gebied.

Als u voor de eerste keer ecn bezock
aan het zonnecenter brengt, kunt u van
Rintai, die binnenkort het diploma
bruiningsconsulentc hoopt te halen, een

uitgebreid advies krijgen, wat vorlr uw
huid de heste manicr is om mooi on
vcrantwoord bruin te wordcn. Om een
voorbeeld te geven, iemand met een
heel blanke huid begint l0 à 15 minu-
ten onder de gewone bruiner en her-
haalt dit met tussenp('rzËn van minimaal
24 uur. Als er geen irritatie optreedt,
dan mag de tijdsduur verlengd worden
en is daarna de snelbruiner de vol-
gende stap. Voor de gevorderden is er
zelfs nog de superbruiner in de aan-
bieding. Voor alle drie de zonnebanken
geldt, dat er een gezichtsbruiner irr7it,
dic aÍzonderlijk bedient kan worden.
Men bepaalt zelf hoever men de zon-
nebank sluit, z.odat het opgesloten
gevoel voorkomen wordt.

Bchalve vooÍ een gezonde kleur komen
ook veel mensen op advies van hun
huisarts of fysiotherapeut naar het
zonnebankcentrum. Dat zijn bijvoor-
bccld mensen mel huidklachten, rheu*
ma of stijve spieren. Ook op najaarsde-
pressies kan de zonnebank positieve
invloed hebben. Te vaak onder de
zonncbank is natuurlijk niel. goed voor
jt: huid, maar vergclekcn met zonlicht
bevat de straling van de zonnebank
minder gcvaarlijke UV-B stralcn. Met
behulp van goede zonnebrandmiddclen,

Zonnecenter Lupar

Op een koude, winderige herfstdag leek het me
weer eens tijd voor een bezoek aan Zonnecenter
Lupar in Oosterbeek. Voor mij een oude bekende,
maar voor velen onder u wellicht nog niet.

a
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dic bij Lupar ook tc koop z.ijn, is cr
zomin mogelijk risico.

Torwijl Rintai cn .lulcs cnthousiast
over hun t«rckomstdroom, namelijk ecn
lreautyfarm, aan het vertellen zijn,
komt cr cen rot,ig uitziendc klant uit
óé,n van dc cabines. 0p de vraag van
Rintai, of hct prettig was geweest,
antw«xrrdl dc vrouw, daÍ z.e z.ich c,en
hecl ande r mons voelt. En dat is
natuurlijk ook ecn goede reden om
gcbruik van de zonnebank tc maken.
Hot is heel ontspannend om een half
uur Lt: sluimeren, door en door warm
tc wordcn, met op d<; achtergrond
rusLigo muziek. Hct is zplfs z.o ontspan-
ncnd, vcrtelt Jules, dat het is v<xrr-
gekomcn, dat iemand zo diop in slaap
was, dat hij niet eens merkte, dat de
zonncbank allang was uitgoschakeld!
Eon zonnobankkuur is eigenlijk purc
vcrwcnn<;rij <;n het is dan ook een leuk
idoe om hot aan icmand cadcau te
geven. Voor dit drrcl bieden Jules cn
Rintai catloaupakkotjcs aan, die bij-
voorboeld naast ccn "strippenkaart"
ook zonncbrandprodukl.cn bevatten.

Tot slot nog oon paar tips van Rintai:
-Bij gcbruik van mcdicijnen is hct
raa,Jt,aam om dc arts tc raadplegen.
-Net als hij cen zonnchad gecn makc-
up «rf parfum gcbruikcn.
-Evcneens net als bij een zonnebad is
hot beter clm geverfd of gcpormanont
haar af tt: dckken.
-Vanaf 1 tleccmber kunl. u uw zon-
nobankbezoek combincren met cen
bozoek aan vo«;tverzorgstcr Jikkc
Fcith-Markussc. Zii sl.art dan haar

praktijk, t:vcneens aan de Utrechtse-
weg 100.

Intussen is hct tijd voor mijn bcurt
onder de snelbruincr. Na afloop necm
ik verkwikt afschoid van Rintai en
Jules en stap wocr op mijn fiets rich-
ting Heveaclorp.

Karin Koppeschaar.

Piepel's choice (?)

Laalsl ontmrrctte ik de hocr R. van
O<,rsterwijk. Plotsklaps stond hij vour
mijn tuintje aan de Bocklaan, als ecn
soort Mariaverschijning-bij-klaarlichto-
dag, juist op een moment dat ik wat
onnozel in mijn ttdnstoel hing, m<;t

cola, chips en een v«rcÍbalblad, genie-
lend van een fraaie zomerdag.

Nu gaan Richard -ik mag Richard zeggen-
en ik ver tcrug. Samen hebben wij

onder de nonnen gediend in onzc kleu-
tertijd, zo rxlk onder meester van der
Heijden op de St. Josephschool (Tja,
mecster van der Heijden: een verlicht
dcspoot volgens velcn, nog deel uit-
makend van de heilige drie- eenheid
pastoor, huisarts en hoofd der scho«rl,
zoals dat gebruikelijk was in die tijd,
voor mij degene die bij mij het alfabet
er in heeft geramd en hoewel ik mij
toen hevig verzette ben ik hem nu
eeuwig tlankbaar anders had ik deze
hcrscnspinsels vtttrr u, beste lerr:r,
nooit op kunnen schrijven, hoewel, ik
typ dit, da's anders, of niet, ach, laat
maar) en tijdens onze tijd in Libanon
('tl-5) staan onzo gezamenlijkc patrouil-
les achÍer de vijandelijke linies mij nog
vers in het geheugen. Om over onze
filosofische zuippartijen tot diep in de
nacht maar te zwijgen. En t(rch, t(rch
heeft Richard voor mij altijd iets on-
bereikbaars gchad. Er ging dan ook
een schok tloor mij hecn toen dezc
officicuze burgcmcestor van Hevea-
dorp hct woord tot mij richttc. "Frank",
sprak hij crnstig, "ik heb je hulp nodig.

()f licvcr, wij, vcrontrustc burgors van
Hevcad«rrp, hehbon jo hulp nrilig. Wc
schreeuwen het uit!"

"Moi?", liet ik me thcatraal ontvallcn.
Ik ging er eens goed voor zitten. "Ja, jij
Frank. Ons mooie dorp gaat ten onder
aan gewetenloosheid. Aan intriges,
vodoedering en a-sociaal gedrag. En
wij, verontrusto burgcrs van Hovea-
dorp willen dit een halt toer<rcpen. Het
m«rct maar eens afgelopen zijn!!"
"Waarmee?" "Met de hondepoep op het
Heveavcld, met het gemeentelijk ge-
konkcl over onze p«rstcule, met het
bouwen van hekjes om muren waar-
door onze jeugd niet eens meeÍ een
tennisballetje kan slaan, mct hct gcrace
door de verkeerssluizen die achl.eraf
gerien dus totaal geen nut hebbcn cn
zo, beste Frank, kan ik uren doorgaan.
Het dorp staat op springen. Er mtrct
wat gebeuren! Nu!!" "Maar wat kan ik
eraan doen?", vroeg ik nicuwsgierig cn
graaide nog wat in mijn chipsbakje.
"Wij bieden je een column aan. Schrijf
in ons Heveaantje over de wantoestan-
den van hct dorp. Zorg dat de mensen
z,ich bespied voelen, aangesproken.
Onderzoek de zakcn dic hct daglicht
nauwelijks mogen aanschouwen. In-
filtrccr, graaf, rommcl en zock. En
voed cle mensen wecr op! Woes het
geweten van hct dorp!!!"

Wclnu bestc lezer, mijn cgo was gc-
strecld. Afgcsprokcn werd dat als ik
ecn stukje af z<tu hebben, ik hct naar

ïllem Zevenbergen
Boomverzorging
N.C.H. arb. qualified

van Wassenaersheuvel [16

6862 XW Oosterbeek
o85 - 33-49_26

Snoeien
Rooien
C r oe i pl aat sve r b e t e r i ng
(Ver)planten
Adviezen
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de rcdaklie op zou sturr-:n. Ook kreeg
ik eon vtxrrschrÍ van vijfrluizcnd gul-
dcn.

Ik bogon m<;t invcntariseren on ik
invcntarisecr nu al «:on maand. Ver-
dori<;, het valt nicl. mcc om eon column
tc schrijvcn! Nict dat ik geen onder-
wcrpcn hcb -cr is genocg om ovcr tt:
schrijvcn- «rf inspiratie (schrijven is 99
pr(rccnt transpiratic en 1 procent inspi-
ratie) maar ja, des schrijvers dilemma
is altijd die eouwigc cerste zin. Hoe
dtrcn jongens als Auer, Van Gogh ot
()amport dat lmh? Hebbcn .Le een
book vol openingszinncn? Ik kan nog
niet eons oon titel verzinnen voor mijn
column!

Bcste lezcr, in dczo tijtl van inlcrac-
ticve communicatic is cr wellichl ccn
mooic Íaak vrxrr u wcggclcgd - Ycrtinl
u voor mij cen titel voor mijn c«r-
lumn? Dan makcn we cr ecn prijs-
vraag van: de moest origincle inzending
wint ecn fraai cake, gebakken door
mijn licftallige vrouw Mieko, boreitl
volgens een oud familiereccpt.

Uw idcc gtaag naar:
Frank Picplcnhosch
Be<;klaan 36
Hcvcaclorp

Baby Bulletin

ffi m

Op zaterdag l0
1994 verkopen
kerstbomen in
dorp!!

V.O.F.VERFIOLT

TUINARTIKELEN

EN

HOUTBLOKKEN
VOOR OPEN HAARD

OF KACHEL

div- soorten consumptie aar-
dappelen
ook voor opslag

Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg 81
Oosterbeek I'el. 085-334448

december
wij weer

Hevea-

W ffi

ln de warmle aan ons gezin uas er nog een plaatsje urij
f)oricn en Rubea kregm * een broertje bij

RCOS

Moarten en Nicolette Meíj* Cluwen
Ir. Munleilaan 15
6865 TC lkueailorp
085 - 341759

wij zijn dolgelukkig nrer

teleÍbon 085 - 332890

Adelirre en Brart rusten varr 13.00 -15.30 rrrrt
crr na 2L30 rrur.

Bram

ti'n. Adcline.irr NaoIrri TltuIurisst'rr

;*,t';,',f*;ï

WD ZIJN DOLBLU Xf,T DI GIEOORTN VTÈ

LÀTURENS MÀ':TTIIIJS

io aIPrEXBrB lCOa

IU, X"NTARI,ÀÀr S1 MOHIQUD WOLÀE
6cod fc EBvEÀDoBp ÀNroNy MÀucELrÈ
oió-aagoat JOYae
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Nieuwjaarsreceptie

Op vrijdag 6 januari 1995 organiseert 't Heveaantje van 17.00 tot
19.00 uur de zevende nieuwjaarshorrel voor Heveanen. Traditioneel
wor«lt deze gehoutlen in "De Valkenier".

Nieuws van de Bewonersvereniging

Dit bulletin houdt u op de hoogte van de ont-

wikkelingen en activiteiten van de Bewoners-

vereniging Heveadorp en haar commissies.

Zrlals u van ()ns gcwcnd bcnt, hicdcn
z«lwcl dc rc<Iactie als hct hestuur van
tlc bcwonorsvcreniging u cen (1) gratis
rlrankjc aan. (Totaal dus twoe drankjes;
koffic thoc, fris, bicr of wijn; kinderon
krijgon óón consumpticbon).

Als spccialc attractic hol'rben wc dit
jaar mct Pi<;t Forl.uin ccn spcciaal
vcrrassings-wild-menu afgcsprokon.

Aansluitcncl aan dc rccoptic kunncn
gcinteressccrdcn dcclncmen aan dit
nicuwjaars-culinair goheuron. De prijs
hiorvoor z.al Í 47,50 p.p. hcdragcn
(normaal mccr dan [ (t5,-). Declnamc
gcschic<lt uitsluitcnd bij voorinschrij-
ving mol onclcrslaandc bon cn ccn
aanbctaling van Í 10,- p.p. bij hct

rcdacticadres (Ir. Munterlaan 15).

LJiterste inschrijfdatum is 25 dcccmher
1994.

C)mdat dc dincrgangeÍs van dezelfde
ruimte gcbruik zullen gaan maken als

waar de rcccptic gehouden wordt, zijn
wc echtcr wel genoodzaakt de receptie
stipt om 19.00 uur af te sluiten.

Wilt u een gezellige avond combineren
met ccn ger,ellige middag, schrijf u dan

nu in voor hct diner!

Maartcn Meijer Clluwen

Opknapbeurt speclveldjos

Dit v«mrjaar w<.:rcl oon onquötc ondcr
Hcveaanse cludcrs gehoudcn waarin t.ij
hun wenson omtront do vcrbotcring
van spcclmogclijkhodcn voor hun kin-
deren kwijt konden. Do uitkomsL is

besprokcn met dc gomoente cn inmid-
dels ligt cr con leuk plan klaar om de
gewenstc verbol.eringen te realiscrcn.

Voor het eind van hct jaar, to 'tpg,Jc

dc gemeente toe, krijgen dc huidigo
spcelveldjcs (Hevoavcld en Midden-
laan) ecn opknapbourt. Ook 'al het
"houton fort" op het Hcvr:aveld vciligcr
gemaakt worden. Begin volgend jaar
volgen de nieuwe specltoostcllen, waar-
onder een klimtoren on oon evon-
wichtsbalk.

Vorkeerscommissie

Eldcrs in dit Hovcaantjc ccn onquetc
van de Verkeerscommissie over de
3O-kilometcrzonc (pagina 1tt). Zoals u

aan hct bovenstaandc stukje kan z)en,
heeft hct gcv<:n van uw mening wcl
degelijk zin, dus tloe moe en vul in dic
enquëto!

(lWS-commissic

Dc rictcn daken van do schildcrachtigc
oudo fabrie kswoningcn vortonen hie r
en daar rtÍto plckkcn. f)e CWS-com-
missic heolt dit hij dc vcrhuurder aan-
gckaart cn hoopt dat c.c.a. op kortc
termijn horstcld kan wordcn.

Algemenc l-lodcnvergadcring

Op volcr vorzock gccn ALV in dc
drukkc tlccombormaand, maar ruim
nadat u van con tcvccl aan marsopcin,
tam konijn cn champagne bckomcn
bcnt. Notcor in uw agcnda alvast dc
datum: 23 januari 1995. Uitgebrcidc
infrlrmatic wordt tijdig huis-aan-huis
vcrsproicl.

Wij wonscn u allon een hccl plez.icrigc
dcccmb<;rmaancl toc. En bcgin januari
hopcn wij hccl Hevoadorp op dc
Nicuwjaarshorrol in "Do Valkcnior" tc
z,ien!

Namons het bcstuur,
Joricn Jouslra

Deolircrncr(s) :nicuwjaars;-*ild:dinCr llDé 
: 
:Vàlkenieril,1 995

Naa;m;.,.1;: ;

A<lrCs, ,, 
,

fclcto«rnnummCr

Aàntal dcclncmcrs

Ilijgcslotcn .;-, x 1f 10,- voor dcctnamC aan, ho1!',lnieuwjaars;wiltl-dincr :|Dc
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Wederom bom gevonden in lleveadorp?

Ilalf septemher ging opeens de bcl. Staat cle heer ljazenhoff uit cle
Middenlaan op de stoep met cle vraag of ik de Explosieven oprui-
mingsclíenst wil hcllen. "lloczo?" vraag ik. "Nou, er ligt een bom in
mijn moestuin." was het antwoord.

Ik h«:sluil 0m corsl maar eons ptxrlshoogto tc gaan ncmcn v<xrrclat dc EoD wor4t
ingcschakcld. Bij dc moosluincn aangckomcn, Èlilt t hct om oon v()orwcrp van zo,n
60 cm lcngío tc gaan mct c«:n gc-
wicht van z.o'n (t kg. Op hcÍ ccrstc
ga't.icht lijkt hct mij gocn bom. Om
hct zckcrc v(x)r hct onzokcro l<:
nomcn, bcsluit ik maar ccns assisÍcn-
tic lc gaan halcn. Z<t gczcgd, t<t
gctlaan. Ook tlc mcnscn clic inmid-
dcls warcn komcn kijkcn wistcn hct
voorwcrp nict thuis to hrcngen. O«rk
andorc tuindcrs zoals dc horcn W«rl-
borÍs, v.d. Bcck cn Van Gcldcr kon-
don hct v(x)rwcrp nict thuisbrcngcn.

Op ccn gcgcvcn momcnt z,alcn da
hccr Hazonhoff on onclcrgctckondc
wat tc klctson ovcr dc tuin. "Wat
vorl'rouwt u nu allomaal in uw tuin?"
vrocg ik dc hccr Hazcnhoff. ',Ja, ch,
btrcrcnkool, sla, tomatcn, boontjcs,
wortcltjcs cn courgcttcs." "Clour-
gcltcs?" vraag ik vcrbaasd, "Jir, cour-
gottcs! Ik vraag aan dc hccr Hazon-
h«rff of h<;t voorworp tocvallig gccn
ovcrmaatsc courgcttc is. Na cnig
ondcrzock blcok clit indcrdaad hct
gcval tc 'tijn, rotlal con iodor wccr
gorust op huis aan kon gaan. Toch
maar gtrcd clat do EOD nict gclijk
was ingcschakoltl!

Richartl van Oostcrwi jk

Heveaans duo volbrengt de 25ste Marathon in New
York

Zaterdag 5 novemher was het vroeg opstaan gebla-
zen voor Michael Mante en Ad Reparon. Na maan-
clenlange training maakten deze bewoners van de
Dunolaan zich op voor de ultieme marathon, de 42
kilometer van New York, die dit jaar door maar
liefst 28.000 loopfanaten afgelegd werd.

"Een helc belcvenis", volgcns Michacl
Mantc, die ik vi<;r dagcn na dit evcnc-
ment gcheel bozwccÍ in z'n hardloop-
kleding thuis aantref. In ecn fraaio tijcl
van 3 uur en 31 minuten was hij ruim
cen uur te laat om met do hoofdprijs
van 35.000 dollar en een Merccdes
naar huis lo gaan, maar rJaar was het
hcm dan ook nict om te docn. "Hct
was oon zwaar parcours, mct veel
rclieif à Ia de Dunolaan. Na 27 kilomc-
ter slocg de man met clc hamer toe.
Door onervarenhcid had ik mijn krach-
tcn vcrkccrd verdeeld, waardoor hot
laatste uuÍ erg zwaar was", aldus Miko.
Volgcns hcm is 42 kilometer hardlopen
tc ver voor dt: mens. "Na 30 kilometer
is or nicmand die nict in de problcmen
komt, jo maakt jezelf kapot op het
laalstc stuk."

Do minutcn vlak voor dc start op dc
Vorrazanr) Narrows Bridgc «rp Staten
lsland zullen hem altijd bijblijven. ln
ccn pogng zovcol mogelijk gewicht
kwijt to raken, ging mcn massaal "uit
do broek". De straat was óón grrxlt
opcnbaar urinoir. Srlmmigcn plasten in
lcge flcsjcs, dia z.c vervolgens op hot
wcgdck tlcponccrdcn, waar dc lopcrs

achter hen dan wcer hun nck ovcr
brakcn. En als jo dan startnummcr
vijfduizendzovocl hcht, bctekcnt dat
dat jc gcheid met natte voelen do
startlijn ovcÍgaal.. Navraag lcertle Mi-
chacl dat dit verschijnscl volkomcn
normaal is bij een marathon. 't Is maar
dat je het weet!

Do dag na de marathon toonde het
straatbecld van Ncw York vcel lccd.
Voor de velo duizenden marathon-
lopers die zich op straat bcgavcn was
clke stoep een haast onnccmbaro hin-
dcrnis, die meL bijbohorcnd gckrcun cn
in slow motion gonomcn werd. Do
voltloening mct ocn fraaio mcdaillo
thuisgckomen te zijn zal voor de mccs-
tcn hct afzicn cn pijnlijdcn vcrgoctl
hcbbcn. Hct is per slol voor rckening
ocn unieke prestatie

Joricn Joustra

-10-
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Ramon's Rariteitenkabinet

In tleze serie laten wij u elke keer het één en ancler uit cle immense
verzameling van Ramon Berlauwt zien. Hij heschikt over een groot
aantal objecten die de geschiedenis van t{eveadorp weergeven.
Velen van ons hebben dit al tijdens de tentoonstelling ter gelegen-
heicl van "75 jaar Heveadorp" kunnen bewonderen.

Een belangrijk ondcrdecl van cle Ho-
veafabrick was de bedrijfsbrandwoer.
Middels branclweerweclstrijden wcrd
de gcocfondhcid op poil gehouden,
waarmcc fruaie medailles gewonnen
konden wordcn. Op «le foto zo'n me-
daille in de vaclcrlandse klcuren
rood/wit/blauw. Wic bij dc Hevoa
brandweer zaL beschikte ovcr ecn
armband met oranje/blauwe schild.

De mecst dramatische brand uit de
historie van de Hevca brandweer zien
we afgebecld op de voorpagina van de
Hevea Heraut, voorloper van
"'[ Hevcaantje".

Op 1ti rnei 196J verandorde de poly-
ether-afdeling in cen laaiendo vuurzeo.
Dc polyether-afdeling wcrd volkomen
verwrx;st. De Hr:vea brantlweer st«rnd
machtekxrs tegenover de felhcid t:n
kracht van hel vuur, maar spantle zich
tot het uiterste in aanpalende fabrieks-
ruimtcn te bchoudcn. Het bedrijf, dat
toch al e,en z,ware tijd doormaakte,
kwam de financiöle gevolgen van de
brand nauwelijks te boven. De jaren
van neergang wcrden definitief ingc;ze,t.

Jorien Joustra

,tii, :;,ir,: . ::
'$JtrË;,i,r:lt!:,,,1t,"i$ir,tij;:;,,,i1.1++ opt
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Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 085 - 33 35 35

Herenstraat 25
391 1 JB Rhenen
Telefoon 08376 - 6402
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De Boekbabbel, of: is er nog iets leuks te lezen?
" Deleclivebureuu [)e Ilelpcnde Hurul',
verschccn in 197tt cn bcschrijl't dc
ongowone avonturcn van Honriclte cn
haar Tantc Trip: Hcnrictte wordt in tle
korstvakantic hij Tantc Trip in Anrstcr-
dam gestald, omdal haar ouderc evcn
onder <;lkaar willcn zijn. Hocwcl zr:
bcidcn zoiets hcbbcn van: wal moct ik
mct dat mens, klikt het metcon. Omdal
r.e niaL van plan zijn z.ich [o vorvclen
komen zc op het ideo om een aclvcr-
tentie in dc krant te .rcIlcn. Daarin
biedcn te zich aan als privc-dctcctivcs.
Mct hun Detectivebureau Dc Hcl-
pen<le Hand maken zc zo allerlei dollc
en amusante avonturen mec.

"Liefdewerk oud pupier" is hct vcrhaal
van Chris, Marja en Hans die een
nieuwe, kritischc schoolkrant willcn
uiÍgeven. Tijdens het werken aan de
krant wordt Chris verlicfd op Marja,
maar hij weet niet hoe hij haar tlat
duidelijk moct makcn. Als dc kranl
klaar is, blijkt dat de dircctcur zondcr
ovcrleg stukkcn heeft geschrap[, waar-
d«xrr het drietal ruzie krijgt mct de
schoolleiding. Chris heeft het hier, net
als Marja en Hans, moeilijk mee, maar
nog moeilijkcr heeft hij hct mcr zijn
verlicf<Iheid!

ln "Lie.fdesverdriet" is Monika crg ver-
drietig omdat haar vricndje he 1 uit
hoe[|. gcmaakt. Karol Eykman ,zegt zalï
ovcr dit b«rck: "Tocn ik cen moisj<:
ztmls Monika tegenkwam wilcle ik haar
troostcn. Hot is mo ook even wat als jc
vriendjo hot uit hccft gcmaakt. Jo hcbt
tlan nict vccl aan ccn btrck mcl mrxric
liefdesgoschiedenisscn en je orgcrt je

rol aan licfclosliecljcs op dc raclio.
Daa«lm trcslrlot ik ccn hrrck v()()Í
rncnscn als Monika tc makcn. (...) Hrrc
rnccr ik ovor Mrlnika schreef, hrxr
nrccr ik van haar ondcr de indruk
kwam. Zc hcall dc mrrcd om haar ver-
clricl aan la gaan, t.c hectl hct lef om
richt,clÍ aan haar eigon haron uit do pul
lc lrckkcn. En jc kan nog mct haar
lachon ook." *2

Dezc cn allo andcrc bockon van Karel
fiykman z.ijn tc vindcn in dc biblio-
theck.

Tot slot van dete Btrckbahbel nog <:cn
lrcriehljc ()vcr ccn nicuw programma
over bockon op de tv: "lk hcb al cen
bock". Dil programma wordt elke
w<rcnsclagavond op Nederland 1 om
19.30 uur uitgezonden. Aa«l v.d. Heu-
vel praat n-rot schrijvers, gceft infor-
matie ()ve r nieuwr: bocken en e<:n
bekende Ne<lcrlander wijst zijn of haar
favoriete boekcn aan. In dc bibliotheek
is cr elke woek informalic ovcr "Ik helr
al oon l'rrrck"!

Veel gr<rcljes cn ltÍ ziens in rlc biblir>
theck!

Edith Bayens
Bihliothoek Doorwcrlh

*.1 : L.lit: Over lezon gesproken van R.
Kraaijevcl<I
*2: t.lit: Achtcrflap Licfdesvordriet van
Karel Eykman

Karel Eykman werd in 1936 in Rotter- sh«rw, Do J.J. dc Bom-show en f)<r
dam gcboren. [{ij hecft e<:rst een paar Film van ome willcm. Een van tlc
jaar als jcugdpredikan[ gcwerkt; daarna hondordcn liedjes en gcdichtcn di<:
lcgdo hij zich t«rc op hct schrijvcn van Karel Eykman schreef sdat in de bun-
vorhal<;n voor de jcugd. del ',Wio verlieftl is gaa[ voor,,:

-tlij wil met zijn btrcken jongeren
moecl gevcn, vooral die jongercn die
oen bectje onhandig on onzeker in het
lcvon staan. Bovcndicn probecrt hij
j«rngcren tc laten zien dat hel soms
nrxlig is in verzct tc komen. Zij ho<;ven
z.ich niet altijd ncer t<.: leggen bij ecn
bestaando situatic. Karel Eykman vindt
«Jat de jeugd van vandaag met allerlei
grde problcmen to maken krijgt. In
jcugdboekcn m<rct jc die problemen
aansnijdcn, zogt hij. Hij doet dit graag
met de nrxlige hum«1r."*1

Karcl Eykman hecft ztin tlertig jeugtl-
boeken geschrevcn. Daarnaast hooft hij
voor dc Ikon-t.olovisic bijbclvcrhalen
gcschreven ondcr d<; titcl W«xrrd vulr
Woord. Samen met Hans Drlrrestijn,
Willem Wilmink cn Fetze Pijlman zat
hij in het Schrijvcrskollcktief. Dit kol-
lekticf schrcef onder mcor tlc tv-pro-
gramma's De Stratenmaker-op-a.ce-

ln de bibliotheek hebben we ruim 20 boeken

van de schrijver Karel Eykman. Een drietal van

deze boeken zijn al jaren mijn favorieten, van-

daar dat deze Boekbabbel over de schrijver

Karel Eykman gaat.

M'n vriendjc wil het aan gaaí makon
maar of ik het wil, clat wect ik niel.
Wat aan is loopt de kans uit te raken
dat gecft maar ellende on verdriet.
Maar staat het stoplicht tlp groen
en blijft hct op grtrcn staan
tlan z.al ik het doen
dan maak ik het aan.
Tja, oranjc mag wel?
dat kan er moe door
maar dan moet 't ook snel
wic verliefd is gaat voor.

Dit is het oerste couplct van hct ge-
dicht "Wie verliofd is gaat voor". Wie
het helemaal wil lezon, moet eyen naar
de bibliothcek komen!

De clrie bocken yan Karel Eykman «lic
ik prachtig vind, zijn:
Dotcctiveburcau De Hcltrrcnde Hantl,
Liefd<;werk oud papier en Liefclos-
verdriel -

-76-
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Evaluatie 30-km project Heveadorp.

Bcstc Hcveancn,

Z<tals u wect wcrd bij dr: in-
gobruikneming van de 30 km-zone in
Hcvoadorp op 12 juni 1993 mct hot
gomcontebestuur d<: afspraak gemaakt
dat na één jaar h<;t cffcct van dc go-
troffcn vorkecrsmaatrcgclon zou wor-
den gcövaluc<;rd. Inmiclclols hecft u
kunnen constatcren dal cle gomccnte in
de afgelog:n maandon op tlc Bccklaan,
Dunolaan, Zuklcrlaan en Munterlaan
snclheidsmotingon heoft verricht. In hct
kadcr van dcze evaluatie achten wij
uitoraard dc bevinclingcn van tlo bcwo-
ncrs hct bclangrijkst. Wij willen
daarom allc bewoncrs bovcn dc 16
jaar in do gclogonheid stollon om hun
orvaringcn, moningcn en cvcnluelc
suggostics n.a.v. de gctr«lffon verkccrs-
maatrcgel<;n naar vorcn tc hrongcn.

U kunt dit dtrcn dtxrr middcl van invul-
Iing van do ontluölclormulicrcn dic los
in dit nummcr van "'l Hovcaantjc" zijn
bijgcvoegd. Ll worclt vricndolijk vcr-
ztrcht om do ingovultlc formulicron
binnon 2 wckcn to hozorgcn hij óón
van dc volgcndc adrcsson:

Ada van Hcest, Middcnlaan 42, te,l.
337251
Anja Maussart, Ir. Munterlaan 17, tel.
335945

Mcrcht u moer formulieren wensen, dan
'tijn dcz,c bij dczclfdc aclressen verkrijg-
baar. Het ligt in onze bedocling om op
de algcmcnc ledenvcrgadering van de
Bewone rsvcroniging, die zal plaats-
vindon op 23 januari 1995, de resul-
taten van deze enquète evenals dc rc-
sultaton van dc snclheidsmctingen
bekend 1o maken. Daarna zullcn dczo
mct dc aanwezigcn worden fesprokon.
Mct do cintlconclusies zal de vorkeers-
commissie naar dc gcmconte gaan. Wij
rekenen op u om in het bclang van
Heveadorp tot ccn goodc afron«ling
van clc cvaluatie tc kclmen.

Do vorkcerscommissie:

Ada van Hcost
Totx den Hcijcr
Wim Htxrsemans
Toijc Koning
Anja Maussart
Wim Sch<mnderbcok
Piet Visscr
Bram Watcrman

-18- -19-

Groenclub bijdrage

Wij hebben het dan over houtkachels
cn opcn haarden. Naast sfeer kunnen
open haarden ook kolendampvorgif-
Íiging in de huiskamer geven. Stokcn
met h«rut veroorzaakt luchtvervuiling.
Er komt koolwaterstof, koolmonoxyde
cn kooldioxyde vrij. Koolwaterstoffen
«lragen bij aan «lc 'smog'. Kool-
monoxyde irriteert de slijmvliezen van
ncus, keel en longen. In grote hoeveel-
heden kan kolendampvergiftiging ont-
staan. Kooldioxyde draagt bij aan het
lrrtreikaseffcct. Zorg dat de schoorsteen
goed trekt en dat de kamer voldoende
wordt geventileerd. Anders slaat een
doel van de rook tcrug. U kunt zelf
c<lntrolcrcn of er een goede verbran-
ding plaatsvindt. Let op de klcur van
dc rook die uit de schoorstcen komt. Is
dcze wit of kleurloos dan is er sprake
van ecn goede verbranding. Sloken van
houl is altijd slecht voor het milicu. U
kunt echter wel proberen het milieu zo
rnin mogelijk te belasten. Gebruik
tlaarom licver geen aanmaakblokjes,
rnaar stcek het vuur aan mct wat pa-
pier en kleine houtjcs. Voor een vlotte
cn goede verbranding mrrct er vol-
tkren«Ie lucht hij en ondcr het vuur
komcn. Sto«rk licver alleen droog,
onbcwerkt hout. Lrxlfhout moet min-
stens een jaar z)jn gedrclogd, naaldh«rut
zclf twee jaar.
Ecn rcclelijk altcrnatief voor hout zijn

900.000 sfecrmakers in Nederland

houtbriketten, dio bclasten het milieu
niet erger dan droog, «rnbewcrkt hout.
Bij papier-, en strobriketten cn bij
openhaardblokken is er sprakc van vecl
luchtvervuiling. Stook tenslottc zo min
mogelijk bij mist of windstil wecr. Als
u toch voor 'levend vuur' in uw kamer
kiest, maar het milieu wilt sparen, kunt
u kiezen voor sfcerverwarming op gas.
Vaak kan sfcerverwarming in een
bestaande open haard worden geinstal-
leerd (ook veiliger). Er is tegenwoordig
sfeerverwarming, waarhij het vlam-
mcnspel dat van een traditionele hout-
gestookte open haard dicht benadert.

Het ministcrie van Volkshuisvesting
gceft de brtrchure 'Vcrstandig stoken
van houtkachels cn open haarden' uit.
U kunt deze brochurc bestellen via tcl.
079-449449.
De overhcid wil de luchtverontreini-
ging door houtkachels terugdringcn. Er
is daarom een ontwerp-besluit Type-
kcuring houtkachcls' opgesteld.

Der,e gcgevens zijn overgenomcn uit
De Woonconsumcnt. 10-'94

Deze winter sfeervollc uurtjos t«rcge-
wensl
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Lucht ktrn je

overal om je

longen.

In de lucht zitten
ocn paar gassen. dat zijn stikstof, zuur-
stof en koolzuurgas. Verreweg het
grootste deel van de lucht is stikstof.
Maar.tcrch is dat voor dc mens nict hct
belangrijkste gas uit de lucht. Vtlor ons
is zuurstof het belangrijkste. Zoncler
zuurstof zou hol leven voor ons on-
mogolijk zijn. Daarom is schone lucht
onmisbaar.

Fabrieken
Toch is de lucht niet overal cvcn
schtxrn. UiL de schoorstencn van grotc
fabrickcn komt vicze rrxrk. Wect je
waar hij ons in de buurt schoorslcnen
van fabrieken staan? Ruik je dc rook
van ccn fabriek wel eens?

Groenclub jeugdrubriek

niet horen, zien en ruiken. Toch is lucht

heen. Als je inademt, komt er lucht in

ffilLd*?
bij het opstijgcn van ecn vliegtuig net
z,ovcel uitlaatgassen in 6e lucht komcn
als bij het starten van 600O auto's?

Je

Auto's
Een van de grootste luslrtvervuilers is
de auto. Tegenwtxrrdig hcoft bijna
iederecn een auto. F,r zi'1n nu in Ncdcr-
land ruim vijf miljrrcn Tyto's. In ltXrO
waren cr ecn half miljoen au[o's.



Auto cn trcin
Do l.rein is niet zo slocht voor het
milicu. De trein kan ecn heleboel men-
sen tegelijk vervoeren, terwijl in ecn
aut() vaak maar een persoon togelijk
tit. Gaan jullie thuis vaak met de
lrcin?

Ficts
Dc fiets is supergrrcd voor heÍ milieu.
Jr: trapt zalï tlic energie bij elkaar en er
komen helemaal geen uitlaatgasscn in
de lucht. Dat is dus heel wat betcr dan
een brommer.

?,r-tl f ,l4l

er in Ncderland mccr varkens dan
mensen wonen? Er zijn dus mecr dan
14 miljoen varkens in Nederland.

Mcst
In mcsl van varkons en kooien zil
ammoniak. Dat is tlez.elïdc ammoniak
dio jo in huis gchruikt om icts schoon
te makcn voor jc hel gaal vervcn. Aan
ammclniak kun je bcter niot ruiken
want h<:t is een "bijtende" stof met ccn
hele scherpe geur, damp. Dat is dczol-
fcle damp dio uit dc mest komt. Dcze
damp is een grotc vcrvuiler van onzÉ
lucht.

Zure regen
De rogen die uit dc lucht komt is on,
gevcer ncl ?.o z.uur als karnemelk.
Maar jo kunt de regon niet drinken. De
regen is namclijk zuur door de lucht-
vorvuiling. De luchtvervuiling stijgt
heol hoog op in dc lucht td in wolken.
En als hct regent komt die lucht,
samen mct de regen naar benedcn.
Zure ragen is dus regen waar luchtvcr-
vuiling in ziÍ.

Zieke bomen
Bomen en planten hebben het meestc
last van zure regen. Daarom was hel
ook het eerst aan bossen te zicn dat er
iets mis was met de regen. B«rmen
wtrrden namelijk z,iek van de zure
regen.

Otonlaag
t{eel h<xrg in de lucht zit de oz.onlaag.
De rlzonlaag beschcrmt jc tcgcn hc-
paalde stralen van de z.on. Dat z.ijn
dczelfde stralen waar je een bruine
huitl van krijgt. Teveel zonncstralen is
slecht voor je huid. Daarom is het
maar g<rcd dat dt: oz.onlaag veel van de
stralcn tegenhoudt. De ozonlaag wordt

aa
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nu sloctls dunnor. Dat komt omtlal <tr
gasscn 't)jn, tlíc <lc ozonlaag aÍ'brckcn.
Dic gasscn hotcn drijfgasscn on zitton
in spuitbusscn. Daarom kun je maar
bolcr gcon spuill'russcn gchruikcn.

PL]ZZEI,
Als jc dczc pu'r'rcl opkrst krijg jo in dc
horizontale (donkerc) kolom als w«rortl
iets wal ons lcgon dc gcvaarlijko slra-

1. k<lmÍ uit de schorlrslecn van ccn
fabriok

2. de ragen is tcgenwoordig....
3. dit hoort de lucht ta zijn. Hct rijmr

t\p 8(w()()il
4. <lil dtrc jc lclkcns nrcl jc krngon
5. dit artikcl gaal ovcr .....
6. clit zit achlor aan ccn aulo
7. lricr hob jc lzrsl van als viozo luchl

ovcrwaail. HcÍ rijnrl ,,tp tlunk
8. dit zit in ccn spuilhus

bCODJCl_IÀPPIN

DCEN

BrrunoP DE nErsl
DAN VERVUIL JE NIErS ..
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Rondleiding Fluneschans en Duno-plateau

()p zontlag 6 november heeft cle groencluh een
rondleicling georganiseerd over de I{uneschans en
het Duno-plateau. De verwachte opkomst van 10 6
12 personen werd ruimschoots overtroffen: de heer

, Steenaart had een gehoor van +50 personen.

Bohalvo clc opkomsl, zal ook hcl wocr
rncc, ztxlat hol oon aangonamc wÍtn-
dcling bcloofdo tc wordcn. Onzo gids
hc:naclruktc hij do a[trap, dat hij dc
door clc grtrcncluh opgcstompcldc litol
van "amalcur-hist<tricus" nicl kon on-
dorschrijvon. Of cr nu sprakc was, van
ccn 1007o historicus oÍ juist nicl, kwam
nicl gohocl naar voren, maar in tlc lo«l1t
van dc wandeling blcck dc hiskrrisch<:
kcnnis van dc hcor Slccnaarl ovor cliÍ

g«:bicrl in ruimc malo aanw<;r,ig te zijn.

Dc wantlcling vocrde als ccrstc naar dc
Huneschans. Do naam hiervan komt
nict, zoals vcel menscn geloven, van
onzo "oostcrburon", dr: Hunncn, maar
hctckcnt "rcuzeschans". Dc Huncschans
is vcrmrrcdolijk con Saksischc vlucht-
hurcht, die ook door Noormannen
gohruikt kan zijn.
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Op dc Duno doocl clc hccr Stocnaart
()ns uit do duokcn, hoc hct cigcn-
domsrcchl in dc afgclopon ocuwcn van
hand tot hand gcgaan is. Dit was och-
1cr dusdanig complex, tlat schrijvcr
dozcs volgcnd v«lorjaa r Slccnaa rts
bockjo "Roncl Scclbock en Duno-ltron"
maar gaal kopen in dc htxlp, clat dat clc
nodigc ophcldcring zal govcn. t-lot
kwam er ()ngovocr 0p nccr, dal d<-:

Horr:n yan Dortrworth t:n de Rckcn-
kamcr in Arnhcm na gcruimc tijd van
vcrkavclcn tot do conclusic kwamcn,
dat hcrverkaveling toch wol hot vcr-
standigstc was. Bij dezo herverkavcling
is de Duno echter tusscn wal on schip
lcrccht gokomcn. Dit word ontdekt
door de Richter van clc Hooghocr-
lijkhoid Drxrrwerth, dic hct op zijn
bcurt kocht; allccn is hct nict duidclijk
van wie.

Hot aanlal wctenswaarclighcdcn volgclc
clkaar in cen dusdanig tempo op, dat

onclcrg«:tckcndc hot ni«:t allcn-raal mocr
bij kon hrludcn cn bcskxrt, dat gcin-
Icrcssccrdcn Slccnaarls htrckjc maar
mtrcslcn gaan kopcn. Da;rr staat het
gcgarandecrtl allcmaal in cn b«lvcnclicn
vccl botcr dan in dil vcrhaal.

Na aÍ'loop van dc rondlciding ovcrhan-
tligtlc Frans clc tlcy tlc hccr Stocnaatt
ccn smakclijk flcsje wijn als dank vrxrr
dc mrrcitc. Mticht hct laatsto htxrfdsluk
van hcl boekjc tlus waÍ trtrcbel zijn,
tlan wcct u wàar dat tloor gckomcn is.

Maartcn Mcijcr Clluwcn



voor u gelezen in de llevea [{eraut nr 113 van novem-
ber/december 1960
(mct dank aan Rarron Bcrlauwt)

\\'anneer (,en derdc r,,nde rvordt gc-
spceld dan tnoet ol)nieuw rvorden
sc..toss"t-

Er mas door een onbeperkt aantal
spelers uorden meegedaan- leder slaat
op zijn eilen beurt en volgens de spel-
reqels.

Vmr de eeste slag wordt de bal op
I meter r'an het eerste poortle neer-

,lele sd.

L .\ls de speler zijn bal door het juiste
pmrtje slaat. dan mag hij nog een keer
s laan.
2. Een speler mag dc bal van een
andere speler .!croquetten" d.rv.z. de
bal van z'n tegenstander uit het spel

Vnr de ,cllderen. dae Dor slna
Jlcoloor eeí ctoquea-r7,ca heböen
gekregen. oolgn hlet de spel-
regeat.

Zo zelteo we de poortjes uit:

,§pcf re.gclr:

De bal rnoet alle poortjcs in de juistc
r,tlcorde Ir,r\sr'ren. rrrr.t r.err rnrnirnrrrrt
ean slacen-

Í)e uinnaar van de..toss'maq bc-
I innen-

Wannt't:r het spel rrit nvee ronden
bcstaat, tlan mag dc rtrliczer ran dc
..toss' rI' trveede ronde bcrinnen en

ZIE I)8, NíAAN SCTjI IN'f DOOTT I)E BOMEN

o[ . . . nu eens cen krerrpelrijm van Sint zcl[ t

() allcs is nrbber. rrat je hier ook ziet.
()ten [rltrblrtr rnaar rrrbbr:r.
\\'at zc!t nrr ruijn Piet?
(). Sintje. le kijken het is <laar enorrn.
I)ear rnrlert 2,. schoenen rnet dr.mmrsto vr,rrn.
Pantolft:ls zt: rnaken !1)or qroot en voor klt:in
F,rr laarzerr r,rrr ltr.t rvalr.r dir.rno:elt r.r zrln.
l).rt is rl,. IJ,,rla,."rr,:rorc lahrick.
l)aar rvr.rken recl mr:islcs heel nct en zeer siiek.
l:t ik lrr.h hr.t lrekeken. ik .toncl stom r,'rsield
\Vant ik ht:b noq nooit zovr:el schoenen teteld.
[:,n l;rt cen pantollels bij r.err rtrbbcren berg
()rn tl;rrr tc Laan u.erken, dat vindt nit'rrrand crg.

slaan met ziin eiqen bal. Lukt hem dit
dan heeft hij recht op een exra beurt.
li. Als een speler een ander's bal
' r.rquet en hovendien ook nor zijn eiren
bal door een poortje slaat dan krijst hij
2 cxtra slaqbeurten.
I Slaat ren speler de verkeerde bal

, I.rn moet hii deze in orrde positie terul-
brengen. en rnoet hij zijn beurt over-
sla an.
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Culinair creatief

Ossobuco alla Hcvcadorp
(icsmoordo "kalfsschenkcl" uil Hovca-
dorp

- 4 Hamlappcn (circa 5 cm dik, olk
circa 300 g)

- % kopjc olijfolic
- 1ui
- 2 wortolen
- 1 klcinc kn«rlsoldcrij
- 2lawierblaadjes
- % I drogo wittc wijn
- 1 blik gepoldc tomalcn
- 1 r:otlepel tomatenpuree
- Yz lheclcpel zout
- % theelepel witte g;per

Voor de gremolata:
- 2 teenljes knofïook
- 1 ectlcpel gcraspte citrtrcnschil
- 1 bosje vcrse fijngehakto petorsolic

Wentel de hamlappcn door bloem.
Vorhit in ccn grotc pan do olic cn bak
dc hamlappcn hicrin aan bcide kantcn
lrruin. Haal 7.e vit de pan en r.al ze
weg. ,i

Itxrk, citrtrcnschil cn g;tcrsclic.

Brong v(x)r hcl scrvoron hct vlccs
nogmaals op smaak cn laat dc sarrs
cvcntuccl n()g wat inkokcn. l,rcg allt:s
op ccn schaal or; l'rr:strooi mol dc grc
rrlolata.

Maarlcn Mcijcr (lluwcn
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Maak tlc grocnÍcn sch(x)n, was z( 
1cnsnijd zc klcin. Fruit zo in do o\tr-

Itrc, hlus a[ mcl wiuc wijn. R.rrjl\
Irlmalcn cn (lc l()malcnprtrcc crfrxrr. \
Vrrcg zrlul, pcpcr cn vlccs lrtc c,t l4BL_l
allcs mct tlckscl ()l) dc pan ()p hrt$'*vuur circa lt/z uur sl()vcn. ,A- ?.À;



dnC%'ontr,
wijn adviscfrrs - wijnc«>rnrnissionairs - wijni rnporterr rs

"I)c Ilazcnakkt:r"[ri<:lcrsbcrgscwcg/llazcnakkcr4 tclcfoon

Zaterdag 26 november en zaterdag l0 december

Op z;rlcrdirg 2(r rrovcmhcr cn zatcr-
dag l() <lccc'nrhcr houtlcn wii onzc
hckc'nrlc rrajaarsprocvcri.j v;rn' 12.00
Iol 17.00 rrur, wairrvoor wij u gra;rg
UIln()ulgcn.

I)czc 
. prr.rcycrijcn zullcn in ht'l gc-

hcr:l iÀ hcl lc:kcn slaitn v;tn r.!crc-
nommccrtlc Fr;rnsc wijncn rríi' .lc
Rtlnlc;rrrx, Bourgl;g11(., " Rhirnc cn
l,rlirc.

()nl va nÍjcn wii lt cn uw
rtp í'('n v;rn hcitlc tllgcn op
van "tlc l lazr:rrakkcr"-'

v.or ccn hcz.ck aan ()n,c wijnpr«rcvcrij.w.rdtccn tclefonischo rcsorvcring
op prijs g<'stcld: (itt.5 - )ï336tt3tt

6Í162 1)A Ooslcrbcck

Franse Wijnproeverij

08.5 - 336Ít38
tclcfax
085 - 33645 I

Prijs pcr llcs
I tl.q5

/ 10,9.5

Í '11,45

Í 12,45

Het l)onruirrc d.e Grongenueve is één
wr.t tlc.hckewl,rtc wijn§utrrulett in de
I rtcu.tlttt ert slrrtrl ttrulcr leirlirw vart
Mtrtltrtrrc (). Bottr cn huur "bcidc
tltx'htcr:;. Deze lurttilie heelt reed,r
li_errltrlk'n ttrcdrtillc.s gewt)nileil tnel
drzc .h.ccrlijk(._-(lp ruit.uurlijke wijze
gt'vi nil iccnla Rhiirc wi 1rr.

()raag
invitós
tlc dccl

Bij alnamo van
48 ilcsscn
36 fl<;sscn
24 flcsscn
.l 2 flcsscn

kleine udyertentie

Tc koop:

Sprlrliovc hcrernficls,
nauwclijks gcbruikt,

1-5 vcrsncllingcn,
mcl itccossoirr:s.

Pri.is: / 1100.
(icïnl crcssccrd?
Bcl R..1. .krusl rit,

tc:|.341 '178,

o[ konr langs «rp

Noortlcrlaan l -5.

Tc koop:

Scga mastcr systcm II
2 conlr«ll pads + 7 spcllctjcs:

Wimblcdon lcnnis
Sonit' - Dorrhlc tlrirgon

Indiana .lonos and thc last
crusadc: - Moríal combat

Chlclon axo - Alcx kid

[ 2U),_

08.5 - 337 33ft
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