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Rsmon Berhuwl
Haraenweg I
PcÍer Boltze

(3342031)

Ir. Munterlaan 44

(3343007)

Jorien JourÍre
Noorderlaan 15

(33417781

Karin Koppochaar
NoorderlarÍ l7

(3337338)

Dick Kelderman
Ir. Munterlaan 35
Anneke Leenhouls

(3340616)

Zuiderhan ll

(3336922)

Cobi v.d. Molen
Noorderlaan 2

(3336898)

Kqpjj-kutra u bij elk van de redactieleden
inleveren. Anonieme strkjes Borden oiet
geplarbt, Dc redactie behoudt zich het

recht voor ingeonden stukken wser
trodig in ae korten. Niets uit deze uiÍg8ve
mrg zonder toestemmiog wordetr

overg€Íomèn.

Hubo Willeffisen

Advertentier:
Peter Boltu e

Abotrnemcítcn:
Woont u buiteo Heveadorp en wilÍ u ook

't

m
Cardanuslaan 28
Tel. 026-3336571

Doorwerth

026-3336329

(026 - 3343007)

Heveaantje ontv!trgcn dan zijn
de korten 117,50 per jaar. U
zich opgeven bij de redactie.

Doelstelling:

't HeveaaÍtje stelÍ rich als doel de
aussen de inwonerc vatr
Heveadorp tc yerstevigen eo in ststrd

13 september 2000

Beste Heveanen,

Nu de zomervakantie
voorbij is en de scholen
weer begonnen zijn, is
het ook tfid voor een
nieuw Heveaantje, al

was het voor de redactie
wel weer even wennen.
ln dit nummer blikken we
terug op het succesvolle
dorpsfeest met foto's en
een eerste taartrecept.
Er zijn maar liefst drie
baby's geboren (en er

worden nog

steeds

laan worden

kranten

oppassen gezocht). Op
warme dagen blijkt de ir.
Munterlaan gevaarlijk
terrein. Aan de Noorderontvreemd.

Om dit alles in de juiste

te

houden.

contekst

Verschiinine:
'i Heveaantje verrchijnt 5r per jaar en
bij alle inwoners van Heveadorp

hebben we een verslag
uit Banja Luka.

plaatsen

bezorgd.

Hct volgcnde nummer (62) verichijnt
eind november 2000.

Kopij voor het volgende
Heveaantje dient op 2
november in ons bezit te
zijn.
namens de redactie,
Anneke Leenhouts

Creatieve Heveaan: Roelvan der Molen

Roel van der Molen is net niet geboren, maar wel helemaal

l à\i

getogen in Heveadorp. Als tweejarige kwam hij met zijn ouders
uit Groningen hier naar toe. Hij noemt zich een Heveaan, maar
het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Want toen het op

trouwen aankwam heeft hij wel voor een echte Groningse
gekozen!

Zolang Roel zich kan herinneren heeft hij veel getekend en
geschilderd. Vooral landschappen met poilood of olieverf
hebben zijn voorkeur. Maar ook helpen bij het schilderen van
decors voor de jaarlijkse musical van de school van zijn

dochters deed

hl graag. Zijn andere hobby,s

zin

meubelmaken, houtbewerking en siersmeedwerk. ,Het ls
helemaal niet leuk om met Roelte winkelen', vezucht Cobi, zijn
vrouw, 'want bij alles wat ik zie, zegt hij, dat hij dat zelf kan
maken.' Bedden, kasten, tafels, kandelaars, kroonluchters,
hekwerk, eigenlijk alles wat Cobiweet te vezinnen, maakt Roel
zelf. Eén van zijn laatste creaties is een fantasievogel van
smeedwerk, die in hun voortuin staat. Ook familie en vrienden
hebben veel werk van Roel in hun huis. ledereen in Heveadorp

heeft trouwens wer iets van hem in huis gehadr De kerstkaartjes

pan de jaarlijkse kerstattentie van dL bewonersverenigínj

kgmen van zijn hand. Evenals het logo van de vereniging,"h"i
rietenkaphuisje met boom. En een anàer bij ieder nereÀ'o ób:óàt
is de klokkenstoer op het speerverd. ebent'Jt vinot Roel ites
leuk
te doen, beharve muren en kozilnen schirderen. ,Maar
_om
als zijn dochters hem lief aankijken, ooeí nil dat zelfs oor. nog
,

bevat zo'n 60 afbeeldingen met natuurlijk de bijbehorende tekst.

Het heet Langs het tuinpad van mijn voorvaders. Zaterdag g
september vond de presentatie van het boekje plaats in,
uiteraard, de Valkenier. (Helaas stond in de Arnhemsche
Courant dat de presentatie op zondag zou zijn, waardoor
mogelijk mensen voor een dichte deur hebben gestaan.)

zegt Cobi.

Het mag voor iedereel wel duidelijk zijn, dat Roel weinig
op de
bank zit En voorlopig heeft hij nog meei dan genoeg te dóenl

Jan van der Wal was zelf dus uit het verre Friesland gekomen
en bood de uitbaters van de Valkenier het eerste exemplaar
aan. Onder de aanwezigen waren uiteraard Geert Maassen en

Karin Koppeschaar

voormalig president-directeur van Hevea, de heer Barends, met

Tiny Wijnstekers van het gemeentearchief en ook

een

wie Jan al gauw praatte over de relatie van zijn familie ten
opzichte van de fabriek.

Na de presentatie wilde Jan zelf de boeken rondbrengen in
Heveadorp bij de mensen die erop hadden ingetekend. óat hij
daarbij wel zo ongeveer met iedereen een praatje maakte had

tot gevolg dat hij 's avonds om ca. 19.30 uur nog in

de

Voor geinteresseerden: het boekje wordt verkocht bU

de

Munterlaan gesignaleerd werd.

PÀVILJOEN,,DE VÀLKENIER''
HOTELPENSION.RESTÀURÀNT

weg - TeleÍoon 5223
OOSTERBEEK
btj W.Í.rbourr.oLï"ïi5ïï.*.:l',S.i.?"1ï",;."=,,*:,, ..ii.:l:t; ,:iiti jil.,.".ïï,*ï;j.,.xïËj*
SPEELTUIN

Oude Oosterbecksche

Valkenier, Bruna van de heer en mevrouw prug in Doorweríh en
in Oosterbeek bij boekhandel Romijn en MeierLn Siegers.

rnDh6h! Hdrrdory wt*

R. WESTMÀN

Dick Kelderman

De Geschiedenis van de Valkenier, deet lt
ln het vorige Heveaantje heb ik al geschreven over Jan van der

Wal uit Drachten, die, dankzij een geërfd fotoalbum van zijn
grootmoeder, in zijn familíehistorie dook en interessanie
informatie vond omtrent de Valkenier.

Dit ondezoek heeft geleid tot het uitbrengen van een boekje
over de ontwikkeling van de kiosk in de haven van Heveadorp,
tot café-restaurant de Valkenier. Het boekje telt 64 pagina,s en
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Nieuws van de Bewonercvereniging
Beste Heveanen,

ln het laatste Heveaantje schreef ik een stukje waarin ik nogal

wat kritiek leverde op toezeggingen die de gemeente rrio

gedaan' Het Heveaantje was nog niet uit of meribegon met
de
werkzaamheden aan de Seelbeekweg. Ja, dat kin je soms
hebben. Hoe komt zo iets? Natuurlijk zijn wrj niet op dé hoogte
van de planning van de gemeente, maàr andezijds is net óf
zo dat we wel erg lang aan het lijntje zijn gehouàen. Maar het
re_sultaat mag gezien worden. De seelbeekweg ligt er piekfijn
bij. Ook de aansluíting met de Oude Oosterbèe[s"*"g ,rg
gezien worden. Een compliment voor de wijze waarop-het iè
uitgevoerd is hier wel op zijn plaats. persooníiik heb ik nog één
wens. Soms zie je allerlei voertuigen nog met een fikse gaÉg de
oude oosterbeekseweg afscheuren. lk heb er begrip rToor-dat
de aansluiting met de seelbeekweg is aangepast zoals dat is
gedaan. ln verband met de doorvoer van de seelbeek onder de
weg door waren er zonder veel meerkosten weinig andere
mogelijkheden. Maar om nu de snelheid er echt uit te halen,
zou er een 50 meter voor de aansluiting een flinke drempel
moeten komen.

Wijkbeheer werkt! Maar wat is het nut van een rondwandeling
als er ter plekke (vage) toezeggingen worden gedaan die niàt
worden gerealiseerd? Aan het eind van de ir Munterlaan ligt
een paadje dat naar beneden slingert voor de aansluiting op dè

ïuinlaan. Eind 1999 tijdens de dorpswandeling konàen

de
nodige vernielingen al worden geconstateerd. Daar zou wat aan
worden gedaan. Ja, inmiddels is er wat aan gedaan. De jeugd
is verder gegaan met de vernielingen. Wat werkt er eigenliik?
Dat het Geldersch Landschap zuinig is op de natuurgebieden

rondom Heveadorp heb ik al eerder vermeld. Onlangs is de
opgang naar het Duno-plateau onder handen genomen. De
oprit is keurig afgezet en met grind bedekt, er zijn
parkeerruimten aangelegd en er is een mooie richtingaanwijzer

(gemaakt van een oude lantaarnpaal) geplaatst. Het geheel ziet

er prima uit. lk vraag met alleen af hoe je vanaf die

richtingaanwijzer 6 minuten onderweg bent naar de Oude
Oosterbeekseweg. Moet dat bijvoorbeeld achteruit kruipend
worden afgelegd? Het laat onverlet dat alles er prima uitziet.
Onlangs trok er een fikse hoosbui over ons dorp zodat van die
mooi aangelegde oprit weer het nodige wegspoelde. Tot mijn
vreugde constateerde ik vandaag dat dat al weer hersteld was.
Het Geldersch Landschap zorgt echt goed voor haar
eigendommen!

Vanmorgen ben ik met een groep Heveanen naar het stuw en

sluiscomplex geweest. We kregen een prima rondleiding en
uitleg over de werkzaamheden die worden uitgevoerd en het
doel wat daarmee wordt beoogd. lk zal er hier niet verder op
ingaan, want ik denk dat er elders wel wat over zal worden
gezegd. Een compliment voor de organiserende groenclub is
hier best op zijn plaats.
Hoe vond u het dorpsfeest? Zelf heb ik daar een prima gevoel
van over gehouden. De weergoden zullen daar ongetwijfeld aan
hebben meegewerkt. Maar zonder de voortreffelijke organisatie

door de activiteitencommissie en de vele inspanniÀgen die
daaraan vooraf gingen zou dat zo niet zijn gewàest.Alle
medewerkers krijgen van m'rj een pluim op huÀ hoed voor het
vele werk dat werd vezet. Een feest zoals dit jaar is zeker voor
herhaling vatbaar.

De Jeu de Boules competitie is ook weer achter de rug. Dank
zij de voortreffel'rjke medewerking van Jolanda Kleijn alJ medescheidsrechter, konden we alle wedstrijden in één week
samenvoegen. Het gevolg was dat we elke avond 4 wedstrijden
konden spelen. Dat kwam de sfeer ten goede, waarbij we
tevens constateerden dat de belangstelling van dorpsbewoners
groeiende was! Mede dank zij de assistentie van Klaas
Wolberts is alles perfect verlopen. De winnaars (Honderd plus
en South Park) hebben voor een jaar de bekers bemachiigd.
Hun namen staan al op de trofee's gegraveerd. lk heb al

stemmen gehoord die vroegen of er in het voorjaar ook ar niet
een tournooi kon worden gehouden. wanneer dàar te zijner
trf
voldoende belangstelling voor is, wil ik dat graag orgrnirór";
lk hoor het wel.
Groeten,

Jaap Bunschoten.

Op een warme avond..
Zoals onderstaande foto's aantonen kan 't er nat aan toe gaan
in fr lr. Munterlaan. Op een warme avond in mei begonnen de
kinderen met een watergevecht. Al snel sloeg de 'vonk' over en
deden ook de allergrootsten mee. Ouders en kinderen maakten

er één groot

watergevecht van. Emmers, waterpistolen,
- alles werd gebruikt om de ander
een nat pak te bezorgen. Zelfs voorbijgangers zin niet
helemaal ongeschonden uit de 'strijd' gekomen. U bent dus

a

tuinslangen, gieters, flessen

gewaarschuwd

%*É
Mevrouw /Mijnheer,

atww

Ook in Uw woonomgeving wil de SFIV-man U graag ,rn O,"n.,l,f
Mogen wii daarom even Uw aandacht vragen voor een stuk gemak en
service waaryan U gebruik kunt maken?
Natuurlijk staat het iedereen vrii te gaan waar zij wil: maar een stuk

gemak en service wat dageliiks voor Uw deur l(omt rn de vorm van de

SRV MAN
RIJDENDE WINKEL
kunt U lqch moejliik over.het hooÍd zien
ls U overdag nooit thuis? Praat eens met Uw metkman:

miiicf,ien

een regeling mogelijk, zodat óok U kunt proíiteren van

is

ei

GEMAK, SERVTCE en SGHERPE AANBTEDTNGEN
Graig tot ziens in de Rijdende Winkel

WE HEE
SPULLETJES UIT
TWEEDE WERELDOORLOG EN/OF
NEDERLANDS INDIË? UITERAARD TEGEN

GEVRAAGD:

DE

VERGOEDING.
Ramon Berlauwt: 026 - 3342031

!

Door en door nat verzuchtte mijn jongste zoon: 'Mam, dit was
de leukste avond sinds wij hier wonen!' En dat is nu alweer zo'n
2Yzjaar.

Wilma Beltman

De Kiekjestrommel

VoorzijdeVandevarkenSstallenenmestvaalt,,no"-ffi

Bij

De \ÀZesterb(Du\^zing
kiunnen
ze \Àyel
een feestje bournzerr!

gelegen op het huidige Heveaveld. Rond 1916 omgebouwd
tot volkskofÍiehuis en
woningen. Hier heb ik met mijn ouders, broer en zuisen van 1g61-197g ge*oond.
Hierna is het afgebroken. (Ramon Berlauwt)

Hurwelijk, jubileurr, receptie, aangeklede borrel,
.lopend
buffet, bedrijfsparty erc. voor 2b tot 2OO p..ràr".r.
De Westerbou_rving,
de goedbereikbare toptó".t1à
Met schitterend uitzicht-

Tevens stijlvol restaurant voor een sntakelijke (zaken)lunch,
e e, v e r r- a s s e n cl
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Westerbouwing 1 .6862 VV Oosterbeek
Telefoon (026) 333 20 I 9 . Fax (026) 333 65 33
t0

Achterzijde van dezerfde varkensstailen ter hoogte van de busharte
aan oe

geàiiaa;
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§ierbestrating
Gazon onderhoud
Tuinaanleg en onderhoud
§noeien en vellen van bomen

I

I

*tKengt

Hov§NIER
sneeur,vpret in de jaren 50 op de Middenraan t.h.v. nr. í3lí5. Duiderijk
is te zien dat
nog biJna niemand in het bezit van een auto is. ïoen er gaandeweg
dé lrren oo À"ài

auto's kwamen werd er vanaf het tegerpad, bovenàan oe ruóoroódaan

gereden. Een foto hiervan heb ik heraas niet.
helpen.
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verzorsen roor bedriJ'cn:

- Financiële udnrinistraties: Beginnctrdeonderncnrers\rijgrn
- Salarisudnrinirtruties: bii ons pcnoonlíjkr cxrru
- Tussentijdse inf<rrnr:rtie: hegelt'iding bij rle slan
r'rn hun ondernt'ming
- Allc voorkonrende fircale
aangiften

Jaarrekeningen:

Dit atles fegen ven te vore[ mct u efgcsproken vaste
Al-1,-lN trrieven.

A

Particulieren:

N
T

Ook voor u vcÍzorgen w'ij aangifrcn inkomsrenbelasting en vermogensbclasting.

S

Tel.: (026) 339 03

Cardanuslaan 40,6865 HK DOORWERTH
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09

Fax: (026) 339 0l 29

Doorwerth / Oosterbeek 026-g3g31 34
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Baby Bulletin
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Aut§§6had6 6n ondBrhoud*b{drijf
leyang lèvaring yttn Íli*u\íya- ën
gehruikte sut(,'a

Met blljdschop en donkboorhetd
geven wí kennis von de geboorte
von onze zoon en broerue

I

Luuk
Hermon Hendrik

Töl: 026 - 33 aO4 6§

l(llngèlbo*k3rw*§ Ë{ h
§§62 VT Oeto{bsÉk

4

b.e,g"i 0318 " §t 00 í1,
Far: 02 .33 {'lODl
Àqetàl: oo§2à13roo

juil 2000

Guus en MÍnke pteter§ - Spenketink
Loile en Merle

Wij zijn gespecialiseerd in alte soorten autoo,chadeherstellingen. Hierbij maken wij gebruik yan e*n epuiUdroogcabine en §ikkens autolakken. Allo klauren worden donr
one zolf gomaakt. Bij roparatie gratic leenauto 6n tsruSgaaf van eigen risico bil èigsÍr scfiuld.

Munlerloon 20
Heveodoíp
lel. 02ó - 333ó007
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11,55 uur geboren.
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Joop en horin Reerlnl
5om en Íess

Dunoloon 15
6865 VE Heveodorp
Íel:0.16.33u16 7l
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Uitzending naar Bosnië
Vijf jaar wachten en dan is het eindelijk zover, je mag op
ui2ending. ln tegensteiling tot een heleboel andeË cottJga;s

aanbiedingen met onze maandelijkse mailing.

was ik één van de weinigen die het niet erg vond uitgezon-den
te worden naar Bosnië..Ongeveer een jaar van te vorén
krijg je
te horen dat je er rekening mee moet gaan houden
je
oat
niicie
groep zit die uiteindelijk in een ,oorloglgebied,
te wert'geietO
wordt. Als ongeveer een harf jaar vai ié ,oren
ailes vaststaat
en blijkt dat ik ook mag, vótgt er een lange perioOe vàn
opleidingen die variëren van het ophaleÀ van

Henri Bloem's Wijnkoperij - Amsterdamseweg 126 - 6814 GJ ARNHEM

beheersing met daarbij een hereboer informatie
orTer de vormen

Voor kwaliteitswiinen in elke prijsklasse hoeft u de deur niet meer uit.
lltij bezorgen gratis in Heveadorp.

Natuurlijk bent u ook van harte welkom in onze winkel, waar u op zaterdagaltijd iets
kunt proeven. Op verzoek houden wij u tevens op de hoogte van de speciale

Tel.026-4455220 Fax026-44

55 085

militaire

basisvaardigheden, functiegerichte opleidingen,

en

gebruiken van

de lokale bevolking

aldaar

en een

verlofperíode die inschepingsverrof wordt genoemd.
Dan is het

moment daar

ingevlogen.

en relaxed doch gespannen worden we

ln het centrum van Bosnië rigt een stad die Banja Luka

Wij zoeken een lieve
OPPAS/GASTOUDER
in Heveadorp of Doorwerth.
Voor onze 3 kinderen van 8 jr-S jr-4mnd.
Vanaf eind november'00, voor gem. z
middagen per week (8uur totaal).
Bel ons voor meer informatie of kom
langs!
Joop en Karin Reerink
Dunolaan 15
Heveadorp

Tel:026-334t87L

crisis_

heet.

Daar in de omgeving rigt een fabrieksterrein wat ie verjeril<àÀ
is met het fabrieksterreiÀ van de oude Hevea fabriek.
HeI is'een
oude staalfabriek waar in en omheen werk- en reefruimi"i
iun
gecreéerd. Het kamp is zo goed als multinatíonaal
uoor *àt

betreft de militairen want iÈ neO een Engelse baas maar
eigenlijk val ik onder het 1" Nederran-dse Verbindingi
Ondersteunings Bataljon, waar ik ook een baas heb, en rie
werken eigenlijk wel met iedere NAVO partner samen want
op
de een of andere manier is iedereen qua werk afhankerijk van
elkaar. Het leuke is dat je zerfs een Heveaan tegen het rijï roopt
die daar ook blijkt te werken en die kom je echt-niet ,rr( t"g"n
daar.

De mensen van de lokale bevolking zijn heel aardig en we
merken ook dat men weer zin heeft om de oorrog vèr achter
zich te laten en weer flink aan de wederopbouw Ë beginnen.

Nu is Banja Luka een stad die niet zoveel geleden heeÈ', maar
in de rest van het land waar de ellende nog zichtbaar is wordt
weer flink gebouwd. Als je cultureel bent ingesteld is dit gebied
l9

on2ettend mooi. Als je tussen de ellende doorkijkt is dit hele
gebied een lust voor het oog, maar helaas zal het nog heel lang
duren voordat het op een veilige manier weer voor toeristen
mogelijk is dit gebied te bezichtigen.
Patrick Gerrist

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&
Op 24 september (de autoloze zondag):

manifestatie over Lokale Agenda 21 (woon-werkklimaat,
veiligheid, voorzieningen) in en rond multifunctioneel centrum
De Hucht in Heelsum, 13.00-16.30, met o.a. presentaties van
Stichting Milieugroep Blom. Tevens zijn drie verschillende

fietsroutes uitgezet, startende om 13.00 uur vanaf de
multifunctionele centra in Oosterbeek, Doorwerth of Heelsum
en eindigende bij De Hucht.

Op 1 october om 13.00:
concert in de R.K. Kerk aan het Van der Molenplein van het
Vrouwen Kleinkoor Orpheus uit Nijmegen met werk van
voornamelijk twintigste-eeuwse componisten.
&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Wat u niet wilt dat u geschiedt...
Dat er zelfs in een kreine gemeenschap ars Heveadorp mensen
zijn die het verschir tusseà eÍgen en andermans eígendom niet
weten verbaast mij - tegen beter weten in, eigenlijk.

Reeds 3 maal is de ochtendkrant bij mijn ouders, wonende
aan
de Noorderlaan, uit de brievenbus gesiolen. Nee, niet geleend
want de krant is na het lezen NIEï teruggelegd. Njee, de
bezorger was hen N|ET vergeten want zerfs-àe b-uren hebben
gehoord dat de krant rN de brievenbus werd gedaan
Àii
kwam met tranen in zijn ogen verteilen dat hij de f,rant tocn"necÀi
bezorgd had. Lastig, want je kan de krant niet lezen. De
bezorger werd er eerst op aangekeken. remand moet weer
een
nieuwe krant nabezorgen. wat ik echter veel beroerder vind is
de
.wetenschap dat iemand met zijn/haar tengels niet van
andermans spullen kan afblijven. lk kan een heel scenario van
gruwelijkheden opnoemen die ik met de dader zou willen
en ga
doen als ik hem/haar te pakken krijg, maar dat raat ik maàr
achterwege. Mijn baas vindt dat sowièso niet goed en de sfeer
wordt er ook niet betei op. Laat de boodscha! u duidelijk zijn.
Koop zelf een krant, of als dat te duur is leen hem van iàmanO
die hem al gelezen heeft.
Ramon Berlauwt

V.O.F. VERIIOLT
HOUTBLOKKEN

Oppas gevraagd:

wij zoeken met SPOED
een lieve, gezellige en
niet-rokende oppas aan
huis voor onze zonen van
9 en 6 jaar
op dinsdag en donderdag
van 15.00-18.00 uur en

op vrijdag van

12.00-

14.00 uur.

tel.: 026

voor open haard
of kachel

HOOI en STRO
CONSUMPTIE
AARDAPPELEN
diverse soorten
ook voor opslag

-3337232
Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg
Oosterbeek Tel. 026 - 3334448

8l

ln het volgende Heveaantje meer over de taartenbak-wedstrijd
van het afgelopen dorpsfeest. Nu alvast het recept van een
zeer populaire bijdrage,

La TaÉe Tatin

geheel maar af te dekken met een laag deeg en het zo voor
elkaar te krijgen. Nadat het deeg was afgebakken moest de
'taart' natuurlijk nog uit de vorm, ze pakte een bord en kiepte de
taart ondersteboven op het bord en zie hier de beroemde
omgekeerde Franse appeltaart was geboren.
De jagers waren ryrisch en carorine maakte vanaf dat moment
zeer veel 'verkeerde' appeltaarten, die men als dessert lauw
eet. Tot op de dag van vandaag staat dit nagerecht in vele
variaties op de diverse Franse menukaarten. Allàen zegt men in
Lamotte-Beuvron dat de taart zo authentiek mogei-ijk moet
worden gegeten. Het recept daarvan vinden jullie hióronder, en
proef van de taart terwijl je het verhaal leest, hierdoor worden
verhaal en taart een geheel.
Nodig: een hoge (B cm) ronde ovenschaal
goede kwaliteit roomboter
250 g fijne baksuiker (kristalsuiker met de staafmixer kan ook)
paté brisee deeg (kant en klaar in de supermarkt verkrijgbaar)
3 golden delicious
Oven voorverwarmen op ongeveer 225"C.

Op onze terugreis naar Nederland verbleven we nog een paar

dagen in het Loiregebied. Tijdens de bezoekjes aan de
beroemde kastelen werden wij gewezen op een plaats,
Lamotte-Beuvron. Hier bleek het hotel van de gezusters Tatin
te staan, waar je de authentieke Tarte kon eten. Het hotel was

rond de vorige eeuwwisseling een uitvalsplaats voor jagers uit

de omgeving. Waar Stephanie en Caroline een goedà naam
hadden op het gebied van de Franse keuken. DoorLen flirtpartij

van caroline met een van de jagers verpieterde het nageiechÍ
en zat ze met de handen in het haar.

Ze had nog een paar fijne appels, suiker en echte boter

en

dacht, ik doe alles in een ovenschaal en zet het in de oven. Na
een half uur ging ze eens kijken en rook het verschrikkelijk
lekker in de keuken, ze haalde de schaal uit de oven, maar hót

leek nog niet echt op een dessert. Toen bedacht ze om het

De schaal ruim beboteren, hier overheen de suiker en

de

bodem ruímschoots bedekken. De appels in parten verdelen en
deze dakpansgewijs op de bodem leggen. Deeg er overheen
en langs de randen goed aandrukken. Afhankelijk van de oven,
dikte van het deeg en hardheid van de appels de taart 25 tot 40
minuten bakken.
Veel plezier met het maken, het kan eigenlijk niet mislukken.
familie Post

Dorpsfeest - Jeu de Boules finale
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V/oPtrek

Mozartlaan 66

Weverstraal 13
6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 026 - 333 35 35

6865 GC Door"werth

Herenstraat 25
3911 JB Rhenen
Telefoon 0317 - 61 64 02

SUPTR DE BOTR
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HD: Reuzenrad
voor iemand met zodanige hoogtevrees dat zelfs de kabelbaan
van de Westerbouwing een te groot waagstuk is, is het
ongetwijfeld niet logisch te verrangen naar àen tripje in het
grootste reuzenrad van Europa, maar laat ik dit even
ióelichten.
zolang ik binnen zit ís ailes in orde en het 'London rye, heàft
prachtige diehle 'capsules' - iets anders zou ongetwijield
ook
niet wettelijk toegestaan zijn, per slot van rekenin-g oeïinot
nàt
hoogste punt zich op zo'n 13s meter boven oe groio. voeg nier
nog aan toe dat één van mijn grootste genoegens in Lo-nden
lopen en kijken is, en het zat ouioetiit< ziln oaI ir onmioàeitrlk
verkocht was.

30 juni was het dan zover. Het was weriswaar een beetje heiig,
maar mijn tijd was beperkt en de keuze in 'rondvaart' tiióen nJg
beperkter. Zo blijken bijvoorbeerd weekenden reeds raíg ,";1è
voren uitverkocht te zijn. ln iedere gondel passen zo,n i5 man.

Er is een bank in het midden, maar ook meer dan genoeg
ruimte om rond te lopen en van alle kanten van het uitiicnt tà

oaa
oo
a

genieten. Er waren mensen die non-stop fotografeerden, maar

roa
ao
a

wijn- en gedistilleerdhandel

eug.900§§ens

de meesten deden zoals ik, keken hun ogen uit en kochten
vervolgens het fotoboek, succes gegarandeerd. ln iedere
gondel reist een 'Eye' employee mee wat een baan, zeg _ die
markante gebouwen zoals Buckingham palace aanwijst, vragen
beantwoordt en in geval van nood bij de evacuatie zou moelen
helpen. Hij vertelde dat het rad, dat bijna onmerkbaar

voortbeweegt, theoretisch ook met Ílinke snelheid kan
ronddraaien en zelfs achteruít kan, en dat getrainde bergbeklimmers paraat staan voor reddingsacties. Bij ons giíg
(gelukkig) niets mis en het uitzicht bleek fantastisch. Kortom, ii(
kan het iedereen aanraden en sluit niet uit dat ik het zelf later
nog eens doe. Het kan nog tot 2005.

Anneke Leenhouts
Utrechtseweg

154 OOSTERBEEK 026- 5S5Z2|A
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Schefferlaan 12'
Heveadorp
Tel: 026 - 3341685
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* gratis proefles!!

Sóoenmakail-rackets besannon-schastsen.
Parkeran voor de deur - maandags geslolen.
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