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Beste Heveanen,

Een v/at feestelijk nummer dit keer, noem het maar de
speciale kersteditie. Alweer de 9e uitgave van het He-
veaantje die voor u ligt.
Begin volgend jaar zal de redactie in een specíale bij -
eenkomst een activiteitenlijst samenstellen, \^/aarin zij
haar snode plannen in grote lijnen wil uitwerken.
Iíij als redactie hebben best wel een aantal leuke Ídee-
en. Nog leuker is het natuurlijk als u meedenkt en
spontaan met een idee om de hoek komt. Per slot van
rekening is het Heveaantje er voor u.

Stichting 't HeveaanÈ'i e

De redactie heeft mij ge-
vraagd u uit te leggen,
\^raarom het nou de moeite
waard was om van 't Heve-

De eerste reden is van
financiéle aard. Om te
zorger. dac er duidelijk-
heid blij ft bestaan over
de financiële situatie is
het verstandiger er een
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kas, zoals wel eens gesug-
gereerd is, maar volledig
op eÍgen benen staat.
De tweede reden is van
inhoudelijke aard. Als 't
Heveaantje deel uit zow

ROMANTISCHE
Tot nu toe vÍe1 dit wat tegen, hetgeen we toch wel
mer vinden. Maar wie weet, een nieuw jaar, nieuwe
nen, nieuwe voornemens, wat het ons zal brengen.
Denkt u er eens rustig over na in deze donkere
voor de kerst. Een idee kan snel geboren zijn.
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(TROUWIFEESTEN
OM NOOIT MEER TE VERGETEN
Bilzondere gelegenheden vier le in een bijzondere omgeving.
De Branding in Doorwerth weet hoe je een Íeest kan laten
slagen. paviljon De Brandittg, midden in de bosriike omge-
ving van de veluwezoom, zet gÍaag haar deuren vooÍ u open
en kan zorg dragen voor een feest om nooit to veÍgeten. Dit
alles binnen ieders budget.
pvi ljoe n De B ra nding bl e dl
- ruimte aan 30 tot 350 personen
- sfeervolle omgeving
- romantische open haard
- binnen barbecue
- golíslagbad met strand
- buitenterras
- sympathieke priizen
- GRATIS oveÍnachting voor

het bruldspaar, lnclurleí
íeesteliike VERRASSING.

5l l;r o rEÍ

paviljoen De Branding
Ktbollauw,,llcc 36, CaA6 AL Ooot1/..rth, tol Oa379'l OO lO
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geworden. De redactí-e had
ook kunnen beslissen om
deel uit te gaan maken van
de nieuwe vereniging. Er
\{aren t\^ree redenen om dit
niet te doen.
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maken van de vereniging, tieleden en als u zou vin-
zow dat betekenen, dat de den dat er inhoudelijk
vereniging zeggíngskracht iets zou moeten veranderen
heeft over 't Heveaantje en u wilt daar daadwerke-
en bovendien over de in- lijk iets aan doen, dan Ís
houd ervan. DÍt betekent de enige mogelijkheid zelf
dat de objectiviteit zou in de redactie zitting te
verminderen en dat Ís in nemen.
strijd met onze doelstel-
ling.
Stichting 't Heveaantje M.J. MeiJer Cluwen
staat op eigen benen en de
redactie bepaalt wat de
inhoud \,íordt. Nu zult u
zeggen, dat dat ook niet
garandeert dat e1k stuk
geplaatst wordt. Dit is
\^raar, maar eens in de zo-
veel tijd hebben wij be-
hoefte aan nieuwe redac-

Oo bezoek bií

Op
koude
herfst-
midd"g
verwelko -
men Clari
en Johan
Janssen
mij har-
telijk.
Zij zijn
de eige-

naars van het dierenpensi-
on De Broekhorst in Heel-
sum. Veel Heveanen hebben
de \^reg naar de verbouwde
boerderij in Heelsum al
gevonden. Clari noemt er
zo een flink aantal met
naam en toenaarn op.
In l9B7 startten de voor-
malige dierenartsassisten-
te en hondentrainer hun
dierenpensíon in de boer-
derij van Johans ouders.
Zonder voorafgaand markt-
onderzoek verbouwden ze de
varkensschuur tot ruime
hondenrennen en r\laar ooit
de kalfjes stonden huizen
nu de katten. Centrale
verwarming, een heuse hon-
dendouche en een ruime
keuken, \Àraar ontelbare
voedselbakken keurig in
het gelid klaar staan,
ontbreken niet.
Het dierenpension is het
hele jaar door geopend.
Maandag x/m zaxetdag van

9-11 uur en van 16-18 uur
en verder op afspraak. De

een overige uren zljn hard
nodig voor het verzorgen
van de dieren en niet te
vergeten de dagelÍjkse
terugkerende schrob- en
schoonmaakbeurt van
onderkomens.

al le

Hoogseizoen is natuurlijk
de zomer. Dan zijn er da-
gen dat er zo'n 65 honden
en katten onderdak vÍnden
in het pension. Andere
piektijden zijn de winrer-
sportperiode en Oud en
Nieuw. Die laatste periode
is voor veel huisdieren
een kwelling. Vooral hon-
den kunnen verschrikkelijk
lij den onder het geknal
waarmee in de laatste week
van december het oude j aar
uÍtgeluid wordt. Door de
afgelegen ligging is daar
in De Broekhorst niets van
te merken. Vele bazen vin-
den het een uitkomst dat
ze hun huisdier die dagen
naar De Broekhorst kunnen
brengen. CIari vertelt dat
er met Oud en Nieuw muziek
in de dierenverblijven
gedraaid wordt, zodat de
beesten echt nÍets van
alle gillende keukenmeiden
en vuurpijlen horen. Daar-
na worden de honden uitge-
laten. Zo begint voor hen
het nieuwe jaar.
Niet alleen vakantie of
Oud en Nieuw is een reden

rrrrn"r 
]rr.rH!ffi§H

AutocèmtrBsffirm ,lu[sGemlr8sffifr E
§ PETEM BCIEKHOMST H
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om een huisdier naar het
pension te brengen. Zo
hebberr Clarí en Johan vas-
te klanten die elke week
een d.g komen omdat de
eÍgenaar een cursus volgt.
Of lnen gaat verhuÍzen, of
een dagje uÍt. Ook loops-

dÍer in De Broekhorst goed
verzorgd. Een hele leuke
reden is wel dÍe van een
dame die haar hond nooit
laat loslopen uit angst
dat hÍj wegloopr. Dar
vindt ze zo ziel_ig voor
het beest dal; ze hem af en

ren. Ze moeten wel ingeënt
zijn voordat ze toegelaten
worden: minimaal drie we-
ken voor de logeerpartij
en de inenting mag
maximaal een jaar oud
zíjn. Het inentingsbewij s
moet altijd getoond wor-
den. Clari vertelt dat ze
daar erg streng in zijn:
zi: zijn er immers verant-
woordelijk voor dat het
dier net zo gezond rzeer
naar huis gaat als het
gekomen is.
Daarom wordt

en \^rat voor gewoontes het
beest heeft. Clari vertelt
dat ze dat allemaal Eraag
wi11en v/eten om het dÍer
zo goed mogelijk te kunnen
verzorgen. Het is echter
niet zo dat elk beest het-
zeLfde voedsel krijgt als
thuis. Er wordt met de pot
meegegeten, maar als de
hond of kat niet eet
krijgt hij wel zijn ver-
trouwde merk voorgescho-
te1d. Met een speciaal

dieet, medi-
c ij ngebruik
of afwijkend
gedrag wordt
rekening
gehouden.
I,tlat dat be-
treft staat
hun beider
achtergrond
garant voor
een verant-
woorde aan-

hei<l kan een reden zíjn.
Er wordt voor gewaakt dat
de dieren geen vrijpartij -

en aang:tan met alle gevol-
gen van dien. Bij ziekte,
zoals in het geval van een
mevrou\4r die haar heup had
gebroken, wordt het huis-

toe een dagje naar Clari
en Johan brengt waar hij
de hele dog kan ravotten
op de speelweide. Bazin
een leuke drg, hond een
leuke ciag.
Elke hond of kat kan bij
De Broekhorst komen loge-

ook nooit
íngegaan op
yerzoeken
van jongeren
die vragen
of ze de
honden uit
mogen laten.
Stel dat een
hond kans
ztex zich
los te ruk-
ken!
Toen ik deze zomer voor
het eerst mijn huisdieren
naar De Broekhorst bracht,
viel het míj op dat er zo-
veel tij d besteed wordt
aan het leren kennen van
het dier. Naast de normale
gegevens als naam en leef-
tijd wordt gevraagd welke
dierenarts je hebt en welk
merk voer het dier thuis
krijgt. Ook of er speciale
gezondheidsproblemen zíjn

pak.
De honden, van nature
groepsdieren, huizen twee
aan tr^/ee in een kennel,
die via een schuif in ver-
binding staat met de buÍ-
tenren. Erin liggen vlon-
ders en eventueel de ver-
trouwde eigen mand. Het
meenemen daarvan wordt
aangemoedigd. HeL dier
voelt zic}i. zo sneller op
zíjn gemak. Agressieve of
eenkennige honden worden
alleen in een ren ge-

Lunchroom - Restaurant - Koffieshop

'De Valkenier'

E{et woÍdt een traditie

Op zaterdag 6 jan uari I 9 9 0 is eÍ treeÍ de

Í{e veadorp .nie u wJaa rs borrel -!frisdÍtnIcn cn bicr /2,-

U bent welkont yan 16.3O tot t g.JO
Uiteraard woÍdt yooÍ een hapje gezoÍgd
U kunt natuurlij* altijd bij ons teÍecht voor lunch,
diner, bruiloften en partijen; keuken open vanaf Í1.J0
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plaatst en dan gaaX Johan
uitzoeken of zotrL beest
toch niet een iets socia-
lere kant heeft. Om uit te
proberen of een hond ge-
zelschap kan verdragen
fungeert hun goed getrain-
de Duitse herder Celli als
proefkonijn. Lukt het met
CeIIi, dan kan zo'Ír hond
toch meedoen met de rest
van de meute. Ook de kat-
ten van Johan en Clari
hebben hun taak Ín het
pension; zij zorqen ervoor
dat de op elke boerderij
aanwezige muizen geen kans
krij gen om tot de dieren-
keuken, waar alle voedsel
staat, door te dringen.
De honden worden na het
ontbij t uitgelaten. Dit
ontlokte uw redactielid de
vraag hoe je met z'n twee-
en (en alleen in het hoog-
seizoen mex z'n drieën) al
die tientallen honden uit-
laat. Geen probleem, víeet
Johan te vertellen. Via
een sluis \../orden de dieren
naar een van de drie
speelweiden gebracht, waar
ze dan naar hartelust kun-
nen rennen en spel.en. En
hoe gaat het dan als ze
onverhoopt ruzie krijgen?
Johan vertelt dat er al-
tijd iemand bij is die in
kan grijpen. Bovendien
heeft hij al snel door wat
voor vlees hij in de kuip
heeft en stopt hÍj niet zo

maar een groepje honden
bij elkaar.

De individualistiseh inge-
stelde katten zijn tevre-
den als zij de hele dag in
een van de tvree ruime on-
derkomens kunnen blijven.
Her en der staan rieten
manden en er zijn plankjes
aan de muur getimmerd
waarop ze hoog verheven
hun tijdelijke speelkame-
raadjes in de gaten kunnen
houden. Ook hier wordt het
meenemen van het eigen
mandje aangemoedigd. Op
vaste tij den krÍj gen ze
hun eten en, voor zover de
dames en heren er behoefte
aan hebben, hun dagelijkse
knuffel van Clari. Zij
kent elk beest bij z'Ír
naam en weet de karakter-
tj es goed van elkaar te
onderscheiden.
Johan en Clari hebben hun
handen vo1 aan de \lerzor-
ging van hun gasten, die
overigens niet alleen uit
deze regio komen. Door
mond-tot-mond-reclame vre-
ten ook huisdierbezitters
uit Amsterdam, Utrecht of
Den Haag de boerderij in
Heelsum te vinden.
Clari zegx het jammer te
vinden dat er geen classi-
fÍcatie bestaat voor die-
renpensions zodat de men-
sen v/eten welke kwaliteit
zo'Ír pension heeft. Ze

vergelijkt het met her
sterrensysteem voor ho-
tels, zoiets zou een grote
verbetering betekenen. Er
bestaan wel basiseisen
\^Taaraan men moet voldoen;
:,rr ír'r- het diploma dieren-
as, - L- en pensionhoud-
(st)er en een vestigings-
vergunning van de gemeente
mag niet gestart worden.
De Dierenbescherming con-
troleert of men de juiste
papieren heeft. Maar voor
de rest heeft men de vrije
hand en dat vindt Clari
voor het welzijn van de
dieren niet voldoende.
De deur gaat open en Johan

komt binnen met Ce11i in
zLjn kÍelzog. In z,Ír hand
een feestelijk verpakr
cadeautje. Van een tevre-
den bazin, die haar moege-
speelde hond weer keurig
geborsteld mee naar huis
kon nemen.

Jorien Joustra

OSEPH

Baslsschool St. Joseph
Waldcck PyrÍnonllEEn 36

8865 HH Oooíwsrth

085'333892

Dl r 6ctouí: C.J.F. K roon

Oo tàthollBko baslr!chool op s6n

tttcnworp atitsnd vrn Hevcadorp

- mal arn opan ksÍskloí

- m.l varl aandachl vooÍ hat lndlvldu6l. llnd
- rarr gcdlrleranllrord wordl gGwrrtt

- wraÍ r6rGldorlgnteíand ond6Íwlj! wordl gÈ90v

ln da yoÍm van pÍolsctan

mat lwra aptÍlc klaul.ígroapcn

an vaal bullcnrchool3a sctlvl!!llcn

Wllt u mrcÍ lníoÍmslla?

Bal ont yoor eon ríspÍssk o, kom 6yon langr.
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Vrede op aarde.

Nu de mensen eindelijk tot
het besef gekomen zijn dat
" in de mensen een welbe-
hagen" alIeen gerealiseerd
kan worden, IÀranneer de
mens in evenwicht met zijn
omgeving leeft, is het des
te ver\,ronderlijker, dat de
regering van ons toeh al
zo spaarzaam beboste land
tralsstarrig vast blij ft
houden aan het ruineren
van 10 km2 op de Ginkelse
heide. Terwij I men juist
in het milieuplan heeft

leden in een bestem-
mingsplan is vastgelegd
dat dit gebied als mili-
tair oefenterrein gebruikt
zal gaan worden, verschui-
len de heren en dames in
Den Haag zich achter pa-
pier in plaats van dat zij
hun gezond verstand ge-
bruiken. Nu de hele wereld
langzaamaan tot het besef
begint te komen dat kern-
raketten de kerstgedachte
wel eens zouden kunnen
verstieren, bekroont de
Nederlandse regering dit
met een oefenterrein waar

Bedenkt u zich r^rat dat
voor de rust in Heveadorp
zal betekenen, om nog maar
niet te spreken van de
rust voor de dieren op de
Veluwe ! Gelukkig heeft een
groep "verontruste Edena-
ren" (die h/onen er per
slot van rekening vlak
naast) zic}: .sterk gemaakt
om het bos Le behouden. U

kunt daar op eenvoudige
wíjze aan bijdragen: stort
Í 2,50 op girorekening

5183598 ten name van de
verenrgrng "Verontrus te
Edenaren" onder vermelding
van "Heveadorp wil ook
geen COT". U kunt ook
schrijven naar werkgroep
"Velu\^/ezoom" , Duitse Kamp -
weg 21, I,Iolfheze.
Hopelijk is onze regering
nog niet zo doof dat een
dergelijk signaal gene-
geerd zal worden. Ik wens
u allen, alles wat leeft,
een vredige kerst.

M.J Meijer Cluwen

geoppercl er enige hectare
bos per j aar bij te plan-
ten! Omdat vele jaren ge-

5 dagen per
nachten per
geoefend za7

10-

week en twee
week intensief

gaan worden.
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PauIlen Wittenrood ont-
vanqt eraflekbrí is.

Tamme Kastanie plant voor de levering van
palen, omdat dit hout
duurzaam is. Daarnaast
werden de vruchten, zoal-s
wij ook doen, verzameld
voor voeding van mens en
dÍer.
fn Frankrijk en Zuid-Enge-
land doet hij het zo goed
dat daar uitgestrekte kas-
tanje-boomgaarden zLjn
aangelegd.
In Nederland gedij t de
kastanje vooral in het
Rijk van Nijmegen en langs
de Veluwerand. Hoe komt
het dat hij juisc hier een
ogenschijnlijk natuurlijke
plaats als bosboom heeft
verworven?
De meeste bossen Ín Neder-
land komen voor op de dro-
Be, voedselarme zandgron-
den. Deze gronden, zoals
het grootste gedeelte van
de Veluwe, waren minder
geschikt voor de landbouw
en boden daardoor gelegen-
heid voor schapenteelt op
de heidevelden en voor
bosbouw. De tamme kastanje
neemt genoegen met weinig
voedsel. Hij kan het daar
zeLf s zo naar zíjn zi-n
hebben dat hij 500 jaar
oud kan worden en zich op
natuurlijke wíjze voort
kan planten. De gemiddelde
lengte is circa 20 meter,
hoewel er exemplaren van
30 meter hoogte bekend
zijn.

De kastanje komt in or,ze
bossen meestal voor temid-
den van elken en beuken.
Onder de kastanjes groeien
biJvoorbeeld bosbessen,
adelaarsvaren en kussen-
tjesmossen. Net als de
mens zijn ook verschillen-
de dieren dol op deze
mooie boom: de vlaamse
gaaien zijn niet van de
noten weg te slaan. Boven-
dien is de rulde schors
geliefd bij de bonte
specht, de boomklever en
boomkruiper. Gezegd kan
dus worden dat de taÍnme
kastanj e veel bekijks
heeft.
Nu in vele huiskamers een
grote schaal met kastanjes
aa-nwezig is, wi1 ik u uit-
nodigen via het Heveaantj e
suggesLies te doen over
het lekkerste gerecht met
tamme kastanjes.

Antony Marcelis.

De enlge vrouwelijke kun-
stenaar uit de Seelbeek-
school, Paulien Witten-
rood, ontvangt op 15 de-
cember in het Provincie-
huÍs dè Gelderland Gra-
ftekprij s 1989.
Deze prij s is een belang-
rijke onderscheÍding die
dit jaar voor de vierde
keer wordt uitgereikt. Eén
van de juryleden is de
i:ekende Pierre Janssen;
oud-direkteur van het Arn-
hems Gemeentemuseum.
De natuur is de grote in-
spiratiebron voor de kun-
stenares. Het werk ademt
een fijnzinnige beleving
uit van wat de rnens in de
natuur met de ogen kan
\^Taarnemen. op een enorme
drukpers worden de werken
in haar atelier gedrukt.
Maar voor het zover is,
moet er op zeer minitieuze
wLjze heel \^rat voorwerk
worden verricht.
Een prachtig vak, waarvoor
tntjns inziens vaak te wei-
nig waardering is. Het is
dan ook een verheugend
feit, dat "onze" kunstena-
res een prij s ten deel is
gevallen. Ze heeft het Een
volle verdiend en het is
een felicitatie waard!

Siem van Huijzen.

De afgelopen tijd zijn
vreer tientallen zakken
kastanjes geraapt onder de
taÍnÍne kastanjebomen bij de
ingang naar de Duno. Ook
de bomen die verspreid in
de bossen van landgoed
Duno staan hebben grote
aantrekkingskracht gehad.
Waarom treffen we in onze
bossen echter niet nog
meer van deze kastanjes
aan, bijvoorbeeld zoveel
als eiken en beuken?
Van oorsprong komt deze
boom niet in Nederland
voor, maar komt hij uit
het Middellandse Zeege-
bied, de Kaukasus en Azië.
De Romeinen hebben deze
boom in de eersté eeuwen
van onze jaartellÍng ver-
spreÍd over Midden Europa.
De schrijvers Columella en
Plinius vermeldden dat de
tamme kastanje in de Ro-
meinse tijd werd aange-
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Dlerenleven ln
Geldersch Landschap?

Voor Heveanen ls de natuur
naast de deur. Het GeI-
dersch Landschap is or,ze
buurman . Zoals we a1 \{eten
zot9t deze buurman dat het
landschappelijk schoon en
de natuurwaarden voor ons
in stand gehouden worden.
De waarden van de natuur
vrorden bepaald door de
aanwezige soorten planten
en dieren. Naast de
schoonheid van de bossen
willen we ook graag zoveel
mogelijk van deze planten
en dieren zien; het geeft
ons een echt gevoel dat we
in de natuur zLjn. Om de
natuurwaarden te bescher-
men vraagt het Geldersch
Landschap ons enkele re-
gels in acht te houden. De
regels st-aan op de bekende
groene borden bij de in-
gangen. Een van die ver-
zoeken Ís onze honden nÍet
1os laten lopen. Waarom
wordt ons dat gevraagd? Er
lopen toch meer dieren los
in het bos? l,íat kan dat
voor een kwaad?

De laatste jaren is er
veel onderzoek gedaan.
Duidelijk kwam naar voren
dat er een aantal onge-
wenste effekten zi1n. Ik
zal hiervan enkele voor-
beelden noemen.

Gebleken is dat ze tot
circa 100 meter vanaf de
paden het bos ingaan. Wat
doen die honden in dat
bos? Ten eerste natuurlijk
het achterlaten van hun
uitwerpselen (geldt ook
voor katten). Tevens is
het een lust voor ze om
naar botjes te graven.
Bovendien vinden ze het
vreselijk leuk om achter
hreggeworpen stokken aan te
rennen, of zelfs dieren te
achtervolgen. Enkele ge-
volgen van deze, voor ons
missehien zo leuke en
spontane uitingen zijn a1s
volgt:
- Door de uitwerpselen
\rordt de bodem verrij kt
met voedingsstoffen. Dit
versterkt een beetje het
effekt van zvre regen.
Hierdoor krijgen bijvoor-
beeld de bosbessen en va-
rens niet zo makkelijk de
kans om te groeien, omdat
de bramen en de Amerikaan-
se vogelkers aIs padde-
stoelen uit de grond
schieten en aIle andere
planten overwoekeren.
- Het graven van de honden
heeft tot gevolg dat de
bodem en misschien een
zeldzame plant op die
plaats verstoord wordt.
Het duurt weer een hele
tijd voor de bodem en de
plantjes zich hersteld
hebben van de veranderin-
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gen op die pIek.
- Door het rennen en ach-
terlaten van de uitwerpse-
len in het bos laten ze
geuren achter. Deze geLrren
zíjn voor aanwezige bos-
dieren een signaal dat er
een j achtdier in de buurt-
is of kan komen. Deze die-
ren zoeken dan ook een
veÍ1ig heenkomen om niet
door dit gevaar verrast te
worden. Bovendien hebben
de dieren die eenmaal ach-
terna gezeten zijn door
een hond zo de schrik in
de benen dat ze de plek

van verstoring definÍtief
zulIen mijden. Loslopende
honden in het bos leiden
dus ert-oe dat de dieren
aan beide zijden van de
paden uir hun thuis ver-
jaagd worden en niet meer
terugkomen. Dat wi1 zeg-
gen; geen bosdieren in een
strook2xl00meter
breed. dls de paden dan
ook nog dichc bij elkaar
liggen, zoals in de Door-
werthse bossen, dan hoeven
w,e ln dat bos weinig die -
ren te verwachten. Ik
dacht dat +re JuÍst ook de
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natulrr Í rr1,, i rrlicrr ()ln zoveel
mogeli.i k rlict'crr (c zi,cn en
te horerr !

Uit <lezt' Í r, I t t'rr, verkregen
door ort<ltr t'zr>ck, kunnen Í/e
opmakcn <1..r t' lre t verzoek
van ottz.r lrrrru-urarr ni et zo-
maar 11t:<l;r:rn t^/ordt. Net
zoals tri't vorzoek om niet
buiterr <[<: paden te treden,
heef t lrc t verzoek orrze
honden a;rrrgelijnd te hou-
den tot cloel de mooie en
zelf s ze:l.dzame planten en
dieren in het bos te hou-
den. Het is beslist niet
zo dat tionden als enige
planten en dieren versLo-
ren. Maar ze dragen wel
een steentje bij tot het
verd\,íij nen van sommige
planten en dieren uit onze
bossen.

Een bijkomend verschijnsel
van loslopende honden is
dat ze niet aIle plezier
naar j oggende mensen toe
rennen, of kleine kindjes
een natte neus tegen de
!r'ang drukken, of gehToon
aan wandelaars wi1len rui-
ken. S ommÍ ge mens en
schrikken zich echter rot.
Zi j kerinen in veel geval -
Ien die honden niet. Ook
mensen zi.1n bang door een
hond gebeten te worden, al
zegt de eigenaar dat zijn
of haar hond beslist niet
bij r.

Om de komende rijd nog
meer van orlze omringende
natuur te genieten lijkt
het mij raadzaam te probe-
ren onze honden aangeli-jnd
te houden.

nclubDe Groe:

ffi
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Hollander gewend zljn bij geslepen, maar

6cl't, trfit
l'" ft', ol n t

Dorpsfeest 1989

Zoal.s we dat van een goed

heeft de feestcommissie na
afloop van het feest ijve-
ríg de restanten in de
knip geceld. Nou dar viel
niet tegen!
Omdat er meer consumpties
werden genuttigd dan wÍj
hadden voorzien hebben we
zelfs overgehouden.
I,trat kunnen \^/e hier
allemaal niet mee
doen? De feestcommis-
síe had van verschil-
lende kanten gehoord,
dat het zo leuk zou
zijn als er volgend
jaar op een vaste
avond volleybal ge-
speeld kon worden op
het speelveld. Welnu
daarom hebben we een
complete uitrusting
gekocht. Ui teraard
kan dit materiaal ook
gebruikt worden voor

het straten-tournooi i rr

het komende jaar.
Met het resterende bedrag
is aI vast een bodem ge-
legd voor
feesten -

toekomstigrr

Het overblijvende bedrag
wordt aan de nieuwe aktl-
viteitencommissie overge-
dragen.
Rest mij nog de overige
leden van de feestcommis-
sie te bedanken. Het r^/as
soms flink aanpakken en af
en toe moesten er ver-
schillen in wensen worden

er
blij ft bij mij en naar ik
begrepen heb ook bij de
andere feestcommissieleden
een groot gevoel hangen
van "het was een fijne
klus om te doen".

Johan Doolaard



-W

Het dorpsfeest (vervole)

Zoals we al
ben vermeld
is het aan-

l-n nr B heb-

bod van
foto's van
het feest
zo groot
geweest,
dat het
niet rnoge -
lijk was om

ze allemaal
in één num-
mer ce
plaatsen.
Daarom nu
de rest;
,.ezeten bÍj
een
knisperend
haardvuur,
terwij 1 de
wind om het

huis jaagt, de sneeuhr te-
gen de ruiten plakt en de

temperatuur S iberisch
\,íordt, kunt u genieten
van de herinnering aan
HET dorpsfeest.
Het dorpsfeest, spelen
voor jong en oud, muziek,
voor de liefhebbers een
dansje en aIs grootse af-
sluiter de barbecue. Uit
het hele dorp hebben ons
de berichten bereikt (he-
laas geen van alle cohe-
rent of op papier, zodax
we het zeLf moeten ver-
woorden). Duidelijk is in
ieder geval ger^/orden, dat
de organisatie uitstekend

verlopen is en dat de

:l|:l:.
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fccr;t(:()nunIÍiÍ;í(, llr.s( wcI
cclt l,,l'()t (' lllrrlrrr v(.1-(licnd.
Allt'r; w,'lr; to( Írr <lc punt-
.J cr; vt,r-zor'1irl ; .rl.s voor-
btrrr I rl zrr I I trrr wc cle barbe -
ctlt! ll(.lll(.u: ()cn I:uime sor-
Lrr t'I rr1,, viln uitstekende
kwir I [ (.c i t- v] ees , stokbrood
1n ovct'vl.oed, smakelij ke
réruwkos t. en salades en
ni.et- Le vergeten de smeu-
Ígo sauzen dÍe het geheel
nog makkelijker naar bin-
nen lleten glijden. AI dir
srnakelijks is natuurlijk

pas compleet, Íranneer het
ook nog eens op de juiste
manier aan de man gebracht
\,/ordt . Welnu, daarover vras
ook al niet te klagen. De
organisatÍe voorzag Ín
feestelijk verlichte stal-
letj es r4raar alles over -
zichtelijk lag uitgesrald;
nadat men hier zijn keuze
(welk door middel van de
daarvoor bestemde bon-met-
vrolijk-diersrempel ge-
schiedde)gemaakt had, be-
gaf men zich naar één van

de drie barbecues die elk
ruim genoeg !/aren voor een
man of acht, !/aarna eenie-
der zijn vlees naar eigen
smaak een verbrandÍngs-
graad aan kon meten. Kort-
oD, wat moeten we er nog
meer over zeggen? AIs het
aan ons lag mocht het elk
jaar feesx zijn, hoewel je
dan altijd zal blijven
horen "Ik vond het feest
van '89 toch beter" en zo
hoort het ook.

De redactie

ffiW
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KERSTMENU

Voorgerecht:
garnalenco cktai 1

Benodigdheden voor 4
sonen.

Voor de cocktailsaus:
0,3 I mayonaise
40 gram tomatenketchup
een paar druppels sherry
een paar druppels cognac

Voor de cocktail:
300 gram garnalen
4 blaadjes gewassen sla
4 partjes citroen

Verdere benodigdheden :

4 cocktaiLgl-azen

COCKTAILSAUS:
Meng de mayonaise met de
tomatenketchup, voeg hier-
aan enkele druppels sherty
en cognac. Om een wat
lichter verteerbare saus
te krij gen, kan een ge-
deel Le van de mayonaÍse
worden vervarrgen door cre-
me fraiche.

Doe in ieder cocktailglas
een blaadje sla. Verdeel
de garnalen over de vier
cocktailglazen en laaf wat
saus over de garnalen 1o-
pen. Doe aan ieder glas
een partje citroen. Verder
kan men de cocktail boven-
op wat versieren met wat

gehakte peterselie en bij
voorbeeld een radij sj e.

Hollandse Lekker met toast en boter,

per -
Hoofdgerecht: Hazerug ge-
paneerd Ín maanzaad met
verse vijgen. (berekend op
t\^Iee personen)
Benodi edheden:

boter /olij folie
I volle hazerug
4 middelgrote vij gen
1 eetlepel maanzaad
5 gr bittere chocolade
4 dl runderbouillon
1 glas stevige rode wijn (
b.v. St. Emillion)
Lz eetlepel creme fraiche
10 gr suiker

Ontvlies de hazerug, of
laat dit door de poelier
doen. Paneer de rug in het
maanzaad en peper hem met
zwaYte peper uit de mo1en.
Karameliseer de suiker en
blus deze af met de wijn.
Voeg nu kruislings inge-
sneden vijgen toe en po-
cheer ze nÍet te gaar;
neem ze dan uit de pan.
Bewaar het kookvocht.
Braad de hazerug in half
boter, half olij folie tot
het mooi rose is en neern
de rug uit de pan. Zout de
hazerwg licht. Blus het
braadvochc af met het po-
cheersap van de vij gen en
laat dit inkoken. Voeg, de
runderbouillon

a')
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breng de saus op gernrenste
dikte. Maal< de saus af met
de choc o l_ a <lc en c reme
fraiclrr:. ParÍ-urner:r de saus
event.ue() I nog met een
bee tj e r<>rlt' wi-j n . Lekker
Inet. :r;rrrlirl>Jrcrl.puree, sprui_
tj es , wi tlof en stoofpe _

ren.

Nagerecht: Diplomatenpud-
ding

Benodigdheden (voor 4 per-
sonen) :

3 eidooÍers
60 gr suiker
5 blaadjes gelatine
k I melk
k vanillestokje
k 1 slagroom
2>, dL marasquin
50 gr fijngehakte
fÍj te vruchtj es
30 gr verbrokkelde
biscuit
slaolie voor de vorm

gecon-

zachte

Platte puddingvorm gebrui-
ken met een inhoud van 1
1iter.
Bereidins:
Bestrijk de vorm met olie
en zet de vorm omgekeerd
op een bord weg. Roer de
dooÍers met de suiker
lÍchter van kleur en zeer
schuimÍg. Week de gelatine
Ín ruim kokend water. Maak
de melk warm met vanille,
klop de room door en ver-
hÍt de vloeistof. Schenk

deze onder goed roeren bij
de dooiermassa. Giet dÍt
terug in de pan en laat de
vla onder voortdurend
kloppen gebonden koken.
Knijp de gelatine goed uit
en los deze op in de zeÍry
warme v1a. Laat de pud_
dingmassa iets afkoelen en
klop er dan de marasquin
door. Roer tijdens het
afkoelen af en coe in de
massa. Schep een deel
daarvan in de vorm a1s de
massa geleiachtig begint
te worden. Lug laag om
laag vruchtjes, pudding en
biscuits, maar zorg ervoor
dat de vulling de rand van
de vorm niet raakt, in
verband met het keren van
de pudding. Deze zou dan
kunnen beschadigen. ZeL de
vorm enige uren in de
koelkast en serveer de
pudding koud.

Ron van Muilekom

24-
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Oproep aan aIle Heveanen

De Groenclub vraagt u of u
ons wil meehelpen met het
verzamelen van stekjes van
tuÍn- en kamerplanten.
Deze willen wij op de
groenbeurs, dÍe begin vol-
gend jaar in het dorp
wordt gehouden, verkopen.
Met de opbrengst hiervan
willen wij onze kas voeden
zodat l^rij onze aktiviteí -
ten kunnen bekostigen. U
kunt urv stekjes inleveren
bij de leden van de groen-
club,
Middenlaan 48,50
Ir. Munterlaan 29,3L,32,52
Schefferlaan 2,26
Beeklaan 16
Bij voorbaat dank,

De Groenclub
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Moeders voor Uoeders

Kerstfeest begÍnt met een
nieuw leven. Voor sommige
mensen is nieuw leven niet
zo vanzelfsprekend. Toch
kunnen zii geholpen \^ror-
den. Hoe kunt u helpen?
Elke vrou\d die zwar.qer is
of ouder dan 55 jaar is
kan helpen door het verza-
melen van urine, beide
hormonen die hieruit ver-
kregen !íorden, worden ge-
bruikt om een kinderloos
echtpaar te behandelen.
Dit verzamelen is een
kleine moeÍ-te, u gooit de
urine immers anders toch
rt/eg en nu kunt u iemand er
gelukkig mee maken.
Bovendien zl-jn de ver-
zamelflessen veel han-
diger geworden. Ze zi.jn
smaller van formaat,
hebben een goede
schroefdop zodat ze
niet meer lekken, zijn
lichter en u krij gt
meer flessen in een
handige houder.
Wist u dat als u mee-
doet de informatrice
(indien van toepassing
natuurlijk) gratis een
zwangerschapstest bij u
afneemt. De uitslag
kunt u dan aI naar een
paar minuten zi,en. Dus
u hoeft niet meer een
dag te wachten zoals
voorheen.

Bovendien krij gt u bij
deelname een aardig pre-
sentj e.
Neemt u alvast een goed
voornemen voor volgend
jaar en meldt u aan a1s
deelneemster. Zodat er
wellicht volgend kerst-
feest er een kindje bij de
kerstboom kan zitten.
Wij wensen u alvast een
voorspoedig nieuwj aar !

,fLitte tacAl_
neil-íge -facAl

-&-
weken over tijd en...

ln dÉ trE 4 mmdfrr vm uw pmtetrhxp
fBar uw unne m hom@n ]ffie

Uftie6 ldrr tledeE onvruchóare

r ou*en ka helpm Bel vqr rnfoonar
, ,t 6nm eldin I &Bu§ 06 0 4@l!t of u w

rnÍomdne.

Doemee,omtehelpenl
ReDy Klsl JD-CIè
PoDtanuslt.D 63

6821 HN Aroh6!

085-422436 \ ,\.;.}(.

u-*.
t:

Dcdc !Elr6tEó-.tqr&.

26 o1



I PU

cRyPl0(;ll^M

Iloriz()nt.titl:
2. Zij vanlien varkensvoer ( I 2)
7. Wcdstrijd tussen vui lnismannen? (9)
8. Sclrt,rpt' boonr ( ))
9. Klokkeluidcr (6)

I l. Vcrvelcnd spee.Igoerd (7)
13. I{ocicndc bocicr (12)
15. Dat dit:r is gcstrikr (3)
16. Zo tc lrorcn een ciland voor advocaten (4)
I 7. TreÍ fende strcep (7)
19. Onr tc hrrilen zo warm (8)

verf i cia I:
l. Klassieke goldfinger (5)
2. Verhoging op een verhoging ( t:)
l. Ilierin wordr de stroom srilgelegd (9)
4. Oorvijgjes (9)
5. Puntige munt ( I 2)
6. Rustplaats ? (9)

10. Muzikale bergplaars (2)
I 2. Met vuur verkleinen (9)
14. Uij srrooit menigeen zand in de ogen (4)
16. SIim diertje (2)
I 8. Hi erdoor voelt men zich gestreeld (3)

V I ERI,I]'1']'!]RPUZ 2] H I,

Na goede c,plossing staat op de eerste en
vierde rij verticaal de rtaam van een
Nederlandse p1a;rts.

t.
!.

3.
4.

ó.
1_

Gemalin van 3eus, de cpperste der Griekse goden
lloogste stand
Toestand varr raz.:rnij, a1s gevolg van onmatig opiumschnuiven
Vens tL,r
lrordt bij een vrrlkanische uitbarsting uitgeworpen
Profeet ui t itec ()ude Testament
Groot binnenwater

__..ryd- fittr_

t\
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FIOTEL
DREYEROORD

OOSTERBEEK
085 - 333169

Via een- Íraaie hal komt u
Hotel Dreyeroord bjnnen. Het
beschikt over 25 komÍortabele
kamers met bad oÍ douche en
toilet. De sÍeeÍvolle eetzaal en
livingroom bieden uitzicht op
d€ grote tuin met eeuwen,
oude bomen.
Het charmante parkdorp Oos-
terbeek is zowel met de auto
als met de trein gemakkelijk
bereikbaar.
il31el Dreyeroord is niet ver
van her NS station Ooster-
beek gelegen.
Dicht bij ons hotel kunt u op
de bus stappen die u binnen
20 min. naar het centrum van
Arnhem brengt.
Aan de verzorging en bedie
ning van onze gasten wordt
veel aandacht besteed.
Hotel Dreyeroord staal be
kend om zijn gasfvrijheid en
gezellige huiselijke sÍeer.
Reserveer uw vakantie in het
hotel waar mevrouw zich uit
en mijnheer zich thuis voelt.

Fam. van der Stíaalen
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