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Beste Heveanen,

Dit 80"t" nummer (a, jal)
is, enigszins tot ver-
bazing van de redactie,
vooral een nummer
geworden over Afrika,
met bezoeken aan
Kenia en Uganda en
een dappere 2CV in de
Sahara. Verder veel
huisdieren (al dan niet
in de boom) en sneeuw-
pret. Er zijn dit keer
geen nieuwe baby's,
wel nieuwe bewoners
die zich voorstellen en
oproepen voor diverse
goede doelen.
AI met al weten steeds
meer mensen ons te
vinden, ook met digitale
foto's (altijd welkom).
Kortom, wij zijn blij met
de huidige situatie en
hopen dat u vooral blijft
lezen en schrijven.
Kopij voor het volgende
nummer graag toe-
sturen voor 20 mei.

namens de redactie,
Anneke Leenhouts
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Nuho Wiltemsert

Cardanirslaan Ag
ïel. CI2§-Ii36571

l)rlor wr,lrtlr
[]rrx 02(i :t.lJ6:J2§

Colofon: oplage 4(10 stutrs

Rerlacticad res:
Zuidcrlaan I 1,6865 YK Ilcveadorp

Iledactie:
Ràmor Ilerlauwt (3342011)
Karin Koppeschaar (3337138)
Anneke Lccnhouts (3336922)
Cobi v.d. Molen (1336898)
Nlarnie v. Oostemijk (3333080)
Sylvia Yerhagen (3210157)

e-rnai[:
anneke.lecnhouts@Jakzonobcl.com

Kopii kunt u bij elk van de
rcdactieleden inlcvcren. Anonienrc
stukjes worden nict gellaatst. l)e
rcdactie behoudt zich het recht yooÍ
ingcronden slukLen waar nodig in
Íe korten, Niets uit dcze uitgave mag
zondcr toestemming worden
overgenomen.

Advertenties:
Berend Jan Joustra (3883815)

Àbonnenrenten:
\Yoont u [rrriten I Ieveadorp cn wilt rr

ook't [Ieveaantje onívangcn dan
zijn daaruoor de kostcí l0 euro per
jaar. U kunt zich opgevcn bij de
redactic.

I)oelstellins:
't Hcvcaantje stelt zich als docl dc
contacten tussen de inwoncrs van
I Icvcadorp le versle\ lgeil en in
stand te houtlen.

Vcrschiinine:
't Ileveaantjc vcrschijnt 4 x per jaar
cn wordt bij alle inwoners van
Ilevearlorp gratis bczorgd.
Hei volgende nunrmer (81
verschiint mcdio iuni 2005.
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Nieuws van Jaalt

Deze keer rrr,r:r ik rr.,r.;irrr.rr rrr.Í r-'r:rr blooper" Je weet wer, eenblooper is ccrr r,r:betrren waarvoor ;e je rater *ui u*r'ià xopkunt slaan omcjat_ )e zo stonr bent geweest. ln het vorigeHeveaantje schreef it ctat krei;kin;;ren niet mee mochten doenmet het zetten van de schoen ,oo," 
-sÀt"rkraas 

in de Varckenier"Direct bij het verschrjnen ,uÀ r,,"i uËvàaantle werd ik door eenboos rid van de activiteitenc"ÀÀi..i" in niet mis te verstanebewoordins behoorhj.k^terecÀt ;;;;.un En terecht! ookkleinkinderen zijn met sinterr.rrr=" vai harte werkom en dit isnooit herroepen. ,n !ï p_ersoontijk OU fr"t betrokken lid geweestom mijn excuses aan te bieden u,i h"O toegezegd ó. _ry,,
ffi:HïrrJi: n"* eerstvolsenoe Èeveaantje -rechi 

te- zetren

kat in de boom????? Ja, en we hebben een (lange) ladder er
bij gezet om hem er uit te halen, maar als we dichterbij komen
kruipt die kat steeds verder weg. We kunnen er zo niet bij
komen. (Zie voor de rest van dit verhaal de bijdrage van Kevin
van Guilik)

Van ellende heb ik gedeelten van mijn tuin maar met
kippengaas bedekt omdat zelfs bollen van krokussen, narcissen
en hyacinthen door katten uit de grond worden geschoffeld
omdat ze onze tuin de uitgelezen plaats vinden om daar hun
behoeften te begraven. lk heb jaren een hond gehad waarvan
niemand ooit behoefte op de straat of in zijn tuin heeft kunnen
vinden. lk heb daar al die jaren trouw belasting voor betaald en
het wordt nu dan ook de hoogste tijd dat er ook belasting voor
katten wordt geheven.

Vorige week zondagmiddag op weg naar Nijmegen, alwaar bij
het natuurmuseum de start plaats vond voor een ganzentocht.
Nee, niet een tocht waarbij alle deelnemers als ganzen achter
elkaar door de stad moesten lopen, maar een tocht met een
bus door de Ooipolder waar rondom deze tijd van het jaar

Vanmorgen heb ik, gewapend met mijn digitale carltera, een
wandeling door de snceuw over
de Duno gemaakt. Op cJe radio
hoorde ik dat het zo.r,r 20 jaar
geleden moet zijrr geweest datwe zoveel snecuw hebbengehad Achter in de tuingemeten, cr is lr jer 9 cm
sneeuw gevallen In het bos ish.ut werkelijk prachtio om te
zren.

B§'. . ., 
luog niet zo lang geledent.

, , Kwamen Wtj.. . i-r.-,.,,uil wt) Op een

, _ thuis terwill er een À"rr"
par voor ons huis .,ll_d: p,, ,JiÍ[1yï""#ï%ï:H ïL1i",fjde auto aan onze lll:0,*""1il;;';;"raasd waar de brandwas Meneer, er is geen brand, u..itl"un kat in de boom. Een



ganzen uit het barre noorden overwinteren. Om 12.30
vertrokken we vanuit het natuurmuseum de ooiporder in. over
de dijk via ooi naar Kekerdom. onderweg werden werden weverast door meerdere grote groepen ganzen, soms wel meer
dan 

. 
duizend bij elkaar. Door een uiterst deskundige gids

werden we gewezen op de meest voorkomende koliànzen,
maar we zagen ook brandganzen, een zestal nijlganzen en
tussen.een groep van zo'n duizend ganzen ook eLn enkere
roodhalsgans. onze gids was daar zi verrukt van dat hij zijn
telescoop opsterde om de deernemers te laten ,""g"niLt"n.
lntussen belde hij mobier een aantar mede enthousiaËteringen
om deze bijzondere aanwezigheid te melden. Volgens hem
kwam dit maar eens in de 4 jair voor en was dat zeeibilzonder.
ongetwijfeld zouden, wanneer wij vertrokken waren, een àantat
vogelaars komen die ook kwamen kijken. Via Nierwerden we inde Zeelandsche Hof op koffie eÀ appelgebak getraktàerd,

diegene die deze toch voor ons organiseerde (willem) is zeker

op z'n plaats.

Eén dezer dagen zal ik bij Gert van Maanen nog eens navragen

welke actie er is genomen rechting het Geldersch Landschap.

Tot op heden heb ik daar nog niets van gehoord terwijl het toch

al weer een paar maanden geleden is dat hij die toezegging

deed.

Vannacht zal het volgens de weerkundigen zo'n 15 graden

gaan vriezen. lk hoop dat iedereen morgenvroeg gezond weer

óp staat. Wateraftappunten buiten afgesloten en leidingen

daarheen afgetapt? Thermostaat binnen op 15' gezef? Tot de

volgende keer maar weer!

Jaap Bunschoten
waarna we via Zyfflich en Beek

,,,lii; *""r richting Nijmegen reden.rr,'li gndu*"n werden we nog
gewezen op een rode wauw,
buizerds, smienten, zaag_
bekken en gewone roofuogell.
Heel bijzonder was dat zich in

i Zyf'flich en een grote dennen_
i boom een groot aantal rans_

uilen ophielden. Die schijnen
daar min of meer hun
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l)',rhrl (1. v(){rrrrt:ÍÍ.rijke uifleg van onze gids houden we delr.r,lr, lr.rrrr'r,(r irir, cjeze tócht over. Eàn compriment voor

K. A .l{ . \vij 
'rrzorgen 'ror berlrijrtrr:

- Financitlctdntinistrlrties: lltgirrncn,Jerrn<leLnenret:l'ri.igen

- saltrisu(lntinislrilti!'s: hii rrr* ryr:rrrnli.ikt cxtru

-russenri.idseiníirrnutic: Ïiïli'jll]Ï:;],:;,iiï'
- Jalrrekeningcn:
- Alle r oorkotnende llscale

lurngiften

Dit alles tegen ïirn te \'oren nlct u sfgcsl)roken valitc

ALl,-lN tari€r'en'

Particu lieren:

Ook voor u verz()rgcn wij ;rangiften inkolrsten-

belcrting en vernro-uensbclrsling.

Cardanuslaan .10. 6865 HK DOORWERTH
Tel.: (026) 339 03 09 Fax: (026) 339 01 29



Met Passepartout (met
Heveadorp-sticker) door
Afrika op weg naar
Timboektoe in het najaar
van 2003. Een verhaal
over deze en andere
avonturen met een
trouwe 2CV is toe-
gezegd door lngrid v.d.
Maat voor een volgend
nummer.

Het observeren
burlende edelherten is elk
jaar weer even fascinerend.
Zeker zo indrukwekkend en
minstens zo spannend is
een ontmoeting met berg-
gorilla's in hun natuurlijke
omgeving. Hieronder een

verslag van een unieke ervaring tijdens onze rondreis door
Uganda in september vorig jaar.

OOG IN OOG MET BERGGORILLA'S

Het is 1987. lk zit in een vliegtuig dat na een tussenstop in

Nairobi zal doorvliegen naar Entebbe (Uganda). Voor het eerst
reis ik naar een bestemming buiten Europa. Naast mij zit een

wat oudere man die belangstellend vraagt wat wij zoal in Kenya
gaan doen. Als ik mijn verhaal gedaan heb, merk ik algauw dat

lk hier te maken heb met iemand die besmet is met het Afrika-
virus. Enthousiast vertelt hij over de vele reizen die hij door dit
continent gemaakt heeft. Nu is hij op reis naar zijn favoriete
land: Uganda.

De parel van Afrika
"Wat is er nou in hemelsnaam zo aantrekkelijk aan Uganda?"
vraag ik hem voorzichtig. Meewarig kijkt hij me aan en geduldig
begint hij me uit te leggen waarom Uganda ook wel 'De parel

van Afrika' wordt genoemd. De vorige keer heeft hii ze gemist,

maar nu hoopt hij toch echt op een 'close encountef met
berggorilla's. "Wow!" Vanaf dat moment laat het idee om ooit dit
tand te bezoeken en ook deel te nemen aan een gorilla-

expeditie mij niet meer los.

12 september 2004: G-daY
Vele jaren en verre reizen later is het dan eindelijk zo ver. Het is

12 september 2004. Bij de ingang van het Mgahingo National
Park worden we verwelkomd door de rangers die ons - als we
geluk hebben - die dag naar een berggorilla-familie zullen



loodsen. Boven 
. het Virungu gebergte lossen mistflardenlangzaam op in de ochtendzón. Éet nàtooft een ,ooià org tuworden.

Per dag worden maximaal zes personen toegelaten tot hetgebied waarin de goriila's zich ophouden. De pà.Àii" uoo,- 
""ng-gyilllaracking moet je dus al maanden van'tevoren regetenwij zijn met z'n vieren en hebben dat ar in rËnrrrii g-;à"]n. H"twachten is nog op twee anderen. Als die ni"t r,àrËn-J[org"n

begint een van de rangers met zijn briefing. " -r.

Briefing
Hij legt uit, dat de genen van goriila's voor gB% overeenkomenmet die van mensen. Dat betekent dat ze enorm vatbaar zijnvoor menserijke virussen. wie een verkoudheid of gri;pjutnou,.zijn leden heeft kan dus meteen rechtsomt<eert riatén. zit jetegenover een gorira en moet je toch niezen or nó"iiàn, wenddan je gezicht af. rn hetgoriila-gebied is eten niéiioà-g"rtrrr,.
Uiteraard mag je geen afuar ach'íerraten en achter een-bosje jebehoefte doen is ook al uit den boze. Gorílla,s zijnzachtmoedige dieren en zuilen niet sner naar mensen uitvatten.Mochten ze toch een chagrijnige bui hebben lniets mensàiifl., i,hen vreemd!), ren dan niet *"!, ,rur maak je zo klein mogeluken kijk nóóit het dier aan.

ln Rwanda, Congo of Uganda?
De ra,gr.'r' wekt met zijn verhaar de indruk dat we ookdaadwerkerilk cre gorira's zuren ontmoeten. Maar ik ben daarhelemaal nog niet zo zeker van. we zijn hier op ,i""r..,i. 

""npaar kilorreter van de grenzen met Éwanda à.-èàrà". r"reisgidscrr rrebben we górezen dat de goriila,s urn Ii,grïirgosorrrs wckt"rrrang aan Rwandese of congorese zijde u.Ëo"r"n.I rr .ls v;,r.laaq de bamboe in Rwanda of congo marser brijktrlarr rlrc rrr IJg.;arrcla hebben we toch mooieen proit""rt--l). r;rrrr1.l k;rrr geen garantie geven, maar stelt ons enigszinst;r:rrr:;l rrr.r rrc rreriedering oa1 de afgeropen ti;à àe gËiirra,s:;t.rrts ./r, wirir(r..omen aan de uganïese r,rni. oà[ gili"r"nrrot;l lrrl rcrlr rrir rr;rt we eerst naar dJpraats zuren grun íuà,. o"

gorilla's voor het laatst zijn gezien en dat we vandaar het spoor

iullen volgen naar de plaats waar ze zich vandaag ophouden'
"Maar", waarschuwt hij: "Ze kunnen zich sinds gisteren 500

meter, maar ook vijf kilometer verplaatst hebbenl" Helemaal
gerustgesteld zijn we niet.

Op pad
"Zijn jullie er klaar voor? Dan gaan we!" Twee met geweren
gewapende rangers gaan ons voor. Achter ons volgen drie

àragers en vijf met geweren gewapende soldaten. (Sinds hier in

1gg-B vier toeristen tijdens een gorilla-tracking zijn vermoord
door Congolese rebellen neemt de Ugandese regering het

zekere voor het onzekere....) Een beetje opgelaten voelen we

ons wel.

Vulkanen
Het Virungu gebergte wordt gevormd door drie vulkanen' De

4127 meter hoge Muhavuru, de Mgahingo (3474 meter) en de

Sabinyo (3659 meter). De hellingen van deze vulkanen zijn

begroeid met dichte bamboebossen en vormen het leefgebied
vaÀ berggorilla's, verschillende andere primaten, buffels,

olifanten en talloze vogelsoorten. De gorilla's zijn gisteren
gesignaleerd op de Mount Sabinyo, dus zetten we koers in die

richting. Het pad voert langs prachtige vergezichten op de

vulkanen en op het Congolese heuvelland. Geleidelijk gaat het
eeuwig groene loofbos over in bamboebos. Het 'pad' wordt

steeds smaller en steiler. Bijna trap ik in een verse buffelvlaai.
Op maar enkele meters afstand, maar onzichtbaar tussen de

bamboe, horen we de buffel 'loeien'. Lacht hij me uit, of

verbeeld ik me dat maar?

De eerste sporen
Plotseling houden de rangers halt om zich te concentreren op

een paar geknakte bamboestengels" "Volg ons," gebieden ze,

en slaan rechtsaf het oerwoud in. ogenschijnlijk doelloos banen

ze zich met vlijmscherpe kapmessen een weg door de rimboe'
Vertwijfeld struikelen we achter hen aan. Juist als ik denk dat de

kans dat we in dit doolhof ooit gorilla's zullen tegenkomen nihil



is, wijst een van de rangers ons op een bergje afgekloven
bamboestengers. "Hier heeft een goiira zitten Ëiàn ,1ugt nu"Gisteren?" vraag ik.. "Maybe" moripert hij. Even tater wlst rr;ons op een - zo te zien _ redelijk verse drol. En daar nog een,en nog een. ook zien we nu meer prekken waar goriilaL zichtegoed hebben gedaan aan malse UamOoestógeis. Mijnscepsis wordt wat minder. Maar het neemt weer toe ars evenlater de rangers ons verzoeken te brijven wachten op de praatswaar we nu staan. De ene verdwijnt rinks het bos in en deander in tegenovergesterde richting. Zo'n tien minuten raterduiken beiden weer op. Blijkbaar hLeft de 

""r=t" 
,urg"r eenspoor gevonden. "Deze 

.kant op", gebaart hij. Merkriaardig,
want het half uur daarop zien wij ge"À 

"poren 
meer.

Gorillanesten
En dan opeens roept een van de rangers opgetogen: ,,Jullie
hebben enorm geruk vand-aag. Kijk, hieihebben"oeloritta's oeafgelopen nacht gesrapen!" rn inóeroaad, op 

"en 
mi,iJeiài.nt"plek zien we enkere kuiren, gedrapeerd ,"i 

""n .rorJig àndjetakken: de nesten van berggorilla,s. DaaromheJn eenimponerende hoeveerheid verse,-!ro"nu ochtenddroilen. weervragen de rangers. ons even op hen te wachten. Als ze hetspoor weer gevonden hebben vervolgen we onze weg. Evenlater staan we aan de rand van een 
-t<toot. 

Behoedzaa'm ratenwe ons, houvast zoekend aan planten en struiken, langs desteile rand naar beneden grijden. over de bodem van de"kroofgaat het verder. Al anderhalf uur geleden is het nu, dai we Oeplek waar de gorilla's overnacht treuuen verlaten hebben. weerbekrr,ript me het gevoel, dat we vandaag guno"j";"zullen
moeten netrotr met het zien van alleen sporen.

Thcre they arel
f)arr trt'r«;r.t r](]. va. de rangers plotseling ruidkeers te grommen."llir:r w;rr;htcr", Ílrrrstert hij. Dan verdwijnt hij in het n""rno"no=.wt:rr lr,r*rr we rrern dat grommende jeruid maken. Daai is nijw.(:r "Mrr;rk 1t.. .arnera,s in orde, daaizijn 2e.,, Hij g"-b*rf on,tlrr:lrl.rlrr; r. k.rrr.. rk zie nog niks. of toch wer? óàr beweegt
"rr;lr 

.P z.'rr rrr,'rl rneter van me vandaan een zwartà schim

tussen de bamboestengels. Dan kijk ik naar rechts en voel van

verbazing mijn mond openvallen. Op nog geen

drie meter afstand zil een volwassen
gorillavrouwtje mij, met de prachtigste bruine

ógen die ik ooit gezien heb, aandachtig te
oÉ=erveren. lk voel dat ik een brok in mijn keel

moet wegslikken. Wat is dit fantastisch! En

daar, vlakbij, ztin er nog meer. Een

gorillavrouwtje ligt op een open plek lekker te

soezen in het zonnetje. Eromheen gaan andere vrouwtjes

onverstoorbaar door met bamboekluiven en vlooien vangen.

van de bezoekers die steeds verder in hun richting opschuiven

trekken ze zich geen zier aan. Foto- en videocamera's maken

overuren.

Gtundu show
Links van ons trekt een gorillakleuter onze aandacht. "Dat is

Gtundu", fluistert onze ranger,"een uitslovertje." En inderdaad,

het lijkt wel of hij speciaal voor ons een show opvoert. Terwijl hij

een wortel opgiaaft, gaat hij als een volleerd acrobaat op z'n

kop staan om vervolgéns, gekke bekken trekkend, de stengel af

te kluiven. Dan concentreren we ons weer op het groepje

volwassen. Een van hen klautert behendig omhoog langs een

bamboestengel die vervaarlijk doorbuigt onder het enorme

gewicht. ongemerkt is de kleine Gtundu dichterbij gekomen.

Élotseling vóel ik een harige arm langs de mijne schuren.

Gtundu wringt zich tussen mij en een bamboebosje door om

zichbijhetgroepjevolwassenentevoegen.Daarontdekthij
een niéuw sfelletje: je moeders buik gebruiken als trampoline.

We raken niet uiigekeken! "Kom", maant de ranger ons, "we

gaan de silverbacÈ opsporen, hij zit hier niet ver vandaan." Met

moeite nemen we afscheid van 'ons' groepje' Al na een paar

minuten begint de ranger weer dat grommende geluid te

maken. we begrijpen inmiddels, dat hij het geluid nabootst van

een vredelievende gorilla die zich aanmeldt bij een andere

familie.

IO



Silverbacks
we horen ee. rr'ric, gckraak en daar verschijnt ,mister
silverback'. "Godailemachtig", hoor ik mezerf n,orp"i"n ars eenspierbundel met een gewicÀt van ruim 200 kiro rangràaÀ onzerichting opkomt. Egn volwassen gori,avrouwtje" is ;i eenimposante verschijning, maar dit sràat werkerijk attes. Àts rrrlopstaat gunt hij ons een blik op zijn zilveren ,.rg *rride torsovan Muhammet Ali met gemak tweè keer in zou 

-prrrun. 
Ook derangers houden duiderijk meer rekening met dit heerschàp aanmet zijn harem. Ze brijven op een eerÉiedige arstano-van 

""nmeter of zeven. Maar ook deze'genile giant trekrzich niets aanvan onze aanwezigheid. Doodgemoedereerd knakt hij met éénhand een porsdikkL bamboestóng"rï.ot het een ruóíferhoutje
is. Tot mijn verbazing verschijnt nu ook een tweede silverback.
Kennelijk gedoogt de een de ànder als leider.

Tijd om te gaan
"We moeten gaan,, de tijd is om', gebiedt de ranger ons.Langzaam wordt de beiovering ve-rbroken. rr/ei iegenzin,gl1o:sgt we de goriila's van hun dagetijkse uurtje ,ÀËÀ=un_
visite'. Het rijkt wer of ze beseffen dat hun voortbestaan
afhankelijk is van de aandacht van toeristen. trtog niàt-zo tanggeleden werd er volop op hen gejaagd en kon je öp de Ààrkt inKampala asbakjes kopen, gemàak van goriírahanden. Latenwe hopen dat ook de lokale bevolking van Uganda, Rwanda encongo beseft dat deze zachtmoedigJ oieren onze bescherming
volop verdienen"

Lex Schruijer

P.S.
Wist u:
o dat u in de derta die de Nijr vormt wanneer hij uitmondt in hetAlbertmeer, waar u in de verste verte gLen spoor vanmenselijke beschaving ziet, alleen ontelblare nillpaar4en,krokodillen en vogels in alle soorten 

"n ,rt",.,, 
""nuitstekende ontvangst heeft op uw mobiele telefoon?

o dat er in één van de slums van Kampala een winkelcentrum
is dat u onmiddellijk doet denken aan winkelcentrum De

Weerd?

U ganda ontwikkelingsland? Hoezo?

De column van Ghristina

lk was in Kenia en verlangde naar Heveadorp. Menigeen zal

dat vreemd vinden en ikzelf vond dat ook. Hoe is het mogelijk

dat je in een land dat door zoveel tour-operators aangeprezen
woràt en wat zo'n ongelooflijke schat aan natuurschoon bezit
nog gedachten kunt hebben aan je thuishaven. Dat is snel uit te

leggen. Ik bezocht mijn dochter Claudia in de hoofdstad

Nairobi, zij werkte daar aan ondezoek. Nairobi heb ik leren

kennen als een arme, vieze maar vooral onveilige stad. Het

schijnt een van de gevaarlijkste steden van de wereld te zijn.

Claudia had er een eenvoudig appartement in een

apadementencomplex in de ambassadebuurt. Via de mail had

ze me al laten weten dat je er na zes uur niet meer op straat
kunt komen maar ik hoopte dat dat wel mee zou vallen. Dat viel
niet mee dus. Vanaf de luchthaven zag ik dat alle grote
gebouwen en huizen ommuurd waren of door hoge hekken
ómringd. Zo ook het complex waarin Claudia haar onderkomen
had.



ingepropt werden. Sommigen hadden bagage bij zich, zoals

mànden met groente, een tros levende kippen of een geit" Dit

moest dan bij anderen op schoot. ons werd al gauw duidelijk,
jouw schoot was jouw schoot niet meer. Jouw schoot was een

plek van de gemeenschap. Toch vonden we deze manier van

reizen prachtig en zo hebben we tientallen uren in die busjes

doorgebracht èn het echte Kenia ervaren.We kwamen door

,rr"- dorpjes die alleen maar bestonden uit een zandweg

waaraan wat hutjes en marktkraampjes gelegen waren' Na

enkele uren begonnen we een beetje inzicht te krijgen in de

aard van de miàdenstand daar. Een bordje 'hardware' hield in

dat je er pikhauwelen, schoppen, kapmessen en soms een

kruiwagen kon kopen. Een 'fietsenmaker' onderscheidde zich

door àan een boom een kettingkast, een trapper of een

binnenband te hangen. De inventaris bestond uit een krukje,

een boom waaraan de te repareren fiets opgehangen werd en

een gereedschapskist. Een voorraad materiaal was er meestal

niet, geen nieuwe fietsenbanden of kettingkasten. Nee, niets.
óeïài<ren "i,ffió;;ijf [ 'tr ï"ïg#ffi''§"[ ï*"1""
toeganspoort die door guards bewaakt íordt. Op alle
omheiningen staat de naam van het security bedrijf. rn de
tuinen lopen overal bewakers rond. Het enige dat we ,s avonds
konden was een wanderingetje door de tuin maken en bij het
zwembad zitten. En echt vrij voelde dat niet omdat we ons tocheen beetje ongemakkelijk voelden ten opzichte van die
bewakers. Kun je je voorsteilen, die heerrijke lome warmte die
juis_t na zessen je nog uitnodigt om iets te àoen, om te lopen of
te fietsen. Je kon je ergens met een taxi laten afzetten om te
eten of zo, maar op straat was je zonder guard nergens veilig.En dat waren de momenten dat ik verlangde" naar de
beschutting en veirigheid van Heveadorp en àn. Dunobos.
Niets rs zo lekker ars die wandering of fietstocht na het eten of
bij rnaneschiln.

O.lrrkkrr; waren we maar weinig in Nairobi en hebben we veelrrrrrk;.r.isrl t)at hebben we per lokaal vervoer gedaan wat al..rr lrrl.vt:rris op zrch was. ln kleine busjes waai in Nederland
rr;rxrrrr;rrl ,egen mensen in mogen maar daar wel twintig

I4



Een schoenrn;rkt:r zitt in kleermakerszit en knipte van oude
vloerbedekkirrg irrlcgzooltjes voor de sandalen die van
autobanden gernaakt waren. Het naaiatelier bestond uit een
houten tafel waarop wat lappen lagen. Daarnaast was een oude
trapnaaimachine te zien die bediend werd door een net zo oude
vrouw. Allerlei fruit en groentekraampjes fleurden de zaak wat
op en overal liepen kippen, scharrelde er wel een geit of een
schaap rond. De kinderen liepen er op blote voeten en
speelden met autootjes gemaakt van ijzerdraad waarvan de
wielen bestonden uit dopjes van cola of waterflesjes. Ze leken
er heel blij mee te zijn. En dit alles speelde zich af langs die ene
weg waaraan zo'n dorpje lag.

Wij logeerden ergens in het binnenland in een lodge en hadden
een mountainbike gehuurd omdat we een kratermeer wilden
bezoeken. Het was een pittige expeditie die 's morgens heel
vroeg begon en waarvan we hoopten dat we voor donker terug
konden zijn. We kregen wat aanwijzingen over de te fietsen
route en begaven ons op pad. Na enkele uren fietsen langs
dorpjes kwamen we in een woestijnachtig natuurlandschap
waar we in de verte ook giraffes, zebra's en gazelles zagen. Het
fietsen door het mulle zand werd steeds zwaarder. Ergens
zagen we in een boom een dode kip hangen. Dat wijst op de
aanwezigheid van een luipaard, die leeft immers in bomen en
peuzelt daar zijn prooi op. Het laatste stuk besloten we maar te
Iopen want dat was een heel smal paadje bergopwaarts. En op
dat paadje ontmoetten we een python die bezig was een konijn
naar binnen te werken. We waren niet bang omdat dat beest
met dat konijn tot halveruruege in zijn bek toch geen kant op kon.
We hebben er wel een kwartier bij staan kijken om te zien hoe
dat konijn centimeter voor centimeter naar binnen geschoven
werd. lndrukwekkend.

Het kratermeer was prachtig en flamingo's vlogen af een aan.
Op de terugweg kregen we een lekke band en moesten in
bovenomschreven dorpje de fietsenmaker aandoen. De
kinderen keken ons aan alsof ze een verschijning zagen.

Aritö§chàdà ë11 o dÉrhÖrrd*frsdrijf
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Kennelijk kwamen daar nooit blanken. We waren precies met
donker terug.

De dag erna beklommen we de mount Longonot. Het was veel
zwaarder en gevaarlijker dan dat men ons gezegd had. En zo
beleefden we nog vele avonturen, zo ook de fruitroof op een
nacht. Het was de eerste nacht in een grote hut aan zee, we
schrokken wakker van een hoop lawaai en waren bang dat er
inbrekers waren. Het bleken apen te zijn die onze bananen en
mango's gegeten hadden.

En natuurlijk hebben we een safaritocht door het Masai Mara
wildpark gemaakt en giraffes, olifanten, zebra's, Ieeuwen en
nog veel meer dieren van heel dichtbij gezien. Dat was prachtig,
maar toch...? Het klopt niet om met een jeep op een paar meter
afstand van een groepje leeuwen te kunnen komen. We
hebben zelfs een moederleeuw die haar jong aan het likken
was horen spinnen. Dat is toch van de zotte. De chauffeur was
er trots op om ons van zo dichtbij de dieren te laten zien maar
wij voelden ons indringers. Wij vonden het genant en
onnatuurlijk om zo diep in de natuur doorgedrongen te zijn.
Toen dacht ik aan onze herten, reëen en vossen die we hier
heel enkel tegenkomen in de Dunobossen of op de Veluwe en
die nog wegvluchten voor de mens.

Christina Moormann

/ /?
-:-/1 {rr,, a,. ?t--r-{';-

restaurant/brasserie De Valkenier
Oude Oosterbeekseweg 6-8

6865 YS Ileveadorp

OOK VOOR BRUILOFTEh. EI\ PARTUEN
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Afgelopen zondag zag tk op de Duno iemand druk in de weer
met een digitale camera. Het bleek Irma Smit uit Oosterbeek te
zijn, en zij was zo aardig ons een paar foto's te sturen voor
publicatie. Met dank, redactie.



Even voorsteilen 1:

$, W Hatf november zijn wij, Cees Jongboer en Daniëlla

k ,.1- l-toor, op de Middenlaan 12 komen wonen. Wij
% ;p- wonen daar samen met onze drie honden, een

mollige rode je-weet-wer kater en Arie de kanarie.
Hiervoor hebben wij 22 jaar in Oosterbeek gewoond 

"n 
*rr"ndaar qua woonomgeving erg venruend. Gelu[tig hebÀen wij hethier ook erg getroffen, zekàr voor wat betreft-het uiilaten vanonszelf en onze honden Babbe, Duile en oedse in de heerrijke

Valkeniersbossen. Dankzij de vrienderijkheid van buren in oeMiddenlaan en mede-boswanderaars voeren wij ons hier ar van
begin af aan lekker'thuis'.

Cees' moeder heeft vroeger ook in dit dorp gewoond; zijverhuisde vanuit Hoogezand hierheen om in de He-veafabriek tegaan werken evenals vele andere noorderlingen. De verhuizing
kreeg hierdoor voor ons nog een extra dimeniie.

cees verdient de kost bij corbond (voorheen Akzo Nober) arsIogistiek medewerker. Naast zijn dagerijkse werkzaamheden
houdt hij zich veel met yoga Oezig. Hiiis'yoga_Oocent en'ge"ft
met veel ptezier res in Arnhem rk (DanierÍa àus) heb hàt grotegenoegen om erke ochtend op een paardenpensionstar metvele paarden in aanraking te komen, hen de wei in te laten enhun stallen te verzorgen.

op de nieuwjaarsborrel hebben wij laatst al een aantal mede_
dorpsbewoners ontmoet, wie weet zien we jou/juilie ergens in2005... ... To1 dan !

Groetend,
Daniëlla en Cees

Even voorstellen 2:

Een paar maanden woon ik nu in Heveadorp. Een droom die is
uitgekomen: van een flatje in Nijmegen eindelijk terug naar een
dorp. En een dorp dat veel mooier is dan het dorp waarin mijn
wieg stond en ik als klein meisje rondliep. Ook een dorpje dat
bij een fabriek was gebouwd, maar het had een kale asberg in
plaats van een beboste stuwwalrug.

Mijn rietendak Hans-en-Grietje huis is nu redelijk ingericht, de
decembergekte en de feestdagen zijn verleden tijd. Binnens-
huis begin ik me thuis te voelen. Ja, en als ik me dan als
nieuwe Heveaan voorstel op de nieuwjaarsreceptie in de
Valkenier met'En ik ben tekstschrijver' dan moet er natuurlijk
óók meteen een introductie in het Heveaantje komen. Ben dus
tekstschrijver voor het brood op de plank; meestal werk ik thuis
achter de PC en herschrijf dikke wetenschappelijke rapporten,
maak er iets van dat prettig leesbaar is. AIs zelfstandig
ondernemer werk ik meestal in opdracht; een vaste grote klant
is Staatsbosbeheer. Heb biologie /vegetatiekunde gestudeerd
in Nijmegen, daarna meegewerkt aan uiteenlopende projecten
o.a. in lerland (veel inventarisatiewerk, rapporten schrijven).

Niet meer zo piepjong dus,denkt u dat?Ktopt, maar deze dame
is toch nog lang niet aan pensioen toe!

Dan ben ik ook nog beeldhouwer ...autodidact weliswaar, maar
naar de inhoud toch professioneel meen ik. Kon ik er maar
meér tijd aan besteden! Heb in de laatste jaren verschillende
exposities gehad, heb een atelier in Nijmegen en geef soms
ook beeldhouwles. (Heeft iemand een eenvoudige ruime
werkplaats voor mij in of dichtbij Heveadorp?). Jammer, nu is
het etenstijd en donker geworden buiten, vandaag geen
wandeling naar 't bos en Dunoplateau. Die on-Nederlandse,
fantastische plek heb ik pas ontdekt toen ik hier al een week
woonde. Het minder hoge uitzicht 'onderlangs' bij de rivier vond
ik al zo aantrekkelijk dat ik in het begin steeds daarheen qing.



Ben benieuwd wat ik in het voorjaar nog (her)ontdek ars het
lekker weer wordt voor fietstochten. Dat was het dan.

Moniek Nooren

T 026-33325S4 e-mail NigellevanHees@hotmail.com
Bioloog drs. & tekstschrijver

bureau bio-redactie
voor teksten in opdracht

natuurbehoud; ecologie, filosofie, redactie, samenvatten,
kunst populariseren, zelfstandig schrijven
Beeldhouwer
voor stenen beelden & workshops
ik werk intuitief, meestal abstract

Kat in actie!

Het was zondagmiddag 30 januari rond 15.30 uur toen de
deurbel ging, het was patrick, een van onze buren. Hij vroeg mijof ik op de katten van andere buren paste die o[ vakantie
waren. lk knikte bevestigend ja. Hij vertelde dat er in een boom
een dikke rode kat zat. Het signarement vordeed en de eerste
9u.d.r".1",!" die bij mij opkwam was, ,,tk hoop dat het een andere
kat is." Geloof me, wanneer de baasjes in kwestie net een harve
dag weg zijn, dan is dit het laatste wàar je op zit te wachten.

lk liep met Patrick mee en inderdaad, er zat een dikke, rode kat
in de boom. lk kon niet goed zien of het mijn oppaskat was of
niet. Ik besloot om maar even binnen te kijken of àe kat, waar ikmij zorgde om maakte, niet gewoon binnen zat. Dit breek
gelukkig het gevar te zijn. Er vier een rast van mijn schouders,
maar nog steeds zat er een dikke, rode, miauwende kat in de
boom.

Buurman Hans had inmiddels de dierenambulance gebeld en
deze kwamen, met enige vertraging, ter plaatse. De dame en
heer die op deze winterzondag de buien trotseerde, zeiden:
"Kijk er zit een kat in de boom.", waarop ik grapte, als die er niet
gezeten had, dan waren jullie nu niet hier geweest.

Na "deskundig"onderzoek van een half uur, werd geconstateerd
dat de hulp van de brandweer nodig was, want tja een
dierenambulance had wel de mogelijkheid om poesje mauw te
roepen onderaan de boom, maar deze kat was wel erg hoog
gevlogen.

De brandweer werd gebeld, de heer van de dierenambulance
vertelde ons dat men nu aan het overleggen was of men wel
mocht komen. We vroegen of men net zo snel zou zijn,
wanneer de burgemeester in de boom had gezeten. Het
antwoord luidde: "Wanneer het de koningin was geweest dan
was ze er al uit geweest." Na weer een half uur kwam er een
brandweerman, per jeep, de straat inrijden. Deze ging kijken bij
de boom met de kat, riep een paar keer poesje 

-mjuw 
en

constateerde uiteindelijk dat er grover materieel ingezet moest
worden. Tot die conclusie waren enkele buurtbewoners perder
ook al gekomen, maar goed. Uiteindelijk om 17.10 uur kwam
daar een brandweerwagen aan, men had een ladder bij zich,
maar deze was niet hoog genoeg. Men maakte zoveel kabaal,
dat de kat inmiddels nog hoger in de boom geklommen was en
ieder moment zijn vleugels uit zou kunnen slaan.

De brandweerlieden kwamen tot de conclusie, dat het nu te
donker was om iets te doen, ze zouden de dag erop
terugkomen en wanneer de kat nog in de boom zou zitten
zouden ze stukken van de boom gaan zagen, arme katl

De buurtbewoners hebben de hele nacht in het tergende geluid
geslapen van een kat in nood. Dit was voor ons niet zo,n
probleem, maar voor het beestje wel. Na een telefoontje van
buurman Hans, arriveerde de brandweer op maandagmorgen.
Zij hadden een erkend "bomenklimmer" (van staatsbósbeheer



of zo iets) meegenomen en deze heeft de kat geredr wat er met
de kat verder gebeurd is weet ik niet, evenmin weet ik van wie
de kat is. Ik hoop dat het beestje weer bij zijn baasje is en zijn
avontuur nu rustig kan overdenken.

Mocht u zondag de 30" januari u kat kwijt zijn geweest, dan
kent u nu in ieder geval het avontuur van uw kat.

Kevin van Guilik

Oranjevereniging Doorwerth / Heveadorp
Opgericht 01-09-1945, ingeschreven KvK te Arnhem, nr
091 06394

Beste Heveanen,

ln 2004 hebben wij u ar uitgebreid informatie gegeven over
onze oranjevereniging Doonverth-Heveadorp. rn àoös zuilen er
ook weer op zaterdag 30 aprir tar van activiteiten verzorgd
worden door deze vereniging. Voor het sragen van deze dàg
zijn er uiteraard weer veel vrijwilligers nodig én wij willen hierbrl
dan ook een beroep doen op onzejeugd vanaf 13'jaar om in de
ochtenduren te komen helpen bij die vèle spelletjes.
Tijdens een informatie-avond (die altrld gehoudén wordt enkele
dagen voor Koninginnedag) zar er oàn uitteg gegeven worden
over de ochtend-activiteiten. Je zal dan ingedeàld worden bíj de
spelletjes Je mag artijd aangeven bij wórk sper je zou wiilen
helpen.

ln augustus 2005 zar er tevens aandacht geschonken worden
aan het feit dat de oranjevereniging oo jaar bestaat. Het
bestuur is hier al druk mee. Nadere àatum en activiteiten zullen
later bekend gemaakt worden via de kranten en natuuriljk ook

via ons beroemde oranje Koninginnedagboekje dat in april weer
bij u in de brievenbus zal belanden.
Voor de overige Heveanen geldt natuurlijk altijd: vele handen
maken licht werk. Denkt u er eens over na.

U kunt telefonisch enlof via een briefje aan het secretariaat
laten weten of jelu interesse hebt voor deze Koninginnedag-
activiteiten en/of 60-jarig jubileum.

Met vriendelijke groet, Secretariaat Oranjevereniging
E. Hoosemans, Schefferlaan 11, 6865 TA Heveadorp
Tel: 026-3336234

Oproep, oproep

Onze kater Harry is op 7 januari naar buiten
gegaan en sinds die dag is hij spoorloos. De
kans dat hij terugkomt is misschien niet zo
groot, maar toch zouden wij graag " willen
weten of iemand iets van hem weet of hem
nog heeft gezien. Ook al is hij doodgereden,
dan willen we dat graag weten. Het niet
weten waar hij is, is nog minder leuk.

Harry is zwart met witte pootjes en een wit borstje en niet erg
groot voor een kater.

Familie Cooke
Tel. 3334150
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TUINONTWERPDAG

op zaterdag 1g maart 2o0s zet Hoveniersbedrijf Lensen de
deuren van 10.00 - 16.00 uur voor u open. U kunt vrijblijvend
binnen lopen om een tuinschets te laten maken, u krijgt
tuinadvies en informatie over tuinaanleg en onderhouds-
contracten" Voor uw eigen tuin kunt u inspiratie op doen en
foldermateriaal meenemen.

Lensen Hoveniers is gevestigd aan de Sandersweg 4 te
Oosterbeek. Meer informatie over dit bedrijf vindt u op
www. le nsen h oven iers. n I

Oppas gezocht!!!
Bel naar Wubbo en Shirley, tel.3236234

'i::rï'r" '
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Wijnkoperij Henri Bloem
VOOR AL UW KWALITEITSWJNEN vanaf € 3,50

> Ruim 800 wijnen in elke prijsklasse <
> Kado-artikelen <

> Wijncursussen en proeverijen <
> Uw bestelling gratis thuisbezorgd <
> parkeergelegènheid voor de deur <

Amslerdamseweg 126, 6814 cJ Arnhem
Íel.: 026 - 4455220, Fa: 026 _ 4455085

E-mail: arnhem@henribloem.nl

zie vooT verdere infomarie: WWW. h g n f i b I Oem. n I

De schilders

Zoals velen weten, zijn de schilders weer geweest om onze
rietenkapwoningen op te knappen, wat netjes gedaan is. Maar
de meeste mensen weten niets van wat de schilders allemaal
meegemaakt hebben.

Omdat ze bijna nergens wat te drinken kregen, kwamen ze
altijd bij Christina en mij koffiedrinken, wat gezellig was, we
hebben heel wat gehoord. Meestal leuke dingen, soms minder
leuke, maar ook over mensen die teveel obstakels in de tuin
hebben, waardoor het werk moeilijk te klaren is.

Bijvoorbeeld bij Arend van Rooien. Zij hadden een steiger
opgebouwd, omdat er een vijver is. Toen ze aan het verven
waren, zakle de steiger iets in en belande de schilder midden in
de vijver. Toen hij weer stond, spartelde er een vis uit zijn
broekzak. schilder en vissen zijn er zonder kleerscheuren vanaf
gekomen. WU hebben ontzettend gelachen en elke dag
begonnen we er weer over.

Dit is maar een gebeurtenis, we weten nog meer, we hebben
erg veel schik met de schilders gehad.

Nancy en Christina

Te koop:
goed kinderfietsje (incl. zijwieldes) vanaf 2,5 jaar
kleuren: rood, geel, blauw prijs € 20,-

blauwe kindertractor met voorlader en bijpassend rood karretje (groot
model), voor kinderen vanaf 3,5 jaar prijs € 30,-
tel. 3336806
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Simavi collecte 2005
Net als vorig jaar is er ook dit jaar weer een coilecte voor
simavi. Deze collecte vindt plaats in de week van 3 tot en met g
april.

ln een vorig Heveaantje heb ik ar over de werkzaamheden van
Simavi geschreven.maar om uw geheugen hierover nog wat op
te frissen (u krijgt ar zoveel informatie te verurrerken in èen jaai)
zal ik er nog wat over schrijven.
Gezondheid is de basis. Vanuit deze gedachte financiert Simavi
projecten in Azië en Afrika voor een betere gezondheid.
Projecten die te maken hebben met schoon drinkwater,
sanitaire voorzieningen, hygiëne en gezondheid en
gezondheidszorg.
schoon drinkwater en een schoon toiret zijn voor hen van
Ievensbelang, iets dat voor ons zo gewoon is. wirt u herpen om
dat voor die mensen daar te kunÀen reariseren geef dan uw
financiële bijdrage aan de coilectant. wirt u ïr* biiàrage
overmaken mag dat natuurrijk ook op giro 300100 in Haarrem.
zodat mensen van daaruit verdei [unnen werken aan een
gezonde toekomst.

Namens Simavi hartelijk dank.
Wijkhoofd Heveadorp,
Diana Meijer, Beeklaan 19

VOGELZANG EXCURSIE

Ook dit voorjaar organiseert de Groenclub weer een vogelzang
cursus voor geïnteresseerden uit ons dorp. Vorig jaar zijn wij
hiermee aangevangen en met een groepje van zo,n zeven
mensen hebben we de directe omgeving op vogels verkend.
Sommige geluiden zijn makkelijk te herkennen andere
moeilijker, maar vooral als de vogels tegelijk aan hun
verschillende repertoires beginnen dan is het voor de meeste
onder ons een hele toer om ze uit elkaar te houden. lk vond het
in ieder geval heel leuk om te doen en qezien het enthousiasme
van de deelnemers komt er dus eàn herhaling van deze
activiteit. De (mini) cursus is voor alle leeftijden hetzij beginnend
of enigszins gevorderd.
We vangen aan met de bosvogels en later zullen we ook
aandacht besteden aan de weide - en watervogels langs de
uiterwaarden. Dit alles in zes ochtenden
De eerste datum is zaterdag 26 Maart en daarna vast
reserveren de zaterdagen op 2 ,9,i6,23 en 30 April.Aanvang op
Heveaveld om 7.00. De excursie eindigt telkens om 8.30.
Graag van tevoren opgeven bij onder vermeld persoon.

Namens de Groenclub,
Mark van Buuren ( tel 3336806)
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SUPER DT BOTR

Moz:u'llaan 66

6865 GC Doorrvertlr

SUPER DE BOER
ÀTÏIJD OP ZOTI( NAAR HTT BTSTT

Weverstraat'13
6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 026 - 333 35 35

Herenslraat 25
3911 JB Rhenen
Telefoon 0317 - 61 64 02
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De Nationale vereniging de Zonnebroem is een randerijke
vrijwilligersorganisatie, die zich inzet voor rangdurig gehan-
dicapten en hurpbehoevende ouderen. De afderirig oo"oó".thl-
HeveadorpA//orfheze is een kreine afdering van deze
organisatie en wir graag zijn steentje bijdragen dàor midder van
bezoekwerk aan zieken of gehandicapf"n àn door te herpen brlde organisatie van diverse activiteiten. Er is echter dringend
behoefte aan nieuwe bestuursleden. Zonder 

""r, 
go"Jb"àtr*

kan een afdeling niet functioneren en wij zoud"en h,ei .eerbetreuren, als om deze reden de afàeling Doorwerth/_
HeveadorpA//olfheze opgeheven zou moeten worden. WUzoeken nog een secretaris en iemand, die de trar, op iictr wirnemen het bezoekwerk te coördineren. wij doen een dringendberoep op diegenen, die de Zonnebloém 

""..-*rir'=hr.ttoedragen, om door het aanvaarden van een bestuursfunctie
het voortbestaan van de afdering veirig te steilen. tVrensen, oiebereid zijn om ons te herpen kuÀnen zich voor nadere
informatie wenden tot:
Leny Post tet.: 026_33 4 28 70 of
Tienke van Brenk tel.: 026_33 4 04 7O

REE.ZO ETECTRO WORN.D
OOSTERBEEK

Utrechtseweg Oosterbeek
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Sche/Jërlaan I2
Heveadorp

Tel: 026 - 3341685

* gratis procÍ1cs!!

[oopt 't
lekker?

0f l<nclt de schoen?

let bij uw'aanlroop op

kwaliteit. Bezoek ons,

wij adviseren u vriendelijlq
wijbliivend en vakbekwaam.


