
Holland Hotel Dreyeroord, het gezellige familiehotel-
restaurant in het groenste dorp van Nederland 2005
biedt u volop mogelijkheden voor al uw zakelijke -
maar ook voor al uw familiebijeenkomsten. Van
conferenties, dagvergaderingen tot
productpresentaties in en rond Dreyeroord, het kan bij

ons! Maar ook privé, bijvoorbeeld voor uw huwelijk of
verjaardag verzorgen wij graag een High Tea, diner oÍ
l-',rffet. Een hotelovernachting met uitgebreid
ontbijtbuffet behoort natuurlijk ook tot de
mogelijkheden. Tevens organiseren wij geregeld
diner-shows voor alle doelgroepen.

Voor meer informatie kunt u onze website
www.dreyeroord.nl bezoeken. Uiteraard bent u ook
altijd van harte welkom voor een drankje in de
gezellige tuinserre oÍ bij mooi weer op ons terras.

Holland Hotel Dreyeroord, Familie van der Straaten
Graaf van Rechterenweg 12,6861 BR, Oosterbeek,
telefoon 026 3333169.
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Beste Heveanen,

Nee, het Heveaantje is
niet voorzien van een
rouwrand; de redactie
had alleen onvoldoende
technische kennis om
een printerprogramma
met een eigen mening
in het gareel te houden.
Het is een bescheiden
nummer geworden dit
keer (misschien lijden
we collectief aan
voorjaarsmoeheid?),
maar naar we hopen
toch met een aanbod
voor iedereen. Het
koude weer heeft in elk
geval sfeervolle plaatjes
opgeleverd.
Het volgende nummer
verschijnt medio juni.
We hopen in de
tussentijd op veel zon
en ook veel zonnige
bijdragen. Kopij en
foto's graag toesturen
voor 25 mei.

namens de redactie,
Anneke Leenhouts

ColoÍirn: oplage,l00stuks

Redactieadres:
Zuitlerlaan I l, 6865 VK Heveàdorp

lledactic:
llaruon llcrlauwt (3312031)
Karin Koppeschaar (3337338)
Anncl<e l,cenhouts (3336922)
Cobi v.d. Moleu (3316898)
IVlaruie v. Oostcrwijh (3333080)

e-pail:
annel(c.lernhouts@akzonobel.com

Kopii kunt u bij elk van
redàctielcden inlevéren. A
§tukjes worden niet geplaàtst.
redactie behoudt zich het recht
ingezonden stukkco waaÍ nodig
te l(orten. Niets uit deze uitgave [ug
zonder toestemming worden
overgenometr.

AdYertenties:
Berend Jan Joustra (1883815)

Abonnementen;
Woont u buitetr Heveadoryr en wilt
ook't Heveaantie ontvangcn dan
zijn daarvoor de kosten l0 euro
jaar. U kunt zich opgeven bij
redactie.

l)oelstellins:
't lleveaantje stelt zich als doel
contacten tussen de inwoners !
Heveadorp te verstcYigen en

stand te h0uden.

Verschiining:
't Ileveaatrtje verschijnt 4 x per jaar
en wordt bij alle inwoners Yan
Ileveadorp gratis bezorgd.
IIet volgende trummer (85

verschijnt medio juni 2006.

Hubo lNiílemsen
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Nieuws van.Iaap

llebben jullie dat nou ooli'/ ( )p lrt:l rrrornctrl dat ik (achter mijn pc) dit
tik, worden de laalstt: rt'slt'rr r.,rur rlc sllccuw door de motregen
opgeruimd. Iinerzijcls is lrcl j,,ot'rl rlal tlrrl gobcttrt, andcrzijds heb ik in
cle algelopen weken wcl r't1, 1,.r:ttolr:rt vittt rlc lrcstrcouwde Duno. Het
was prachtig in ltet bos. l',t:rr prrirr rvt,licrr liclcrlcn loen het mistig was
en tegelijkertijd vroor, zcllt'rr lrt'r,r'orcrr trrislrlocltjes zich als Íijne
naald.jes af op tahkcll viln lronrt:n. Voonrl sl)ilrrcn zagen er toen
prachtig uit. Jamrner rlirt ili rrriln ('iun('rir rric( bij nrc had want watie
zag nodigde uit om hot vtrsl lt: lr:g1icrr. !1'1vr.r1lor wits clat de gevoelige
plaat, tegenwoordig is dat tlc pc.

In eén van de verre corxpurtirrtcrrlcrr vrrrr rtti.irt brcirr bcgittt het a1 weer
te hriebelen. De lente is in aanloclrt! I)c ttrin nrtlcl nodig onderhanden
worden genomen, in de schunr staan al ccn paar weken twee
rozenstruiken die in de grond moctcn, er ttroel bemest worden en er

ligt veel mos in de tuin. Het plaatsle achter (op het zlriden, heerlijk in
de zomer) moet met een hogedrukspuit weer blank gespoten worden
etz. efiz.

Wat ook begint te kliebelen is het Jeu de Boules. Hoewel nog ver
verwijderd, heb ik deze week nog maar eens even naar de banen
gekeken. Die behoeven nog wel enig onderhoud maar zijn dan weer
helemaal spelgereed. Als het weer wat beter wordt (en dat wordt lrcl

beslist!) dan zou het niet ondenkbaar zijn dat Heveanett tlic slt'rrlis

weer meedoen in de competitie, alvast gaan ocÍ'cncn. Volilr, i:r:rr'

hadden we spannende wedstrijden trtcl tlcclttclttcts tlic lrl itt t't,t)

gevorderde klasse thuishoren en il< vclwrrr:lrl tlil irrrrr no,1 nt(:ot'

cieelnemers. Er was al ove rlcg rrrcl tlr: irt:livilt'ilr'trt onrnrlsrit(' ('n (le (liltil

van spelen en finale ziln al virslgt:lt'1itl. llii rrrt't'r tlt't'lttt'tttt't:; tl:ttt t',rt'ig
jaar (en daar houd ik sct'icrls tcl\('ttitrli tttt't') rlirttt'lt ttt'rl:;lli;tlt'tt ovct'

trveewekentewrtrdctt gcsptcirl. l);rl tt'otrll \,'torlr/;r;tl\lrloot ltcl :tttlttitl
cleelnctlcrs tnaar rlol< rloor lrr'l lr'il rl;rl cr rrllr;rl ,lrr'lrrr'rrrr'rrrlt'plrlcgctt
zi.jn ilie op bcplurlrlc rlrrlrr rrtt'l l,rrtrtr,'tr ',1rllrtr I);t,tt ntor'l rl' lr:licttit-tg

lnee hor.l(lul llij lrct opslr'llr'tr \irrr rlr' tt,,l',ltt1rl',, lt,'ttt;t r, l)lrl is leuk

1-lttzzclrvtrt'li (ili Prrzzr'l l'rjlrrli) trrir,lt ,ttt lr'r'l Itl,,, l', tt tttr'l rl;tllt waarop

niet kan worden gespeeld in een schema te plaatsen is kmeer speeltijd
nodig. Ik ben benieuwd hoe het dit jaar zal gaan en ben daar heel
optirnisctisch over.

Bijgaande foto's kreeg ik onlangs van de fam Nievaart. Ik kreeg ze als
foto's en heb daar met mijn digitale camera opnames van gemaakt en
ben benieuwd hoe die er uit zien bij publicatie in het Heveaande.

Hoewel er uiterlijk niet veel schijnt te zljn gebeurd in Heveadorp de
afgelopen winter, denk ik dat er onderhuids nog wel wat activiteiten
hebben plaatsgevonden en nog plaats vinden. Ik zie links en rechts
nog alwat wonigen te koop en leeg staan. Ik ga er maar van uit dat
eventuele nieuwe bewoners lid worden van onze bewonersvereniging
en straks zich ook opgeven voor de activiteiten zoals die elk jaar weer
door onze active activiteitencommissie worden georganiseerd.

Ik hoop een volgende keer wat meer nieuws te kunnen brengen, wens
alle Heveanen een goed en productief voorjaar toe.

Tot een volgende keer.
Jaap



Nieuws van
Heveadorp

Koninginnedag

de Oranievereniging Doorwerth-

Dit jaar zal Koninginnedag geltoudcn worden zaterdag 29 aprll.
Ook deze dag zullen weer tal van activitciten verzorgd worden door
onze vereniging. Voor het slagen van deze dag zijn er uiteraard weer
veel vrijwilligers nodig en wrj willen hiertrii dan ook een beroep doen

op onze jeugd vanaf 13 jaar om in de oclttetrduren te komen helpen
bij clie vele spelletjes.

Tijdens een informatie-avond (die altrld gehouden wordt enkele dagen

voor Koninginnedag) zal er dan r.ritleg gegeven worden over de

ochtend-activiteiten. Je zal dan ingedeeld worden brj de spelledes. Je

mag altijd aangeven brj welk spel je zou willen helpen. Je kan

telefonisch en/of via een briefie aan het secretariaat laten weten of je
interesse hebt voor deze Koninginnedag-activiteiten.
Adres secretariaat'. Schefferlaan 11, 6865 TA Heveadorp. Tel: 026-

3336234.

Activiteiten op deze feestdag zulien later bekend gemaakt worden via
de kranten en natuurlijk ook via ons beroemde oranje

Koninginndagboekje dat in april weer br; u in de brievenbus zal

belanden.

Algemene ledenvergadering
De Oranjevereniging Door-werth-Lleveadotp houdt haar jaarlijkse

Algernene Ledenvergadering op maandag 3 april 2006 om 20.30 uur
ten huize van de vice-voorzitter dhr. W. Hoosemans, Schefferlaan 11

te Heveadorp. Het bestuur van de Oranjevereniging nodigt haar leden

en donateurs hierbij uit deze vergadering bij te wonen.
Aan de orde komen o.a. tlc bcslrturssantctrstelling ctr het financiële
jaaroverzicht 200-5. IIooÍtlptttrlur vittt tlo vcrgittlcrirrg vrlrtrrcn het

vaststclleu van hct l)11)gl'ilnlnril voor' 2(X)(r llcl pxlglitttrrrra hceít dit
jaar als thettta "Vitliirrtlic".

Momenteel telt de Oranjevereniging Doorwerlh-Heveadorp bijna 500
leden en donateurs. Het bestuur rekent erop oln samen met u het
programma voor 2006 salnen te stellen.
Voor alle bewoners van Doorwerth en Heveadorp geldt natuurhjk
altrjd: vele handen maken licht werk. Denkt u er eens over na en laat
het ons weten via het secretariaatsadres.

Els Floosemans

Bericht van een nieuwe inwoner

Beste beworlers van Heveadorp,

Srnds juni 2005 woon ik samen met mijn vriend in dit prachtige dorp.
Elke dag nog lijkt het of we op vakantie zijn in de natuur! Wat een
ervaring.

Als historica ben ik vanaf de eerste kennismaking met dit dorp in haar
geschiedenis gedoken en die boeit mrj enorïn. Het is zo wonderlijk om
te bedenken dat één fabrieksdirecteur aan de basis van dit hele dorp en
haar gemeenschap staat.
Ik heb inmiddels cle boekjes en wat archiefmateriaal doorgenomen
maar ik zo:u zo graag willen horen hoe het dagelijks leven hier was ten
tijde van de tabriek. Hoe waren de directeur en zijn vrouw? Hoe goed
werd er voor de werknemers gezorgtl en waaruit bestonden de
werkzaamheden in de Íabriek? Waar gingen de kinderen naar school?
Hoe zagen het dorp en de bossen er in die dagen uit?

U raadt het al: ik zou graag eens praten met diegenen die deze trjd zelf
hebben meegemaakt of anderen die als kind 'ooggetuige' zijn geweest
en kunnen vertellen hoe het echt was in het oude Heveadorp.
Mocht u hier wat voor voelen dan kom ik graag eens br.y u langs.
U kunt mij bellen of schrijven of anderszins benaderen:

Mijn naam is: Suzanne Belleman, Ir. Munterlaan 10, telefoon:
3334939. Alvast heel vriendelijk bedankt en graag tot ziensl



VOGELZANG
EXCURSIE

Ook dit voor-jaar organiseert tle
Groenclub voclr cle derde keer een

vogelzangcursus voor
geïnteresseerden lcdcn van de
bewonersveleniging. De twee
voorafgaande keren was voor veie
deehremers een leuke kennismaking met de vogels en hun
zanggeluiden in de directe omgeving van ons dorp. Sourmige geluiden
zijn rnakkelijk te herkennen andere moeilijker, zeker als de vogels
tegehlk aan hun verschillende zangrepertoires beginnen, is het een

hele hunst om ze uit elkaar te houden. Gezien de leuke en positieve
reacties gaan wij door met het organiseren van deze derde minicursus.
Beginnend of enigszins gevorderd ? Het maakt niet uit iedereen kan er
aan llee doen. Ook jonge deelnemers zijn zeer welkom.

We vangen aan met de zangvogels van de bossen en de tuinen en

zullen later ook aandacht besteden aan de weide- en watervogels langs
de r.riterwaarden van de Rijn.

Dit alles in vijf ochtenden.
De eerste datum is zaterdag 25 maart en reserveer vast voor daarna
de zaterdagen op 1, 8, 15,22 april. Aanvang op Heveaveld om 7.00
uur. De excursie eindigt telkens om 8.30 uur.
Graag van tevoren opgeven bij ondervermeld persoon.

Narnens de Groerrclub,
Mark van Buuren (tel. 3336806)

I(ey2u
Praktijh voor Rebalancing@ lichaamswerk en bewustwording
Nadat ik 20 jaar in het bedrijfsleven rverkzaam be, geweest, *uu.uon
de laatste 12 jaar als manager en adviseur personeei & organisatie
wilde ik op eer'r andere rranier mensen coachen en begereiden in hun
persoonlilk proces. In Rebalancing heb ik die rnanier gevonden. Bij de
Stichting Opleiding Rebalanci,g, school voor lichaamswerk &
bewustzijn, heb ik de driejarige beroepsopieicling voor Rebalancer
gevolgd. Daanra heb ik iret roer oingegooid en ben ik miln eigen
Rebalancing praktiik in Doorwefth en in Zutphen gestart. Ik ben als
assistent verbonden aan de Rebalancing opieiding en ik geef actieve
meditatiegroepen in Doonverth en lleteren. ooli geef ik workshops
met tirerla's als contact, ontspanning e.d.

Wat is Rebalancing
Rebalancing is een vorm van lichaamsrverk. Rebalancing gebruikt het
lichaam als basis voor zeiÍbnderzoek. Je lichaam kun je een beetje
vergelijken rnet een zolder, waar je ervaringen opslaat als je ze niet
rvil of kan verwerken. Ruirn je nooit op, dan zou je ricliaam langzaant
verstrakken. Rebalancing helpt je door aanr:aking contact te maken
uret die opgeslagen ervaringen. Die te voelen, te verwerken en los te
laten. .Ie ruimt dus letterlijk op. Daaruoor maakt Rebalancing gebmik
van een diversiteit aan massagetechnieken. soms diep, soms zacht.
AÍhankelijk van wat er nodig is en past. Dit in cornbinatie met
ademhalings- en gesprekstechnieken.
Rebalancing breirgt je van onbervust (vasthouden van spanning) naar
bewust (voele, van cle spanning e* wat daar achter zit)......terug naar
jeze-lt.

Is Rebalancing wat voor jou?
Itebalancing is voor rrensen die interesse hebben in zichzelf en bereid
zijn wat dieper te kijken.
Een Rebalancing sessie d,url a*derhalf u,r. Een complete
Rebalancing behandeling bestaat uit meerdere sessies. De eerste sèssie
begint lnet een ir-rtakegesprek, om vast te stellen waar jij aand.acht voor
wilt en te beoordelen of we daar sarnen aan kunnen werken. wil je het
wat rustiger aanpakken en meer in contact komen met.ie lichaam, dan



kun ie ook een a1'splaak nrakcn
orrtspanningsn-Iassage van I trur.

Inge DelÍbrterie
I{ey2u Prahti.jli voor Ilcbll:rncirrg
lichaamsrverli en bervu strvrlrrling
Itidder Ilobertlaan l[i in Doorrvcrtlr
Rel voor een afspraal<: 0317 -350777
NIeer infbrmatie over Rebalancing
r,ind je op rni.in websife rvrvlv.key2u.nl

I-id I'Rl'{. SRBAG en TBI'IG

voor een Rebalancing
Hoi allernaal,

Daar ben ik weer. I-Iet h.1'kt ahveer eeuwen geleden dat ik een stukje
geschreven heb. Het is ahveel maaft en de zomer komt eraan. Daar
heb weer reuze zin in want ik mag op Ponykamp in de zomervakantie.
Ik kan bijna niet wachten tot het zover is.

Had ik al verteld clat mijn vissenkom iets groter is geworden? Ik heb
nu een echt aquarium waar mijn vissen heerlijk in rond kunnen
zwemmen. Wel zwaar hoor zo'n aquarium. Mijn kast begon helemaal
in te zakken. Mijn vader heeÍt er nu een plank onder gelegd.
Mijn or"rdste goudvis is al meer dan 4 jaar. En het bevalt ze reuze goed.
Ik heb erg leuke dingetles erin gezet waar ze zich achter kunnen
verstoppen en een heieboel plantjes waar ze lekker van kunnen
snoepen. Er zit ook een lamp in en 's avonds zet ik die wel eens aan,
clal ziet el heel gezellig rrit.

Groetjes,
Sophie

nge
Ridder Robertlaan 18, Doorwerth
Telefoon: 0317-350777
E-mail: info@key2u.nl

tnternet: WWW. key2U. n I
Lid YRN, SRBÀG, ÏBNG

l(Gy2u
Pra[tiilr uoo] [e[alancinU@

Uit je hoofd in je lichaam
. lndividuele Rebalancingsessies
. Rebalancing ontspannings- massage
. Actieve-meditatie groepen
. Workshops met diverse thema's

Sophie op de Dr,rno (Íoto Marnie van Oosterwi.jk)



Internetvondst

Regehratig struiu ik colt aantal bekende intemetsites af zoals
Marktplaats, Speurulcrs crr Iibay. Mc1 narre op zoek naar zaken die
turet Ileveadorp te rnakcn hclrbcrr.

Wat leuks tegenkorricn is icts rlal regclrrralig gebeufi. Kopen is dan
weer cleel twee. E,r wordcn sorns bclachclilke prijzen gevraagd. Een
mooi ernaillen reclameborcl van 30 bil 60 cm over Heveabanden
blengt zolraar 150 euro op. IJen paar CItIJS-schoenen? 50 euro! Leuk
clat het aangeboden wordt, tlaar voor mij is het een sporl om leuke
clingen voor een lage pnjs op de kop te tikken.

AÍ'en toe heb.1e mazzel en kom je iets grappigs tegen voor een paar
eLrlo. Zo tikte ik in augustus jl. op Marktplaats maar weer eens een
l<cer' lret woord "Duno" in. Meestal zoek ik op "Hevea" of
"l leveaclorp". De reden daaruoor is eenvoudig. Als op je op een
aanbodsite het trefwoord "Duno" gebruikt, wordt ie bedolven onder
het aanboci van lkea. Deze hebben blijkbaar een staande larnp in het
assortinrent die Duno heet.

Ntr stond er bovenaan ineens geen lamp maar een ansichtkaafi. De
aÍbeclding toont I'ret uitzicht vanaf het voonnalig hotel "de Duno"
lichting cle Betuwe. Als je aan de westkant van de Duno wandelt, kom
je cle resten hieryan nog tegen.

Toerr ilt deze ansicht zag, heb ik contact met de verkoper opgenomen.
Vcrclere inÍbrn-ratie over de kaart ontbrak namehjk. AI snel blijkt dat
het om een perlècte, ongeiopen fotokaarl gaat uit de jaren '30. Op de
vraag wat cle verkoper er voor wilcle hebben, kreeg ik als antwoord: "1
crrro 50 plus porlokosten! Daar hoef .jc dan in ieder geval niet over na
te clenl<en.

IIicrbi.y ccn uÍbccltling villl rlc l<irart, u,aaruit blilkt dat het hotel in
I)oor.rvcrllr wirs gcsil rrc:orrl.

Il iclrlrnl virrr ( )oslr.:r'rvi i li.

i itlI lt:à
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Gezellig kaarten t W . i&

December ligt alweer een poosje aohter ons. Toch wil ik graag nog
even terugkomen op cle kerartavond in cle Valkenier. De Activiteiten-
comurissie, met naurc Ncl cu .loannette, hadden een joker- en

klaveqas-avond geregeld. llet was hcel gezellig, alle tafels waren
trezet.
Alleen jammer dat er zo wcinig Ileveanen waren. .Te zou toch denken
clat er meer dan zes dames in het dorp kunnen jokeren! Behalve
-Ieannette waren er maar éen dame en één heer uit l{eveadorp die
klavetjasten. Er was zelfs een taÍèl Mens-erger-je-nietl En er was voor
alles zoveel moeite gedaan, vclor iedereen was er prijs.
Ik hoop dat we ondanks de slechte opkomst van de Heveanen nog
vaker een kaart- of spellenavond mogen verwachten.

Mel clank aan de dames van de Activiteitencommissie,
Cobi van der Molen
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Wijnkoperij Henri Bloem
VOOR AL UW KWALITEITSWIJNEN vanaf 3,50

> Ruim 800 wiinen ln elke prijsklasse <
> Kado-artikelen <

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

AilrsloftiarnseweU 1 26, 6814 GJ Arnhenr
Itl 0)Íl 4454220, Faxi 026 4455085

F ilrail arnhem@henribloem.nl

/,) v{)(n v,)r(tÍ,í{r rrí(n,,,,,rte: WWW,h€nf iblOgm.nI
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,AutóschaalÉ Ë n oníl Érhöudstred rijf

tev*ns lev€ring van niÈilLrè- en
ge§ruikte auto'$

BI}U
Tcl: 026 - 33 4O-t È§

§.1 .9.:0310 -§1 oo 11

Farr 03È -:f 4 1D01

ÀqrstÉl: oG-s2443100

lllIij zijn gespecialiseerd in al!e srlorten autóschadeher-
stellingen. Hierbij nraken wij gehruilt vafl een spuit/droog-
cahine en §ikkens ar-rtolakken. Alle klatrren v*orrlen dnnr
one zell gsmaakt. Bij reparaÍie gralis leenauto cn teru{-

gaaf van eigen risico trij, eigerr schuld.
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Indrukhen van Java

Vorig jaar heb ik met twee broers en twee zussen een rondreis over
Java en Bali gemaakt. In feite zie je met deze twee eilarrden nog maar
weinig van het grote eilandenrijk Indonesië, maar de indrukken zrjn
toch zo overweldigend dat ik graag iets over onze errraringen wil
schrijven. Indonesië is echt de moeite waard om er eens rond te kijken
en de rnensen zijn erg aardig.

Wat het eerste opviel was de drukte van Jakarta, absoluut geen stad
voor voetgangers. Gemotoriseerd verkeer in allerlei vorrren beheerst
het straatbeeld. Van milieubeheer schijnen ze hier nog nooit gehoord
te hebben. Veel motorrijders hebben een monddoekje voor, wat echt
wel nodig is, want de dieselbussen en vrachtauto's stoten gigantisch
zwatle wolken uit. Op de motoren rijden soms hele gezinnen rnet twee
kinderen of anderen met drie zakken rijst van 50 kilo.
In Jakarla komen een paar tienbaans-wegen voor, maar verder in het
land liggen hoofdzakelijk tweebaanswegen die vaak als driebaaans
worden gebruikt. Langs deze wegen komt veel lintbebouwing voor:
overal langs de wegen zie je huizen, en daarachter nog meer, maar die
zijn verscholen tussen de palm- en andere looÍbomen. Elk ander stukje
grond wordt benut voor rijstveldje. Toch vind je soms nog wel wat
natuur. We hebben diverse vulkanen gezien en hebben uren gevaren
langs mangrovebossen in het zuiden. Beesten zie je heel weinig. Het
lijkt er op dat die door de mensen zijn uitgeroerd. Zelfs muggen en
kakkerlakken heb ik nauwelijks gezien. Dat zegt wel wat voor een
tropisch land waar de gemiddelde temperatuur tegen de dertig graden
aan ligt en de vochtigheidsgraad boven de 90 Y".

De Javanen zijn bijzonder aardige mensen) zeeï behulpzaam.
Communicatie gaat vooral via het Engels. De mensen die nog wat
Nederlands kennen, vinden het ler.rk om dat aan je te laten weten. Zo
werden we op Bali aangesproken door een voormalige rninister van
Tourisme, die vloeiend Nederlands sprak met een uitspraak alsof hrj
de tweelingbroer van Willern Oltmans was. Hij vond het leuk om even



Nederlands te kunnen sprelien en te laten merken dat hil prins
Bernhard, Juliana en Alrneutalie Jon'itsma kende .

Als .je in .lakarta bcnt, rrroet .je zeker de Pasar Ikan (vismarkt)
bezoeken waar nog orrrle 1-rit[<htrizcn, geschutsturens, trrllren en zelÍs
ccn oude Ilollarrtlse oplraalbnrg uit (le VOCI-tijd te zien zijn.
Lcn gids, die zichzell'aanbood clanwcl opdrong en redelijkNederlands
sl-lral<, hee l'1 ons daar rondgeleicl cloor smaile donkere marktstraades,
die.je zelf ncloit zou vinden, laat staau zou inlopen. Vandaar zijn tve
nre I twee roeibootjes rnet lawaaiige en stinkende hulpmotoren de oude
liaven ingevaren. Ilier lagen grote houten zeilschepen aangemeerd, die
gebruikt worden om goederen over de hele Indonesische archipel te
vervoefen. Naast de oude haven ligt de 'buginese kampong', die er
sorrs vies en armoedig, soms ai iets mooier tiÍzag, maar altijd
boeiencl, met veel steegjes maar ook wel iets bredere straten. Buiten
speelclen veel kincleren, hing veel wasgoed en liepen veel magere
[< atten.

Van JakaÍa zijn we via de nog koloniaal aandoende stad Bandung en
na een schitterende rivierboottocht van het schiereiland Pangandaran
naar Clilacap cloorgereisd naar Yogyakada.
Yogylrl<arta vtrrrtl ik dc ntooistc slad van Java, v()orz(rver je varr mooi
hunt spreken. Ook hier veel drukte, lawaai en luchtvervuiling door de
vele stinkende bussen, auto's en motoren. Maar hier heerst wel een
iets preltiger slèer dan in Jakafia. In het centrum troffen we een lange
winhelstraat rnet veel winkels, stalletjes en enkele shopping malls. In
cle stad hebben we de Kraton, het paleis van de sultan, bezichtigd, een
rritgebreid complex van gebouwen, hoven en tuinen. Je kunt er veel
persoonlijke eigendomr-nen, meubilair, kunst, selviezen en oude foto's
van cle laatste sultans bezichtigen. De Íamilienaam is Hamengko
Buwono. De sultans van Yogyakarla zijn altijd erg invloedrijk
gerveest in het clpenbaar bestuur. Vroeger gewoon als absolute
heerscrs, tegenwoorclig nog als minister of lid van belangrijke
arlviescolleges. [)oor <]e aanwezigheid en vooral rijkdom van de
srrllans zijn in Yogyakarta verschillende vorïnen van kunst verÍijnd
ontwilikelrl. Zo hobben we een zilverwerhplaats en een batiklabriek
bczocht cn zi.ju we naar een heel fraaie voorstelling geweest van het
l(iurriryirna-ballct. Dit is een oud Indiaas (hindoestaans) verhaal dat
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een beetje op Rorneo en .lulia lijkt, rraar dan met een happy end. Er
zitten thema's als goed en kwaad en loutering in, en de dansen zijn
heel sprekend en plastisoh. Er komen ondermeer een apendans,

vuurdans, zwaarddans, en liefdesdansen in voor, en er worden
schitterende maskers en kostuums gebruikt. Echt een aanrader.

Buiten Yogyakarta hebben we de Borobudur, de Prambanan en de
graven van de sultans bij hnogiri bezocht. Ook op deze plaatsen viel
het geringe aantal toeristen op.
De Borobudur en Prambanan staan beide op de werelderfgoedlijst van
de Unesco en zijn vnj goed gerestaureerd. De Borobudur is een

boeddhistisch heiligdom en ligt op een heuvel. Vanaf een grote
vierkante basis loopt het rnassieve bouwwerl< als met transen naar
boven steeds spitser toe. Alle omlopen zijn zorvel aan de binnen- als

aan de buitenzijde rijkelijk geornamenteerd met beeldhouwwerken uit
cle boeddhistische traditie, onder andere levensboom, wiel, boeddha's,
rnythische figuren, etcetera. Bovenop een gloot aantal stoepa's,
waal'binnen steeds een Boeddhabeeld. Iloe hoger je kwam, des te
mooier werd het uitzicht op de omringende bergen. (wordt vervolgd)

Martijn Oomkes



Sneeuw ln Ileveaclorp
(met clanli aan Malnie)

llet Heveaveld onder de sneeuw

en op de Duno
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Huisje

Een paar weken geleclen is een begin gemaakt met de renovatie van de
peuterspeeltuin op het Heveaveld. Onze eigen peuter van drie zaghet
ineens vanuit de auto. "Nou zeg! Huisje is weg!" Hevig ontdaan was
hij,lioe haalden ze het in hun hoofd om huisje weg te halen.

We konden uitleggen wat we wilden, dat het huisje wel erg veel
splinters had en het zou wecr heel mooi rvorden met allemaal nieuwe
speeldingen. Oh, dus er kwarn een nieuw huisjel Nou ja, dat weet
mama niet, maar toch zeker een mooie speeltuin. IIij rvas niet te
vermurwen, een huisje moest het worden. We hebben het maar zo
gelaten, als er iets nieuws staat vindt hij dat ook weer mooi.

En nu kukt hU iedere keer als we langs het veld lopen of rijden vol
spanning wat er komen gaat. Eerst kwam er een heleboel zand ("kijk
rlama, hele grote zandbak") en nu is al weer een week van afwachten
verstreken.
Evendes had onze zoon de hoop dat de grote machine die het zand
uitreed vast het nieuwe speeltoestel was. Die droom was snel
vewlogen toen de "graafrnachine" 's avonds al weer weg was.

Ondeftussen begin ik het zelf ook spannend te vinden, wat gaat er
komen? Ik weet het niet, maar ik denk dat er de komende zomer weer
veel gespeeld gaat worden op het vernieuwde veld. Voorlopig ligt het
nieuwe zand nog onder een laag sneeuw en dat is ook leuk om mee te
spelen !

Marnie van Ooster-wijk



De column van Christina: Wat een wereld

Kort voor de kerst waren wij in Zuid Afiika. Hoe mooi het daar is en
welke beesten er leven, hoef ik niernand te vertellen, dat is cliché
inmiddels. Dat het Zuid-Atiikaans een grappige taal is die voor
verrassingen zorgt is rnisschien iets minder bekend. De eerste dag
wilden wij het voorlrekkersmonument in Pretoria bezichtigen. Om
boven te komen moesten we de pijlen naar het 'hijsbakkie' volgen. Al
lopende die kant op vroeg ik me af of het rond dit hete middaguur wel
verstandig was om van zo'n bakkie gebruik te maken. In gedachten
zaglk een vermoeide afrikaanse man staan met zweetpareltjes op zijn
glanzende voorhoofd en een sigaret tussen de tanden. Ik stelde me
voor hoe hij met zijn eeltige handen een rafelig touw vasthield
waaraan een houten geval hing, dat al zwiepend en bungelend omhoog
gehesen werd totdat het zijn vere doel bereikt zou hebben. Ach, van
beneden af konden we toch ook wel voldoende zien, of misschien was
er wel ergens een trap? Het hijsbakkie bleek een keurige lift te zrjn die
ons veilig naar boven bracht.

Een week later reden we door een achtergebleven ruig gebied richting
Swaziland. We moesten een pas over en op de kaart stond die weg
aangegeven als: 'Dir1 road with potholes: unsealed.' Toen mijn
kinderen klein waren werden, hun kiesjes door de tandarts gesealed,
clat hield in dat de diepe groeven gevuld werden, en dat was de enige
betekenis die we aan 'sealed' konden geven. Maar voorlopig reden we
nog op een voortreffelijke harde weg totdat we zomaar op een punt
l<warrren waar alles ophield. Er was geen weg en niets meer te zien,
zelfs de zon had plaats gemaakt voor donkergrijze wolken waaruit
zware plensregen viel. Met moeite ontdekten we een klein bordje:
'Swaziland 40 km, grens tot 16 uur geopend'. We hadden nog drie
uur, dat moest kunnen dus en dapper reden we een met keien bezaaide
zandweg op en slingerden om de met water gevulde 'potholes' heen.
De weg werd slechter en de lucht donkerder. Na een uur rijden dook
zomaar vanuit het niets een bordje met: 'Oosterbeek' tevoorschijn. Ja,
hoe is het mogehjk'i 'Oosterbeek' stond daar in kleine letters. Verder
was er niets te bekennen, het ging om een uitgestorven plantage met
een ingevallen schuurtje. De foto van bordje en al is mislukt, hoe kon

het ook anders. De weg kronl<elde omhoog en langzaam hobbelden we
verder. Ondefiussen vroegell we ons af of we de grenspost wel op trjd
zouden bereiken en pech krijgen moesten we hier ook niet, zrjn
namelijk geen sterueling tegen gekomen. Een half uur later moest ik
nodig plassen. Gelukkig was het inmiddels droog en ik zocht in de
berm een plekje met schitterend uitzicht. Ik zat net goed en wel op
mijn hurken, miin sandalen stevig op de grond geplant, toen ik een
rneter voor me een geel bruine slang onder een steen vandaan zag
kruipen. 'Verdomrne, shit' schreeuwde ik en tuimelde achterover.
Boos op mezelf krabbelde ik overeind, trok mijn broek op en vluchtte
de auto in. Nog nahijgend zei ik tegen Marlijn: 'Sinds ik weet dat in
I{eveadorp de mevrouw met de boskatten twee soorlen slangen in de
tuin heeft klop ik altijd met een schepje op de grond alvorens met mijn
handen tussen de bladeren of in het zand te wroeten. ( Ik ben namelijk
als de dooood voor slangen.) Maar hier in het land der slangen loop ik
gewoon op mijn sandalen het gras op. Ik idioot,'

Vlug haastten we ons verder richting grens. We moesten het halen,
een andere grenspost was namelijk geen optie want die was meer dan
een dag rijden verderop.
Om tien voor vier kwamen we aan, het stortregende weer. Het enige
wat we aantroffen was een klein houten gebouwtje rnet een slagboom.
We betraden een lege ruimte en een ziek uitziende man, die slechts
enkele woorden Engels kende, liet ons allerlei gegevens voor ons
visum invullen, en vroeg ons met handgebaren en 'paf-paf geluid of
we wapens bij ons hadden. Daama kregen we een hoop gewichtige
stempels, en betalen natuurlijk. De ruimte was armoedig en kaal, aan
de muur hingen een paar posters die over aidspreventie gingen, 'Be
the winner, fight against Aids' en 'Anybody can catch HiV,
everybody can prevent it.' 30 % van de bevolking van Swaziland heeft
aids, las ik. Er stonden twee emmers ger,uld met condooms, om gratis
mee te nemen. De grenswachter strompelde richting deur en wilde de
slagboom vooÍ ons omhoog doen. Ik herkende de kaposiplekken op
zrjn hoofd enzrjn gelige huid; Aids! 'Laatmaa{ gebaarden wij, 'doen
we zelf wel,' dankbaar keek hij ons aan en schoof weer richting stoel.

In Swaziland zagen we overal borden met slogans voor aidspreventie
zoals: 'A11 sex that leads to hell is unsafe. Your safety is Jesus Christ'
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en 'I will not share my partner, casllal sex is dangeror-rs and Aids
kills.' Ook in de hooÍdstad werclen in apotheken, postkantoren, banken
en grote winkels grtrtis oondooms ter beschikking gesteld. Wij
vroegen ons af of het voorbeelcl van de koning, die zich elk jaar een
nieuwe iB jarige maagcl uitzoekt, cleze aiclspreventie niet teniet zou
doen.

Wij keken naar mannen, vrouwen en kinderen, een van de drie heeft
aids en dan zijn er nog de niet gediagnostiseerde seropositieven. Stel
je voor, Heveadorp, een op de drie?
Wat een wereld. Afrika. Oosterbeek. Aids.

Christina Moormann

restaurantörasserie

De Yalkenier
Oude 0osterbeekseweg 6-8

6865 VS Doorwerth

Deadlines

Laatst werd ik eraan herinnerd dat ik ooit had belooÍd iets te schrijven
over de oorsprong van de term 'deadline', die voor de meesten een in
principe niet te overschrilden uiterste datum of termijn voor levering
van een product betekent. Echter, letterlijk ziin 'deadlines'
doodslijnen en als zodanig deed de term voor het eerst opgang trjdens
de Amerikaanse Burgeloorkrg (l86l-1865), meer in het bijzonder in
Andersonville, Georgia, waar krijgsgevangen soldaten uit het Noorden
onder uiterst erbarmelijke en lrensonterende omstandigheden werden
vastgehouden. Er was niet zozeer een gevangenenkamp als wel een
open terrein omgeven door 'deadlines', en wie deze kruiste, werd door
de bewakers doodgeschoten. (Voor de geschiedenislieflrebbers: van de
bijna 50.000 gevangen die in Andersonville terecht kwamen, stierven
er uiteindelijk zo'n 13.000, voornamelijk als gevolg van ziekte,
onderuoeding en slechte behandeling in het algemeen.)

Hoe de terrn deadline de overstap naar met name de joumalistiek heeft
gemaakt, is rnij helaas niet bekend. We1 kan ik zeggen dat de meeste
vaste bijdragen heel trouw en op tijd binnenkomen. Als er dan ook,
zoals naar aanleiding van het laatste nummer, een rnailde van een
trouwe lezer komt die dankt voor inzet en enthousiasme, is dat een
extra stimulans om door te gaan.

Wel blijven uw verhalen en foto's natuurlijk bijzonder welkom.

Anneke Leenhouts

-fr4 dj t r hl tr, I t.r tl.t's tt?t'n, l). Lt .
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REE.ZO ETECTRO WORLD
OOSTERBEEK

Utrechtseweg 86 Oosterbeek
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K.A.Fd. \\ri.i vcreorgerr roorrrcrrrijven:

- Financii)e udministratiers;
- Salarisarlninistr'irries;
-'f usscnti jclse inÍirrntaric;
' Jaarrekerring*n;
- AIlc voorkonreode tlscale

aangifterr

Dil alÍes legen \an lc \.orcn ntet u afgesproken I,astc
A LL,'lN Íarirven.

Ook vtxlr rr verzoTgct) r{i.j aanliÍ,terr ittkorrts(r,n-
lrelastirrg en r,ernro_sensbelastinr.

Cardantrslaln 40, 6865 IIK D()OR\VIR't'lI
'l'el.: (026) 319 0l 09 Irax: (02(i) 339 0t 29

Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 026 - 333 35 35

HeÍenstÍaat 25
3!11 Jts Rhenen
Telefoon 0317 - 61 64 02

llcginnerde onderncmers krijgen
bij ols persoonlijlc errra
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Snel je rijbewijs!

dan naar:

Autorijschool

TOI\ VISSER

Schefferlaan I2
Heveadorp

Tel: 026 - 3341685

* gratis proefles!!

loopt 't
lekkeil-

0f knelt de schoen? 
{ 

''

let bij uw aankoop op
kwaliteit. Bezoek ons,

wij adviseren u wiendelijlq
wijbliivend en vakbekwaam.

PMKAil Wfi DE02R. ímo ,e*Lot tvnuo^n x*r^roro zo.oo,r.


