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Beste Heveanen,

Nummer 85 alweer, met

helaas oude klachten over
hondenpoep en vanda-

lisme.
Gelukkig is er ook goed

nieuws. Het Heveaant.ie

heelt een energiek nieuw
redactielid, in de persoon

van Kevin van Guilik.
In zrjn column schrljft
Jaap over het afscheid van

Michel Koppeschaar. Het
Heveaantje is zo ongeveer

de enige club in het dorp

waar Michel nooit actief
voor is geweest, mogeliik
omdat Karin dat zowat
vanaf het begin voor haar

rekening heeft genomen.

De redactie zal, zoals

iedereen in het dorp die

hem kende, Michei zeer

missen en kan Karin en

Sander en Steven alleen

maar heel veel sterkte toe-

wensen.
KopU en foto's graag

toesturen voor 25

augustus.

narlens de redactie,
Anneke Leenhouts
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Nit.rrrvs vlrn .laa1l

N,,1' ;;1,,'1 ('\/cl.t ocl.l sttrli.ic solrr.i.ivcn voor het Heveaantje, voordat de
rrrtl,rutllt'li ril11ly1'g11or. IIocwcl, lro{ is llcgin.jLrrri als ik clit schrijf en het
zitl ttoli t'\/r'tt 11111.g11 vo<tralocr tlc cr:r.slo I lovcanon rnet vakantie gaan.
l'.ll'r' l.t'r'r \vilupcct. ik ccp strrkjc sclrri.j I'v99r Ict Ileveaantje (en ook
itlttlc't. sttrklcs) clan hob ik lict stccils ovcr'schrijven'terwijl er geen
l)('ll flr l)ill)rcr lt]cor aalt Ic pas komt. IIet hlkt mij beter om het in het
\/ct\iol11 ot,r'r'tihhen tc hebben in plaats van schrijven. Dat zullen we
rltts rlot'n.

Irr tlt'rrÍgclopen 14 dagen is er veel regen gevallen en dat kun je
ntctlicrr iuul al1es wat groeit en bloeit. Ook zo genoten van de
pt'itclrlillc irzalea-moliis-laan op de Duno? Het is één van de weinige
ltlitirlsur waqp js het zoet van de bloemen echt kunt ruiken. Een
hccrli.jlir: ltrclll 6j.1 prachttge kleuren.

Zoals rtroclderen wel weten is het weer de tijd om voorbereidingen te
trel'Í'cn voor ds 4-daagse. Normaal begin ik daar mee wanneer de
zornerlijcl begint, maar dit jaar moest ik een paar weken verstek laten
gaan omdat de vrouw des huízes een onderhoudsbeurl moest
ondergaan. Ze heeÍt een nieuwe heup gekregen en is nu verlosl van dc
nare pijn in haar knie die ze voorheen al een tijd harl. Voor rnij
betekende dat dat ik gedurende | lt maand wcrrl gcpr'«rruovr:clrl tot
huisman en haar met name 's morgens nir:t irllocn l<orr llrtr:rr. lrrrrritklols
doen we weer veel clingen samen cn hcoli zil rrrij lrcl lirocnc Iicht
gegeven ofil weer te gaan lopctt. I)itt ltorrrll itt rlrrl ili, I x pcr rvcol< ecn
morgen 8a Iopen. Starl om con uul oÍ'(r r:n, irÍlritrrl't'li;li vrut tlo itl.stand,
ben ik zo lt155sn 12 cn 2 uut'w(.1)t tlrrris. ()p rlrt rrrorrrt.rrl lrr:b il< al
l45krn ilt tlc [t«:rrcl zillcrr crrr, i.js r.rr ryt'tl,'l tlir.rrr.rrr['111611 ili luorgen
ttititt'oltcIlrt cn ovcr rlr: Mosst.l virr llcrlrrrrrrr \\'('('r rr:u lrrris. rrr:rr locht
VÍlll Zo'll .rl0 lgl). N61g trr.tt l)itil \,i11 (ltr. l()( lrlt'rr t.rr, \\i,11(.(.t rlc ti.jil van
tlc ,'l-tlrutllsr rlrrlr'tlrtj liorrrl, lorrP tl\ n()1,, t.t.rr l,r.t.t rr;Itr Ilr.lr.t.r.t), oVCf de
tliil< vr;r l{ltrtrlr,vijli nlr;u Kt.:;lr.r('n. ()\'r't rlr. lrrlli rr:riu l(lrctten en
tltttlcIl;ttt1i,'; \\,(.(.t ilit;lt'lrrrtr; I);rl z;rl,l;rrr rl,. 1,11q1,,,1,.:rlr;llrrrrl rvo|clcn, zo'n
.10 ,l5l'rrr. ( it.zit.1 rtri;rr lr.t.llrlrl lrrrr.l rl, tr1rlr.rr,, rlt. .l rl;1rl,,sr: 1t1ar 30 km

per dag te lopen, rnaur tlat is in 4 dagen toch nog 120km. Dit jaar voor
de 7e keer, dus ik clcnk clat ik wel weet waar ik mee bezig ben.
Na de 4-daagse gaan we een weekje naar Drenthe, waar wij samen clit
jaar v oor de 10e keer de Drenthse fiets vierdaagse fietsen. We bhjven
er jong bij en hopen samen nog jaren zo door te gaan.

Afgelopen zaterdag hebben we in de buuft afscheid genomen van
Michel. Bij het verlaten van zrjn huis hebben we naar goed gebruik
het glas geheven om zijn nagedachtenis te eren. Met veei activiteiten
zullen we Michel missen. Activiteiten waar hii vaak het initiatief toe
nam en waar hij intensief aan deel nam. Ik hoop dat hij zo in onze
gedachten mag biijven vooftleven. Wij wensen Karin en de jongens
sterkte en kracht toe om dit verlies te boven te komen.

Rondom de vakantie periode willen we ook dit jaar weer een Jeu cie

Boules toemooi houden. Wanneer je dit leest zullen de folders al in de
bussen zijn gevallen. Vorig jaar heb ik meermalen langs de kant
opmerkingen gehoord in de trant van 'daaraan wilien wij volgend jaar
ook aan meedoen'. Nou, daar is nu alle gelegenheid voor. En ik hoop
eerlijk gezegcl ook clat diegenen die deze opmerkingen ventileerden,
zich ook op zullen geven. AÍhankelijk van het aantal teams dat zich
opgeeft worden de wedstrijden in één of twee weken gespeeld. Vorig
jaar hadden we zo veel deelnemende teams dat het lastig was om a1le

wedstrijden in één week te spelen. Een avond slecht weer of, wanneer
een aantal teams op een bepaalde avond niet kunnen spelen, kan
stagnatie in het wedstrijdschema op leveren. Wanneer er dit jaar meer
teams mee spelen dan vorig jaar lijkt het mij beter om alle wedstrijden
over tv/ee weken te spreiden. Bovendien is er dan ook meer ruimte om
rekening te houden met avonden waarop teams verhinderd zijn. Ik
verwacht dat we dit jaar weer een spetterend toernooi zullen hebben
en hoop op het dorpsfeest de bekers weer aan de winnaars uit te
mogen reiken.

Zij díe straks met vakantie gaan wens ik een fijne tijd toe en ik hoop
dat we fit en uitgerust weer een nieuw seizoen in zullen gaan.

Groeten van Jaap



Wic is I(cvin v:rn (lrrilil<?

Uitcraard zl)l il( l<trrrrrcn voIs1aan, met de
woorden: "llol nioLrwo'crlaclicliti van Het
Llcveaanl.;o." lk z«lrr dan vlii srrr:l I<laar zijn. Iichter
u als lezor irccll daar nicts aan, vaudaar ooh, clat ik
mijzelf wat uitgebreider voorstel. lk ben 23 jaar
jong, en al 22 jaar woon ik in l{eveadorp, een
mooi clorp midden in het bos. Vorig jaar ben ik afgestudeerd aan de
IIEAO en sinds een jaar weet ook ik hoe het ieven er na een studie
uitziet. Dit ieven bevalt mij overigens uitstekend en ik ben
voortdurend op zoek naaf nieuwe kanscn en
ontwikkelingsmogelij kheden.

In mijn vrije tijd sport ik veel, begeieid aankomend schutterstalent en
participeer ik in een aantal andere clubjes.

Ik ben van mening, dat mensen hun leven vanuit diverse
gezichtspunten moeten bekijken. Braaf in de sleur van alledag blijven
hangen is voor mij geen optie. Ik vind dat mensen verder moeten
kijken dan hun eigen wereld en zo hun grenzen, rnet het oog op
morgen, moeten verleggen. Vandaar ook mrjn toevoeging als lid van
de redactie van Het Heveaantje.

In dit nuÍImer stel ik mijzelf alleen aan u v()()r', in tlo korrrcnclc
nummers 21t u ongetwijÍèld meer artikclcn vun rrri.jn hrrntl mogcn
verwachten, ideeën te over. M<lcht rr zcll'lrrlrrwcrrs con lcuh iclee

hebben voor een artikel, laat rlil rlc rctlirclir: rlrrrr wclcn, wij stellen
initiatief zeer op pri.js.

RÍfr'OPÉffrc /,bRIAI}CI

Na een grondige verbouwing van het interieur van voormalig
restaurant 'De Valkenier' zijn op 25 mei de deuren open gegaan van
het ltaiiaanse restaurant Adriano. Het restaurant ademt nu een
moderne en toch warme sÍèer, de oude bar is vervangen, de keuken is
compleet nieuw en er ligt een nieuwe vloer.

Het echtpaar Gea en
Adriano Frassi heeft,
samen met een broer van
Adriano, 22 jaar lang het
restaurant'La Rusticana,
in Arnhern gehad. A1 een
tijdje was er de wens om
nog eens een eigen
restaurant te hebben waar
ook bU gewoond kon
worden. Na een zoektocht
kwamen ze terecht bij het
pand van 'De Valkenier,
en werden, zoals ze zelf
zeggen, "verliefd op het
plekje". Niet te ver van
Arnhem, maar toch mooi
in de natuur. Inmiddels
zrjn ook hun kinderen van
12 en 17 al in Doorwerth
op school, en voelt de
Íàmilie zich al thuis.

ii, t"'



Aclrianrl is ccn Ilirlirrrrrrs rcstutrrant, maar denk dan niet meteen
'pi't,z,cria'. l)c rncrrrrliiliu't ltcslaat Lrit Italiaanse specialiteiten en wordt
bereid ntct vootnírtrrcli.jk rlagvclso ;lroducten. De menukaafi is niet
grcot orrrlat r.r.rcrr vool'al rrtr:t rlagnrcnu's wil werken aÍhankelijk van
de produclcn dic i:r rlic tlag hol bostc ingekocht kurLnen worden. Verse
procluclcn zi.jn bclangri.lk, licl.st r-rit dc cigen ontgeving, aangevuld met
invoer uit ltaliö. Arlriano ovcrweegt bijvoorbeeld ook (biologische)
boercierijcn uit tlc outgeving voor de inkoop van verse groenten en
Ii'r-r it.

Ook voor een kleine of grote
lunch kun je hier goed terecht.
Van Italiaanse broodjes tot soep
en salade. Voor zowel lunch als
diner geldt dat de gevarieerde
wijnkaat met een breed aanbod
van ltaliaanse wijnen pasl prima
bU de authentieke Italiaanse
gerechten.
Onveranderd is dat het restaurant
nog sleeds te boeken is voor
feestelijke en zakelijke partijen,
bijeenkomsten en bruiloften.

Gea en Adriano hopen dan ook
clat de drukte van de eerste week
na clc clpcning dclorzet, en dat ze
rt«rg va:rl< dorltsgcnoten mogen

Poepperikelen

Nu de temperaturen (eind rnaarl) weer wat aangenamer worden, wordt
ook het uitlaten van de hond in vergelijking met de laatste weken een
stuk aantrelckelijker. ËIet weer nodigt dan ook uit om in plaats van 10
minuten nu een fikse wandeling van een Liur oÍ'langer tà maken met
de trouwe viervcleter.

De bossen rondom Heveadorp lenen zich uitstekend voor clit doel. Dus
de (stoute) wandelschoenen aangetrokken en op naar het bos. Het
Dnna-plateau leek me dan ook uitermate geschikte locatie om te
starten. omdat ik nog niet volledig op de hoogte ben van alle
mogelijkheden wilde ik me eerst oriënteren. Er staan hieftoe op
diverse plaatsen plattegronden waarop de te ropen route kan worden
u itgestippeld.

voor de ingang van het plateau, midden in het dorp, ik meen aan de
Dunolaan, is een parkeerplaats waar zich een plattegrond bevindt.
Erop af om me op de hoogte te stellen. Tot mijn grote ergernis kom ik
echter tot de ontdekking dat ik met mijn (nieuwe) wandelschoen
midden in een hondendrol sta die daar midden voor het bord, waarop
de plattegrond is bevestigd, was gedeponeerd. De hond zal er uiteraarci
niets aan kunnen doen, maar de baas of bazin des te meer, want een
loslopende hond doet dat niet op die plaats. F{oe is het mogelijk dat
men in een gebiecl van tientallen hectares bos zijn hond zijn behoefte
laat cloen, juist op die plaats. Misschien brj het r-ritstappen'van cle net
geparkeerde auto, maar dan nog kan men er mijns lnilens nog voor
zorgen dat de behoeÍte enkele meters verderop in het bos worrit
gedaan.

Ik zal me echter niet laten weerhouden om binnenkort een nieuwe
poging te wagen, omdat de omgeving van Heveadorp te mooi is om
me door dit voorval te laten afschrikken.

Gerard Hoebeke

vcrwolkrlnrcn irt hrrrr rcsttrrrnrlrl.

Mittttic vltrt ( )oslctwijli



Hoi mcdc dor;rsltcwoncrs,

Sinds iuli 2003 woon ik iu I lovurclorp en het bevait me super goed.
Iedere dag genict ik r.vccr als ik (nreestal op de fiets) het dorp in rijd.
De winters rret snccuw zi.jn prachtig, lraar vooral in de zomer
genieten mijn vriencl cn ik sarrrcrr nret ons hondje van de heerlijke
wandelingen op het Duno platcau.l)c eelste kcer dat mijn vriend me
de sterrenhemel liet zien o1-r ltet. I)r.uto plateau en de lichdes aan de
overkant van de Rijn, zijn onvergetelijk.

Toch is er ook iets wat
me van het hart moet.
Het valt me op dat er
steeds meer
hondenpoep in het dorp
ligt op plekken waar dit
niet zou moeten. Ik heb
zelf een hond en ik laat
hem altijd uit aan de

bosrand of in het bos,
het is voor hern zelfs

een automatisme en hij loopt zelf al naar die kant toe als hij zijn
behoefte nog moet doen. Op het Heveaveldje, vooral in de strook
langs de weg bij het busho§e, ligt steeds meer irondenpoep. Mijn
vriend en ik zijn heel aleft dat onze hond zijn behoefte aan de bosrand
of in het bos doet, rnaar natuurlijk heeft hij ook wel eens een
ongelukje gehad. We hebben echter altijd een zakje aan onze riem,
dus het wordt dau ltctcen opgcruirncl. Ik hoop dat andere
hondenbezittcls zich aarrgcsprokcn voclcn cr) ct oll willen letten on-r

het dorp mooi crr schoorr tc lroutlcrr on ccr) Icukc spcelplek te laten
blilvcn voor. rlc I<irrrlclcrr irr Ilcvcatlrlrp. l)rrs ruin'r cventuele
ongelukjcs vlrn uw lrorrrl o1r.

Lalctt wc lre l rlor'p zo rrrooi r'rr voolrrl st'lrtlorr ltotttlcrt!

I)lrrrit!llc llool

De nieuwe speeltuin
(Op 17 maafi maiide Jasrnijn Derckx de redactie het volgencle.)

Vanrniddag liep ik
met mijn dochtertje
Annieck van 5 heel
enthousiast naar het
speeltuintje waar eer-
gisteren een aantai
nieuwe speeltoe-
stellen zijn geplaatst.
Allereerst viel ons op
dat het hele speelveld
bezaaid lag met lege
Ír'isdrankÍ1esjes, lege
sigarettenpakjes en
lege weetzakjes.
Mrjn dochtertje liep
heei biii naar de
nieuwe glijbaan en
als je naar biige-
leverde foto kukt
snap je vast wel
waarom we veI-
schrikkelijk boos en
teleurgesteld waren.

Een bierfles.ie kapot gegooid, alles bezaaid met glas, daarover cola en
vervolgens zand. Ik heb maar veger en blik en een emmer met sop
gepakt en al1es schoongemaakt. Inmiddels heb ik contact gehad met
de politie en zullen we als buufibewoners moeten gaan krjkèn hoe we
deze overlast gaan aanpakken. Bijna iedere avond is er een groep
jongeren die hier rondhangt en het speelveld bevuirt. Het is tà gek
voor woorden dat wrj het tolereren dat kleine kinderen moeten
oppassen niet in glas te trappen en tussen de rotzooi moeten spelen.
De gemeente doet veel moeite om te investeren i, ,i"u*"
speeltoestellen en het is schandalig dat een paar jongeren moedwillig
de zaak verzieken. waarsohijnlijk zijn er voor jongeren in deze plaats



te weinig activitcilcn cn gcbcurl dit uit pure verueling. Misschien
moet er eens scricus naar gckckcn worden wat er voor hen kan worden
georgan iseerd.

Jasrnijn Derchx

(Omdat 17 maart alweer et:n hele tijd gcicdcn is, vroeg de redactie
Jasrniln naar de huidige stand van zaken, en zij meldde:

De situatie is zeker verbeterd. Er is nog 1 jongen die continu lege

drinkpa§es in de speeltuin gooit ondanks een gesprek dat ik met zijn
moeder en hernzelf had. Blijkbaar zlin sommige mensen moeililk te
veranderen. Ik vind dat de speeituin er goed op vooruit is gegaan door
de plaatsing van nieuwe toestellen en mijn kinderen genieten er in
ieder geval volop van.

De column van Christina: Verwondering

Het is ruim een week na ijsheiligen en loopt al weer tegen de dead-
line van het Heveaantje aan en ik weet weer niets te schrijven. Heb
steeds dat onbestemde gevoel dat alles al gezegcl is en rlat mrjn
gebabbel slechts op armzalig cliché uitdraait. En wie zit daar nou op te
waohten? Niemanci toch?

Zojuist liep ik nog over de Duno en snoof diep cle geur op van de
azalea's en lelieachtigen die de laan richting Dunoplateau zo mooi
versieren. voor de zoveelste keer stond ik stil in deze bloeitijd en
verwonderde mij over de kleurschakeringen van de bloemenpracht.
En ineens wist ik het en dacht, ik schrijf over verwonclering. Da,s
mooi en daar zullen de meeste Heveanen zich vast in herkennen.

Onlangs nog schreef ik een artikel met als titel: 'Verwondering als
medicijn' voor het tijdschriÍï 'Prana' waar ik regelmatig een bijdrage
aan lever. In dat artikel komt naar voren hoe heilzaam en zelfs
genezend het voor lichaam en geest kan zijn om je regelmatig te
verwonderen. Mrjn overwegingen heb ik onderbouwd met
wetenschappelijke citaten van enkele groten der aarde. Zo zíjn er al
diverse onderzoeken gedaan naar de invloed en genezende kracht ciie
cle natuur op ons kan hebben. Er zijn dan ook over de werelcl heer wat
klinieken wàar ze amper werken met reguliere behandelwijzen maar
waar ze veel meer gericht zijn op het in harmonie brengen van
lichaam en geest. De antroposoÍlsche benaderingswrjze is er een van.
Dat in harmonie brengen van lichaam en geest wordt verkregen door
het vertoeven in de natuur, door eran te genieten en je te verbinclen
met de natuur. Dat is ook wat het woord 'verwonderen, betekent.
Verwonderen wil zeggen dat je het wonder, het grootse in iets ziet en
dat je beseft datle zelf deel uitmaakt van de natuur en je er dus ook
mede verantwoordehjk voor voelt.

In dat bewuste 'Prana' artikel besteedde ik ook aandacht aan cle
wereldberoemde weense architect en kunstenaar Friedrich
Flunderlwasser (1928 - 2000). Hundertwasser was namelijk van
mening clat de huidige mens teveel afgescheiden is van cle natuur. FIil
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vond gebouwen, ziekenhuizen en woningen in de meeste gevallen
ziekmakend en stelde dat cle natuur en natuurlijke materialen veel
meer in de bouwwereld geïntegreerd moeten worden. Daar komen ook
de grasdaken en boomhuurders vandaan. In het volgende Heveaantje
zal ik wat meer over c'le l.rlosoÍle en achtergrond van Hundefiwasser
uitweiden.

Dan nu terug naar verwondering en onze schitterende natuur zo rond
Heveadorp. Tijdens mijn wandelingen en rustpauzen in en rond
Heveadorp ontmoet ik nogal wat Heveanen en steeds valt mij weer op
dat 'ons gezamenlijk genieten' en 'onze omgeving' de onderwerpen
van gesprek zijn. De mensen hier stralen overwegend enthousiasme,

tevredenheid en dankbaarheid uit. Ook dit zijn waardevolle
ingrediënten die, volgens de wijzen, weer bijdragen aan het welzijn
van lichaam en geest.

Ik vraag me dan ook regelmatig af of wij Heveanen door de bank
genomen niet een stuk gelukkiger en gezonder zijn en leven in
vergelijking met mensen die bijvoorbeeld in een drukke woonwijk in
de stad, ver van de natuur wonen. Misschien ook heb ik een te
eenzijdig beeld en zie en hoor ik de Heveanen niet die amper uit hun
huizen te voorschijn komen en voomamelijk achter de PC of
beeldbuis zilten. Toch heb ik een sterk vermoeden dat wij Heveanen
een duidelijke gemeenschappelijke factor hebben. WU wonen hier niet
zomaar'l Als je niet houdt van rust en natuur dan vetpieter je hier en

dan maak je toch dat je wegkomt? Daarom heb ik hier in Ileveadorp
dat sterke 'wij' gevoel en ondanks dat ik hierpas drie jaar woon voel
ik me Heveaan.

Christina Moormann

j Gevonrlen in dc specltuin: een shawl in alle kleuren van de ;
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Exclusief geselecteerd door
DrTurrurru vAN AppELTERN

ffií1h|ffi:i3'.".7,,,i.;.1,. "#ih",a3 tra;Ë):"ll;;;W""Htr)3"traïfii"*li,i'

Open dag bij Exclusief Geselecteerde Hoveniers

Datum: 17 juni 2006

91;:|S:" iït il*h r:r.'lr ni*rtrt';: ít*».tt, í"i**tr tr**r§" kqlnr u*;rr r{* d.}prtn H.}*r;,

l"rij qls írl:a{ tu*ii*jl 4. Jclsrrlr:rÍr:,tjr:,}q: l:lq}t,t:§.tir:.l t;

Krijgt u een nieuwe tuin of wilt u uw bestaande tuin veranderen? En weet u niet
goed hoe u dat moet aanpakken? Of wilt u vrijblijvend wat meer weten over het
rrut van een goed tuinontwerp en de diensten die een hoveniersbedrijf u kan
bieden'/ Kom dan op zaterdag 17 juni naar de Open Dag Hetp ik heb een
nieuwe tuitt bij de Exclusief door De Tuinen van Appeltern Ceselecteerde
Hoveniers. U knjgt een kijkje achter de schemen, en u ontvangt gratis het
n ieuwe Tuinontwerpboekje.
U kunt van 10.00 16.00 uur binnen lopen brj: Lensen Hoveniers BV.
Sandersweg 4 in Oosterbeek. Tel: 026-3333134. Website:
wrvw. lensenhoveniers.nl
Op deze dagzal er een schilderijenexpositie zijn van Carla Visser. Deze
kunstenares uit oosterbeek is geboeid door alles wat groeit en bloeit. zij is zelf
aanwezig om meer te vertellen over haar schilderijen.
Lensen Hoveniers is dealer van de Mobilane Kant&Klaar Haag en Royal Grass
Kunstgras. Wilt u weten hoe dit eruít ziet, dan kunt u het op 17 juni komen
bekilken.

Ob.jectieve informatie en hulp
De Exclusief door De Tuinen van Appeltern Geselecteerde Hoveniersbedrijven
hebben zich gezamenlijk tot doel gesteid te zorgen voor een betere
maatschappelijke tuinbeleving. Vandaar ook de Open Dag op l7 jr,mi. Met een
kqkje achter de schermen en uitleg over de vele manieren waarop u een tuin zou
kunneu aanleggen helpen zij u een eind op weg. U maakt kennis rnet de
werkwijze en ziet allerlei turnontwerpen en foto's.

Paaseieren zoeken op

Op Tweede Paasdag werden
op de Duno. Ada van Ileesl
VASt.

de Duno

zoals ieder jaar weer paaseieren gezocht
en Cees Bouwman legden een en ander

il

De belangstelling was ook dit jaar weer groot.



Op naar de eieren...

en de Paashaas!

Terwijl de Activiteitencommissie voor de koÍïe zorgt,



En Femke Matthijsen vindt met het gouden ei

Beste mensen von de qctívíteitencommissie en hulpouders,

Hortelíjk bedonkt voor de gezellige strootspeeldog. Wíj
het heel leuklll!

Poulo, Corlíjn en Jorien Lensen

vonden

Van de Activiteitencommissie:

Schaatsfestijn niet doorgegaan voor de kinderen!

Op 19 Íèbruari jl. was er weer een schaatsfestijn georganiseerd door
de Activiteitencommissie van de bewonersvereniging van Heveadorp.
Omdat afgelopen jaren veel belangstelling was voor deze activiteit
verwachtten we weer veel enthousiaste kinderen. Iedereen had de
uitnodiging ruim van te voren in de bus gekregen.

Op de sluitingsdatum voor de aanmelding waren er echter maar 8

kinderen opgegeven. Wij hebben toen besloten om alle kinderen te
vertellen dat het schaatsen niet doorging. De kinderen waren erg
teleurgesteld. Dat was ook te begrijpen.

Tot onze verbazing kwamen er de laatste 2 dagen voor 19 februarinog
veel aanmeldingen binnen. Er waren zelÍs aanmeldingen ingesproken
op het voicemail. Jammer dat die mensen geen moeite hadden
genomen dat eerder te doen.

Ilet is achteraf gezien dat door vele late aanmeldingen het
schaatsfestijn niet doorging. Met name voor de kinderen die zich wel
op tijd hadden aangemeld, was het een grote teleurstelling.
Het is voor sommige mensen blijkbaar lastig om een aanmeldstrookje
even in de brievenbus te doen. Om herhaling in de toekornst te
voorkomen willen we voodaan de mogelijkheid bieden om ook via de
mail aan te melden.
Dus voor de toekomst lees goed de uitnodigingen en meld je via de
mail aan! Je hoeft dan niet perse de deur uit.

We hopen dat we komend jaar weer voldoende deelnemers hebben om
de schaatsactiviteit door te laten gaan.
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Nationale straatspeeldag 2006-05-31

Al werkte het weer niet zo hard mee, de opkomst van de jeugd van
Heveadorp was overweldigend! Op de Ztuderlaan en het Heveaveld
was er een grote keuze aan spelletjesl

Het raden van het aantal knikkers in een grote glazen pot is gewonnen
door Rutger Stenks. Hij was er met zijn aantal van 315 het dichts brj.
Er zaten 408 kniki<ers in de pot!
Rutger heeft de hoofdprijs gewonnen: een mooie weekendtas van
3VO.

Volgend jaar zijnwe er weer met zijn allen brj !???! !l!l

ATTEI\TIE ; ATTENTIE, ; ATTENTIE:

19 augustus 2006

IItrVEAANS DORPSFEEST

Houd deze datum vrii !!!!!!!!!!!!!!!!!

REE-ZO ETECTRO WOH.I.D
OOSTERtsEEK

Utrechtseweg 86 Oosterbeek

ll



Indrukken van Java (2)

(Zoals eerder is toegezegd, velolgt Martijn Oomkes hier zijn reis
door Indonesië. Een deel van het gebied dat hij beschrijft, is de laatste
weken helaas volop in het nieuws door een grote aardbeving met
enkele duizenden slachtoffers en de dreiging van een vulkaan-
uitbarsting.)

Buiten Yogyakarta hebben we de Borobudur, de Prambanan en de
graven van de sultans bij Imogiri bezocht. Ook op deze plaatsen viel
hel geringe aantal toeristen op.

De Borobudur en Prambanan staan beide op de werelderfgoedlijst van
de Unesco en zijn vrij goed gerestaureerd. De Borobudur is een
boeddhistisch heiligdom en ligt op een heuvel. Vanaf een grote
vierkante basis loopt het massieve bouwwerk als met transen naar
boven steeds spitser toe. Alle omlopen zí1n zowel aan de binnen- als
aan de buitenzijde rrykehlk geomamenteerd met beeldhouwwerken uit
de boeddhistische traditie, onder andere levensboom, wiel, boecldha's,
mythische Íiguren, etcetera. Bovenop een groot aantal stoepa's,
waarbinnen steeds een Boeddhabeeld. Hoe hoger je kwam, des te
mooier werd het uitzicht op de omringende bergen.

De Prambanan is een Hinduïstisch heiligdom. Het is een groot
cornplex, maar hel belangrijkste en best bewaarde deel bestaat uit
zeven spitse tempels op een vierkant plein. De tempels zijn gewijd aan
zeven verschillende Hinduïstische goden waaryan Shiva en Vishnu de
belangnjkste zijn. Hun tempels zijn dan ook net iets hoger dan de
andere. Alle tempels zln ook hier rijkelijk gedecoreerd met
mythologische voorstellingen.

Bij de Borobudur en de Prambanan staken de sultansgraven van
Imogiri maar schraal af. Ook deze liggen op een heuvel. Het was erg
warm en we moesten erg veel treden omhoog lopen. Bovenaan
moesten we ons omkleden in traditionele sarongkledij, de mannen met
ontbloot bovenlijf, de vrouwen met blote schouders. Bij het graf van
de laatst overleden sultan was net een rituele plechtigheid aan de gang

die hinduïstisch leek. Dit ritueel van verering/eerbied voor de
overledenen gebeurt dagelijks. De sultan zelf (of liever: zijn stofïelijk
overschot) rust in een houten gebouw dat een ingangsdeur van hooguit
een meter hoogte heeft. Om binnen te kunnen treden moet je dus wel
buigen of knielen om eerbied te tonen. Eerst werden rituele gezangen
gezongen, daama gingen veel Javaanse mannen en vrouwen met een
klein offer van bloemen of vruchten, gewikkeld in bananenblad, naar
binnen. Heel bijzonder om dat zo te zien. Uit eerbied zijn wij niet die
ruimte binnengegaan.

In Yogyakarta brak een poode van mijn bril en deze bleek niet meer te
repareren. Voor slechts 25 euro kon ik een Japans kwaliteitsmontuur
kopen en werden de glazen uit mijn kapotte bril overgezet. Ik heb mij
voorgenomen, a1s ik weer een nieuwe bril nodig heb, een retourtje
Yogyakarta te boeken en mij daar een nieuwe bril te laten aanmeten.
Misschien is dat bij elkaar wel goedkoper dan een bril in Amhem
kopen.

Via Malang, waaÍ nog veel grote oude Nederlandse huizen staan, met
een fleurige bloemen- en vogeltjesmarkt en met het nostalgische
'tempo doeloe' koffiehuis Toko Oen zijn we verder oostwaafis
gereden naar de bergen vlakbij de bijzondere vulkanengroep van de
Bromo. Deze is beroemd vanwege zijn fantastische zonsopgang boven
een bijna buitenaards wlkanisch landschap.

's Nacht werden we om drie uur gewekt. Na anderhalf uur rijden in
een hotsende jeep door de nacht bereikten we om een uur of vijf een
hoog uitzichtspunt. Het was toen al niet meer helemaal donker en elke
minuut zag je de contouren van de Bromo en andere vulkanen
duidelijker. Beneden ons, als een grote witte band om de vulkanen,
zag je een dik pak mist. Daaronder moest - als in een tulbandvorm -
een zandzee liggen, en erachter zag je de vulkanen. Het leek alsof de
mist over de rand van de zandzee heen kookte om zich te verspreiden
over de daarachter liggende aflopende berghellingen.

Je zag het langzamerhand lichter worden totdat de zon de lulkanen
volledig bescheen. Echt indrukwekkend. Toen het helemaal licht was,
zijn we rn de zandzee aÍgedaald die nog volledig in de mist lag. Naast
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veel zandsporen van jeeps zag je vegetatie van een taai soofi gras,
verder niets. Voordat we aan de voet van de Bromo uitstapten,
dromden al paardeneigenaren rond onze jeep samen om ons een rit
tegen de r,ulkaan op op te dringen. Ook verkopers van souvenirs,
truien, mutsen, etcetera. Iedereen probeerl wat te verdienen aan enkele
tientallen toeristen.
Wij gingen zonder paard de beklimming van de Bromo aan, wat niet
moeilijk was. ln de mist hoefde je alleen maar de sporen en keutels
van de paarden te volgen om bij een aangelegde betonnen trap te
komen, waarover je het laatste stukje naar de kraterranci moest stijgen,
zo'r't200 treden. IIoe hoger je kwam, des te voller werd de lucht van
zwaveldampen die over de kratemand heen zweefden. Een vreseliike
lucht die het ademhalen stert bemoeilijkte en iedereen er toe dwong
steeds vaker te pauzeren en een lap voor de neus en mond te houden.
Bovenaan, op de kratenand zelÍ, konden de meeste mensen het maar
kort uithouden. Diep in de krater z.ag 1k een vrij klein rond gat
vanwaaruit al die verstikkende dampen werden uitgestoten. Geen
mooi gezicht, dus maar weer snel naar beneden gelopen om weef wat
normaler te kunnen ademhalen.

Na de Bromo zijn we naar de
plantage Kaliklatak gereden.
Een mooie tocht die
gedeeltelijk langs de Javazee
leidde en waarbij we soms ook
al een glimp van Bali
opvingen.

I{et logies op Kaliklatak is
heel eenvoudig maar de
bediening is erg persoonlijk.
Bijna de hele tijd staan twee
bedienden klaar om .je van
eten en drinken te vclclrzien.
De ternperatuur is hicr wat
aangenamer.

Kaliklatak is een onderneming van ruim 1000 hectare. Men kweekt
hier verschillende cultures, met name koÍïie, rubber, pincla's,
kruidnagelen, cacao en bananen. Koffie en rubber ondergaan een
eerste behandeling op de plantage zelf en worden daarna
geëxpofieerd. Bij de koffieverwerking viel op dat elke kofÍleboon
aparl wordt bekeken op kwaliteit. De slechte bonen worden er één
voor één tussenuit gehaald.

Vanwege de kwetsbaarl,eid voor ziektes neemt de cacao-aanplant aÍ-.

Daarentegen experimenteerl men met nieuwe producten bijvoorbeeid
tornaten. In totaal werken zo'n 450 mensen op de plantage, van wie de
meesten met vrouw en kinderen in de karnpong op de plantage zelf
wonen. De ondememing zorgt voor huisvesting en andere elementaire
sociale voorzieningen (school, gezondheidszorg) voor zijn mensen.
Dit deed me even aan Fleveadorp ten tijde van de fabriek denken.
Elders in Indonesië ztjn gratis sociale voorzien.ingen volstrekt
afrvezig.

De baas van de onderneming is een oude dame van meer dan tachtig
jaar, zonder kinderen. De werknemers beginnen ztch langzamerhand
angstig af te vragen hoe de ondememing zal worden voortgezet.
Niemand weet dat. De oude dame zelf woont in een stijlvol groot huis
met fi'aai uitzicht, zwetnbad en tuinterrassen die vol met Balinese
beelden staan. Erg mooi aangelegd allemaal.

Marlijn Oomkes
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Snel je rijbewijs!

dan naar:

Autorijschool

TOI\ VISSER

Schffirlaan 12
Heveadorp

Tel: 026 - 334168s

* gratis proefles ! !

loopt 't
lekker?

Ofknelt de schoen? 
{ '

tet bij uw aankoop op

kwaliteit. Bezoek ons,

wii adviseren u wiendelijlg
vriibliivend en vakbekwaam.
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