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Bestc Heveancn,

De zomer is alweer in zijn nadagen en wc kunnon
terugfiijkcn op diverse evenementen en aktiviteitcn:
Ér een gcslaagd dorpsfeest (helaas seen foto's voorhanden)

e het Hevea Tennistoernooi (;epasinatl).

c de hcrintreding van Rita als redactielid na een af-
wezigfieid van precies 2 jaarr. Welkom, Rita!

Evcneens een belangrijke gebeurtenis was de geboorte
van Annemijn lpagina 01. Hierdoor had Ineke Hoekerswe-
ver even geen tijd voor een kinderpagina. Nicolette
hceft haar best gedaan er ook wat moois van te maken.

We gaan met volle energie 19% in, maar voordat dat
zover is ontvangt u natuurlijk eerst nog het november-
nummer. Tot nummer 38!

Maarten Meijer Cluwen

En denkt u er aan dat per 10-10 de telefoonnummers veranderen;
voor ons betekent dit 026 i.p.v. 085 en een 3 voor het nummer.
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Nieus van de Bewoncrsvcrcnigng . . . . .

Het Hevea Tennistoern@i . .

Vakantiegevoel
Kinderpagina
Een amvulling op: Te gast op het landgoed f)uno. .

Groenclub: Minder maaien meer dieren
Natuurbe!evenisjc; een paam spijkergat
Bloemen en zaden ...
De Boekbabbel,of; iser nogiets r"rr.ti" l"r".i ::::.:::,:.::.::..
Autosticker Íleveadorp.,,...
Ons dorpsfeest op 8 juli 1995

Resto recnsie
Breitner in OosteÍbeek

IIet volgende lleveaantie verschijnt 25 november
1995, de sluitingsdatum voor inleveren van kopij is:
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tevens levering van nieuwe- en

gebÍuikte auÍo's

Heveaanse zaken

Tot oktober vorig jaar was de gedachte
aan een eigen bedrijf nooit bij Wilma
opgekomen. Tevreden met haar baan
als bedrijfsjurist bij de SEP, de samen-

werkende elektriciteitsproducenten in
Nederland, was er geen aanleiding
voor een dergelijke stap. Totdat ze via
via in contact kwam met een groepje
mensen, die een aantal zelfstandige
consulenten op verschillend gebied
wilde samenbrengen onder één dak.
Met als achterliggende gedachte, dat de
klant van de één de potentiële klant
van de ander kan zijn.

Het plan verkeerde in een pril stadium.
Zowel dak als consulenten moesten
nog gevonden worden. Voor de grap
vroeg Wilma of" ze al een bedrijfs-
juridisch adviesbureau hadden. Op de
wedervraag of ze interesse had zei ze:

"'Waarom ook niet?" En met die woor-
den zette zij haar hele lcven op z'n
kop.

Wilma, net dertig, had op dat moment
ruim zes jaar als juriste gewerkt. Aan

Een kennismaking met
Wilma van der Bruggen,
jurist. Zii runt sinds 1

juni van dit jaar haar
eigen Bureau voor Be-
drijfsjuridisch Advies
aan de Roëllstraat in
Arnhem.

het eind van haar studie Internationaal
Recht in Leiden kreeg ze haar eerste

baan, bij een investeringsmaatschappij
in Amsterdam. Tijdens de twee en half
jaar bij dat bedrijf had ze voornamelijk
met vennootschapsrecht te maken.
Daarna volgde de overstap naar de
SEP in Arnhem, waar z,e bedrijfsjurist
werd. Een zelfstandige functie, waarbij
het opstellen van juridisch waterdichte
contracten met zakenrelaties als leve-
ranciers en aannemers de hoofdmoot
vormde. Daarnaast was ze verantwoor-
delijk voor internationale uitwis-
selingscontracten. Hierin worden de

afspraken over het uitwisselen van
energie tussen omringende landen en
Nederland vastgelegd.

Haar kennis van de juridischc voet-
angels en klemmen in het bedrijfsleven,
haar specialisatie op het gebied van
contracten en de specifieke Neder-
landse en Europese wetgeving die
daarover gaat, maakte dat het nemcn
van de stap naar een bcstaan als
"kleine zelfstandige" in haar gedachten
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str.:eds rcèlere vormen aannam. Ze
lichtte al snel haar werkgcver in over
haar plannen, kondigde per 1 maart
haar ontslag aan en begon per 1 juni
van dit jaar met haar eigen bodrijf. De
SEP zag haar ongaarnc vertrekken,
maar z.orgde kryaal voor een vliegende
start. Z-e, kreeg twee grote, langlopende
opdrachten mee. "Dat was fantastisch
van ze", zegt Wilma.

fikse vcrbouwing ging een deel van do
groep al per 1 maart van start. Dc
groep telt drie starters, waarondor
Wilma. De overigen waren al langer
zefistandigbezig.

Wat doet nu een bedrijfsjuridisch ad-
viesbureau? Trefzeker beantwoordl
Wilma deze vraag. "Een bedrijfsjuri-
disch adviesbureau adviseert onder-

nemingen op ccn aantal gcbicdr:n. Als
eerste zijn er de contracten. Een bc-
drijf kan mij die voorleggen ter booor-
deling, of mij vragen het contract op te
stellen. Het is het leukst om afspraken
die mensen denken te hebben gemaakt
perfect op papier te krijgen. Ten twee-
de zijn er de zaken op hct gebied van
het vennootschapsrecht. Hier adviseer

ik de optlrachtgevers bij hct kopen cn
verkopen van aandelen in bcdrijven, of
bij overnames. Mijn taak is problemcn
te signaleren en te ondervangen, voor-
dat die het probleem van de opdracht-
gever worden. Als onaÍhankelijk juri-
disch adviseur heb je voor het bedrijf
het voordeel dat je niet direct betrok-
ken bent, waardoor je vaak een beter
overzicht hebt," aldus Wilma.

Opdrachten op het gebied van het
Mededingingsrecht is een derde ac-
tiviteit. Dit is alles wat past bimen het
kader van concurrentie, aan de hand
van de Nederlandse en Europese wet-
geving. Zo zou een bedrijf, die bij een
groep gelijkgerichte bedrijven kartel-
vorming vermoedt, Wilma kunnen
inschakelen om te bezien welke juri-
dische stappen er kunnen worden on-
dernomen. Vierde adviesgebied is het
begeleiden van onderhandelingen. "Als
juridisch adviseur méédoen", spreekt
Wilma vol vuur.

Naast de zelfstandige opdrachten voor
het bedrijfsleven biedt \Milma haar
ervaring aan voor interim opdrachten.
"Ik kwam op het idee doordat bij de
SEP cen groot probleem ontstond toen
er een gclede vervangster gezocht
moest worden voor cen bcdrijfsjuriste
die met zwangerschapsverlof grng",
vertclt Wilma. "Het is bijna onmogelijk
icmand te vinden die ervaring heeft èn
tijdelijk beschikbaar is. In dat gat in de
markt kan ik voorzien. Ik kan zo'n
plaats tijdelijk opvullen en adviezen
geven, die aansluiten bij de praktijk
van het bcdrijf. Zoclat men er echt wat

mee kan. En dan gaat het nict allccn
om zwangerschapsverlof. Bij elkc lan-
gere afwezighcid van een vaste juri-
dische medewerker kan ik tcr plekkc
ingezet worden."

Zn sluit haar verhaal af, beschouwend
nu. "De belangrijkste les die ik hcb
gelcerd in dit vak komt van mijn eerstc
baas. Nadat ik mijn eerste contract,
een boekwerk van vele bladzijden, mct
rode oortjes doorgeworsteld had, moest
ik mijn baas van mijn bevindingen
verslag doen. tk wees hem op wat
zinnstjs5 en puntjes die naar mijn
mening verbeterd konden worden.
Toen keek hij mij aan en vroeg: "Maar
wat staat er nu niet in?" Daar had ik
absoluut geen antwoord op. "Hoe moet
ik dat nu weten", was mijn reactie.
Waarop hrj zei: "Dat is een kwestie van
ervaring!" En daarin had hij gelijk.
Over die ervaring beschik ik nu. Als je
een contract leest gaat het vooral om
wat er niet in staat. Daar maak ik
dagelijks gebruik van. Niet alleen bij
contracten, maar bij alles wat ik doe.
Daar kun je behoorlijke gaten mee
dichten."

.Iorien .Ioustra

De groep consultants had zich begin dit
jaar definitief gevormd. Het werden er
twaalf, waaronder een psycholoog, een
belastingadviseur, een de-
tacheringsbureau en een architect. Ook
het pand was gevonden. Een villa aan
de R<lëllstraat, in de Bur-
gemeesterswijk in Arnhem. Na een
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ljrank en vrij gezegd

Het moet maar eens gezegd worden: zoals de Domtoren bij utrecht
hoort, Het Empire state building bij New York en de Euromast bij
Rotterdam, zo hoort Heveadorp bij Doorwerth!!

AIs geboren Doorwerthenaar ben ik
daarom ook wat trots op de fraaie
woonkern Heveadorp, één van de vele
parels in de kroon van mijn prachtige
dorp, gelegcn in het idyllische heuvel-
landschap aan dc Rijn. Het bosrijke
boomgebied van de Veluwezoom net
buiten het statige Arnhem. Een his-
torisch dorp ook.

Reeds in het jaar 1260 wordt ons
fraaie kasteel beschreven als de heer
Van Vianen het kasteel inneemt en in
de brand steekt. Ridders, jonkvrouwen,
vazallen en gepeupel zijn ons voor-
gegaan. langs de schitterende velden en
over de schilderachtige wandelpaden
die Doorwerth rijk is.

En pkrtscling, ergens aan het eind van
de Doorwerthse tijdbalk, vergelijkbaar
met het ontstaan van de mens in de
wereldgeschiedenis (ver, ver na de
dinoos) kwam er bedrijvigheid in onze
Doorwerthse hossen: we kregen in-
dustrie.

Doorwerth bloeide als nooit tevoren,
met de Heveafabriek als kloppend
hart. En zo heeft Doorwerth vele ge-
zichten. De edelen van Kievitsdel, de
nouveaux riche in de clusterwoningen
en, het Heveadorp als voorbeeld van
een gezelkge arbeiderswijk en de
nieuwe stroom westedingen die hun
woongeluk beproefden aan het Seel-
beekdal.

Lyrisch word ik, als ik mijn Doorwerth
mag beschrijven. Dunoplateau, Hune-
schans, Seelbeek, de Doorwerthse
heide, het lijkt wel een sprookjestuin.
Met als absolute klapper de unieke,
monumentale rietenkapwoningen die
Doorwerth rijk is (en waarin ik be-
voorrecht ben te wonen).

Denk ik aan Doorwerth, dan denk ik
aan feesten. Het jaarlijks terugkerend
feest op het Heveaveld is allang niet
meer voor de omwonenden van het
veld alleen. Uit heel Doorwerth vinden
de mensen de weg naar dit spektakel
waar gezelligheid en verbroedering
centraal staan.

Sportief Doorwerth: ooit begonnen als
een fatrricksploegje, is hct Doorwerthsc
Duno SV uitgegroeid tot een ficre en
hechte vereniging, waar menig Door-
werthcnaar zich op een gezonde ma-
nier kan uitleven. Doorwcrth als mid-
delpunt van wereldnieuws als blijkt dat
hier en nergens anders Gerrit-Jan
Heijn is verstopt....

Hoe langer ik in dit deel van Door-
werth woon, hoe meer Door-
werthenaar ik mij voel. En zolang de
mensen "Niveadorp?" blijven zcggen
als je ze vertelt waar je woont, roep ik
[J, inwoners van de woonkern Hevea-
dorp behorende tot Doorwerth con-
form de gemeentelijke verordening van
Ol-01-1Y23, om hetzelfde te doen,
namelijk,

met vriendelijke groeten afsluiten,

Frank Pieplenbosch
Beeklaan 36
6865 VH DOORWERTH

Te Koop:
Elektrische typemachine met veel
extra's. Nieuw type, slechts 1 jaar

gebruikt.
"Triumph-Adler Gabriöle 100"

Í 175,_

Ada van Heest
n 33725't
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Baby Bulletin

Op 11 augustus krcgcn Mark & lnckc (U wcct wcl: van de kinderpagina) van

Nieuws van de Bewonersvereniging

Notcert u vast in uw agenda:
s maandag 22 januari 1996, De Al-

gemene Ledenvcrgadering van de
bewonersvcreniging Hcveadorp.

In verband met het aftreden Ster 22
januari tevcns ecn oproep voor:

§ ecn penningmeester met bij voor-
keur cnige administratieve ervaring

c algcmeen bestuurslid

Hct hcstuur

Oppas gevraagd voor í-jarig
meisje + t.z.t. baby 2-3
ochtenden per week.

Fam. Verlinden
Heveadorp 338043

Dit bulletin houdt u op de hoogte van de ont-
wikkelingen en activiteiten van de Bewoners-
vereniging Heveadorp en haar commissies.

3oboran 
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het r edactieadr e s nrct ver nrclding " publiceren" .
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Weverstraat 13
6862 DJ Oosterbeek
Telefoon 085 - 33 35 35

Herenstraat 25
391 1 JB Rhenen
Telefoon 08376 - 6402
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Het Hevea'l'ennistoernooi

Zon<lag 2 juli was het weer zover. Het tweede Hevea tennistoernooi
vond plaats onder werkelijk schitterende weersomstandigheden.

zich irouwcns ccn cnÍhotrsiasi i()c-
schotrwcr belrlonclci i.,iicis kon Rintiri
wccrhtlutlcn ()n1 aiul dil Ítlcrntxli dccl
ic ncnrcn cn zc wisi zclfs ntlg ó gan-rcs

in de wachÍ tc slcpcn.

l)orlr dc cn()rme hiiic cn tlc cxtrcmc
insptrnning was he t tticn ccht noocl-
zakclijk orn heÍ vochtgchaltc tlp pcil to
lrrcngcn. Tenslottc, na ccn laatsto ioasl
op dc akiivitcitoncommissic, ging icdcr-
ocn nloc maar voldaan naar huis.

Karin Koppeschaar

Gevr-rr rden.
Op iertrrispark DUl.lO is z<tvJag 2

juli eerr trairrirrgsjack aclrier-
gebleven. Fiet is op te lralerr op

i{r,rclrderlaarr 17

Tegcn Liencn bctradcn dc 35 deelne-
mers en hun aanhang het tcnnispark
van DUNO. Kindorwagens, buggy's en
peuters wcrdcn hcr cn der geparkeerd.
Bij toerbeurt werdcn kinderwagens ge-
duwd en baby's gewiegd, zodat de
jongc oudcrs rustig hun partij konden
spelen. Voor «le pcuters is op het ten-
nispark een goed omheinde speelplaats,
zcd,at ook zli zich heerlijk konden
uitleven. Iedereen heeft zich deze keer
blcssurevrij de dag doorgeslagen!

Vanaf + 12.00 stond er een voedzame
lunchbuffct in dc kantine, want er
werden heel wat calorieën verbrand.
Tocn 's middags allc dcelnemers 6
maal een half uur haddcn gespeeld,
brak het spanncnde momcnt van dc
prijsuitreiking aan. In de D-catcgorie
was de winnaar onmiskenbaar wcder-
om Adrie van Bekkum, en wel met 53
games. De aktiviteitencommissie heeft
besloten om hem tot C-speler te be-
noemen en roept bij deze de Heveanen
op om harder te oefenen, want deze
man moet toch tc verslaan zijn!

Veel verwachten we van de jeugdige
Chantal Wayer die met 3ó games twee-
de werd. En ook Tineke lrhnkering,
met 29 games derde, liet heel wat
heren in het gras bijten.

lnde E-catcgorie was het cen nek-aan-
nck race. Gerard Wayer (door zijn

ovcrwinning een Hcvea D-speler ge-
worden) won hier met 29 games, ge-
volgd door Robert Jansen met 28
games. En derde werd Berend-Jan
Joustra (Hoe is het mogelijk!) met 24
games.

In de F-categorie is de meest verbeten
strijd gevoerd. Er werd geen punt
cadeau gegeven. De aktiviteitencom-
missie heeft voor de toekomst de hoop
dan ook op deze categorie gevestigd.
Er liep ongelofelijk veel nieuw talent
op de baan. Wat denkt u van een Bert
Eimers, die met veel flair 48 games
binnen haalde en daarmee eerste werd.
Jack Ooyhuizen werd met 40 games
een goede tweede en Nellie Jaliens
(versloeg met 28 games maar net haar
zoon Tinus) werd heel gracieus derde.

Tocn alle pnjz.en en felicitaties in ont-
vangsL waren genomen, werd het even
onrustig op hct terras, want wie zou dit
jaar de felbegeerde sportiviteitsprijs in
ontvangst mogen ncmen? Sportief
waren we natuurlijk allemaal,.maar de

. jury was het er unaniem over eens, dat
één speelster zich in het bijzonder
onderscheiden had. En dit was:

Rintai Mulder

Nog maar vier weken geleden was zij
bevallen van een prachtige zoon, die

-10-



Vakantiegevoel

klet zit er voor de meesten weer op; de vakantieperiode. Meestal een
aaneengesloten periode van een aantal weken, waarin de dagelijkse
gang van zaken op het werk of van een studie even vergeten kan
worden. Heerlijk.

Vcel mensen kijken hier al lang naar
uit en maken alvast grote plannen.
Weg van je collega's, chef, klanten,
medestudenten of docenten. Wat kan
cr nog misgaan? Niks tmh! Een sa-
menstelling van ervaringen, hier en
daar versterkt, maar met een kern van
waarheid en hopelijk een moraal.

Gezellig op vakantic op de camping in
Frankrijk. Een hecrlijk land, want je
komt er gelukkig niet zo veel van die
vervelende Duitsers tegen, want die
spreken geen Frans. De caravan vol-
gepakt met bintjes, hagelslag, pin-
dakaas en een rantsocn ingeblikt vlees
voor de komende 14 dagcn. Jc krijgt
cen prachtige plaats tocgcwezcn. Niet
te vcel z,on, niet te vcel schaduw, prc-
cies goed. Nu lckker aan de slag.

De gehuurde carayan met voortent kan
opgezet worden voor de nacht. Het is
al 17.30 uur, hopelijk is het met een
klein halfuurtje gefikst, zodat snel kan
worden gegeten. Achteraf was het
misschien toch wel handig geweest om
de constructie in Nederland eens een
keer op te zetten, want 2 uur later was
de hoofdpersoon in kwestie tot genoe-
gen Yan naboerende buren nog net zo
ver als toen hij begon. Met behulp van
een paar roodverbrande landgenoten
(die zijn er in overvloed op campings
in Frankrijk) stond het geheel tenslotte
binnen een kwartier.

De andijvie en gehaktbal warcn inmid-
dels gereed. Alleen jammer dat de
Doesburgse mosterd thuis is gelaten. Je
mist dan toch icts. Ook de buren
warcn inmiddels op het idee gekomen
tc gaan eten. Inmiddels hebben ze de
BBQ aangestoken. De, op het elkaar in
de gaten houden na, meest favoriete
activiteit op een camping. Daar had
onze hoofdrolspeler geen rekening mee
gehouden, want natuurlijk stond de
wind precies verkeerd. Na het flesje
Heincken dan maar even douchen.

Blijkbaar is ook het douchen een ge-
liefde activiteit, want ook hier is hij
niet de enige. Na een kwartier komt er

een douche vrij. Het water is koud, de

straal zonder kracht en de afvo,cr ver-
stopt. Kortom, de vakantie is niet echt
prcttig begonncn, maar wat niet is kan

nog komen.

De nacht verliep redelijk voorspoedig.
Dc BBQ-ende buren hielden het al om
3.00 uur voor gezien en de zon kwam
pas tlm 5.30 uur op. Al met al toch
zo'n tweeëneenhalf uur nachtrust: het

kon slechter. Eerst maar even naar de
WC. Trrch jammer dat de sanitaire
voorzieningen niet die hygiène en
privacy kennen, zoals je die thuis ge-

wend bent. De buurman op het hurk-
toilet heeft aan de geluiden te horen
last van de BBQ van de vorige dag.
Terwijl hij denkt dat zo'n hurktoilet
toch ook zijn voordelen heeft, trekt hij
nietsvermoedend door. Enkele secon-

den later heeft hij deze gedachte al
weer verworpen, eD sopt met ziin
voorheen hagelwitte, en nu ook drijf-
natte Nikes terug naar de caravan.

Goed nieuws! De buren gaan verkas-
sen. Nu gaat hij er eens goed voor
zitten. kkker in de zon, petje op,

ontbloot bovenlijf, pilsje erbij, kijken
hoe de buren verhuizen. Na de voor-
stelling lekker een eindje fietsen op dc
eigen Gazelle met 3 versnellingen,
meegenomen achter op de caravan.
Ondcrweg worden onzc Hollandse
vakantiegangers verrast door een plot-
scling opkomende stortbui. De cam-
pingbeheerder had hcn nog wcl in het
Frans gewaarschuwd. Waarschijnlijk
dacht hij dat, il plcut, plcur op bete-
kcndc.

Terug op de camping stond hcn ccn
andcre verrassing te wachtcn. Aan de
atto zag hij al wie de nieuwe buren
waren; hun overbuurman uit Nedcr-
land: Jan met zijn vrouw Carla, inclu-
sief oma cn twec ctters van kindercn.
Zij hadden al ontdekt wie hun naastc

buren op de camping warcn, war.t ze
hadden zich al in de campingstoclcn
genesteld. Tot ovcrmaat van ramp was
zijn kratje Heincken, dat hij in de
schaduw onder de caravan had gezet,

al half leeg. De achterkant van de

caravan was door voctballende kinde-
rcn gebruikt als doel. Dc bal, die overi-
gens slecht roldc in de modder, had

duidelijk zrjn sporen nagelaten op
caravan, Yoortent en de auto.

Voor sommige mensen is de vakantie
vaak te kort, Voor de beschreven
hoofdrolspelers leken het wel 6 weken,
2 wcken observeren op de camping,
samen met de buren heeft geresultcerd
in fraaie horizontale bruin-witte stre-
pen op het bovenlijÍ. Dcz.e mensen

waren in ieder geval blij dat ze weer
thuis waren. trkker onder de douche,
heerlijk je eigen WC. En de gehaktbal
met Doesburgse mosterd smaakt toch
net iets beter dan in het buitenland, om
nog maar te zwijgen van het lckkere
koude pilsje uit de koelkast. Er werd
stiekem alwecr verlangcnd uitgekeken
naar de bergen werk die er te verzet-
ten zijn na de vakantie.

Richard van Oosterwijk

-72-
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Een aanvulling op: Te gast op het landgoed Duno.
(zic lte@n ic nt- 36)

Het was geenszins mijn bedoeling om
wie dan ook verdacht te maken of te
beschuldigen. Het voorbeeld dat ik gaf
was slechts een incident ter verduidelij-
king.

Reactie Dunoplateau

Hierbij ecn briefje dat ik een klacht
wil indienen over het schrijven over de
hond in het dorp. Ik ben het er echt
mee eens dat ze op bepaalde plaatsen
aan de lijn moeten en daar houden wij
ons ook echt aan, want er is plaats
genoeg om ze los te laten lopen. Maar
moeten wij ons daaraan houden als de
paarden daar vrij mogen lopen en alles
helemaal vertrappen. Als het geregend
heeft kun je daar niet lopen van de
modder. Mag dat dan we| laat daar
dan ook eens op gelet worden.

Mevrouw Berendsen

De
genoemde pcrsoon was naar allc waar-
schijnlijkheid hclemaal geen inwoner
uit Hevcadorp, maar iemand uit dc
verdcrc omgeving. De mensen die mij
al langcr kenncn, wcten dat wij jaren-
lang cen hond haddcn en daar nét zo
dol op waren als velen van u op uw
huisdier.
Maar ik heb ook hart voor de natuur
om ons hecn. En dat kan gelukkig
samen gaan met goed zijn voor onzc
huisdieren, maar dan op plaatsen waar
dat is toegestaan. Dc gemeente is wat
dat betreft duidelijker en plaatst bord-
jcs mct: "aanlijncn niet vcrplicht". [k
hoop hicrmcc een cvcntueel mis-
vcrstand tc hebbcn rcchtgczct.

S.K. van Huijzcn.

-16- -17-

GrOenClUb: Minder maaicn meer diercn

De manier van maaien is in de af-
gelopen vijftien tot twintig jaar sterk
veranderd. Lange tijd werd in wegber-
men, op dijken en in openbaar groen
veelvuldig gemaaid om een "nette",
korte grasmat te behouden. De laatste
tijd wordt echter steeds meer rekening
gehouden met natuunvaarden. Het is
vooral de flora die daarbij volop de
aandacht krijgt.

Door een tot twee keer per jaar te
maaien en daarna het maaisel af te
voeren, krijgen allerlei planten steeds
meer kansen. Bloemrijke hooilanden en
"bonte" bermen zijn hiervan het resul-
taat. Dit is van groot belang omdat de
natuur in Nededand sterk onder druk
staat. Naast plantensoorten kunnen ook
veel dieren hiervan profiteren. Het is
dan ook van groot belang om bij het
maaibeheer niet alleen rekening te
houden met plantcn, maar ook met
dieren.

"Vlinders als leidraad"
Het leven van vlinders voltrekt zich in
een aantal stadia: ei, rups, pop, en

Onder bovenstaand motto is de Vlinderstich-

ting gestart met een landelijke voorlich-

tingscampagne natuurvriendelijk maaibeheer.

vlinder. Daarom stellen ze verschil-
lende duidelijke eisen aan hun leefom-
geving. De volgende aspecten zijn
hierbij van belang:

* temperatuur
Vlinders hebben warmte nodig. Daar-
naast hebben de meeste vlinders be-
hoefte aan enige beschutting tegen de
wind.

*waard-en nectarplanten
De meeste rupsen zijn heel kieskeurig
en eten maar van enkele plantensoor-
ten. We noemen dit de waardplanten.
Vrijwel alle vlinders hebben nectar
nodig. Een goed leefgebicd voor vlin-
ders bevat dan ook waardplanten en
van het voorjaar tot in de herfst, bloei-



cn(ic ncciarplantern.

*variatic in lancischaps- cn vcgctaÍic-
sIrucIurcn
Om zich grrcd te: itunncn vcrplaatscn
cn ttrii'rtit'tt'rt, nl()ci cr vari;riic in
hotlgie cn samcnslclling van dc ycgcta-

tic zijn.

etlvcrw intcringsmogclijkhcden
De wijze van ovcrwir.rtcrcn vcrschilt
pe:r vlindcrsoori. Dit kan plaatsvindcn
als ci, rups, pop ol vlindcr. Vorlr allc
statlia gcldt echtcr dat ccn ongc-
stoorclc, hoschuitc plck van gr<lot bc-
lang is.

Niet allccn vlindcrs stc:llcn dczc ciscn
aan hun lccl'omgcving. Ook allcrlci
andcre insoktcn, kle inc ztxrgclicrcn,
amfibicèn cn reptielcn stcllen srxrrtgc-
lijkc ciscn. Z<t z.ullen in ovcrstaanclc
ruigcrc vcgetatics ztlwol de citjos cn
rupscn van vlindcrs als paddon en
salanrantlcrs kunncn ()vcrwintcrcn.
Behccrsmaalrcgclon waarbij rckening
wordt gchoudcn met clc ciscn dio vlin-

clcrs aan hun lcoíorngcving stcilcn, zijn
or)k voor andcrc clicrcn van hci gnlotr
slc gelar.rg.

Wc li,urrncn stcllcn clai vlintlervrie:n-
ciclijk nraaibchccr naÍuur vricnclclijk
turaaibchccr is.

*variaiie

flct strevcn naar zovocl rnogclijk vari-
atic: in tlc siructuur van cle vcgclaÍic
lllocl ccn bclangrijk uitgangspunt zijrr
bij ccn natuurvricndclijk maaibchecr.
Als korlc. hogc cn ruiglcvcgctalic nuasl

clkaar vrxrrkilmcn, is ccn goccl lccf-
gcbied vtxrr talloze planton cn dicrcn
gowaarborgd. Van bclang is verdcr tlaÍ
ovcrgangen tusson bijvoorbccld gras-
landcn e n sLruwclcn gclcidcliik vcr-
Iopcn. Klcinc aanpassingcn in hct
maaibehcct kunncn al voldocndc rijn
om dit te rcalisercn.

*grat.ige vcgctatics
Hct hchccr vun grazigc vcgctatics is

vaak vooral gericht op hct instandhou-
dcn van dc aanwozigc llora cn vcgcta-

J§.rl\-\. .'r ii§À+l§\
e-'l:"-Fj,
\3."'§=r,,
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tic. In dc meeste gevallcn zal dit beÍe-
kcnen dat twee keer per jaar wordt
gomaaid. Alleen op erg voedselarme
plaatsen zal een kecr per jaar worden
gemaaid. In alle gevallcn geldt dat het
maaisel afgevoerd wordt, waardoor de
vcredsclrijkdom van dc bodem niet'zal
toenemen.
Bij een beheer van twee keer per jaar
maaien en afvoeren, geldt dat de beste
maaitijdstippen juni en eind augus-
tus/begin september zijn. Hierdoor zijn
het voedsclaanbod in de zomer en
beschutting in de winter gegarandeerd.
Bij een keer per jaar maaien en af-
vocren wordt eind augustus/begin
september aangeraden.

*gefaseerd werken
Iedere maaibeurt is een directe aanslag
op de flora en fauna van een gebied.
Voedsel en beschutting worden in een
klap wcggevaagd. Aanwezige eieren,
rupsen en poppen sneuvelen tijdens de
werkizaamheden. Voor het voortbe-
staan van allerlei dieren is het dan ook
noodzakelijk dat er gefaseerd wordt
gewerkt. Bij iedere maaibeurt moet
minimaal tien tot twintig procent van
de vegetatic blijven staan. Deze stuk-
ken worden dan bij de volgende maai-
beurt wel meegemaaid, terwijl andere
delen blijven staan.

Inïormatie: De Vlinderstichting, Post-
bus 506, Wageningen. De tekst is van
Henkjan Kievit.

Natuurbelevenisje; een
paars spijkergat.

Ik had z,itten lezen in de. fellc zon.
Toen ik mijn zonncbil afzcfie zag 1k

een paaÍse vlck. Bij nadcr onderztrck
bleek het een spijkergatje in het luik
dat wc als tafelblad gebruiken. H<x:
kwam die kleur daarin. Het antwoord
kwam onverwacht. Een klein soort bij
kwam aanzetten met een stukje paars
vloeipapier leek het. Met veel han-
digheid werd het stukje in het gat
geplaatst. Daarna vloog de gevleugelde
behangster weer terug met een stukje
van het blad van wilgenroosje. De
nijvere behangstcr knipte een mooi
rond stukje van het bloemblad en
plaatste dat in het spijkergat. Na het
stukje te hebben afgelcverd vloog ze

nog cnkele keren heen en weer met
stukjes van dezelfde kleur. Later vloog
ze heen en weer en bracht ver-
moedelijk stuifmeel in het gaatje. Toen
het donker werd sloot z.e het gaÍ al
met haar eigen lijfje. 't Wollig achter-
werkjc bleef je z\en. Ze zal haar eieren
in het gaatje gelegd hebben en de
andere morgen hcÍ gaatje dicht ge-
maakl hebbon met heel kleine steentjes
of ;zandkorreltjes.

A. Thomas
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Bloemen en zaden

Bloemen zijn voor de vermenigvuldiging van een plant. Maar
hoe gaat datin zijn werk? Om die vraag te kunnen beantwoor-
den moeten we eerst naar de bouw van een plant kiiken. De
tckening laat een dwarsdoorsnede van een bloem zicn.

I = kelktrlnd;
2 = kroonblad;
3 = meeldÍaàd;
4 = stampeÍ;
5 = vruchtbeginsël

zaadknoppen-

Een blocm bestaat uit een kelk, eeri
kroon, meeldraden, cen stamper en ecn
vruchtbeginsel. De kelk van een bloem
wordt gevormd door de kelkbladeren,
dic meestal groen zijn. Daarboven
zitten dc kroonbladcren. De kroonbla-
deren zijn vaak prachtig gekleurd.
Denk maar aan de kroonblaadjes van
cen roos of van een viooltje.
De mccldradcn, dc stampcr en het
vruchtbeginscl met dc zaadknoppen
zijn de belangrijkste ondcrdelen van
een plant voor de vcrmcnigvuldiging of
voortplanting. Dit gaat als volgt:

Een stuif nrcelkorrel kontt I.erecht op d.e

stamper en dringt door tot de zoad-
krnppen ín het vnrchtbeginsel. Dit
noemen wij bevruchting. Ntt gaan de
zaadjes zi.ch orttwikkelen. Het vruchtbe-
ginsel verandert langzaont in een
vrucht. In die vrucht zitten de zaadjes,

waaruit later weer nieuwe planten kun-
nen groeien.

De nieuwe zaden moeten nu nog veÍ-
sprcid worden. Dat kan op verschil-
lende manieren: door de wind (zoals
bij de paardebloem), door met haakjes
aan de vacht van een dier te gaan
hangen (zoals met klitten van de klis)
en door vogels. De vogel eet de zaad-
jes op en poept ze een eindje verderop
wecr uit.

Zo komt het zaad uiteindelijk op de
aarde terecht en kan er cen nieuw
plantje uit groeien. Dat nieuwe plantje
krijgt ook bloemen, maakt dan zaadjes
en die zaadjes worden weer verspreid.
Zo is het kringetje rond.

De Groenclub.

-20-
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De Boekbabbel, of: is er nog iets leuks te lezen?

Daarvoor begint in september in de

Bibliotheek Doorwerth het leespro-
gramma "Br:eken met een staartje":
Hou je van dieren? Dieren met een

staart of zonder staart? Dieren die
knorren, blaffen, brullen of sissen?

Kom dan naar de bibliotheek en doe
mee met het leesprogramma!

Naast deze activiteiten zijn er natuur-
lijk ook stapels nieuwe boeken binnsl
gekomen sinds de vorige Boekbabbel.

Rindert Kromhout schreef Rare vogels:

"'Aha!'riep ze opnieuw. 'lk heb je!'
Zn htef haar zwaard. het publiek
was ademloos van spanning.
'Neen!'smeekte de schone maagd.
'Doe het niet.'

Moord op de schone maagd. Zo heet
het toneelstuk dat de fazant Roberto
en zijt vrienden overal in het land
spelen, een spannend verhaal vol liefde
en bloed. Directeur van het toneelge-
zelschap is de buldog Socrates. Terwijl
ze elke dag optreden, maken de dieren
een avontuurlijke tocht naar een grote,

Over een maand is het weer Kinder-
boekenweek, om precies te ziin van
4 t/m 14 oktober. Deze Kinderboeken-
week zal in het teken staan van huis-
dieren, honden, katten, maar ook andere
kleine huisdieren zullen in het zonnetje
worden gezet.

oude villa, waar z.e de winter zullen
doorbrengen. Alles lijkt prachtig, geen

vuiltje aan de lucht. Maar... Waarom
wordt Socrates steeds zo zenuwachtig,
als een van dc spelers iets te lang bij
de groep wegblijft? En wat is er voor
vreemds aan de hand met de bewoners
van de villa? Een lekker, spannend

verhaal om voor Le lezen of zelf te
lezen vanaf zo'n 8 jaar.

Twee tovenaars is een betoverend
prentenboek met heuse hologrammen:
Tovenaar Womaan leeft al duizenden
jaren gelukkig en tevreden in zijn dorp.
Maar op een dag krijgt hij een buur-
man, Faka, ook een tovenaar; Faka

vertelt iedereen dat hij de goedkoopste

tovenaar van het dorp is en pikt zo de
klanten van Womaan in. En dat is het

begin van een heftige strijd, waarin de

tovenaars elkaar veranderen in
"weerzinwekkende watersPuwers",
harige spinnen en griezelige vleer-
muizen. Toch blijkt dat niet dc oplos-

sing te zijn! Een prentenboek om voor
te lezen aan kinderen vanaf 5 jaar.



ln de Zoeklicht-serie rs ecn nreuwe
thriller verschenen: Paniek bij hct
Jeugdjournaal, gcschrevcn door Bies
van Ede:
de oom van Peter werkt bij de radio.
Op een middag mogen Peter en Ellen
met hem mee naar de studio's:

"'lja,"zegl oom Wout.
Hij ziet Peter en Ellens gezicht
Zn kijken beteuterd.
"Dit hadden jullie niet verwacht,
hè?'
Nee, dit hadden ze niet verwacht.
De studio is een klein kamertje.
ln één muur zit een groot raam.
Voor de ruit staat een tafel vol
knoppen.
Er staan twee microfoons.
Aan de andere kant van de ruit
staan allerlei kastjes.
Er staat ook weer zo'n tafel vol
knoppen.
Peter zucht.
Het ziet er niet spannend uit.

Het valt allemaal een beetje tegen.
Zelfs bij de studio van het Jeugdjour-
naal liikt het saai. Totdat er opeens
vier mannen met een pistool bin-
ncnkomen. Dan wordt het wel span-

nend....
Een v-erhaal in korte zinnen en mak-
kelijke woorden voor kinderen vanaf 9
jaar.

Pete Fortuin heeft alle tien jaren van
zijn leven in Australië doorgebracht,
maar zijn vader komt uit Fairfield, een
klein plaatsje in Nieuw-Zecland. Op
een dag keert de 'Australische tak' van
de familie Fortuin voorgoed terug naar
Fairfield. Pete vindt het wel spannend

al die mcnscn uit de verhalen van ziil
vader nu eens in het ccht te zien. Maar
hoe zullen dc Fairfieldse neefjes en
nichtjes: Tessa, Tracey, Jackson. Lolly,
op hém reageren, die 'jongen uit Aus-
tralië'? Al op de dag van aankomst
leert Pete ze kennen: de bende van
Fortuin! Zn onderwerpen hcm aaÍt
zware beprcrevingen: hij moet eerst
maar eens bewijzen een échte Fortuin
te zijn-daarna mag hij misschien ook
lid worden van de bende. Pete wil
natuurlijk niets liever dan meedoen.
Zelfs als hij daarvoor àjn grootste
angst moet overwinnen: 's nachts in het
pikdonker alleen zijn op een kerkhof...
Hoe dit afloopt is te lezen in De bende
van Fortuin, geschreven door Margaret
Mahy.

Het nieuwe prentenbclek van John
Burningham heet Ga yan onze trein af !

Tim heeft de helc dag met zijn trein
gespeeld. Als hij 's avonds met zijn
knuffelhond gaat slapen, droomt hij dat
ze samen op de trein de wijde wereld
inrijden. Steeds als ze onderweg stop-
pen, meldt zich een dier dat mee wil:

'Mag ik alsjeblieft mee op jullie
trein?
Zn willen onze slagtanden hebben,
en straks is er geen olifant meer
over.'

en

'Mag ik alsjeblieft mee op jullie
trein?
Zr, kappen het oerwoud waar wij
leven,
en straks is er geen tijger mecr
ovef .'

De trein wordt voller en voller...

aa
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"C)p de dag dat haar leven voorgoed
veranderde, werd Sky vroeg wak-
ker.
Stukje bij beetje kwam ze bij, dob-
berend in de branding van haar
dromen, wreef haar ogen uit en
trok haar benen onder haar broertje
vandaan. Zn rekÍe zich zover ze kon
uit op de achterbank van hun auto,
De bank zat onder de opgedroogde
kruimels en was plakkerig van de
gemorste cola.
Het werd dug, de eerste zon-
nestralen vielen door de beslagen

ruiten die rozegoud oplichtten, als

de binnenkant van een zeeschelp.

Al maanden sliepen Sky, haar
broertje Chip en haar ouders in hun
auto, waarmee ze kriskras door het
land zwierven op zoek naar werk.
Soms vonden ze tijdelijk werk als

houthakkers of fruitplukkers, maar
dat leverde niet eens genoeg op om
fatsoenlijk van te kunne eten, laat
staan daÍ ze er een hotel van kon-
den betalen.
Zn hadden nooit zwervers willen
worden."

De kinderen van de Belt, geschreven
door lan Strachan, is het verhaal van
Sky en Clnp. Zij reizeo, met hun ouders
het hele land door, op zoek naar werk.
De situatie wordt steeds hopelozer en

dan begeeft de auto het ook nog. Elke
dag lopen hun ouders naar de stad in
de verte om een baantje te zoeken. De
kinderen blijven in de auto op hen

wachten. Tot de dag dat hun ouders
niet meer terugkomen. Ten einde raad
besluiten Sky en Chip ook naar de stad

te lopen en daar ontmoeten ze Dig. Hij

ncemt hen mee naar de Bclt, de plck
waar de wegwerpkinderen wonen. Sky

en Chip moetcn al hun vaardigheden
aanspreken om op de vuilnisbelt te

overleven.

De boeken van deze Boekbabbel:

* Stephen Wyllie - Twee tovenaars.
A-prentenboek
* John Burningham - Ga van onze

trein afl
A-prentenbock

* Rindert Kromhout - Rare vogels.

B-boek
* Bies van Ede - Paniek bij het
Jeugdjournaal. B-boek
* Margaret Mahy - De bende van
Fortuin. B-boek
* lan Strachan - Kinderen van de

Belt. C-boek

A-prentenboek: vanaf 3 of 4 jaar,
B-boek: leesboek
voor 9 tot 12 jaar, C-boek: leesbock
vanaf 12 jaar.

Edith Bayens



Autosticker Heveadorp.

Een aantal jaren geleden kon u deze
sticker kopen om op uw auto te plak-
ken. Aangezien veel mensen ondertus-
scn in een andere auto rijden waarop
dc sticker ontbreekt, kunt u deze
stickcr nu weer bestcllen 0m er uw
auto mee op te siercn.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze
sticker dan kunt u onderstaande bon
invullen en inleveren op Noorderlaan
13 of middenlaan 25, de sticker wordt
dan bij u thuis bezorgd. De sticker is
uitgevoerd met het lettertype en in de
kleuren van de Hevea: blauw-wit.

Naam:
Adres: Aantal:

Dc kostcn zijn f 2,50 pcr stuk te voldoen bij aflevering.
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Ons dorpsfeest op 8 juli 1995

Bestc Hcvcanen,

De feestcommissie had het 100Vo voor
elkaar. Mooi weer, lekkere muziek,
kwaliteitsvlees van onze slager en
liefhebbers achter de tap/wijn en fris-
drank wat hebben die mensen die dag
en avond gewerkt. Hulde aan diegene
die dezn week in touw zijn geweest «rm
dat alles te doen slagen.

Maar na zaterdag komt zondag en op
cen oproep voor vrijwilligers om de
'zaak op te ruimen viel mij tegen dat er
maar drie personen waren die zich
hadden aangemeld.

Naast hen waren dezelfde menscn van
'zai.erdag er wcer: HULDE!

Toch doe ik nu al een oproep voor
1996 als er weor een feest komt, geeft
u toch op als vrijwilligcr want vele
handen geven licht werk. Bedankt
feestcommissie.

Een vrijwilliger,
Klaas Wolberts

d"(Zr"a
wíjnadvlxun - wijncommisiouin - wijnimprrleun

'Do Hazofi AkkoÍ' PlstorabgÍgaffeg/Hazonokkgr 4
8882 DA Oo8tsíbook

toloÍoor
085 - 33€83A

::l'ï*.,,
Wij geven u, desgewenst, gÍaag een

persoonlijk advies. Daarbij houden wíj
rekening met uw persoonlijke smaak

en voorkeur, omdat aÍgaan op
benaming, jaartal o, etiket niet het

enige is, waar u bij uw wijnaankoop op
moet letten.



Resto recensie

In deze rubriek worden restaurants bespro-
ken die door redactieleden met een bezoek
zijn vereerd. Helaas dienen redactieleden wel
zelf de rekening te betalen.

Helaas was cr gecn redacticlid rijk
genoeg mcer om sjiek uit eten te gaan;
ondergetekende kon nog net met de
nodige krasloten, Blokkermunten en
overige reclamestunts ecn bezoekje aan
McDonalds betalen. Maar, toegegeven,
met een stuk of wat kinderen is dat
ecn uitstapje, waar ze naaÍ uitkijken en
van genietcn. En dat is ook wat waard.

De kwaliteit van McDonalds is inder-
daad overal hetzelfde: de gcbruiktc
ingrediönten zijn goed, maar ham-
burgers worden na cen paar minuten
op ecn warme hoek in een schuimplas-
tic doosje toch wat klcfjes. Daar moe-
ten ze tcrch eens wat op vinden.

McDonalds Duiven heeft een leuke
spcclhoek voor de kinderen, waardoor
de kinderen meer aan het buitelen zijn,
dan aan het eten, maar dat mag de
pret niet drukken. Na een uurtje ravot-
ten en wat eten is het dan ook weer
een heel karwei de kinderen in de auto
te krijgen. Een volgend bezoek wordt
daarbij dan maar vast als chantage
tocgezegd.

Maarten Meijer Cluwen

-2(t-

tsreitner in Oosterbeek

Nituee kunslerilsted ia (bstctbeek

Ondcrstound door de openbarc biblio-
thcck organisccrt de Vrijc Acadcmic
vtxrr KunsÍhirÍorisch Ondcrwijs wccr
cursussen kunstgeschiedcnis in Ooster-
bqck. De cursusscn waren vorig jaar
ccn succes. Op 20 septcmbcr starL heÍ
cursusscizoen in Oostcrbeek mct een
aantal nieuwe cursussen, ondor andcrc
oon boeiendc cursus "Van Breitner Lot
Martc Rriling.

Dc volgende cursussen komen aan bod:

gs Overzichtscursus Kunstgeschicdcnis
.s' Hoogtcpunten Uit De Kunstge-

schiedenis
rs Van Breitner Tot Marte Röling

s Dc (ioudcn Ecuw

Dc cursusscn sÍartcn vanaf 20 sepÍcm-
bcr 1995 in hct (icrcforrnecrd Kcrke-
lijk (icntrum, Van Toulon v.d. Koog-
wcg 3, OosLerbcck. lnschrijven dient tc
geschiedcn via hct aanmcldingsfor-
mulier in hct programmaboekje. De
inschrijven worden bchandold op vol-
gorde van binncnkomsÍ.

flet gratis programmaboekje met het
volledige cursus- en cxcursicaanbod is
af tc halen bij de Openbaro Biblio-
thcek of aan ie vragen bij de Vrijc
Academie voor Kunsl.historisch Ondor-
wijs, teleftxrn: 020-6í15 -50 50.

Dtx'cnlenltutrt l rijt' utudctrtic
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