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Architectonische fiets-

tocht in westelijk deel 

gemeente Renkum 

 

Midzomerbijeenkomst 

BBQ bij fam. Driessen, 

Rid. Robertlaan 15. 

Opgave verplicht. 

21 en/of 

28 jul. 

BL 

 

26 jul. 

17.00u 

BVK 

Koffieochtend+lezing 

hart en vaatziekten bij 

fam. Ebus, Utr.weg 444. 

Opgave verplicht. 

24 aug. 

10.00u 

BVK 

  

 B V K  N I E U W S B R I E F  ”D E  K I E V I T”  

Bestuursvergadering 
Vergadering gepland op 23 
augustus 2013. 
Heeft u nog vragen aan of 
suggesties voor het be-
stuur, aarzelt u  dan niet 
om contact met de secreta-
ris op te nemen. 
Tel.: 0317 - 316829 
E-mail:  
bvk.secretaris@kpnmail.nl 

BEWONERS VERENIGING KIEVITSDEL 

EXTRA BVK BULLETIN 
MIDZOMERBIJEENKOMST  

 
Op vrijdag 26 juli a.s. vindt onze jaarlijkse midzomerbij-
eenkomst plaats. Natuurlijk weet een ieder dat daarmee 
een gezellige BBQ wordt bedoeld. Immers, dat is eerder 
zelfs al op de ALV aangekondigd. Nu is de dag en de da-
tum en ook zelfs de plaats al bekend. 
 
Gastheer en gastvrouw zijn deze maal Ko en Roos Dries-
sen  -  Ridder Robertlaan 15  -  en zij verwelkomen ons 
op hun adres voor de voornoemde “partij”. Welk een 
eer is dat!  Beiden al de 85-jarige leeftijd bereikt en no-
digen ons voor een verbroederend evenement in hun 
tuin uit. 
 
De BBQ vraagt slechts een eigen bijdrage van 5 Euro pp. 
Consumpties zijn te verkrijgen voor 1 Euro pst. Twijfel 
niet over de kwaliteit, alles wordt ingekocht bij keursla-
ger van de Bovenkamp uit Renkum/Doorwerth. 

Ontvangst tussen 17.00 en 17.30 uur onder het genot van een aperitief. De 
BBQ begint om en nabij 18.00 uur en de “Taptoe” is voorzien om 22.30 uur. 
 
Het bestuur ziet uit naar een grote opkomst en vraagt per omgaande uw reac-
tie aan te geven bij onze secretaris of bestuurslid Ron Kluin: 

  tel.: 0317 316829 of email: bvk.secretaris@kpnmail.nl, of 
  Email: Ronaldkluin@hotmail.com 

Geef s.v.p. duidelijk daarbij ook het aantal deelnemers aan. U kunt betalen bij 
onze penningmeester o.v.v. BBBBQ2013.    
 
Sluiting inschrijving is op 18 juli a.s.  
Komt allen!!  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van de BVK, 
 
Tjep en Ron 
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2 VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg 
 

  EXTRA BULLETIN vervolg 

KOFFIEOCHTEND op 24 augustus a.s. 
met als thema 

Preventie Hart en vaatziekten 
. . . omdat het leven kostbaar is! 

 

Hart en vaatziekten zijn in onze westerse wereld nog altijd doodsoorzaak nummer 1, vooral 
bij vrouwen na de overgang (menopauze). Het is belangrijk om op alle leeftijden te beseffen 
dat het verminderen van de risicofactoren op hart en vaatziekten van levensbelang zijn. 
Voor de oudere populatie is het belangrijk om deze risicofactoren te weten, te herkennen 
en om ze vervolgens zelf te kunnen reduceren al dan niet in overleg met de huisarts en/of 
cardioloog. 
Het is dus voor iedereen zeer belangrijk om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden om 
deze risicofactoren te verminderen en om alert te zijn op symptomen die kunnen wijzen op 
hart en vaatziekten. 
Door vroegtijdig in te grijpen bij cardiologische problemen zijn de laatste jaren veel levens 
gered, mede door de steeds nieuwere technieken en interventies. 
 
Tijdens de lezing worden volgende items besproken: 

·        Risicofactoren hart en vaatziekten 
·        Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid 
·        Hoe kunnen risicofactoren verminderd worden 
·        Hoe herken je symptomen van hartziekten, wanneer aan de bel trekken 
·        Tips voor gezond zijn en blijven 
 

Duur van de lezing met vragenronde ongeveer 2 uur. 
Sprekers, leden van de BVK: 
* Fokke Jonkman, PhD, cardioloog 
* Marie-Lore Jonkman-Buidin, fysiotherapeute 
 
De bijeenkomst zal worden gehouden ten huize van Ad en Sietske Ebus, Utrechtseweg 444. 
Aanvang:  10.00 uur  
Opgave deelname: bij de secretaris per tel. 0317-316829 of per email:   
   bvk.secretaris@kpnmail.nl 
Sluiting inschrijving: uiterlijk 15 augustus 2013. 

 

Bestuur BVK 

 Hr. J.J. Dreu - voorzitter     0317-313188 john@dreu.nl 

 Hr. E.C. Priebee - secretaris     0317-316829 bvk.secretaris@kpnmail.nl 

 Mw. F. Burema - penningmeester    0317-310909 f.burema@xs4all.nl 

 Mw. M. van der Haak - bestuurslid      06 - 53925880  mvdhaak@prempire.com  

 Hr. R. Kluin - bestuurslid      0317-314522 ronaldkluin@hotmail.com 

 Hr. IJ. Tjepkema - bestuurslid     0317-313899 ysbrandtjepkema@gmail.com 

BVK contactpersoon Dorpsplatform 

 Hr. H.Reudink      0317– 313917 henny.reudink@hrconsult.nl 

 Redactiecommissie Kievit  

 Hr. E.C. Priebee Utrechtseweg 418  6865 CP Doorwerth  0317-316829 bvk.secretaris@kpnmail.nl 

 Hr. J. de Winkel Bar.v.Pallandtlaan 3 6865 BW Doorwerth  0317-313787 j.de.winkel2@planet.nl 


