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BEWONERS VERENIGING KIEVITSDEL 
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Aangeklede buurtborrel in 

de bar van Golden Tulip 

Hotel.  Zie pagina 8. 

16 dec. 

20.30u 

BVK 

Nieuwjaarsbijeenkomst in 

restaurant Kievitsdel 

(uitnodiging in deze Kievit) 

21 jan. 

20.30u 

BVK 

  

 BVK  N I EUWSBR IEF   

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

Leden en begunstigers van de Bewoners Vereniging Kievitsdel zijn 

van harte welkom op dinsdag 21 januari 2014 – vanaf 20.30 uur –  

in Restaurant Kievitsdel. 

Het is belangrijker hoeveel je hebt  

om VOOR te leven, 

dan hoeveel je hebt om VAN  te leven. 
Het bestuur van de Bewoners Vereniging 
Kievitsdel wenst U Prettige Kerstdagen en 

een Voorspoedig 2014. 

 Foto:  
 Jack Kraykamp 
  

    Schaapsdrift 
          2012 

Bericht voor aspirant-leden 
BEWONERS VERENIGING KIEVITSDEL 

(BVK) 

De bewoners van de wijk Kievitsdel vormen een 

hechte samenleving, die gekenmerkt wordt door 

veel sociale contacten. De Bewoners Vereniging 
Kievitsdel, afgekort BVK, speelt hierin een 

belangrijke rol. Deze vereniging telt momenteel 

ruim 195 leden. Als u bedenkt dat het gaat om 
ongeveer 230 woningen, is dat een enorme score. 

 

De doelstellingen van de BVK zijn: 

• Belangenbehartiging bij overheden  en 
andere instanties; 

• Het handhaven en verbeteren van de 

woonkwaliteit van de wijk Kievitsdel; 
• Het bevorderen van de onderlinge 

contacten tussen de bewoners. 

De BVK bestaat nu 22 jaar en heeft ook nog twee 
onderverenigingen: de tuinclub Fritillaria en de kunstclub de 

Blikvanger, die beiden een eigen programma hebben en verder 

kunnen de leden dagelijks tegen een aantrekkelijke 

maandelijkse prijs gebruik maken van de zwem– en 
sportfaciliteiten van het Golden Tulip Hotel.  

Verder organiseert de BVK een paar keer per jaar een 

koffieochtend met een voordracht, bij voorkeur door een eigen 
lid; en jaarlijks een groots opgezette barbecue. Ook zijn er 

wandelingen geweest ondermeer geleid door de Stichting 

Heemkunde, een fietstocht in de gemeente langs 
architectonische gebouwen en een wijnavond. Eenmaal per 

jaar is er een Algemene Leden Vergadering met daaraan 

voorafgaande een presentatie.  

 
De jaarlijkse contributie bedraagt € 17,= (+ éénmalig 

inschrijfgeld € 5,=). 

Bent u geïnteresseerd om lid te worden of heeft u vragen , 
aarzel niet en bel of mail de secretaris de heer Erik Priebee: 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
December 2013 
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VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CONTRIBUTIE 2014 
 = Geheugensteuntje voor leden en begunstigers van de BVK 

  en voor diegenen die lid willen worden = 

Contributie 2014 voor leden en begunstigers 
De contributie voor 2014 is voor leden ongewijzigd gebleven en bedraagt  

€ 17,00 per huishouden. 

De contributie voor 2014 is voor begunstigers, overeenkomstig het besluit van de ALV  van 2012, 

verhoogd naar € 20,00. De reden hiervoor is, dat begunstigers buiten de wijk Kievitsdel wonen. De 

Kievit en andere mailings kan daarom niet altijd persoonlijk worden bezorgd, en moet dan per post 

worden verstuurd. Dit brengt extra kosten met zich mede. 

 

  Hierbij verzoekt het bestuur u vriendelijk de contributie voor het jaar 2014 zo spoedig 

   mogelijk over te maken op rekening 766.14.52 t.n.v. Bewoners Vereniging Kievitsdel  

  te Doorwerth o.v.v. "contributie 2014". 

 
Uit kostenoverwegingen maken wij geen gebruik van een acceptgirokaart. Wij realiseren ons, dat 

deze wijze van betalen/handelwijze iets meer aandacht van u vraagt. 

 

Bent u nog geen lid van de BVK? 
Voor € 17,00 per jaar (en éénmalig € 5,00 entréegeld) heeft u de mogelijkheid mee te doen met 

diverse activiteiten van de BVK, eventueel ook lid te worden (separate bijdrage) van twee 

onderverenigingen, de tuinclub “Fritillaria” en/of de kunstclub “Blikvanger”, en op de hoogte te 

blijven van het nieuws en de ontwikkelingen in de wijk. Bovendien steunt u de vereniging bij het 

behartigen van de belangen van de wijk en haar bewoners richting de gemeente en andere 

instanties.  

Informatie of aanmelding 

Erik Priebee: tel: 0317 –316829 of Email: bvk.secretaris@kpnmail.nl , of 

IN MEMORIAM 
Het bestuur van de BVK heeft met ontroering  

kennis genomen van het overlijden op 13 okto- 

ber 2013 van onze oud-voorzitter van de BVK 
 

  - de heer Willem Pols - 
 
Willem was niet alleen iemand die hart voor de 

zaak had maar ook een inspiratiebron was voor 

velen: bestuursleden en leden en vakgenoten  
uit zijn werkzame leven.  

 

We denken met veel respect en dankbaarheid 
 terug aan alles wat Willem voor de BVK heeft 

 betekend.  

Onze gedachten gaan uit naar hen die hem  

dierbaar waren: zijn vrouw Marjolein en zijn  
familie.  

Wij wensen jullie alle kracht toe om dit verlies 

te dragen. 
 

Namens het bestuur en haar leden van de BVK 
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VANDE BESTUURSTAFEL vervolg 

Jarenlang onze trouwe bezorger 
Na jaren lang door weer en wind 

de BVK– en Buurtpreventie 

Nieuwsbrieven in de wijk 
Kievitsdel tot aan de Fonteinallee 

geheel belangeloos te hebben 

bezorgd en een bijdrage te hebben 
geleverd aan de kunstclub 

Blikvanger, heeft Pim Kwak te 

kennen gegeven ermede te willen 

stoppen en daarmede ook zijn lidmaatschap van de 
BVK te beëindigen.  

Heel erg jammer. Ondanks zijn drukke 

werkzaamheden stond Pim Kwak toch altijd weer 
klaar om de nieuwsbrieven rond te brengen. Pim was 

de initiator van de oprichting van de kunstclub 

Blikvanger waaraan later Hans en Coby 
Konijnenberg en anderen een vervolg gaven.  

Namens het bestuur van de BVK, de 

redactiecommissies van de Kievit en de nieuwsbrief 

Buurtpreventie willen wij Pim langs deze weg van 
harte bedanken voor al zijn bewezen diensten. 

 

Gelukkig heeft Ruud Draisma, lid van 
de BVK en coördinator zuid van 

Buurtpreventie, zich ooit in het verleden 

eens laten ontvallen dat hij in 
voorkomende gevallen best wel eens de 

bezorgfunctie zou willen doen en dat 

was niet tegen dovemans oren gezegd.  

Desgevraagd heeft Ruud zich bereid 
verklaard om de plaats van Pim Kwak 

definitief over te nemen. En dat geschiedde.  

Ruud van harte welkom en alvast dank voor je 
toezegging. 

 

 

 

Het Dorpsplatform 
Het Dorpsplatform staat voor grote veranderingen. 
Daar waar tot nu toe het Dorpsplatform ingebed was 

in de gemeentelijke structuur, ex art. 84 van de 

gemeentewet, is nu een beweging gaande deze 
daarvan los te koppelen. 

Volgens onze vertegenwoordiger bij het 

Dorpsplatform, de heer Henny Reudink, zou dat een 
ingrijpende verandering van de positie van de BVK  

inhouden.  

Het bestuur zal binnenkort met de heer Reudink om 

de tafel gaan zitten om ondermeer te bespreken of de 
BVK nog geïnteresseerd is in een positie in de 

opvolging van het Dorpsplatform. Zo ja, in welke 

structuur dan en met welke doelstelling. 

Bij de foto op de voorpagina 
Helaas heeft niet iedereen in zijn/haar voorraad 

foto’s gekeken of er een geschikte foto bij was 

voor publicatie in de traditionele uitgave van de 
Kerst Kievit. Niet alleen zou die foto een feestelijk 

nummer van de Kievit kunnen maken maar de 

fotograaf zou dan beloond worden met een 
voortreffelijk fles wijn. 

Eén van onze trouwe inzenders was 

deze keer weer van de partij en heeft 

waarschijnlijk gedacht “nu of nooit”. 
De uiteindelijke nadrukkelijke keuze 

van de redactiecommissie is dan ook  

gevallen niet alleen op “NU” maar 
ook op de prachtige sneeuwopname. 

U heeft vast al wel op de voorpagina 

gezien wie hem heeft gemaakt.  
Welnu, de gelukkige winnaar is  

Jack Kraykamp, van harte gefeliciteerd namens de 

redactie. 

De prijs zal één dezer weken bij Jack thuis worden 
uitgereikt.  

 

BVK web-site 

Onze voorzitter vroeg zich in alle gemoedsrust 

af of BVK-leden nog fotograferen. Want, op 

zijn oproep een prachtige foto uit onze 

omgeving voor de web-site in te sturen, heeft 

geen enkel lid gereageerd.  

Helaas, maar het werk aan de vervolmaking 

van de web-site ging desondanks door en onze 

voorzitter is voornemens om tijdens de a.s. 

nieuwjaarsbijeenkomst, zoals het er nu 

voorstaat, mededeling te doen dat de BVK-

website gereed is.  

Wel loopt er nog een intern onderzoek of de 

web-site uitgebreid kan worden met een 

faciliteit: aanmeldingen voor activiteiten incl. 

betaling.  
 

PERSONALIA 
Nieuw lid  
Hr/Mw.G.Tegelberg, Utrechtseweg 416 -6865CN -  
Doorwerth t. 0634235555 e. indezzi@hotmail.com 

Lidmaatschap opgezegd 
Hr/Mw. W.J.R. Kwak,  Kabeljauwallee 23 
Hr/Mw. G.P. Schouten,  Boersberg 1 

Mw. G.M. van Koot-Assink, Vrijburg10- O’beek 

Mw. S.G.J. Heezen-Schrijner, Dillenburg 148  
Hr. H.M. de Vries, Vrijhof 5 - Oosterbeek 

Lidmaatschap niet meer van toepassing 
Hr. M.W. Leyzers-Vis, Laman Trippplantsoen 18 

Verhuisd, lidmaatschap vervallen 
Hr/Mw. P.J. Spijkstra, van der Molenallee 58 
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VAN DE PROVINCIE 

Geachte heer Priebee,         
     email: Arnhem 7 oktober 2013  

 

Naar aanleiding van uw schriftelijke vragen op de bewonersavond van 25 september 2013 zal ik hieronder 

zo goed mogelijk antwoord geven op uw vragen. 
 

1. Onduidelijke inzage in omgevingsvergunning 
 De Provincie Gelderland heeft in verband met ruimtelijke inpassing van het fietspad een omgevings-

 vergunning aangevraagd voor de aanleg van een nieuw zuidelijk fietspad tussen het einde van de 
 fietsstraat en de Wolfhezerweg. 

  De procedure loopt nog, informatie hierover kunt u verkrijgen bij de gemeente Renkum. 

 

2. Het noordelijke fietspad gaat gedeeltelijk weg  
 Voor de ontsluiting van de woningen aan de noordzijde zal een gedeelte van het fietspad blijven lig-

 gen. Daar waar geen woningen zijn wordt het gehele fietspad verwijderd. 

  De locaties van de behouden gedeeltes zijn te zien op de website van de provincie onder de volgen-
 de  link: http://www.gelderland.nl/eCache/DEF/22/973.html 

 

3.  Het kruispunt Kasteelweg wordt verbeterd 

 vooral ook de overzichtelijkheid 
 Aan de hoge snelheid van brommers is gedacht, 

 vlak voor het kruispunt zullen 2 bromfietser

 drempels worden aangelegd. (zie voorbeeldfoto) 
 

 De beukenhaag van de bewoners kunnen wij 

 niets aan doen. Deze staat er al en wij zijn niet 
 bevoegd om de haag te verwijderen. 

 De bomen langs de N225 staan voldoende ver 

 van de hoofdrijbaan en kunnen blijven staan, bij 

 het ontwerp is ook  gekeken naar uitzichthoeken. 
 Met de complexe situatie van 2 richtingen- 

 fietspad is gedacht aan: het fietspad komt op een verhoogd plateau te liggen waarbij ook duidelijk 

 is dat de fietsers voorrang hebben op het autoverkeer.     
 De mogelijkheid is er, dat één auto zich kan opstellen tussen het fietspad en de rijbaan. 

 

4.  Onderhoud kruispunt Kievitsdel, bermen Utrechtseweg  en de fietsstraat 
  Dit punt hebben wij doorgegeven aan het wegendistrict die verantwoordelijk is voor het dagelijks 

 onderhoud. 

 

5. Overdracht gegevens van project manager (Heer van Ginkel) naar manager uitvoering werk

 zaamheden  (Mevrouw Lautenbach) is niet optimaal 
 Mevrouw Lautenbach voert de werkzaamheden uit zoals dat door de opdrachtgever is aangegeven. 

 De heer van Ginkel is bekend met de gevoeligheden en de wensen die geuit zijn tijdens de vorige 
 twee bewonersavonden, deze zijn ook aan mevrouw Lautenbach doorgegeven. 

 

 Ik hoop dat ik u voldoende antwoord heb gegeven op de vragen die u onlangs aan mevrouw Lauten-
 bach heeft meegegeven. 

 

 Met vriendelijke groet, 

 
 Ben van Ginkel 

 Projectmanager PMCB 

Fig. 1  Bromfietsdrempel 
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VAN DE LEDEN  

Opschoondag 
Jaarlijks is er een landelijke opschoondag en de 

BVK doet er ook aan mee . Allemaal een mooi hesje 

aan , plastic zak en een grijper.  
Een goede actie op zich maar ....... 

Misschien zou het effectiever zijn om af en toe een 

ronde te lopen en het zwerfvuil of “weggewaaid” 
vuil mee te nemen. U wandelt misschien wel of laat 

de hond uit en dat kost iets meer tijd , maar de wijk 

en het bos worden schoner. Enkelen zie ik dat 

opruimen (b.v. het fietspad) al doen tijdens de 
wandeling. 

Wij wonen aan het bos en het fietspad gaat naar het 

Doorweerd College, dus ik ruim dagelijks op. De 
school ruimt nooit het fietspad op, volgens mij alleen 

hun eigen plein en er vlak  omheen. 

Deze middag (4 sep.) lagen er allemaal witte 
blaadjes op het hele fietspad en aan het einde een 

klein blauw boekje “het Nieuwe Testament en de 

Psalmen”. 

Als klap op de vuurpijl lag er dezelfde avond zo’n 
blauw boekje in onze brievenbus. Een raadsel 

waarom, hoe en wie? Misschien als dank voor het 

opruimen (alle blaadjes heb ik niet opgeraapt, maar 
wel een mail aan het Doorweerd College). 

Er is meer dan alleen het fietspad en directe 

omgeving. Denk maar eens aan het vuil op en langs 
de van Aldenburglaan, Van der Molenallee, 

Utrechtseweg, en Schaapsdrift. Waarom niet op 

individuele basis zo nu en dan wat opruimen? Het is 

zo eenvoudig, een grijper is voor weinig te koop, b.v. 
aanbiedingen van Lidl of Aldi. Ja, het moet uit de 

mensen zelf komen, anders wordt het niets. Daarom 

had ik dit stukje geschreven.    
 Joke Noest 

 
 

Hondenbezitters opgelet 
(tekst 1e&2e alinea overgenomen uit Consumentengids nr. 3-2013 nadat 

ons lid Dieuwke Haak de navolgende uitspraken gelezen had). 

  

Er is misschien een mogelijkheid om 

hondenbelasting terug te vorderen. Een vrouw heeft 
namelijk met succes de gemeentelijke belasting 

aangevochten. Ze ging naar de rechter omdat zij het 

onrechtvaardig vindt dat de hondenbezitters meer 

belasting aan de gemeente Sittard-Geleen moeten 
betalen dan mensen zonder hond. De gemeente 

gebruikt de hondenbelasting namelijk niet voor 

uitlaatterreinen of hondenpoepvoorzieningen. 
De zaak belandt uiteindelijk bij het hof, dat de vrouw 

gelijk geeft. De gemeenteambtenaar geeft in de 

rechtszaal toe dat de belastingopbrengst wordt 
toegevoegd aan de algemene middelen.. Omdat de 

hondenbelasting niet is ingevoerd om de 

gemeentelijke kosten van hondenbezit door te 

 
Dieuwke heeft met verwijzing naar deze uitspraak 

bezwaar gemaakt tegen de WoZ-aanslag van onze  

gemeente omdat ook in de gemeente Renkum de 
hondenbelasting wordt toegevoegd aan de 

algemene middelen. Dieuwke heeft voor 19 

september j.l. gelijk gekregen van de gemeente 
Renkum en heeft de € 61,70 teruggekregen. Mooi 

bedrag waar we prima de drollen van Cleo de hond 

zelf voor op kunnen ruimen. 
 

Het leek allemaal zo mooi maar toch een beetje 

ongeloofwaardig. 

Inmiddels is een actie op gang gekomen “Stop 
hondenbelasting - Actie tegen hondenbelasting -  

Opruimen is verplicht—hondenbelasting niet” 

 

Petities 

 

Honden liefhebbers van Nederland – Nu is de tijd 

rijp om actie te nemen. Misschien betaalt u 

momenteel geen hondenbelasting, maar uw 

gemeente kan zo hondenbelasting weer gaan 

heffen!!!! 

Door de uitspraak van De Hoge Raad op 18 oktober 

2013 heeft de oude petitie geen nut meer. 

De Hoge Raad heeft beoordeeld dat gemeenten 

hondenbelasting mag innen op basis van de huidig 

wetgeving. Gemeenten verlenen hun bevoegdheid 

om hondenbelasting te heffen uit Artikel 226 van de 

Gemeentewet. 

De Actie Tegen de hondenbelasting heeft dus 

besloten om een “Burgerinitiatief” te starten om de 

Tweede Kamer te verzoeken Artikel 226 uit de 

Gemeente Wet te schrappen. Om het initiatief te 

doen slagen zijn minimaal 40.000 handtekeningen 

nodig. 
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VERSLAGEN 

Wijnavond op 1 november 2013 
Volgens wijnkenner Hubrecht Duijker behoeft de Nederlandse wijnliefhebber geen noodvoorraad wijn in te 

slaan om reden van dat er wereldwijd een tekort aan wijn aan het ontstaan is. Toch namen 

27 BVK-ers, op 1 november j.l. welkom geheten door 
organisator/initiator IJsbrand Tjepkema ten huize van John en 

Lia Dreu, het zekere voor het onzekere en wilden wel eens uit 

eerste hand vernemen van Gert Crum -  Heelsummer en 
wijnkenner bij uitstek - hoe de vork werkelijk in de steel stak.  

Gert Crum hield een passend verhaal over witte en rode wijnen 

geënt op schriftelijke van te voren gestelde vragen, maar ook de 

8 verschillende rode– en witte wijnen, die naarmate de avond 
vorderde werden aangeboden te proeven, waren aangepast op de vragen. Gert 

stelde dat het geen echte wijnproefavond zou worden met een officiële presentatie 

maar hij ging voor een ontspannen avond geaccentueerd met een wisselwerking 
van vraag en antwoord tussen hem en de aanwezigen. “We gaan een krachttoer 

tegemoet”, maar ook voor hemzelf, immers “dat wordt hard werken, 8 wijnen 

proeven in 2 uur tijd”, aldus Gert Crum. Het werd uiteindelijk 3 uur en één kwartier, inclusief een 
kaaspauze met voor elk wat wils! 

Al spoedig bleek dat Gert zeer wel bespraakt was en een passie heeft voor alles wat met wijn te maken 

heeft. Wijn is een levend product dat goed in balans moet zijn wil je een goed eindproduct verwachten en 

die wijn is gemaakt van druiven die het gezicht van de wijn bepalen. In C1000 kun je betaalbare goed te 
drinken wijn kopen, maar houdt goed het jaartal op het etiket in de gaten – vooral als het om witte wijnen 

gaat. Deze kun je overigens goed combineren met verschillende kaassoorten.  

Begonnen werd met een apéritief, een Duitse witte wijn met een prachtige naam uit het Dorp Deidesheim 
2012/Pfalz. De Duitse relatief jonge Riesling type wijnen (VDP=beste producten) zijn langzaam in 

opkomst. Wijn is een modeartikel en je geeft ermee een signaal af aan anderen . Bewaar witte wijnen niet te 

lang want er bestaat  dan een kans dat je uiteindelijk “petroleum” drinkt. Wit: max. 2 jaar; rood: 4-5 jaar. 
 

Al jaren zat Bea Lankester iets dwars: “Kun je rode wijn bij spruitjes drinken?” “Gert, moeilijke vraag, en 

raadt aan:  schenk een rode “Còte du Rhone”. 

Umberta Rossi vraagt zich af  of Siciliaanse wijn alleen op Sicilië kan gedijen of ook in Oostenrijk of 
Italië? Probleem op Sicilië is dat de temperaturen continu veel te hoog zijn en dat is niet goed voor het 

rijpingsproces. De locale wijnbouwers aldaar zeggen “niet zeuren, doorgaan met produceren”. 

Planetawijnen 2012 van de sonalia– en chardonnaydruiven zijn zeer goed en aan te bevelen. Maar witte 
wijnen uit Oostenrijk, Italië en Süd Tirol zijn ook uitstekend. Vergeet vooral niet de wijnen afkomstig van 

de flanken van de vulkaan de Etna.  

Erik Priebee vraagt  zich af waarom Gert voorkeur heeft aan witte wijn als Mâcon Charnay 2004 en rode 

wijn Pays Dóc Domaine 2001. Een uitgebreid betoog van Gert gaf Erik voldoende informatie om het 
misschien ook lekkere wijnen te gaan vinden! Vervolgens de vraag witte wijn bij vis en rode wijn bij vlees, 

geldt dat nog steeds? Erik prefereert “baas in eigen mond”, waarin Gert zich wel kon vinden. Tot slot vraag 

over spannende natuurwijnen en producenten van jonge biologische– of biodynamische wijnen. Gert 
waarschuwt ervoor dat dit soort wijnen aan de dure kant zijn, denk aan extra bodemverwerkingsproces en 

dat er geen sulfide (voor langere houdbaarheid) in dergelijke wijnen is toegepast. Deze wijnen worden 

doorgaans alleen door kleine boertjes geproduceerd. 
Ondertussen wordt je glas weer voorzien van achtereenvolgens  een Languedoc  2012, een Sloveense wijn 

(Merlot en Cabernet Sauvignon druiven). De Merlotdruif (ook in combinatie met een andere druif) kan je 

altijd goed ruiken want die is redelijk expressief in de neus. Goed vallen verder altijd de wijnen die 

gebaseerd zijn op de Chardonnaydruif. De wijn kan ongepolijst , hoekig en harde zuren bevatten. Maar hoe 
je het ook wendt of keert: Gert gaat altijd voor “stille wijnen” die niet mousserend zijn. 

 

De Nederlander geeft gemiddeld voor een fles wijn € 2,71 uit (bij C1000 kun je al terecht voor € 2,45). 
Het ene glas na het andere werd aangeboden, b.v. een klassieke Medoc Bordeaux 2010, minder soepel, 

maar meer balans tussen zoet, zuur suiker, tannine (geeft wijn zijn kracht), etc.  

Te koop bij C1000 voor € 6,39 per fles. 

. 
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VERSLAGEN vervolg 

John Meder laat zich desgevraagd 
uitgebreid voorlichten over hoe bepaalde 

wijnen te combineren met gerechten en 

met name dessert, het ging daarbij zelfs 

van Port tot wijn. Ook wilde hij weten hoe 
een geopende wijn het beste te bewaren is, 

antwoord was duidelijk van 4-6 dagen in 

de kelder liefst in het donker. Maar geen 
g r a p j e s  m e t  B l o k k e r a c h t i g e 

vacuümtrekkers! Tot slot onrijpe drijven 

fijn persen (verjus) en met het sap een 
harmonie zoeken tussen spijs en drank.  

 

De Beaujolais werd niet besproken, immers de markt wordt verpest met de Beaujolais Primeur.  

Jack Kraykamp vraagt zich af hoe de prijs van een 
fles  wijn (€ 3,50) is opgebouwd: € 0,50 wijn, € 3,00 

voor ondermeer: fles, kurk, etiket, transport, accijns, 

BTW, bottelen, marge, etc. Hoe duurder de prijs, des 
te meer kans dat je er  een betere kwaliteit wijn voor 

krijgt. De kwaliteit van de wijn is niet van het etiket 

af te  lezen! 
Tot slot de laatste wijn Chianti Classico. We kunnen 

een trend waarnemen dat we naar steeds lichtere 

rode– en witte wijnen gaan.  

Erik Priebee vraagt zich af waarom rozen aan het 
begin van de rijen wijnstokken in de wijngaarden zijn geplant? Er zijn 3 reden: 1) esthetisch fraai aanzicht; 

2) ze hebben een signaleringsfunctie (tijdige 

waarschuwing voor aanwezigheid meeldauw, 
schimmels, etc.); 3) te vermijden dat tijdens het 

ploegen met ezels, paarden een te korte draai naar 

de volgende rij wijnstokken wordt gemaakt en 

wijnstokken op de hoek  beschadigd worden. 
 

Tot slot een woord van dank door IJsbrand 

Tjepkema aan Gert Crum en aan de gastheer/
vrouw  voor de genoten gastvrijheid.  

Het was een boeiende en leerzame avond. 

BOERENWIJNTIP 
 

Wijn van een goed Château uit 

een slecht jaar, is beter dan wijn 

van een slecht Château uit een 

goed jaar.   Ilja Gort 

Wat is wijn? 

* erg lekker 

* gemaakt van druiven 

* uit Frankrijk ? 
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VERSLAGEN  vervolg 

Vervolg verslag 

wijnavond   

IJsbrand Tjepkema 
meldt nog het 

volgende:  

Aansluitend en 
zoals toegezegd 

hierbij nog even de 

belangrijkste 
wijnleveranciers 

voor particulieren, 

die door Gert Crum worden aanbevolen: 

* Ockhuijsen, Haarlem. 
* Sauter Maastricht, Velp, Bussum. 

* Vojacek, Maastricht. 

*Colaris, Weert. 
* De vier Heemskinderen, Stavoren. 

* Vinoblesse, Baarn. 

* Les Généreux (10 tallen winkels o.a. in 
Wageningen, Zutphen, slijterij Borg op de 

Veenderweg in Ede. 

Maar alles kan ook digitaal worden bekeken en 

gekocht. 
* De Gouden Ton  (een 10 tal winkels o.a. in 

Amsterdam, den Haag, Rotterdam en Amersfoort. 

Maar alles kan ook digitaal worden bekeken en 
gekocht. 
 

Alle genoemde zaken hebben een eigen web-site. 

Ze bezorgen ook aan huis (vanaf 12 of 24 flessen). 

ACTIVITEITEN 

 

AANGEKLEDE BVK 

BUURTBORREL 
Deze keer heeft de 

activiteitencommissie een 

Buu r t bo r r e l  g ep la nd 

gekoppeld aan de Kersttijd.  

 

Een BVK – Kerstman, die alles van u weet, is 

voornemens de bijeengekomen buurtgenoten in 

de bar van het Golden Tulip hotel een 

Kerstgroet te komen brengen.  

 

Het bestuur nodigt u uit om tegen het eind van 

het jaar 2013 gezamenlijk nog eens het glas te 

heffen. 

 

Datum: 16 december 2013 

Tijd:vanaf 20.30 uur 

Locatie: in de kleine bar van het Golden  

  Tulip hotel 
 

Nog even de datum in uw agenda noteren om 

het niet te vergeten. 

Wij hopen u op 16 december a.s. te treffen. 

 

Namens het bestuur 

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 


