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A l g e m e n e  L e d e n 

Vergadering in Golden 

Tulip Hotel. 

20 mrt 

20.00u 

BVK 

L a n d e l i j k e 

S c h o o n m a a k d a g . 

Verzamelen ten huize 

29 mrt 

10.30u 

BVK 

Rondleiding in Lage 

Oorsprong te Oosterbeek . 

Verz.: Bar.v.Pallandtlaan. 
 

Demo reanimatie  in de 

praktijk  van dr. Jonkman, 
Veentjesbrug 5, Heelsum. 

Opg.  vereist bij secretaris. 

15 apr. 

10.30u 

FR 
 

10 mei 

10.30u 
BVK 

 

 BVK  N I EUWSBR IEF   

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

 
Het  bestuur nodigt haar leden en begunstigers uit voor  

de jaarlijkse algemene leden vergadering (ALV)  

op 

Donderdag 20 maart 2014 - 20.00 uur 

in 

de serre van het Golden Tulip Hotel Doorwerth 

(koffie/thee vanaf 19.40 uur)   

 

De vergadering zal vooraf gegaan worden (onder voorbehoud)  door 

een korte inleiding door de heer J.P Gebben - burgemeester van de 

gemeente Renkum.  

 = De inleiding gaat over  het thema “Burgerparticipatie” = 

Na afloop van de inleiding volgt een korte pauze tot ongeveer 21.00 

uur, waarna de Algemene Leden Vergadering 2014 tot ongeveer 

22.30 uur zal duren. 

 

De vergaderstukken voor de ALV zijn in deze uitgave van de Kievit 

opgenomen:  1) Agenda ALV 2014. 

   2) Notulen ALV 2013. 

   3) Jaarverslag 2013  van de secretaris. 

   4) Balans en W&V rekening van  penningmeester. 

   5) Begroting 2014. 

Additioneel treft u informatie over buurtpreventie aan.  

Na afloop wordt u uitgenodigd voor een drankje in de serrebar van 

het hotel aangeboden door het bestuur van BVK. 
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1 jan. 2006 177 

1 jan. 2007 184 

1 jan. 2011 184 12 196 

31 dec. 2011 185 14 199 

1 jan. 2012 180 12 192 

31 dec. 2012 175 13 188 

1 jan. 2013 178 13 191 

1 jan. 2014 180 11 191 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
Maart 2014 

Ledenverloop BVK 

Enquête Buurtpreventie 
Buurtpreventieteam werkt 

aan vernieuwing.  

Om een beter inzicht in 

het veiligheidsgevoel van 

de bewoners te krijgen, is 

in februari j.l. een enquête onder 201 bewoners 

(leden en niet-leden) in onze wijk gehouden. 

Er kwamen 73 reacties binnen, een respons van  

36%. Naast het beantwoorden van de 5 vragen 

werden ook de nodige bruikbare suggesties 

ontvangen. Gemiddeld voelt 88% zich veilig in 

de buurt en thuis, 30% vindt dat de politie niet 

voldoende snel genoeg bereikbaar is en 41% 

weet het niet en 41% beschikt over een 

Smartphone voor het elkaar informeren in de 

buurt en de politie, 3% heeft geen mening.  

Het buurtpreventieteam bedankt allen die de 

moeite hebben genomen om te reageren.  

Inmiddels is het buurtpreventieteam samen met 

de wijkagent en anderen aan de slag gegaan met 

de evaluatie en oriëntatie van technische 

mogelijkheden voor snellere communicatie 

onderling en met de politie.  

Website van onze vereniging 
Uit de nieuwjaarsrede d.d. 21 jan. 2014 van John Dreu  

“Het eerste wapenfeit wordt per 21 januari 2014 

gemeld. De website van onze vereniging is vanaf 21 

januari  j.l. officieel in de lucht: 

www. bvkievitsdel.nl 
Het is nog maar een begin. Maar via de site willen we 

u sneller informeren en ook de mogelijkheid geven u 

gemakkelijk aan te melden voor activiteiten. Ook 

kunt u in de toekomst de Kievit elektronisch lezen 

indien gewenst. Uiteraard blijft voor die leden zonder 

internet het bekende service niveau behouden.  

Beschouw dit dus niet als een bezuinigingsoperatie 

alah  TNT-post (we gaan het beter doen en beginnen 

met maandags niet meer te bezorgen), maar als een 

extra service.  

Ga morgen (red. 22 jan. j.l.) even op de site en vul 

dan meteen het formulier in om uw lidmaatschap te 

actualiseren (het verschijnt in een venstertje als u de 

site opent). Wij kunnen u dan nog beter van dienst 

zijn. Kortom, mooier kunnen wij het u niet maken, 

wel makkelijker ..... “, aldus John Dreu - Webmaster en 

Voorzitter van de BVK 

 

Buurtpreventie Kievitsdel 
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Architect ing. H.E. de Noord 

Van Aldenburglaan 5 

6865 BX Doorwerth 

 

Geboortedatum : 11 - 04 - 1951 

Geboorteplaats : ‘s-Gravenhage 

Nationaliteit  : Nederlandse 

Burgerlijke staat : gehuwd, één zoon 

 

Opleidingen: 

1963 - 1969 HBS - B, Thorbecke Lyceum, Arnhem. 

1969 - 1975 HTS - Bouwkunde, HTS, Arnhem. 

1977 - 1984 Academie van Bouwkunst, afd. 

Architectuur, te Arnhem. 

Werkervaring: 

1976  Bouwkundige Adviesbureau voor 

Bouwtechniek te Arnhem. 

1976 - 1977 Bouwkundige Architectenbureau Wiege- 

  rinck te Arnhem. 

1977 - 1989 Bouwkundig ambtenaar 

Rijksgebouwendienst te Arnhem. 

1989 - 1993 Regionaal Architect Rijksgebouwendienst te 

Arnhem 

1993 - 1996 Architect-directeur Schuurman Wiedijk 

Architecten te Wageningen. 

1996 - heden Architect-directeur De Noord Architekten te 

Doorwerth. 

2009 - 2012 Architect-directeur GAJ Architecten te 

Arnhem. 

Maatschappelijke functies: 

1971 - 1975 Coördinator Bouw en Sport, 

Jongerencentrum Stokvishal te Arnhem. 

1995 - 1999 Bestuurslid Arnhemse Montessori school, 

portefeuille Bouw en Onderhoud. 

1999 - 2008 Secretaris Bond Nederlandse Architecten 

Kring Arnhem Nijmegen. 

2011  Voorzitter BVK lustrum cie. aug. 2011 

Hobby’s: 
diverse sporten, lezen, reizen, kunst, cultuur, geschiedenis, 

muziek, culinair, klassieke auto’s. 

VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg  Kandidaat bestuursleden 

 
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 

 

Dieuwke Haak  

Ridder van Rappardlaan 9 

6865 BV  Doorwerth 
 

Geboortedatum : 14 - 06 - 1977 

Geboorteplaats : Leeuwarden 

Nationaliteit  : Nederlandse 

Burgelijke staat : gehuwd 

 

 

Werkzaam bij de overheid als jurist. 

 

In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen met onze hond 

Cleo in de bossen rondom Kievitsdel. Ik houd mijn ogen 

en oren dan open om ons buurtpreventieteam, indien van 

toepassing, ook nog van de nodige informatie te kunnen 

voorzien.  

Ik klus samen met mijn partner aan ons huis, ga zo nu en 

dan tennissen en als er dan nog tijd over is, mag ik graag 

lezen en tuinieren . 

Met alle plezier wil ik de taken van penningmeester 

BVK vervullen, maar dan moet ik nog wel gekozen 

worden. 

Het BVK-bestuur 
• Een drie-eenheid, bestaande uit: 

 Voorzitter: leiderschap en uithang-

 bord; liefde voor de doelstellingen  van 

 de BVK en open persoonlijkheid. 

 Secretaris: het geheugen en geweten 

 van de vereniging; punctueel en sys-

 tematisch. 

 Penningmeester: financiële planning, 

 administratie en verantwoording; te 

 maken met een inhoudelijke functie 

 waarin accuratesse hoog in het vaan-

 del staat. 

• en Additionele bestuursleden die: 

 belangrijke ondersteunende taken uit

 voeren. 
     Bron: internet 
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 VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg   
   CONTRIBUTIE 2014 
 = Geheugensteuntje voor leden en begunstigers van de BVK = 

 

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. 

 

ders. Ze zijn zich in bepaalde gevallen gaan 

gedragen als actiecomité en dat was niet de 

bedoeling.  

 

Hoe nu verder. Vanuit het bestuur van de gemeente 

zijn de dorpsplatforms opgeroepen verenigingen of 

stichtingen op te richten die “dezelfde” doelstelling 

hebben als de voormalige adviescommissies annex 

dorpsplatforms en de werkzaamheden – zonder 

beschikbaar budget!!! – voort te zetten. Zij het dat 

het nu adviezen zijn die het bestuur van de 

gemeente (B&W) kunnen waarderen naast alle 

andere adviezen/verzoeken die zij binnen krijgen. 

In mijn opinie is daarmee voor de Bewoners 

Vereniging Kievitsdel het belang in de 

dorpsplatforms geminimaliseerd.   
 Henny Reudink 
   

Fauna beheer 
 

Deze uitdrukking bent u 

zeker vaker tegengekomen. 

Maar ik denk dat er iets 

veranderd is aan het 

werkwoord ‘beheersen’, 

zoals in de huidige 

taalontwikkeling vaker 

schijnt voor te komen vervallen letters, in dit geval 

dus de “s” . We zien dit ook bij b.v. “ïk hou van 

jou”, het werkwoord “houden” was vroeger “ïk 

houd”en bij de derde persoon “hij houdt”en zo ook 

bij het verkeersbord “rij voorzichtig”.De “d” wordt 

weggelaten, waarom? Zo ook bij jouw, waar is 

toch de “w”gebleven? Nu terugkomend op de 

aanhef, misschien heeft men toch bedoeld ; “fauna 

beheersing”.  

Om mijn stelling in deze, in praktische zin, te 

verduidelijken met enkele voorbeelden uit eigen 

ervaring. De huidige, veelal stadse bevolking, 

Dorpsplatform 
Medio jaren ’90 zijn in de gemeente Renkum de 

dorpsplatforms opgericht, om vorm te geven aan 

de opkomende burgerparticipatie. De kloof 

tussen het bestuur van de gemeente en de 

inwoners moest worden verkleind. Om de 

betrokkenheid van de burger bij het bestuur van 

zijn gemeente te vergroten is er destijds voor 

gekozen om commissies (dorpsplatforms) op te 

richten die gevraagd en ongevraagd advies 

mochten uitbrengen over zaken die in de dorpen 

spelen. De dorpsplatforms werden daarbij 

ambtelijk en ook  

d.m.v. budget ondersteund. Door de 

dorpsplatforms kregen de burgers uit de dorpen 

een stem 

binnen het bestuur (B&W). Een stem die door 

het bestuur maar ook de politiek niet altijd werd 

gewaardeerd. Denk hierbij voor het 

dorpsplatform Doorwerth maar aan het dorps 

bosdossier of de Mozartflat perikelen om over de 

parkeerplaatsen in het centrum nog maar te 

zwijgen.  

Anno 2013 vindt politiek en bestuur dat de 

bevolking beter dan toenmalig in staat is voor 

zichzelf op te komen en dat een “gestuurde” 

advieslijn naar het bestuur van de gemeente niet 

meer noodzakelijk of gewenst is. Hierbij zal 

zeker ook meespelen de economische 

omstandigheden en de daaruit voortkomende 

bezuinigingstaakstelling die raad heeft 

vastgesteld.  

Toch kan uw vertegenwoordiger in het 

dorpsplatform zich niet aan de indruk onttrekken 

dat er twee andere belangrijke redenen ten 

grondslag liggen aan het reeds genomen besluit 

tot opheffing van de adviescommissies 

(dorpsplatforms), namelijk het ontbreken van 

Ik heb het overleefd en zal  
goed op mijn baasje passen ! 
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Fauna beheer vervolg 
 

lovenswaardig, maar men slaat door en er is rechtsongelijkheid ontstaan want de mens wenst alle dieren te 

beschermen en verbiedt het afschieten van sommige. Welnu sommige predatoren houden zich niet aan dat 

verbod, dus wat gebeurt er, vossen en steenmarters kunnen zich beschermd, ongelimiteerd voortplanten en 

wegens beperkt natuurgebied emigreren naar bewoonde gebieden waar ze kleine huisdieren buitmaken. 

Tamme konijnen, cavia’s, kippen e.d. 

 

Wij mensen hebben ons dieet uitgebreid met de exotische keuken, zoals Thai’s, Indisch, Turks, etc. 

Diezelfde trend vinden we terug bij de wilde predatoren, want inmiddels zijn bij mij twee papegaaien, één 

door een vos en één door een steenmarter doodgebeten. 

Beide rovers zijn door de wet beschermd  en breiden zich dus in aantallen uit terwijl hun natuurlijke 

roofgebied steeds kleiner wordt. 

Met dit gegeven in gedachte zou ik graag zien dat fauna beheren verandert in fauna beheersen. 
Jan de Winkel 

 

 

De naam “Fonteinalle” 

 
Door de lokale bevolking werd de naam 

verbasterd tot “De Galderij”, maar ook 

namen als “De wegh van Doorwerth naar 

Oosterbeek”, “Nieuw Allee” of ook 

eenvoudig “Onderlangs” kwamen veelvuldig 

voor. 

In  oostelijke richting ter hoogte van het Du- 

noplateau aan de noordzijde en het sluizen/

stuwcomplex Driel aan de zuidzijde, treffen 

we langs de Fonteinallee een kolk aan die al 

op een oude kaart van Doorwerth uit 1602 

voorkomt en die vroeger de “Helle Colck” werd genoemd. Later na de aanleg vermoedelijk in 1794 van een 

fontein in het midden van de kolk werd de vijver ook wel “De Fontein” genoemd. 

Een oude sage vertelt dat bij de romantische 

fontein van Doorwerth “witte wiven” huisden 

of “vluchtige elvinnen”.In een omschrijving 

uit begin 1900 lezen we: 

“Zo ergens, dan zeker hier herinnert de naam 

Fonteinallee nog aan de geheimzinnige 

schepselen, die in de oude middeleeuwse 

romans zulk een voorname rol speelden: 

 

 Si vieren so verre , dat si quamen 

 Ter fonteinen , die hiet bi namen 

 Der elvinnenfonteinen , dat was bedien 

 Dat men se daer diekent hadde gesien 

 Men mochte niet gewesen ‘t ware 

 Die lieden noenden in den bosch binnen” 

 

Veel jeugdige inwoners hebben ooit hun hengel uitgegooid in de vijver  de “Helle Colck”, al was dit later 

verboden, en stonden er bordjes “verboden te vissen” in het water . Als er dan toch werd gevist, dan 

zwaaide er wat als de politie je betrapte. Onder de jeugdige inwoners van Doorwerth heette de vijver dan 

ook al gauw de “Politievijver”. 

De vijver is een romantisch plekje voor veel wandelaars, de fontein is er niet meer maar de allee heeft 

waarschijnlijk wel haar naam er aan te danken. 
         Bron: uit de “De Fonteinallee herleeft” van Cees Gerritsen 

VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg 


