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BEWONERS VERENIGING KIEVITSDEL  

Jaargang nr .  19  
A C T I V I T E I T E N  2 0 1 4  
( B V K =  B V K - L E D E N )  

( B L =  B L I K V A N G E R - L E D E N )  

( F R =  F R I T I L L A R I A - L E D E N )  

2e Schoonmaakactie  samen 

met het Dorenweerd Colle-

ge.  Zie Kievit. Nader be-

richt volgt 

27 sep. 

11.00u 

BVK 

2e Koffieochtend. Zie Kie-

vit, nader bericht volgt af-

hankelijk van ontvangen 

reacties. 

20 okt. 

10.30u 

BVK 

Glühwein ochtend. In on-

derzoek als mogelijke acti-

viteit. 

dec. 

BVK 

 B V K  N I E U W S B R I E F   

OPROEPEN AAN DE LEDEN 

Opgave deelname aan 2e Schoonmaakactie 
Er is in het kader van burgerparticipatie een 2e Schoonmaakactie 

samen met de leerlingen van het Dorenweerd Collge gepland op: 

 * zaterdag 27 september 2014 

 * aanvang: 11.00 uur 

 * duur: ong. 2 uur 

 * verzamelplaats: n.t.b. 

Ervaring heeft geleerd dat menigeen de actie waardeert dat de wijk 

op gezette tijden schoon wordt gemaakt. De actie werd door de deel-

nemers bovendien ook nog sociabel gevonden.  

U kunt zich aanmelden voor deelname: 

 * bij de secretaris Erik Priebee - tel. 0317 316829  of per 

  email prieb002@planet.nl 

* via de website: www. bvkievitsdel.nl 

 
Gezocht locatie voor het houden van 2e Koffieochtend 
Er is op 20 oktober weer een koffieochtend gepland. Contacten zijn 

met mogelijke sprekers gelegd. Rest nog één probleem: een locatie . 

 

Wie zou zijn woning op 20 oktober ‘s morgens  beschik-

baar willen stellen voor het ontvangen van 25 tot 35 

gasten? 

 
Een team van de BVK zorgt voor de stoelen, koffie en thee met ver-

snaperingen  en ruimt (incl. afwas) na afloop alles weer keurig op. 

Het zou daarbij natuurlijk prettig zijn als in beperkte mate gebruik 

kan worden gemaakt van de keukenfaciliteiten ter plaatse.  

Laten we niet steeds weer moeten terugvallen op leden die reeds 

meerdere malen hun woning ter beschikking hebben gesteld. 

 

Aarzelt u niet en bel z.s.m. de secretaris Erik Priebee 

tel. 0317 316829. 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
September 2014 

Buurtpreventie 
Wisseling van de wacht: Op 
24 juli j.l. werd afscheid geno-
men van Johan Dijkstra, lid van  
Buurtpreventieteam noord. 
Zijn plaats werd overgenomen 
door Frouke Burema. 
Op 3 september j.l. werd af-
scheid genomen van Gerard 
Weststeijn - lid van buurtprev- 

Buurtpreventie Kievitsdel 

 
Dorpsplatform 
De BVK is nog steeds in het 
Dorpsplatform vertegen-
woordigd door ons lid Henny 
Reudink. 
De algehele situatie m.b.t. 
het voortbestaan van de 
Dorpsplatforms is nog ondui-
delijk, laat staan in het bij-
zonder voor het Dorpsplat-
form Doorwerth. Immers de 
huidige voorzitter de heer 
Bos is al verhuisd of gaat op 
korte termijn verhuizen naar 
een andere gemeente.   
Het bestuur heeft besloten, 
zeker zolang er onzekerheid 
over het voortbestaan van 
de Dorpsplatforms bestaat, 
h e t  a g e n d a  p u n t 
“Dorpsplatform” van de 
agenda af te voeren. M.b.t. 
de rol van Henny  Reudink in 
deze, is een punt van nader 
intern overleg. 

tieteam zuid , die werd opgevolgd door Frits van 
Werven. 
Met wijkagent Erik Boer werd kennis gemaakt. 
 
Whatsapp: Het Buurtpreventieteam is inmiddels  
uitgebreid met een subgroep WhatsApp. die zich 
intensief bezighoudt met  de technische/operatio- 
nele opzet van WhatsApp. De deelnemers aan WhatsApp worden bin-
nenkort uitgebreid geïnformeerd wat WhatsApp zoal inhoudt. Op dit 
moment hebben zich 58 personen aangemeld. 
De subgroep bestaat uit: John Meder (beheerder Kievit gr. 1), Dieuwke 
Haak (beheerder regie gr. Kievit en Kievit gr. 2) en Richard Peters  
(monitorlid), en Frouke Burema (regie gr. lid Kievit 2) en Erik Priebee  
(lid en melder Kievit gr. 2, administratie en PR), de laatste twee perso-
nen zijn tevens lid   van buurtpreventieteam noord. 

C:/Users/Priebee/Documents/Kievit sep. 2014.pub
http://www.bvkievitsdel.nl
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HERSTEL VOETPAD ZUID LANGS 
DE V.D. MOLENALLEE 
Regelmatig en langdurig heeft het 
bestuur en anderen uit onze wijk bij 
de gemeente aandacht gevraagd voor herstel van 
het voetpad dat gelegen is tussen Kievitsdel en het 
winkelcentrum Doorwerth langs de van der Mo-
lenallee. De oppervlakte van het voetpad was onre-
gelmatig geworden vanwege boomwortels die het 
voetpad ondermijnden.  

Met name voor voetgangers die gebruik maken van 
een rollater of ouderen die niet goed ter been zijn, 
zou het voetpad ongelukken kunnen veroorzaken 
en de nodige ongemakken. 
Enige weken geleden zagen we plotsklaps herstel 
activiteiten  aan het voetpad. Fantastisch !! 
Maar het hield even zo plotsklaps ook weer op.  
Wat bleek: diefstal van gereedschappen 
(laserapparatuur, betonzaag, en ander gereed-
schap) had plaatsgevonden uit schaftkeet.  Maar 
ook de bouwvakantie was aan de orde en dat was 
het waarom de werkzaamheden tijdelijk werden 
neergelegd.  
Inmiddels zijn de werkzaamheden weer hervat.  
Wat ons opgevallen is dat het voetpad terdege 
wordt aangepakt, trottoirbanden met daartussen 
een extra laag zand om het pad ietwat op te hogen 
en te vrijwaren van opdringende boomwortels.  

VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg   

Bestuur BVK 

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

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

 Mw. D. Haak -  penningmeester     06-48264930 ridi@jrpzone.net 

 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 

 Hr. H.E. de Noord - bestuurslid     0317-319371 he.de.noord@planet.nl   

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 

N225—Fietspad noordzijde 
De Provincie is voornemens  om enkele delen van 
het fietspad gelegen aan de noordzijde van de 
N225 (Utrechtseweg) op te heffen tussen Wolfhe-
zerweg en Kievitsdel. De Fietsersbond heeft on-
langs een proces tegen de provincie aangespannen 
met het verzoek van dit voornemen af te zien.  
Zeer recentelijk heeft de Fietsersbond het proces 
verloren en besloten niet in hoger beroep te zullen 
gaan.  Enerzijds vanwege de kosten anderzijds dat 
experts de Fietsersbond hebben geadviseerd dat 
hun kans op succes niet erg groot zal zijn.  
De Fietsersbond zal nog wel een vrijblijvend ge-
sprek met de Gedeputeerde hebben om van ge-
dachten te wisselen over de consequenties van de 
door de rechter genomen beslissing .  
Inmiddels heeft een aannemer opdracht gekregen 
om delen van het noord fietspad te verwijderen.  
Huize Mooiland heeft zich bereid verklaard om ter 
hoogte van de hoofdingang een paar meter grond 
te verkopen aan de provincie opdat dan meer 
ruimte wordt verkregen voor in– en uitstappende 
buspassagiers. 

 
Bereidt u vast voor 
Niemand van onze geachte lezers 
zullen er aan denken. 
Wij echter wel. Het Kerstnummer 
moet al worden voorbereid, 
en zoals onze trouwe lezers we-
ten hoort daar de grote fotowedstrijd bij. 
Wie wil dit jaar de eerste prijs binnen halen voor 
de mooiste Kerstfoto. We hopen op zoveel moge-
lijke inzendingen en daarom hebben we het kader 
verruimd. 
Het mogen foto’s zijn uit alle seizoenen, maar wel 
van deze omgeving. 
Bedenk daarbij dat de winnaar in ons Kerstnum-
mer bij alle leden bezorgd wordt en daarboven de 
gelukkige ontvanger van een eerste klas wijn. 
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Onweer 
Menigeen met wie je zo van gedachten wisselt over het fenomeen “onweer”, vindt dat de beroering van 
de dampkring die met donder en bliksem gepaard gaat, tegenwoordig steeds veelvuldiger voorkomt.. 
In de jaren tachtig  van de vorige eeuw kwamen onweersbuien vaak over Betuwe aanrollen en stuiten dan 
op de stuwwal vooraf gegaan van een vochtig gebied over de Rijn waar ook veel turbulentie zich voor-
doet. 
Toen kwam een periode dat de buien die uit dezelfde richting kwamen over de stuwwal naar de Veluwe 
werden “geduwd” en dan weer bij ons terugkwamen, het gaf een idee van een soort bouncing effect  
waarbij het geweld weer terugkwam.  
Door de jaren heen veranderde het weer beeld qua richting en zien nu vaak lange stroken buien al dan 
niet voorzien van onweersactiviteiten. 
Maar op 2 augustus j.l. om ongeveer 21.30 uur was het weer raak en sloeg de bliksem in een grove den in 
de tuin van de familie de Winkel. Bastschade was het gevolg en het opwekken van een magnetich of elek-
trisch veld of het wijzigen van een bestaande toestand in een “lichaam” door middel van een naburig 
magnetisch– of elektrisch geladen “lichaam” zonder onmiddelijke aanraking. In huize de Winkel trad een 
een soort vuurbaleffect op het LED-scherm  op. De nodige gevoelige microelektronica werd beschadigd; 
niet alleen ter plaatse maar ook in naburig gelegen woningen.  Onweer blijft een ongrijpbaar natuurver-
schijnsel. 
 
In een landelijk dagblad werd door Infographic JD/bron CPO op 
een eenvoudige wijze uiteengezet hoe het fenomeen “onweer “ 
tot stand komt. 
 
 * Wat is onweer? 
 *  Waar komt de lading vandaan? 
 * Hoe ontstaat de donder? 
 
Waarschijnlijk zullen velen van ons zich afvragen,  “ja” 
mooi verhaal , maar wat kan ik als bewoner tegen dit feno-
meen doen wanneer ik thuis ben of buiten op het veld? 
Vaak worden in de woningen overspanningsafleiders gein- 
stalleerd en eventueel bliksemafleiders aan de buitenzijde  
van de woningen. Ben je buiten in het veld dan zijn er ver- 
 schillende tips, zoals ga niet onder bepaalde bomen  
staan of maak je zo klein mogelijk, om maar wat te noemen. 
Het zou best wel eens interessant kunnen zijn om een pro- 
fessionele spreker uit te nodigen die verstand van zaken  
heeft  en een lezing voor ons houdt over dit onderwerp. 

 

Wat is onweer? 
Onweer is een plotselinge elektrische ontlading, waarneem- 
baar door een lichtflits (bliksem) en een rommelend geluid  
(donder) . Deze ontlading vindt plaats tussen een onweers- 
wolk en de aarde. 
 

Waar komt de lading vandaan? 
Binnen een onweerswolk stijgt de warme lucht en condenseert. Wanneer kleine wolkendruppels zo hoog 
komen dat ze bevriezen , raakt de buitenkant positief geladen, de binnenkant negatief. Door uitzetting 
springt de buitenkant los en de kleine positief geladen ijsschilfers worden verder mee omhoog genomen. 
Zo wordt de bovenkant van de wolk positief geladen. De onderkant van de wolk krijgt een negatieve la-
ding. Door de aantrekkingskracht van de negatieve lading onderin de wolk, wordt het aardoppervlak zelf 
weer positief geladen.  
 

VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg 
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Onweerswolk 
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 VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg 

Hoe ontstaat een bliksem? 
Door kleine verschillen in lading onderaan de wolk kan een vonk ontstaan. Hierdoor wordt de lucht beter 
geleidend en ontstaat een eindje verder een nieuwe vonk.  
Zo ontstaat een goed geleidend kanaal naar de aarde toe:  
de voorontlading. Dit gebeurt binnen een honderste van  
een seconde en stapsgewijs.  Hierdoor krijgt de bliksem  
zijn grillige vorm en ontstaan de vertakkingen. Als dit kanaal 
20 tot 100 meter boven de aarde is, ontstaat door de opge- 
bouwde spanning vanaf de andere kant ook een kanaal:  
de vangontlading.  De afstand is nu klein genoeg om kortslui- 
ting te maken. De hoofdontlading  volgt de ontstane route  
(100.000 km/sec.). Vaak vinden langs het kanaal zeer snel  
meerdere ontladingen plaats, die wij echter als één lichtflits  
waarnemen. 65% van de ontladingen vindt binnen de onweers- 
wolk plaats. 
 

Hoe ontstaat de donder? 
De bliksem verwarmt de lucht zeer plotseling tot wel 25.000 
graden Celsius  (= 4x de oppervlaktetemperatuur van de zon).  
De lucht zet dan zeer snel uit en explodeert als het ware. Dit 
geeft een enorme knal  (donder). 
Licht plant zich voort met een snelheid van 300.000 km per  
seconde. De lichtflits en de knal vinden gelijktijdig plaats ,  
maar het geluid loopt per kilometer drie seconden achter. 
Het aantal seconden tussen de flits en de donder, gedeeld  
door drie is de afstand (in kilometers) tot onweer. 
 

 

Kat gevonden      Buren 
 
Zie de link van vermiste dieren; 
http://amivedi.nl/dierdetail.aspx?MeldingId=928428 
 
Beige kin. Zwarte streep in de lengte over de rug.  
Gewend aan honden, houdt van aandacht maar houdt 
 er niet van om opgepakt te worden. 
Indien u geinteresseerd bent om voor de poes te gaan  
zorgen, bel dan:  
 
Familie Vos - Kennedylaan 5 
TEL 0317313116  GSM 0613309451 
 
We wonen nu bijna twee jaar in Kievitsdel en het bevalt ons prima. We hebben een fijn huis en een aantal 
leuke buren. We hebben nog niet met iedereen persoonlijk kennis gemaakt, maar Ã©Ã©n kennismaking 
was wel een beetje bijzonder. In het voorjaar heeft die buurman wekenlang dag en nacht zitten roepen en 
daarom besloot ik maar eens bij hem op bezoek te gaan. Hij woont in de vijver op het braakliggend stukje 
bouwgrond tussen ons huis en Restaurant Kievitsdel. Ik ben uren bij hem gebleven en zag hoe hij zijn best 
deed om zijn stem te verheffen. Wat een blaaskaak, maar wel een heel leuke! Ik hoop dat wij nog lang 
buren kunnen blijven!  

             + 
    65% 

    

_ 

 

 

35% 

         _ 

 

 

kanaal + 
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 VERSLAGEN 

3e Lustrum Fritillaria 
Een unieke ontvangst op 4 juli j.l. in de tuin van Janny van Wieringen valt 
iedereen – ongeveer 35 personen - ten deel die dan op zijn/haar beurt 
wordt vereeuwigd in een ludieke fauteuil , en getrakteerd op een heerlijk 
glas prosecco.  We zien de meest uiteenlopende klederdrachten, van oos-
ters tot westers, van florabeminners tot voetbalsupporters , van persona-
ges uitgedost met fantasievolle bloemen hoeden tot extravagante types in 
donkere kledij. De kleding liep uiteen van extravagante combinaties tot 
uiterst preutse, maar toch wel mooie charmante combinaties.  
Veel gelach al en pret vanaf het begin : “moet je die zien”, en “wie is dat dan wel?” 
Eigenlijk direct van het beging af wordt duidelijk dat er door de lustrumcommissie hard en met kennis van 
zaken is gewerkt aan de voorbereiding.  
Een welkom, maar wel “boter bij de vis “ en dus direct bij binnenkomst “kassieren “. Onmiddellijk de gas-
ten in de stemming brengen met een “proost” en het schieten van een intiem plaatje voor de volgende 
generatie. Ondertussen wilden de weergoden toch even proberen iedereen in een bepaalde stemming te 
brengen, maar dat is niet gelukt want het is moeilijk om een “winning team te changen”, want de stem-
ming is van begin af aan al zeer genoeglijk. 
Annemarie verontschuldigt zich geen tijd te hebben gehad om een welkom speech voor te bereiden, dus  
een “off the record speech” die haar goed af gaat. Lovende woorden voor gastvrouw Janny van Wieringen 
en lof voor de Lustrum Commissie bestaande uit Betty, Marjo, Judith, Nelly en Annemarie. In de uitnodi-

ging was vermeld dat we moeten voldoen aan “te” t.o.v. van het 
vorige lustrum en aan deze wens van de overtreffende trap is 
ruimschoots voldaan. 
De stemming is opperbest en iedereen wordt uitgenodigd ge-
bruik te gaan maken van het buffet. Een buffet van allure en 
stralend van professionaliteit; een hoogstandje samengesteld en 
gemaakt door leden van Fritillaria met enige culinaire hulp van 
de dochter van Koosje. Een geweldig assortiment wordt geboden 
en dat laat één ieder zich wel gevallen en smaken. 
Vervolgens wordt de Pubquiz gespeeld, we kunnen ons verheu-
gen op zeer spontane antwoorden, het is weer dolle pret, ko-

misch en verschillende deelnemers voeren de nodige rituelen op. We hebben ondermeer geleerd dat de 
beste scheidsrechter van Nederland de heer Rutte is. De quiz is een interessant intermezzo, of in termen 
van Fritillaria leden: “een sandwhich”;  groep 2 is de winnaar, groep 1 is tweede en groep 4 derde.  
De stemming zit er nog steeds goed in. Op allerlei fronten zien we iemand het vuur uit de sloffen lopen, 
wie zou dat toch zijn, het blijkt zus Karin van Annemarie te zijn, geen lid van Fritillarie maar toch wel hart 
voor de zaak. Langs deze weg heel veel dank voor alles wat je deze avond allemaal voor ons deed, inclusief 
zelfs helpen bij het opruimen. Chapeau!Tot slot woorden van dank richt Annemarie tot Janny voor de ge-
noten gastvrijheid en alles wat ook Janny voor Fritillaria op deze avond heeft betekend. Een envelop met 
inhoud wordt overhandigd. 
Zou er wat zijn vergeten, Doke neemt “met lege handen” het woord en bedankt het bestuur en de lus-

trumcommissie voor 
het riant georgani-
seerde lustrum. Ze 
vraagt vervolgens 
om applaus en sym-
boliseert hiermede 
een cadeau voor 
hen. 
Iedereen gaat zeer 
voldaan huiswaarts. 
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 VERSLAGEN vervolg  

Afscheid van Johan Dijkstra 
 van Buurtpreventie 
Op 24 juli 2014 werd ten huize van de familie 
Dijkstra afscheid genomen van Johan die sinds 
april 2009 lid is geweest van het Buurtpreventie-
team noord. Zijn plaats zal worden overgenomen 
door Frouke Burema, een bekend persoon in de 
BVK. Erik Priebee en Ruud Draisma waren na-
mens Buurtpreventie aanwezig. 

Onder het genot van koffie met gebak verzorgd 
door echtgenote Ilse Dijkstra, nam Erik het 
woord. 
Veel dank aan Johan voor de prettige samenwer-
king  en de  inbreng in het Buurtpreventieteam. 
Johan had een eigen, kenmerkende wijze van zijn 
gedachten schriftelijk uit te drukken. Soms wat 
uitdagend maar altijd had zijn eindproduct een 
opbouwend karakter.  Even van gedachten wis-
selen met “de Chef “ (red. Erik Priebee) en het 
werd een compromisvoorstel tussen Johan zijn 
literaire begaafdheid en het voorstel van de scri-
bent  “de Chef”. 
Enige teleurstelling was bij Johan soms merkbaar 
dat hij nooit meldingen ontving van plaats ge-
vonden incidenten. Maar het is niet zo slim als 
gesteld, daar er gelukkig aan de noordzijde van 
de Utrechtseweg nooit iets ernstigs gebeurde  
(afkloppen!). 
Na nog een interne grap en een grol werd tot 
slot nogmaals tot uiting gebracht dat de overige 
leden van het buurtpreventie team het echt heel 
jammer vinden dat Johan heeft besloten ermede 
te stoppen. Een gedichtenbundel werd hem als 
dank voor het vele werk overhandigd. 
Spontaan diende Johan de spreker van repliek en 
verwoordde zijn bevindingen van de afgelopen 5 
jaar als volgt:  “Deelname aan Buurtpreventie, en 
in het bijzonder aan het Buurtpreventieteam was 
voor mij een hele ervaring rijker maar geen illu-
sie armer”.  Johan stelde verder bereid te zijn in 
voorkomende gevallen eventuele hand– en span-
diensten te willen verrichten . 

Bij de herberg van Harry en Jane de Noord 
De jaarlijkse zomerbarbecue werd op 1 augustus 
2014 onder ideale weersomstandigheden gehou-
den. 101 leden hadden hun weg naar de van Al-
denburglaan 5 gevonden en troffen in de voor-
tuin een sfeervol met feestverlichting ingerichte 
tuin aan , duidelijk gesponsord door Defensie.  
Onze dorpsom-
roeper Ron Kluin, 
deze keer onder-
steund door mo-
derne communi-
catiemiddelen  (in 
eigendom van de 
BVK), richtte om half zes het woord tot een leven-
dig en geanimeerd gezelschap.   
Een hartelijk welkom,  liet de voorzitter John Dreu 
en zijn vrouw Lia  excuseren  en begon direct al 
gastheer Harry en gastvrouw Jane  te bedanken 
die “vrijwillig” hun herberg met voortuin aan de 
BVK ter beschikking hadden gesteld voor het hou-
den van de zomerbarbecue.  “Het bloemetje als 
dank komt morgen wel “, een luid gemorrel met 
hier en daar een spontane lach volgde.  
Vervolgens enkele punten van orde: geniet van 
het uitgebreid vleesassortiment, ga rustig voor 
een tweede keer, maak de saladeschalen één 
voor één leeg. Drankjes kunnen betaald worden 
met blauwe muntjes te ver-
krijgen bij de mobiele kassier 
Dieuwke. Er is één zwarte 
munt die recht op een hoofd-
prijs geeft. Heeft u muntjes 
over, jammer, dan geldt: 
“rien ne va plus” of wel “niet 
goed geld weg, want volgend 
jaar gebruiken we een ande-
re kleur munten!”   
De routiniers Edgar Kluin en Klaas Tjepkema zijn 
vanavond onze bakmeesters. Volgende tip: “de 
glazen zijn beperkt , bewaar ze dan ook voor uw 
leven. In de herberg treft u de toilet aan, een 
groot deel van de herberg is restricted area.” 
Tot slot, “de politie zal vanavond extra aandacht 
aan de wijk geven.” 
 
Aanvallen!! De barbecue met bijbehorende attri-
buten was prima door IJsbrand Tjepkema ver-
zorgd en van zeer goede kwaliteit.  De drankjes 
werden verzorgd door het duo Ellen en Yvon.  
Het was leuk de nodige gezichten te zien die we 
niet vaak op BVK-bijeenkomsten tegenkomen.   
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Er was zelfs een jarige onder de 
aanwezigen, Ken Korsmit - 44 
jaar. Proficiat! 
Al met al een avond  waar aan 
één van de kernwaarden van de 
BVK, de sociale cohesie te stimu-
leren, heeft bijgedragen .  
Voor herhaling vatbaar, en de 
vakantiegangers onder ons hebben deze keer echt 
wel iets gemist.  

 

VERSLAGEN  vervolg 

Rots in de branding 
Al eeuwen staat aan de Benedendorpsweg als een 
rots in de branding 
het oudste 10e eeuws 
pré-romaans kerkje 
van Nederland. 
Van de verkeersdruk-
te over de Beneden-
dorpsweg merk je 
bijna niets.  Lange tijd was deze verkeersader een 
zandweg waarover koetsen en karren reden. Het 
begrip verkeersdrempels was toen nog niet aan de 
orde.  
In  septemberdagen van 1944 vochten de Britten 
rondom het kerkje om elke vierkante meter grond.  

Na een verbeten en bloedige 
strijd moesten de restanten van 
de Britse troepen zich in de nacht 
van 25 op 26 september 1944 
onder dramatische omstandighe-
den terugtrekken over de Rijn.  

Het kerkje stond er grotendeels verwoest bij als 
laatste baken voor de vermoeide en desolate man-
schappen.  
Bij de restauratie na de oorlog verdwenen de beide 
zijvleugels en kreeg de kerk en minder hoge spits.   
Nu in 2013/14 was herstel en uitbreiding van de 
faciliteiten nodig. Negen jaar voorbereiding met 
maar liefst 3 ontwerpen alvorens overeenstem-
ming werd bereikt en dan ongeveer een jaar bouw-
tijd, ging eraan vooraf.  
Nu dan in 2014 zijn de herstelwerkzaamheden af-
gerond. Een vergrootte consistorieruimte, een 
nieuwe daaronder gelegen kleine keuken en sani-
taire voorzieningen werd gebouwd, de kerk wordt 
nu grotendeels gebruikt voor kerkelijke– en cultu-
rele doeleinden. 
Op 28 augustus werd de kerk opengesteld. Heel 
veel mensen, veelal ouderen, zijn daarop op afge-
komen om het uiteindelijke resultaat te bekijken. 

VAN BUITEN DE WIJK 


