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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 5 / 2 0 1 6  
( B =  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 =  F R I T I L L A R I A - L E D E N )  

B: Gluhweinavond. Berna- 

dottelaan naast perceel  nr. 1 

12 dec. 

20.00u 

B: Nieuwjaarsbijeenkomst  

Rest. Kievitsdel 

12 jan. 

20.00u 

B: ALV 2016 10 mrt 

20.00u 

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

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

Leden en begunstigers van de Bewoners Vereniging Kievitsdel zijn 

van harte welkom op dinsdag 12 januari 2016  – vanaf  20.00 uur –  

in Restaurant Kievitsdel. 

 

= MOED IS HET OVERWINNEN VAN ANGST = 
Eberhard Van der Laan - burgemeester van Amsterdam 

Het bestuur van de Bewoners Vereniging 

Kievitsdel wenst U Prettige Kerstdagen 

 en een Voorspoedig  2016. 

 Foto:  

  Van der Molenallee 

 
Gemaakt door 

Frouke Burema 

Gevonden ………….. een foto 
De Kievit heeft u vaak genoeg herinnerd aan de meest 

eervolle vermelding en wel : De Kerstfoto. 

Het aantal inzendingen was deze keer weliswaar niet erg 

groot, maar werd gecompenseerd door kwaliteit. 

Daarom achtte de redactie het niet nodig een externe ju-

ri aan te stellen, het beeld was duidelijk en de winnaar 

zal in kleur verschijnen in dit Kerstnummer. Het laat 

zien de Van der Molenallee met een belichting zoals 

maar zelden getoond. 

De kunstenaar die deze zeldzaam fraaie foto heeft ge-

maakt is Frouke Burema. Zij zal t.z.t. de fel begeerde 

fles wijn in ontvangst mogen nemen. 

 
P.S.  De redactie overweegt om de komende jaren over te 

gaan op een wisselbeker  i.p.v. de traditionele fles wijn. 

De slimme meter 

 !! Let op !! 
Men probeert huis aan huis de  ‘slimme meter’ bij 

u te installeren daar u die bij Leander besteld zou 

hebben. Navraag bij Leander wees uit dat er geen 

sprake van is. Pas dus goed op! 

 

Melding van storing staatverlichting 

*  bij meer dan 3 palen: 024-3482138 of via 

 www.leander.nl (aanklikken “storingen”).  

* bij één enkele paal: via gemeente site 

www.renkum.nl (aanklikken “openbare  ruim-

te melding maken”) of door de week  het servi-

cepunt bellen 026-3348111. 

* Calamiteiten openbare ruimte (buiten kan- 

 tooruren 06-10913130). 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
December 2015 
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Het gebruikelijke artikel van de voorzitter wordt om redactionele reden deze keer niet op de voorpagina 

gepubliceerd. Het is daarom niet minder belangrijk. 
 

Van de Voorzitter 
 

 Beste Bewoners,  

 

In de vorige Kievit heb ik het gehad over de verjonging in Kievitsdel. Een ver-

jonging van de wijk zou voor ons als bestuur consequenties voor de programme-

ring van de activiteiten kunnen hebben. Jammer genoeg hebben we geen reacties 

van onze leden ontvangen over dit onderwerp maar toch willen wij voor 2016 

daar wat nadrukkelijker aandacht aan geven. Denk hierbij dan aan de activiteiten 

rond het vijfde lustrum van onze vereniging.  

 

Een ander punt van aandacht dat uit de verjonging voortvloeit, is de manier waarop het BVK-bestuur met 

zijn achterban communiceert. Al sinds mensenheugenis verschijnt ons vertrouwde lijfblad, de BVK 

Nieuwsbrief  “de Kievit”  4 maal per jaar. Vaste bezorgers zorgen ervoor dat iedereen een exemplaar in de 

brievenbus ontvangt en de blauwe voorkant zorgt ervoor dat de nieuwsbrief niet met de reclame bij de re-

clames en de oude kranten beland.  

Sinds 2013 hebben we echter ook een website. Op de site http://bvkievitsdel.nl/ kan iedereen met een inter-

net aansluiting op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van onze vereniging en kan men ook een digi-

tale versie van de Kievit lezen.  

Zo zijn we dus naast traditioneel ook digitaal bezig en dat is prima.  

 

Er bereiken ons echter geluiden dat het wel eens tijd wordt om het uiterlijk van onze Kievit een opfrisbeurt 

te geven. Een ander handzaam formaat en kleurendruk wordt meer van deze tijd gezien. Wij hebben binnen 

het bestuur deze geluiden serieus genomen en kunnen ons daar ook wel in vinden. We hebben daarom een 

aantal verschillende opties uitgewerkt en naast elkaar gezet om te kijken of we deze verjonging ook finan-

cieel kunnen realiseren. De voorlopige conclusie is dat de prijsverhoging, die dit met zich mee gaat bren-

gen, niet op een eenvoudige manier is op te vangen. Het bestuur wil proberen een eventuele contributie 

verhoging te vermijden en vindt bijvoorbeeld adverteren ter dekking van de extra kosten voor een nieuws-

blad als het onze niet geschikt.  

 

Voordat wij met dit idee verder kunnen gaan, willen we graag van onze leden weten hoe men het liefst over 

de diverse onderwerpen geïnformeerd wil worden. De nu opgevangen signalen zijn beperkt en rechtvaardi-

gen nog geen echt draagvlak. In een eerdere poging om hier wat meer inzicht te verkrijgen, kwam naar vo-

ren dat vooral de jongere leden en ook nieuwe leden veel minder belang hechten aan het ontvangen van een 

papieren exemplaar van de Kievit en zich liever digitaal laten informeren. Maar aangezien we geen totale 

digitale dekking hebben in Kievitsdel blijft een papieren versie noodzakelijk.  

 

Graag vernemen we van u of dit onderwerp in Kievitsdel leeft. Graag ontvangen we zo spoedig mogelijk 

uw reacties over dit onderwerp en wij houden ons aanbevolen voor uw suggesties.  

 

Harry de Noord,  

Voorzitter BVK.  

VAN DE BESTUURSTAFEL  vervolg 

Bestuur BVK 

 Hr. H.E. de Noord - voorzitter     0317-319371 voorzitter@bvkievitsdel.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  

 Mw. I. Zwanenburg - bestuurslid     06-52523640 ilse.zwanenburg@gmail.com   

 Hr.  K. Korsmit - bestuurslid     06-30725809 ken@korsmit.net  

  BVK contactpersoon Dorpsplatform   tijdelijk  n.v.t.    

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 

Email adres: voorzitter@bvkievitsdel.nl 
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KERSTACTIVITEIT 

Ziet u ook uit naar een koude met sneeuw overladen winter, 

rondjes draaiende kunstschaatsers, warme chocolade-
melk  EN glühwein? 

Aan sneeuw en ijs kunnen we U niet helpen, maar gezel-

ligheid en warmte met drankjes bij een standje in onze 
wijk wel.  

Zoek ons op aan de Bernadottelaan om dan gezamenlijk deze don-

kere periode wat op te luisteren en ook alvast afscheid te nemen van het 
jaar 2015. 
 

!! Houd het nieuws over het weer intussen goed in de gaten want met neer-

slachtig weer komt deze kerstactiviteit te vervallen !! 

Datum: 12 december 2015. 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur. 
Locatie: Bernadottelaan tegenover nr. 4 en naast nr. 1 bij het VEPI-kunstwerk. 
Opgave: voor 9 december bij de secretaris: tel. 0317-316829,  of  
 email: bvk.secretaris@kpnmail.nl 
Kosten: geen. 

Tot 12 december a.s. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur BVK en activiteiten commissie, 

 

Marina van der Haak 
Ilse Zwanenburg 
Ken Korsmit 

 
 

 

Over koffie, ontbijt en vergaderen… 
 
* Sinds jaar en dag kennen we bij onze vereniging de gezellige en informatieve koffieochtend. Ooit begon-

nen als pure gezelligheid, werden er gaande weg ook presentaties gehouden die steeds geanimeerder wer-

den. De tweejaarlijkse koffieochtenden werden in de regel goed bezocht. We willen wel graag het oor-

spronkelijke idee vasthouden en het informeel houden:  mocht u iets interessants willen vertellen over uw 

hobby of werk of een foto rapportage of verzameling willen tonen aan uw buurtbewoners, dan organiseren 

we daar graag een koffieochtend om heen. Het is hierbij beslist niet nodig een getrainde spreker te zijn of 

computer animaties in te zetten. We vinden het leuk van uw passie te vernemen op eigen wijze. Dus geef 

uzelf op bij ken@korsmit.net om ook iets te vertellen! 

 

* In onze buurt zijn ook werkenden die geen tijd hebben voor koffieochtenden. 

Zou u het leuk vinden om juist een vroege ontbijt meeting te hebben waarbij een mede buurtbewoner iets 

over zijn werk verteld, of zou een extra vroege meeting u in staat stellen uw bezigheden te verhalen, stuur 

dan ook een email naar ken@korsmit.net ! 

 

* Ook onze Algemene Leden Vergadering, gepland in maart 2016, wordt jaarlijks opgeluisterd door een 

goed verhaal. Vorige jaar was er het inspirerende verhaal over ‘de Tuin de Lage Oorsprong’ in Oosterbeek. 

Weet u een boeiende spreker voor een verhaal van ongeveer 15 minuten dat een link heeft met onze wijk, 

dan zou u ons en uw mede leden een groot plezier doen door dit door te geven. We hopen van u te horen. 

mailto:bvk.secretaris@kpnmail.nl
mailto:ken@korsmit.net
mailto:ken@korsmit.net
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VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg   
 

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 bijna 200 leden. Als u bedenkt dat het gaat om onge-

veer 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/veiligheid van de wijk Kievitsdel; 

 Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de bewoners. 

 

De BVK bestaat nu 24 jaar en heeft ook nog twee onderverenigingen: de tuinclub Fritillaria en de kunst-

club 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 Fletcher 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 ge-

leid 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 presen-

tatie.  

 

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: t. 0317-316829 email: bvk.secretaris@kpnmail.nl 

   

CONTRIBUTIE 2016 
 = Geheugensteuntje voor  leden en begunstigers van de  BVK 

  en voor diegenen die lid willen worden = 

Contributie 2016 voor leden en begunstigers 

De contributie voor 2016 is voor leden ongewijzigd gebleven en bedraagt  

€ 17,00 per huishouden. Eventuele wijzigingen vereisen de goedkeuring van 

de ALV. 

De contributie voor 2016 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 2016 

 zo spoedig mogelijk over te maken op rek.  NL44 INGB 000766.14.52  

t.n.v. Bewoners Vereniging Kievitsdel  

  te Doorwerth o.v.v. "contributie 2016". 

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, en eventueel ook lid te worden (separate bijdrage) van twee on-

derverenigingen, de tuinclub “Fritillaria” en/of de kunstclub “Blikvanger”, en op de hoogte te blij-

ven van het nieuws en de ontwikkelingen in de wijk. Bovendien steunt u de vereniging bij het col-

lectief 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 

Marina van der Haak: tel. 06 – 53925880 of email: mvdhaak@prempire.com 

ASPIRANT-LEDEN: Welkom op Nieuwjaarsbijeenkomst  op 12 

januari 2016 - 20.00u  in rest. Kievitsdel.  Drankjes/hapjes  gratis. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://85.17.199.91/~adio/wp-content/uploads/2010/06/428-spaarvarken_organisatie_donateurs.jpg&imgrefurl=http://www.zvvadio.nl/&usg=___9LnJONe0NRsWeLhkXh03ZBNXWo=&h=483&w=428&sz=52&hl=nl&start=10&zoom=1&itbs=1&tbnid=Tl3wOlc8


5 

VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg 

Geen kans op rugklachten meer …... 
Medewerkers van de gemeente stonden met hoog 

verbaasde gezichten plots voor de deur van de secre-

taris. “U heeft de 

zoutbak nog steeds 

netjes in de tuin 

staan?  

“Ja, het was de op-

dracht van de ge-

meente” “Wie??” 

“Op het gemeente-

huis wist men van 

niets”. 

“Maakt u zich geen zorgen, wij (red. medewerkers 

van de gemeente)  plaatsen voor u de bak weer ge-

vuld met zout aan de straat en u kunt hem daar zomer 

en winter laten staan.  

Een zorg(je) minder, dit bericht is ook van toepassing 

voor de andere “zoutbak coördinatoren” in de wijk. 

Van alles en nog wat 
 

 Van woonplezier  ………………………………… tot ongerief 
          
Hoera, we hebben een nieuwe slijtlaag op de van der Molenallee van de gemeente gekregen. Het ging niet 

vanzelf. 

In ieder geval hoeven we ons, als automobilist, niet meer buiten ons uitgelijnde en ingekaderde toegemeten 

weggedeelte te begeven en hopelijk is fietsend Nederland ook bereid binnen zijn kaders te blijven. Twee 

vijanden gescheiden door een helder witte lijn. Wat kunnen wereldomvattende problemen eenvoudig op te 

lossen zijn. Verder vroeg de vorige slijtlaag om een rood gekleurd fietsgedeelte, waarschijnlijk om de vele 

auto=fiets ongelukken te maskeren maar deze bleven gelukkig uit. Zouden we dan toch nog beschaafd wor-

den? 

 

Helaas, zo moeten de goeie weer onder de slechte lijden, want wat heeft Zwarte Piet in deze buurt gezien? 

Mensen die hun eigen tuintje schoonblazen en het product van hun arbeid de openbare weg opblazen. Hier 

zit de gemeente niet op te wachten, het is al een mooi goed dat zij verzameld blad komen ophalen, waarbij 

zij de inwoners vriendelijk verzoeken hun blad zo neer te leggen dat hun grijper er makkelijk bij kan zonder 

bomen te beschadigen. 

Met een beetje goede wil is dit probleem zo op te lossen. 

Een ernstiger zaak betreft milieu misdaad. Ja u leest het goed. Wat is hier eigenlijk aan de hand? 

Er zijn nog steeds tuinmannen/-vrouwen die hun overtollige groeisels in de bosranden gooien, dit is een 

grote overtreding; te vergelijken met een illegale allochtoon, en dat kan toch niet want hierdoor zou ons bos 

zijn duidelijke autochtone karakter verliezen . 

 

Maar nu toch even serieus, met een beetje extra aandacht en wat extra moeite kunnen we onze Cardanus- 

bossen nog wat langer origineel houden, of is het niet de moeite waard? 

  

 

Op verzoek publiceren wij  websites 

over bijen:  

 * http://www.drachtplanten.nl/ 

 * http://www.imkerpedia.nl/wiki/

  index.php/Drachtplanten 

De BVK Website 

Het bestuur heeft op 20 november j.l . besloten de webmaster John Dreu te verzoeken 

de website grondig te updaten in gezamenlijk overleg met enkele bestuursleden: 

 Dieuwke Haak: WhatsApp en Gebruik van de sportvoorzieningen Fletcher Hotel 

 Harry de Noord: Overige gepubliceerde onderwerpen  

 Harry de Noord: coördinatie m.b.t. tekst van Fritillaria en Blikvanger 

 

 

1. antenne 

2. kop 

3. borststuk 

4. vleugel 

5. achterlijf 

6. poten 
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Klus geklaard 
 

Op 19 oktober j.l. verscheen er langs de Utrechtse-

weg voor (voormalig) Mooiland een imposante 

truck met een meterslange oplegger gedragen door 

vele wielen. Na verloop van tijd dook uit de sche-

mering op naar de uitgang van Mooiland een im-

mens grote hefkraan op rupsbanden. Het betrof kost-

bare apparatuur van het sloopbedrijf Hein Beun uit 

Enschede. 

 

Het rupsvoertuig bewoog uiterst langzaam en voor- 

zichtig in de richting van voor de poort gereedstaan-

de oplegger en wat je toen zag was hoe een kraan-

machinist met uiterste precisie het grote monster 

dwars op de oplegger “parkeerde”.  Daarna m.b.v. 

geheimzinnige gebaren gegeven door een coach 

draaide het monster met zijn rupsbanden 90 graden 

en stond precies midden op de oplegger. Een huza-

ren stukje van vakmanschap werd hier getoond. 

 

Tot slot, na gedane arbeid is het goed toeven, ging 

de grijparm in horizontale stand en was het geheel 

gereed voor transport naar een volgende klus. 

Huize Mooiland is er bijna niet meer, alleen nog wat 

restwerk te verrichten door de nog aanwezige 

“kleine broertjes” van de grote “broer” met de grijp-

arm. 

. 

 

 

Ultieme start van de dag 
 

Bron: Allerhande AH sep. 2015 

Schrijver: Rens Kroes 

 

Dit artikeltje wordt niet gepubliceerd omdat toevallig 

op ongeveerde zelfde tijd de Gezondheisraad haar on-

derzoek over gezonde voeding publiceerde, noch om-

dat waarschuwingen van de Wereldgezondheidsorga-

nisatie verschenen  of  aanbevelingen van de Acade-

mie van Gastronomie . 

 

Rens: Elke ochtend 

drink ik vers citroensap 

- aangelengd met warm 

water - en daar voel ik 

mij heel goed bij.  

Citroensap stimuleert de 

stofwisseling en reinigt 

de werking van de lever. 

Bovendien is citroensap rijk aan vitamine C. Het ver-

licht een opgeblazen gevoel en je krijgt er een stralen-

de huid van.  

 

Goede reden dus om er de dag mee te beginnen! 

 

 

 

Vervuiling van onze bermen 
 

Steeds meer klachten bereiken ons dat onze vier-

voeters de bermen in de wijk vervuilen. Een 

vriendelijk verzoek aan de eigenaars/ressen van 

de trouwe viervoeters: resten 

opruimen of ergens anders naar 

“de toilet” gaan. 

VAN DE BESTUURSTAFELvervolg 

1936 - 2015 

en voorlopig terug naar de natuur 

Bewust wonen 

U voelt zich prettig in uw woning en wilt dat graag 

zo houden. De gemeente Renkum bezorgt u gratis 

persoonlijk woonadvies , een huistest en een bro-

chure met tips om het woongemak te vergroten. 

Denk b.v. aan het wegwerken van kabels , het ver-

lagen van drempels, het voorkomen van gladde 

vloeren of het plaatsen van een bewegingsmelder 

in uw badkamer , zodat  het licht automatisch aan-

gaat als u ‘s nachts naar het toilet gaat. 
Gemeente Renkum 
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VAN DE PROVINCIE 

(Bijna) incidenten 

(Bijna) incidenten en werkelijke incidenten vinden helaas nog altijd plaats ter hoogte van de voetgan-

gersoversteekplaats Mooiland en eerst genoemde tijdens het oprijden van de N225 vanuit de Kasteel-

weg. Beide onderwerpen zijn onder de aandacht van de gemeente , de provincie en politie. Twee bijna 

incidenten vonden onlangs op één dag plaats ter hoogte van de Kasteelweg en twee werkelijke inciden-

ten vonden binnen één week plaats ter hoogte van Mooiland. Gelukkig waren er geen ernstige letsels 

maar wel de nodige materiële schade met name ter hoogte van Mooiland.  

Samengevat , hier is sprake van incidenten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Provincie 

(N225). 

A. Kasteelweg 

1. Oprijden van automobilisten van de N225 

vanuit de Kasteelweg. Een gevaarlijke 

onoverzichtelijke situatie (heg, bomen). 

Dit punt werd onderkend door de BVK en 

de bewoners van de clusters Doorwerth. 

2. Tijdens een bijeenkomst van de clusters  

 in het bijzijn van de wijkagent - Peter 

 Ament - werd besloten dat de wijkagent 

 het punt onder de aandacht van de ver-

 keersafdelingen provincie en politie zal 

 brengen met het verzoek tot actie om de  

 locale situatie te verbeteren en veiliger te 

 maken. Inmiddels heeft de wijkagent Kie

 vitsdel - Erik Boer - het punt ook opgepakt 

 en zal proberen via de verkeersdeskundige 

 van de politie contact te leggen met de ver- 

 keersdeskundige van de provincie. 

3. De heer van der Lely - verkeersdeskundi-

 ge van de gemeente- zal ook proberen via 

 zijn netwerk de provincie te overtuigen 

 van de urgentie van genoemde punten A 

 en B.  

B. Voetgangersoversteekplaats Mooiland 

1. Rijden (max. 80km/u) op de N225 

vanuit Wageningen wordt de midden-

geleider ter hoogte van Mooiland zo-

wel overdag als ‘s avonds te laat (21x)

door automobilisten opgemerkt of de 

bestuurder/ster was afgeleid door ande-

re zaken.. Dit punt werd onderkend 

door de BVK ; de vluchtheuvel wordt 

geraakt en zo nu en dan belandt een 

voertuig op de belendende fietsstraat 

waar frequent fietsverkeer, auto’s, 

wandelaars, kinderen en dieren zich 

kunnen bevinden en/of belendende 

perceelhekken worden geraakt. 

2. De BVK heeft een verzoek bij de pro-

vincie ingediend maatregelen  te ne-

men ter verbetering van de locale situ-

atie. 

Als antwoord werd van de provincie de vol-

gende email ontvangen: 

 

“Tijdens de recente werkzaamheden aan de 

N225 was het behoud van de bushalte uit-

gangspunt. Daarmee is ook de geleider nood-

zakelijk om een veilige oversteek naar de 

halte te faciliteren. In het ontwerp is de mar-

kering van de geleider aangepast waardoor de 

geleider eerder zichtbaar is voor de wegge-

bruiker. Bij ons zijn geen dodelijke ongeval-

len bekend van na de reconstructie. Navraag 

bij de politie leert dat de verkeersveiligheid 

ter hoogte van de geleider geen groot knel-

punt is. Bij een volgende trajectonderhoud 

zullen wij de situatie opnieuw bekijken met 

de dan geldende uitgangspunten.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

de medewerkers van het Provincieloket” 

Kasteelweg / N225 (fietsstraat) 

Vluchtheuvel voetgangeroversteekplaats Mooiland 
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VERSLAGEN 

Koffieochtend op 1 oktober 2015 

De 2e koffieochtend werd ten huize van de familie Hulshof gehouden , 22 deelnemers 

hebben het gered de riante villa van Hermien en Walter te bereiken, aldus in het wel-

komswoord van Harry de Noord. Een bijzonder welkom aan de spreker Jan Breem-

broek. die ons wegwijs zal maken in de mysterieuze wereld van de intelligente sociale 

honingbij. Eigenschappen  van de bijen: a) 

honingbij is bloemvast; b) per volk worden veel 

verschillende planten bezocht; c) solitaire bijen 

zijn vaak specialisten en daardoor kwetsbaar; d)  

honingbijen vragen grote hoeveelheden bloe-

men/gevarieerd voedsel. 

We denken dat wij als mensen intelligent zijn, 

maar het bijenvolk doet er beslist niet aan onder. Helaas zijn ze geen 

lang leven beschoren - darren 24 dagen, werksters 21 dagen -,  en de 

koningin enkele jaren. 

Een bijenvolk bestaat uit:10.000 tot 15.000 bijen: “vrouwelijke werksters”  (schoonmaken, honing, kool-

zaad = eldorado voor bij, etc. halen); darren zorgen voor bevruchting/voortplanting/bestuiving=eiwitten) en 

1 koningin kenbaar aan stip en verantwoordelijk voor de voortplanting. Oude koninginnen zwermen uit als 

er een nieuwe ten tonele komt. Zij legt de gehele dag eitjes en darren  om haar heen voeren haar met Konin-

ginnegelei en bevruchten haar als zij al 5 tot 8 dagen oud is . 

Karakteristieken: a) Bijen hebben 

goed geheugen, onthouden (vlieg)

patronen en geven honing locaties aan 

elkaar door; b) Een imker werkt met 

een rokende pijp om bijen tot rust te 

brengen , ze steken daardoor ook min-

der; c) Een raampje met kunstraat 

dient als basis om cellen aan te maken 

met was uit een klier van een bij en 

bevatten poppen van de bij. Bijen 

wapperen met hun vleugels om tempe-

ratuur te reguleren. ‘s Winters zitten 

bijen op een kluit en wisselen van 

plaats om de koningin heen om tempe-

ratuur te regelen. ‘s Zomers bestaat een volk uit 50.000 bijen, het gaat niet echt slecht met de bijenstand, 

aldus Jan.; d) Zwermen is de enige manier om te verbreiden, de bijen hebben zich dan volgezogen met ho-

ning. Bijen “staand” met hun achterwerk omhoog om honing op te nemen. e) Een volk kan in stand blijven 

door 35 kg stuifmeel per jaar tot zich te nemen; f) Vijanden van de bijen zijn muizen, grote wespen 

(hoornaar); g) Koningin in hofstoet; h) Bijen solitair bijeen in een bijenhotel. 

Bedreiging voor de bij: a) is afname van de dracht mogelijkheden/stuifmeelbronnen. Het is belangrijk be-

stuiving in stand te houden van soorten b.v. vruchten en zaden; b) ziekte en plagen bijen (een zwak volk is 

kwetsbaar!) : Varroa mijt* , Nozema, Wasmot en Virussen  (* met biologische middelen onder kritiek ni-

veau houden). 

Bij voorkeur in onze tuinen: a) grote variatie aan bloemen; b) hele zomer bloei; c) veel nectar en stuif-

meel. 

Bestuivende insecten: Bijdrage van de bij voor 1,4 miljard in Nederland aan: a) fruit: appel/peer, bessen, 

framboos, aardbei; b) kassen: paprika, courgette, augurk, meloen; c)  zaadteelt: prei, kool, andijvie, witlof, 

etc. 

Harry de Noord sprak tot slot lovende woorden over de interessante presentatie en uit de vele vragen die 

werden gesteld kan worden opgemaakt dat het onderwerp iedereen aansprak. Marina bood als dank een fles 

wijn aan Jan aan en bloemen aan Hermien voor de genoten gastvrijheid. 

Wespen zijn geen bijen en bijen zijn geen wespen ! 

Voor mens en bij geldt: a) \Betere voeding ; b) Hygiene (wassen) 
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VERSLAGEN vervolg 

Vierde editie  

Golden Music Live  

De vierde editie van de Golden 

Music Live werd op 31 oktober 

2015 in het Fletcher Hotel Door-

werth gehouden, en werd door zeer 

velen bezocht en was weer zeer 

geslaagd. Het basis idee was om 

een begeleidingsband Roger Hap-

pel en Friends de hele avond te laten spelen en achtereenvol-

gens waren er optredens van bekende artiesten zoals Shirma 

Rouse, Martin van de Sterre, Jarno Ibarra e.a. 

Bijzonder waren de optredens van Nanouk Jans, een deel-

neemster van de Voice Kids, het plezier straalde er vanaf. 

En van Martin Fischer, hij vertolkte Andre Hazes, de hele 

zaal zong mee, de stemming zat er goed in.  

Initiatiefnemer van dit evenement is de Rotary Club Kabel-

jauw, met partners TOPinuw-regio.nl en het Fletcher Hotel - Restaurant Arnhem Doorwerth. 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Fischer 

BUURTPREVENTIE 

Katvangers 
De politie in Arnhem en Harderwijk waarschuwt 

bedrijven en haar cliënten alert te zijn op facturen. 

Er zijn momenteel oplichters actief die facturen via 

de post onderscheppen en vervalsen.  

De daders veranderen de rekeningnummers. Cliën-

ten die de facturen betalen maken zo niets vermoe-

dend geld over aan zgn. katvangers. Het bedrijf dat 

de facturen verstuurd loopt zo zijn geld mis, het 

ging om duizende euro’s. 

Hoe voorkomen? 

Krijgt u een rekening van een bedrijf, kijk dan goed 

of het rekeningnummer klopt met eerdere betalin-

gen aan dat bedrijf. Twijfelt u? Raadpleeg dan het 

bedrijf die de factuur verzonden heeft. 

 

 

 

 

Hang- en sluitwerk 
Ook al denkt u met een 

goed geavanceerd elektrisch 

beveiligingssysteem goed af 

te zijn; is het toch  van ui-

termate groot belang dat u 

ook goed hang- en sluitwerk 

in uw woning heeft en adequate verlichtingsvoor-

zieningen in- en rond uw woning.  

Rijksmonumenten Doorwerth 
 Kasteel Doorwerth - ca. 1260 

 Laag Wolfheze: Landhuis, Utrechtseweg 

321 - historische tuin en parkaanleg, toe-

gangshek - 1920 

 Watertoren - 1938 

 Transformaterhuis van der Molenallee 

Doorwerth 

Gemeente monumenten Doorwerth 

 Kosterwoning Berkenlaan 42 

 Boerderij de Boersberg 1 

 IJskelder bij kasteel Doorwerth Fon- 

 teinallee 

 Pastorie RK-Kerk van der Molenallee 3 

 RK-Kerk  van der Molenplein - 1933 

 Gereform. Kerk W.A. Scholtelaan 25 

Oorlogsmonumenten (Doorwerth en di-

recte omgeving) 
 Gedenksteen bij N.H Kerk Beneden-

dorpsweg 134 - 1990 - geall.militairen 

 Airborne monument Parallelweg Wolf-

heze  
 Gedenkbank Westerbouwing - 1994 - 

geall. militairen 
 Gedenkbank Airborne monument - 1974 

- Utrechtseweg 232 O’beek 
 Gedenkbank Ginkelseweg  - 1972 Ren-

kum 

 Oorlogsmonument van der Molen-

plein - 1950 

 RAF monument 2004 Bentincklaan 

D 

MONUMENTEN bron: gemeente 


