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BEWONERS VERENIGING KIEVITSDEL  

Jaargang nr .  21  A C T I V I T E I T E N  2 0 1 6  
( 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 )  

ALV en lezing  “100 jaar 

Heveadorp” in Fletcher  

Hotel. Zie Kievit. 

10 mrt 

20.00u 

BVK 

Schoonmaakochtend.  Ver-

zamelen bij fam. Korsmit-

Bar.v.Pallandtlaan 4. 

12 mrt 

10.30u 

BVK 

Koffieochtend bij familie 

Ebus . Lezing door Sytske 

Ebus. 

14 apr. 

10.30u 

BVK 

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

  
VAN DE VOORZITTER 

 

Vanwege verplichtingen laat onze voorzitter zich helaas deze keer excu-

seren . Dat betekent dus geen gebruikelijk woord vooraf.  

De redactie heeft besloten om een artikel van ons gewaardeerd redactie-

lid Jan de Winkel in plaats daarvan te plaatsen. 

Ook sportieve rijders gezien ? 

 

Is het u wel eens opgevallen dat 

er op de van der Molenallee 

spannende uitwedstrijden te 

zien zijn? 

 

De BVK heeft in het verleden 

aangedrongen bij de gemeente 

om snelheidverminderende 

maatregelen uit te voeren omdat 

er vaak te hard gereden werd op 

de van der Molenallee. Zoals 

gebruikelijk toonde de gemeen-

te zich inschikkelijk en liet een paar restricties en daartussen drempels 

aanleggen. Dat zou ze leren die ‘50 km/u plus’  coureurs. 

 

Voorheen, toen ik nog mijn eigen hondenuitlaat service, voor maar 1 

hond had, was het mij vaak opgevallen dat het mini-parcours ongeveer 

tussen de afslag van Aldenburglaan – Baron van Pallandtlaan door de 

“sportieve” automobilist gebruikt werd om vol gas een 50 km. auto’tje in 

te halen. 

Het moet voor iedere buurtbewoner bekend voorkomen, dat na vol gas 

vlak voor de volgende drempel / restrictie ook weer vol op de rem ge-

staan moet worden om niet met de humane i-pad door het dak te gaan. 

Dit is heel spannend om te zien en om mee te maken, ook voor de inmid-

dels achter rijdende weggebruiker. 

 

Maar het kan altijd nog spannender, zo kon ik vorige maand, van een af-

stand, getuige zijn van een speciaal evenement. Want, oh toeval, er ko-

men 2 sportieve rijders aan, 1 van boven en 1 van beneden, beiden strij-

dend voor de gouden beker. Helaas pakte het anders uit, de wedstrijd ein-

digde onbeslist want er werd een geforceerde pitstop gemaakt met 2 be-

schadigde autoneuzen, daarna een file ontstond want de schade formulie-

ren werden ter plaatse ingevuld waardoor de weg enige tijd geblokkeerd 

bleef. 

 

Laat niemand meer zeggen dat er op Kievitsdel niets gebeurt, voor wie 

het wil zien, zijn er gratis spannende evenementen mee te maken.     
JdW  

VAN DE BESTUURSTAFEL 
Maart 2016 

Buurtpreventie/WhatsApp 

Op 20 maart 2016 heeft de 

gemeente een Preventie-/

Whatsapp avond georgani-

seerd voor alle bewoners van 

de gemeente Renkum die on-

dermeer werd bijgewoond 

door Ruud Draisma, Frits van 

Werven en Erik Priebee van 

het Buurtpreventie team Kie-

vitsdel. 

Zie verslag elders in deze 

Kievit. 

 

Een uitgebeid exposé werd 

gegeven door de politie over 

de laatste stand van zaken op 

het gebied van Buurtpreventie 

en WhatsApp. Met name de 

introductie van WhatsApp 

laat een lichte daling zien  

van het aantal woninginbra-

ken in de gemeente Renkum. 

Burgemeester Gebben toonde 

een nieuw ontwerp van een 

WhatsApp wijkbord (€ 150,=/

stuk) en zegt desgevraagd toe 

bij de Raad te zullen proberen 

of er een bijdrage voor de 

aanschaf van de borden  gere-

serveerd kan worden. Indien 

niet c.q. voldoende toerijkend 

voor alle in aanmerking ko-

mende wijken, wordt het aan 

de deelnemers overgelaten 

een eigen bijdrage te fourne-

ren.  
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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  

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

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

 BVK contactpersoon Stichting Dorpsplatform Doorwerth  

 Hr. H. Reudink   (tijdelijk niet van toepassing)   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 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 

Het bestuur nodigt haar leden en begunstigers uit voor 

de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) 

op 

 

DONDERDAG 10 MAART 2016  - 20.00 uur 
 

in de serre van het Fletcher Hotel Doorwerth 

(koffie/thee vanaf 19.40 uur) 

 

De vergadering zal vooraf gegaan worden door een korte inleiding door  de heren Harke Ce-

veringa en Geert van der Straaten . De inleiding gaat over het thema: 

 

     = “100 jaar Heveadorp” = 

 

Na afloop van de inleiding volgt een korte pauze tot ongeveer 21.15 uur, waarna de Algemene 

Leden Vergadering 2016 tot ongeveer 22.30 uur zal duren. 

 

De vergaderstukken voor de ALV zijn gedeeltelijk in deze uitgave van de Kievit opgenomen: 

 1) Agenda van de ALV 2016 

 2) Notulen van de ALV 2015 

 3) Jaarverslag 2015 van de secretaris 

 4) Balans en W&V rekening van de penningmeester (ter plaatse) 

 5) Begroting 2016 (ter plaatse) 

 

Na afloop van de vergadering wordt u een drankje in de serrebar van het hotel door het bestuur 

van de BVK aangeboden. 

  PERSONALIA 

   
Nieuw lid 
Hr. R.V. Baede van der Molenallee 147 

Mw. E.M. Willenborg/Hr. P. Zwaan Laman Tripplantsoen 18 :  06-40349199 

Opgezegd 

Mw. C.B. van der Touw - Utrechtseweg 410 :  0317-314714 

Hr/Mw. W.Ph.C. Raatjes -  Laman Tripplantsoen 10 : 0317-350752 

Mw. T. Birnie - Valkenburglaan 35/B47 Oosterbeek  : 026-3827396 

Mw. C.  Hardeman en partner  - van der Molenallee 58  

 Hr/Mw. J. Prette  - van Aldenburglaan 17 : 0317-795187 
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VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg 

Opschoondag 

Op 12 maart 2016 kunnen op initiatief van de 

gemeente Renkum de schoonmaakspullen weer ter 

hand genomen worden en daarmede heeft de BVK 

de wijk Kievitsdel ook geadopteerd.  

 

Vanaf 10.30 uur zullen wij onder het genot van 

een kop koffie of thee de buurt opdelen in een 

aantal teams.  

De briefing vindt plaats bij Ken Korsmit en Ilse 

Zwanenburg aan de Baron van Pallandtlaan 4, 

waarna we de diverse schoonmaakhulpmiddelen 

in ontvangst kunnen nemen. 

De schoonmaak werkzaamheden zullen c.a. 1,5 

uur in beslag nemen.  

Vorig jaar waren 18 leden zo vriendelijk te helpen 

bij het verwijderen van het zwerfvuil in onze om-

geving. Wij rekenen ook dit jaar weer op uw me-

dewerking. 

 

 U kunt zich aanmelden voor 7 maart 2016 bij het 

secretariaat per:  

 tel. 0317-316829; of 

 Email: bvk.secretaris@kpnmail.nl 

Koffieochtend 

Voor 14 april 2016 heeft de activiteitencommissie 

een afspraak met Sytske Ebus kunnen maken voor het 

houden van een lezing over het thema : 

 

“Reisfotografie”  
 

Het gaat over haar hobby 

fotografie. Toen zij voor het 

eerst een spiegelreflexcame-

ra ging gebruiken en zich  in 

de fotografie ging verdie-

pen, was dat net op het mo-

ment dat haar echtgenoot Ad 

meer tijd kreeg om te reizen, 

iets wat zij altijd al graag deed. Zo gingen deze twee 

hobby’s elkaar versterken.  

Van die resultaten wil zij graag iets laten zien.  

 

Vanaf 10.30 uur zullen wij welkom zijn en van de 

gastvrijheid van Ad en Sytske kunnen genieten in hun 

woning aan de Utrechtseweg 444.  In overleg met de 

gastvrouw is besloten dat er in principe ruimte is voor 

maximaal 35 personen. 

 

De lezing zal beginnen om 11.00 uur en zal ongeveer 

1 uur in beslag nemen, inclusief enkele vragen even-

tueel te stellen door de aanwezigen. 

 

U kunt zich aanmelden voor 11 april 2016 bij het 

secretariaat per:  

 tel. 0317-316829; of 

 Email: bvk.secretaris@kpnmail.nl 

ACTIVITEITEN 

Glühwein avond 
Op 12 december rond halfacht konden verschillende 

duistere sujetten waargenomen worden, schijnbaar wil-

lekeurig sluipend door Kievitsdel en slepend met zware 

spullen. Er werden warme drankketels en marktkramen 

mee gedragen terwijl het weer er onheilspellend uitzag. 

Terras verwarming. Gasfles. Kerstverlichting? Ook dat 

nog. En magischer wijs kwam dit alles tegelijkertijd bij 

elkaar in het donker onder een carport aan de Bernadot-

telaan. Dit alles zonder alarm te slaan op de buurt 

Whatsapp groep. Zat het met de waakzaamheid van 

onze buurt wel goed? Of is regenachtig weer tegen-

woordig het moment om toe te slaan? 

Dat was het zeker als het om koek en zopie gaat! Want maar liefst drie supermarkten werden bezocht om diversen 

soorten koek, glühwein en echte chocolademelk in te slaan voor dit evenement. Niet afgeschrikt door een beetje 

winters weer, weken we uit van het geplande VEPI-kunstwerk naar de oprit van Betty Lengkeek. Maar liefst 41 

leden, inclusief bestuur, wisten de gang naar gezelligheid te maken en voerden geanimeerde gesprekken en werden 

daarbij bescheiden vanbinnen opgegloeid door warme wijn. Door de aanwezigen is onmiddellijk enthousiast beslo-

ten dat dit voor herhaling vatbaar is. Volgend jaar zullen we proberen het nog iets eerder te organiseren voor diege-

nen die met het winterse weer vroeg naar bed willen. Overigens eindigt ook deze avond zeer bijtijds en met vereen-

de krachten werd alles in enkele ogenblikken weer opgeruimd. Blijf niet thuis bij de verwarming, pas op voor win-

tertenen en maak een mentale notitie om volgend jaar december weer samen glühweinen. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg 

Herstel voetpad  

noordzijde van der Molenallee 

 
In 1 oktober 2014 werd bij de gemeente een ver-

zoek ingediend om het voetpad te herstellen. 

Vervolgens werd op verzoek van de gemeente 

een overzicht verstrekt van de locaties waar het 

voetpad ernstige gebreken vertoont. 

 

Uiteindelijk werd ons verzoek doorgespeeld aan 

de afdeling Beheer en Onderhoud verantwoorde-

lijk voor de uitvoering van dergelijke werk-

zaamheden. 

Na wat herinneringen verscheen plots begin dit 

jaar een herstel ploeg die het werk ter hand nam. 

Fantastisch, want het voetpad was echt op som-

mige plaatsen onbegaanbaar voor met name die-

genen die overgeleverd zijn aan het gebruik van 

een rollator. De  herstel werkzaamheden strek-

ken zich uit zich  van de Van Aldenburglaan tot 

aan Kievitsdel en zijn nagenoeg gereed. 
 

Opheffen van de bushalte Kievitsdel west 
Eind december 2015 werden 5 bushalten langs 

het traject van 

buslijn (3)52 op-

geheven, waaron-

der bushalte Kie-

vitsdel west. Vol-

gens Connexxion 

was er onvol-

doende aanbod 

voor voornoemde 5 bushalten.  

Op verzoek van bewoners van de BVK,  van 

VEPI, de directie Fletcher hotel  en de directie 

Chiness-Japans restaurant Kievitsdel werd be-

zwaar tegen de opheffing aangetekend bij Con-

nexxion en bij een Statenlid verantwoordelijk 

voor OV bij de Provincie. 

16 febr.: bezwaarschrift afgewezen om reden 

van: 1) bushalte ‘Kievitsdel-west’ is minst ge-

bruikte halte van lijn (3)52. 2) als alternatief 

kan bushalte ‘Kievitsdel van der Molenallee’ 

lijn 51 worden gebruikt. 

 

Sloopwerkzaamheden Huize Mooiland 
De volgende informatie werd desgevraagd van de 

directie van Vilente ontvangen: 

De werkzaamheden rondom de sloop van Huize 

Mooiland zijn helaas eind vorig jaar stilgelegd. De 

afgelopen maanden is er een bodemonderzoek uit-

gevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat er in de 

nabijheid van de locatie, in de tweede wereldoor-

log, bommen zijn gevallen.  

 

Hierdoor is het gebied als “verdacht gebied” be-

stempeld. Dat betekent dat er niet met reguliere 

sloopkranen de fundering weggehaald mag wor-

den. Hiervoor moet een speciaal bedrijf met spe- 

ciaal materieel ingehuurd worden. Veiligheid gaat 

hierbij boven snelheid. 

 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd tot aan de fun-

dering. Nu heeft Vilente een offerte aangevraagd 

om de kosten voor de rest van de sloop te kunnen 

vaststellen. Zij  verwachten dat begin 2016 het res-

tant zal worden uitgevoerd. 
 

Vilente heeft een offerte ontvangen voor de sloop 

van het restant. Helaas is Vilente hier niet tevreden 

over waardoor zij genoodzaakt zijn om een tweede 

offerte aan te vragen. Daarnaast willen ze een extra 

onderzoek wat moet uitwijzen welke wijze van 

sloop het beste is. Dit neemt wat tijd in beslag. Zij 

kiezen in dit geval voor zorgvuldigheid boven tijd. 

Zij hopen dat wij hier begrip voor hebben. 
 

Wat er na de sloop gebeurt is nog niet bekend. Hier 

gaat Vilente in de loop van dit jaar verder naar kij-

ken. Elke optie is wat Vilente betreft open. Dit tra-

ject zal behoorlijk wat tijd in beslag nemen maar 

zodra zij  concreet weten wat er gaat gebeuren, zal 

dat aan de BVK  worden doorgegeven. 
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VAN DE BESTUURSTAFELvervolg 

Herplantplicht bomen langs de N225 
 

De Provincie heeft medegedeeld dat de aanplant 

van 400 eiken en beuken op de oude locaties 

rhododendrons (entrée Italiaanseweg)  met name 

aan de noordzijde in februari 2016 een aanvang 

zal nemen. Het idee is om weer het oude lanen 

effect te creëren en terug te brengen.  

Het gaat om de aanplant vanaf de A50 langs de 

N225 tot aan ongeveer de Kerklaan Doorwerth. 

Vanaf Kievitsdel tot aan de Kerklaan wordt on-

der de “oude locaties”  verstaan, het voormalige 

fietspadnoordzijde N225 en de opengevallen 

locaties tussen Kasteelweg en Kerklaan  zuidzij-

de. 

De Fietsersbond stelt sinds kort dat de herplant-

plicht op de oude locaties compleet onzin is daar 

de noordzijde een fietspad betrof en als zodanig 

nog steeds is, ook al bestaat het deels niet meer.  

De Fietsersbond gaat op dit moment na of het 

zin heeft bezwaar aan te tekenen daar er geen 

sprake is van “oude locatie” immers er was een 

fietspad . 

Inmiddels is het bedrijf  Berkelgroen begonnen 

met de voorbereidingen voor de aanplant.  
 

  

Oprit Utrechtseweg vanaf de Kasteelweg 
De onoverzichtelijke situatie ter plaatse bestaat 

nog steeds. Zoals eerder gemeld is de zaak nu in 

handen van de verkeerskundigen van de politie 

en de verkeerskundigen van de provincie. Des-

gevraagd deelde onze wijkagent mede dat er tot 

op heden nog geen voortgang te melden is van 

de deskundigen.  

Daar er veel fietsers doorgaans betrokken zijn 

op voornoemde situatie heeft de Fietsersbond 

besloten een nader onderzoek in te stellen naar 

mogelijkheden die leiden tot een veilige oplos-

sing. Gedacht wordt om de ANWB in te schake-

len die een  onderzoeksprogramma bezit voor 

het onderzoeken en peilen van de veiligheid van 

fietsroutes in Nederland. Wordt vervolgd. 

Buurtwandeling en autoschouw  

Het buurtpreventieteam wil jaarlijks, met de 

wijkagent, een wandeling door de buurt maken 

om te kijken of er verbeteringspunten te zien 

zijn om ongenode gasten buiten onze wijk en 

ons huis te houden. 

9 december, rond 19.00 uur, hebben we (Frits 

van Werven en Ruud Draisma met de wijk-

agent, Erik Boer), een ronde door de wijk ge-

maakt. 

Erik vroeg ons om de woningen te aanschou-

wen met “inbrekersogen”. 

Wat ons opviel was, dat bij een aantal wonin-

gen, er geen licht brandde bij de voordeur. Een 

donkere plek, waar een inbreker ongestoord zijn 

gang kan gaan. 

Ook plaatsen aan de achterkant van de wonin-

gen zijn vaak donker, het is goed om deze te 

beveiligen met een bewegingsmelder. Dat 

schrikt af. 

Wanneer er een hek of poort aanwezig is, doe 

hem dicht, een obstakel meer. 

Tevens hebben we naar de geparkeerde auto’s 

gekeken. Zijn ze afgesloten? Ligt er niets in dat 

uitlokt voor inbraak? 

We kwamen op die avond een auto tegen die 

niet afgesloten was, de tom-tom konden we zo 

meenemen. 

Wat ons ook opviel was de rust in de buurt, er 

was niets te beleven. De lamp  die middenin het 

paadje staat als je van de Kabeljauwallee naar 

de Ridder Robertlaan loopt is stuk. Erik Boer 

neemt contact op met de gemeente om het te 

laten maken. 

We kwamen één “hondenuitlater” tegen, zij zijn 

van enorm belang voor onze veiligheid. 

Erik Boer vertelde dat de gemeente, rond de 

inbrekers tijd, extra surveillance hield. En dat 

hebben we ook kunnen constateren. Tijdens on-

ze wandeling, door de Van Aldenburglaan, 

keerde een motoragent op de Van der Molenal-

lee om, toen hij ons daar zag lopen, hij kwam 

poolshoogte nemen. 

Op zo’n moment is het goed, dat we daar met 

de wijkagent liepen en konden vertellen wat de 

reden van onze wandeling was. 

Goed om ook zelf eens door de wijk te lopen en 

met “inbrekersogen” te kijken . 

Volgend jaar willen we deze wandeling weer 

herhalen.  
    Het buurtpreventieteam 

 

 

BUURTPREVENTIE 
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BUURTPREVENTIE/WHATSAPP 

 Verslag bijeenkomst  

Gemeente Renkum 20 jan. 2016 
Op uitnodiging van de gemeente Renkum en de Po-

litie werd een voorlichtingsbijeenkomst in het ge-

meentehuis gehouden over het thema 

‘Buurtpreventie/WhatsApp’. 

Mw. Colette Hendriks (gem.) heette de ongeveer 70 

aanwezigen welkom en gaf het woord vervolgens 

aan de spreker van de avond Wijkagent Gideon 

Zandstra. 

 

In het kader van de veiligheid rijden in de regio ‘s 

nachts 2 auto’s bemand door 2 agenten rond. Het 

basisteam wat hier ten grondslag aan ligt bestaat uit 

90 man/vrouw.  

Hoe staan we er nu voor, wat is er zoal geregeld en 

welke tips zijn op hun plaats? 

1. Cijfers m.b.t. criminaliteit Gem. Renkum 

Advies: altijd aangifte doen! Het is om een beter 

totaal overzicht te verkrijgen: 

     2014 2015 % 

Woninginbraken:    180 140 -22 

Voertuigcriminaliteit:   334 279 -16 

Bedrijfscriminaliteit:    82   91 +11 

Vermogensdelicten:  207 136 -34 

Wanneer?: A) donkere dagen voor Kerst  en/of  

B)‘s zomers als er veel ramen open zijn. 

Hoe? : A) goed hang en sluitwerk en/of   

B) kostbare spullen blijven in zicht liggen en/of  

C) indruk is niet voldoende gewekt dat bewoners 

“aanwezig” zijn , dus niet. 

Te nemen maatregelen: A) (voor)deur verstevigen 

en/of B) voordeur voorzien van anti-inbraakstrips/

slot en/of C) voordeur voorzien van inbraakslot en/

of D) goedgekeurd beslag toepassen (denk aan 

cylindertrekken!) E) beslag met beschermplaat F) 

maak foto’s van uw waardevolle spullen. 

Voorkomen van: A) hengelen naar slot via brieven-

bus B) flipperen met hard kaartje om slotvergrende-

ling te “breken”. C) gebruik van opgeslagen klim-

materiaal (kliko, trap, ladder, etc.) D) bellen om na 

te gaan of bewoners thuis zijn (zet bv. tijdelijk de 

huisbel uit). 

2. Wat doet de politie? 

A) na oproep situatie ter plaatse opnemen. B) alle 

kenmerken/feiten worden opgeslagen/vergeleken 

door Woning Inbraak Team (WIT). C) een digitaal 

opkopers register wordt bijgehouden van gestolen 

doorverkochte waardevolle goederen. Leveranciers 

zijn verplicht aangeboden goederen te laten registe-

ren bij dit register. Vergeet niet dat er sprake van 

heling kan zijn. D) het organiseren van Burgernet, 

een zeer effectieve organisatie (horen, zien ,bellen) 

om overdag personen op te sporen c.q. te volgen. 

Men wordt aangeraden zich hierbij aan te melden. 

E) via sociale media worden incidenten en trends 

gemeld en die kunnen dan onder de lezers worden 

gedeeld. F) surveillance gericht of preventief. G) 

slimme opsporing d.m.v. bv. GPS. H)  voorlich-

ting, gevraagd of ongevraagd , b.v. in de vorm van 

een bijeenkomst als deze. 

3. Wat kunt u doen? 

Oplettende bewoners zijn voor de politie zeer be-

langrijk. We moeten ons realiseren dat momenteel 

80% van de meldingen bij de politie van burgers 

afkomstig is! Enige tips:  A) wees ten allen tijde 

alert in uw directe omgeving. B) bel 112 voor ver-

dachte situaties altijd (denk aan maken foto/film) 

Beter te veel gebeld dan niet gemeld. C) probeer 

zo goed mogelijk kenmerken betrokken bij het 

incident te onthouden, en geef ze door. D) infor-

meer uw buurt over plaats gevonden incidenten 

en/of trends. E) volg de (sociale) media  over rap-

portages van plaats gevonden incidenten. 

Wat zijn verdachte situaties? A) wanneer je een 

vreemd onderbuik gevoel krijgt, aarzel dan niet 

om 112 te bellen! B) wanneer er sprake is van een 

verdachte situatie (niet bekende persoon of voer-

tuig, anders dan een normaal voorkomende situa-

tie, etc.) Beter te veel gebeld dan niet gemeld, ook 

al zou je het mis hebben! C) wanneer een persoon 

al dan niet met een voertuig een vreemd/

ongewoon  gedrag vertoont of een voertuig met 

personen erin blijft ongebruikelijk lang op dezelf-

de plaats staan. 

Het is uitermate belangrijk en waardevol als ken-

teken/merk/kleur van de auto en kenmerken van 

verdachte personen worden doorgegeven aan de 

politie! 

4. Wat heeft de politie nodig? 

A) informatie over verdachte situaties: bel 112. 

B) als verstrekte informatie geen directe actie be-

hoeft: bel 0900-8844. 

C) als het beter is uw naam niet bekend te maken 

(anoniem): bel informatie dan door via 0800-

7000. 

5. WhatsApp 

Het WhatsApp concept heeft getoond een duidelij-

ke meerwaarde te hebben als het om het terugdrin-

gen van verdachte situaties gaat. Het is een zeer 

succesvol hulpmiddel. 

De spreker ging ervan uit dat het merendeel van 

de aanwezigen bekend is met WhatsApp en be-

perkte zich dan ook tot het maken van enkele op-

merkingen: 

A) WhatsApp werkt volgens het “SAAR”-

principe. B) korte uitleg over de verdere werking 

van WhatsApp. C) Samenvatting van de spelre-

gels en houd je daar aan, gebruik WhatsApp uit-

sluitend voor ter zake doende meldingen! 
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6. Inbraakpreventie 

Er was buiten de zaal een stand met een leverancier die informatie verstrekte over beveiligingsapparatuur. 

De spreker raadde iedereen aan een bezoekje aan de stand te brengen. 

7. Wijkagenten, adres informatie en aangifte 

Een lijst met namen van alle wijkagenten in de gemeente werd gepresenteerd. Alle wijkagenten zijn tegen-

woordig gestationeerd in een zijvleugel van het gemeentehuis (politiebureau klooster in Renkum is geslo-

ten). De wijkagenten vallen onder bureau Wageningen. 

Aangifte in Oosterbeek is mogelijk: dinsdag, donderdag en vrijdag 09.30-16.30 uur. Overige dagen in Wa-

geningen of Arnhem. 

8. Slotwoord door burgemeester J.P. Gebben 

Een zeer gepassioneerde burgermeester  trok vervolgens kort van leer en probeerde middels een dialoog 

antwoorden te ontfutselen op de vraag:  “Hoeveel ambtenaren zijn er nodig om 1 politieauto te laten rijden 

24u/dag in een week ?“ Antwoord: 16 . Hij hield vervolgens een vurig pleidooi voor: 

A) Zorg goed voor gecertificeerd hang- en sluitwerk. 

B) Schaf een alarmbeveiligingssysteem aan. 

C) Markeer waardevolle spullen met SELECTA DNA spray (bij de gemeente verkrijgbaar). 

D) Aanname: in de gemeente zijn zo’n 31.500 ogen  die de politie kunnen ondersteunen. Dat is zeer 

waardevol voor het verrichten van waarnemingen !! 

E) Bel 112 niet alleen als er bloed vloeit, maar ook in het geval van waargenomen verdachte situaties. 

 

Tot slot overhandigde  de burgemeester een prachtig nieuw WhatsApp wijkbord aan een vertegenwoordiger 

van de wijk ‘de Naald’. Kosten: € 150,00 per stuk. De prijs van de borden is niet goedkoop en hij had der-

halve twijfels of er wel een budget van de gemeente voor was om alle wijken van die borden te voorzien. 

Desgevraagd heeft de burgemeester toegezegd bij de Raad te zullen proberen een bijdrage te verkrijgen 

voor de wijken. Indien niet volledig dan zullen de wijken desgewenst respectievelijk gedeeltelijk in een 

eigen bijdrage moeten voorzien. 

 

 

 

Verslag Nieuwjaarsbijeenkomst   

 
Traditiegetrouw werd op 12 januari 2016 voor de 18e keer (Hr. Man pleit 

voor 21e keer) de Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden in het Chinees-

Japans restaurant  Kievitsdel.  Ongeveer 55 personen hebben ondanks het 

koude weer gehoor gegeven aan de uitnodiging van het bestuur.  

Voorzitter Harry de Noord neemt het woord en excuseert onze speciale  

gasten, burgemeester Gebben, wethouder Ruwhof en wijkagent Boer. 

De politie heeft wel toegezegd extra surveillance in de wijk tijdens de 

bijeenkomst te zullen uitvoeren.  

Een welkom aan nieuwe leden, aspirant leden en begunstigers, dochter-

ondernemingen Blikvanger en Fritillaria  en speciale dank aan de familie 

Man en zijn team, onze trouwste sponsor. 

 

Hij zal zijn best doen om de speech zo kort mogelijk te 

houden. Licht geroezemoes van instemming van de aan- 

wezigen! Verder deelde hij mede dat hij geen voorzitter a.i. 

meer is maar gewoon voorzitter. Luid applaus volgt! Er 

wordt natuurlijk nog wel naar een voorzitter gezocht, wie 

voelt zich geroepen?  Een angstige stilte volgt! 

Dan worden één voor één de bestuursleden voorgesteld, 

luid applaus bij mr. BVK,  en  dan natuurlijk een hartelijk 

welkom aan allen die achter de gordijnen het nodige werk  

voor de BVK verrichten. 

BUURTPREVENTIE/WHATSAPP vervolg 

VERSLAGEN vervolg 



8 

Het jaar 2015 telde 186 leden en 13 begunstigers, 4 leden hebben 

hun lidmaatschap beëindigd en 3 leden zijn ons helaas ontgaan. Er 

zijn in de wijk nog 25 woningen te koop en 5 werden er in 2015 ver-

kocht.  

Er waren veel (8) activiteiten met daarbij ook de nodige van onze 

subclubs. Wat deelname betreft was de barbecue de uitschieter, 

meer dan 100 deelnemers . 

 

Volgens de penningmeester zijn wij financieel een gezonde club, 

jaarlijks € 660,=  extra uitgaven zoals overeengekomen , kon wor-

den gepermitteerd, maar nu moeten we gaan matigen. Helaas heb-

ben 11 leden hun contributie nog niet voldaan, maar er zijn er ook 

die dubbel betalen! 

 

In de wijk: onverwachte asfaltering van der Molenallee, herstel 

voetpad zuidzijde van der Molenallee, maar nu nog de noordzijde. 

Huize Mooiland is er niet meer.  Golden Tulip hotel ging over in 

andere handen het Flecher hotel (geen consequenties voor de BVK). 

Het Centrumplan Doorwerth komt weer tot leven. 

 

Er gebeurt veel in de politieke wereld maar op macroniveau gaat 

ook wel iets gebeuren: het 5e lustrum van de BVK op 10 september 

2016 vanaf 14.00 uur,  onder het thema Cultureel Erfgoed. De lus-

trumcommissie bestaande uit Sjoerd Bongers, Willem Ruijsch, en 

Henny Reudink en bestuurslid Marina van der Haak zijn druk met 

de voorbereidingen. 

 

In 2016 toch een punt van aandacht: hoe gaan we om met de Kievit 

en de web-site? De Kievit spreekt men aan , maar hier en daar een 

geluid van doorvoeren verjonging. In het algemeen zeer weinig res-

ponse. Wat betreft deze onderwerpen zien wij graag in de toekomst 

meer reacties van u.  

 

Buurtpreventie/WhatsApp lopen goed, helaas toch nog 5 inbraken, 

dat is 5 te veel en niet leuk. Weest zelf ook zeer alert . Zet alarm aan 

ook als u even weggaat en laat uw woning er “bewoond” uitzien als 

u afwezig bent. 

 

Speerpunt voor 2016: 1) Herstel noord voetpad van der Molenallee; 

2) Verbetering oprit Kasteelweg/Utrechtseweg; 3) Gedrag school-

jeugd (fiets, zwerfvuil), gesprek a.s. febr.uari met directie Doren-

weerd College. 

 

Tot slot woord van dank aan Betty Lengkeek voor (alternatief) ge-

noten gastvrijheid tijdens de regenachtige glühweinavond. 

 

Allerlaatste opmerking: “Ik was 15 minuten aan het woord! “ Licht 

geroezemoes van instemming! Laten we het glas heffen op 2016.  

 

Proost! 

 

VERSALGEN vervolg 
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UITNODIGING 
 

 

ALGEMENE  LEDEN  VERGADERING 

BEWONERS VERENIGING KIEVITSDEL  

 

 DATUM:  donderdag 10  MAART 2016 

 AANVANG:  20.00 uur (vanaf 19.30 uur bieden wij U koffie/thee aan) 

   PLAATS:  Fletcher Hotel  Doorwerth, Kabeljauwallee 35         
 

 

Geachte leden en begunstigers, 

 

Het bestuur nodigt u uit voor de lezing door Harke Cleveringa en Geert van der Straaten van de Heveadorp 

jubileumcommissie, over het onderwerp “100 jaar Heveadorp” , die om 20.00 uur  begint, gevolgd door 

de Algemene Leden Vergadering (ALV) die om 21.15 uur begint.  

 

AGENDA 
 

1. 20.00 h - Opening en welkom door de voorzitter.  

2. Lezing over het thema “100 jaar Heveadorp” . 

 Het bestuur is blij dat de jubileumcommissie ‘100 jaar Heveadorp’ bereid is de zeer populaire en 

 telkens volledig volgeboekte lezing van de geschiedenis van Heveadorp ook voor ons te willen ver-

 halen. Aan de hand van een authentieke historische kaart en oude foto’s wordt het ontstaan, de oor-

 logsschade, wederopbouw en andere hoogtepunten van deze mooie en bijzondere wijk in onze buurt 

 verhaald. De nadruk ligt deze keer niet op de fabriek, hiervoor kunt u immers ook terecht bij het 

 Hevea museum in de Hubo te Doorwerth, maar op de geografisch samenhang tussen voornoemde 

 gebeurtenissen. In andere woorden, een unieke éénmalige kans om meer te weten te komen over onze 

 directe omgeving. 

3. 21.00 uur – Pauze. 

4. 21.15 uur - Opening jaarvergadering door de voorzitter. 

5. Vaststellen van de agenda, afmeldingen. 

6. Ingekomen-/uitgaande  stukken en mededelingen voorzitter. 

7. Notulen ALV van 24 maart 2015 (zie bijlage 1).  

8. Jaarverslag 2015 van de secretaris (zie bijlage 2). 

9. Financieel jaarverslag 2015 (bijlage 3); verslag kascommissie; décharge; samenstelling nieu-

we kascommissie. 

10 Activiteiten 2016. 

11. 5e Lustrum BVK: toelichting Lustrum 2016 door voorzitter Lustrum Commissie. 

12. Vaststelling begroting 2016 (bijlage 4). 

13. Verkeerssituatie Kievitsdel. 

14. Voorstel vernieuwing nieuwsbrief de Kievit. 

15. Bestuurssamenstelling: er zijn op dit moment geen vacatures, maar het bestuur doet een  

 dringende oproep aan potentiële kandidaat bestuursleden om zich te melden en eventueel 

 reeds als ‘meeloper’ in het bestuur plaats te nemen.  

16. W.v.t.t.k. en rondvraag 

17. 22.30 uur - Sluiting 
  
 

    18. Na afloop wordt u uitgenodigd door het bestuur om nog gezamenlijk een drankje te gebruiken 
 

Bijl.: 
 1) Notulen ALV d.d. 24 maart 2015   2) Jaarverslag 2015 secretaris 

 3) Fin. jaarverslag 2015 penningmeester (ter plaatse) 4) Begroting 2016 (ter plaatse) 

 

BVK 
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    BEWONERS VERENIGING KIEVITSDEL 

    NOTULEN   

  
 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

  DATUM: 24 maart 2015 

 PLAATS: Golden Tulip Hotel Doorwerth 

1. Lezing 
Voorzitter John Dreu opent met een welkom om 20.05 uur de bijeenkomst. Er zijn 50 aanwezigen, waarvan 39 stem-

gerechtigd en één begunstiger.  

Een speciaal welkom aan de spreekster Marielle Kempen, oprichtster en directeur van Tuin de Lage Oorsprong te 

Oosterbeek. De voorzitter nodigt haar uit te beginnen met haar lezing over het thema “Tuin de Lage Oorsprong”.  Ma-

rielle bedankt de BVK voor de uitnodiging en de getoonde belangstelling in het onderwerp.  

Stichting “de Lage Oorsprong” heeft in 2008 de tuin geopend die wordt getoond middels een prachtige luchtopname. 

Ooit was dit de privé tuin van de familie Frowein, nu is het een publiekstuin ontworpen door architect Leonard Sprin-

ger. De basis was een zeer oude fruitmuur waar geen interesse van het Openlucht Museum voor bestond. En als wij 

dan niets doen ……?, aldus de oprichtster en zo werd in 2008 besloten -  de tuin was sinds 1956 bezit van de gemeen-

te -  fase I te starten met siertuinen, hoogstand fruitbomen, een vijver, een waterloop, zelfpluk tuinen,  een kruidentuin, 

en koude bakken volgens het ontwerp van architect Springer. In 2004 besloot men fase 3 al te lanceren die mede de 

behoefte naar een goede schuilgelegenheid en ook een ruimte voor samenkomsten zou kunnen bieden; het betrof de 

realisatie van: 1)  een Orangerie, 2) een Kapschuur, en 3) een Kas. In 2010 was er al ruimte gebrek; in 2011 werd aan 

de buitenrand het groene forum (amfitheater) en labyrint aangelegd. Veel toneel en muziekprogramma’s werden geor-

ganiseerd. Inmiddels werden in 2011 de aanloopverliezen ingelost. 

In 2014 was het gewijzigde bestemmingsplan er door, maar toch waren er bepaalde groepen die nog verzet boden tot 

aan de Raad van State toe. Hoge legeskosten van de gemeente (70.000,=) noodzaakten de Stichting realisatie van de 

objecten 1, 2 en 3 in 1 keer af te wikkelen, beter dan het successievelijk te doen. 

Ondertussen wordt de tuin gerund door 60 vrijwilligers. Er zijn 1750 tuinvrienden en de exploitatie verloopt naar 

wens.  Rest echter nog een groot probleem: waar te parkeren? Suggesties worden gevraagd. Na enkele vragen van de 

toehoorders, bedankt John Dreu met een bos bloemen de spreekster voor haar boeiend betoog en hij pleit ervoor dat 

vooral iedereen tuinvriend van de Lage Oorsprong wordt.  

 

2. Pauze van 20.45 tot 21.00 uur 

 

3. Opening van de ALV door de voorzitter 
 - Conform de uitnodiging wordt de vergadering met een officieel welkom geopend. De voorzitter vindt het ver-

standig dat men is blijven zitten want we gaan nu naar het hoogtepunt van de avond: de ALV met ondermeer 

een bestuursverkiezing. De aanwezigen gaan akkoord met de voorgestelde agenda. 

 - Berichten van verhindering zijn ontvangen van: de dames de Rijck van der Gracht, Repelius, Geilvoet, Rossi, 

Lankester, Idema, Fledderus, Smale, Priebee en de heren Segelaar, Kluin, van Leeuwaarden, en de hr/mw. Hee-

re, Hieselaar, van Veldhuizen, Konijnenberg, den Burger, Dijkstra, Deinum en Draisma. 

 - binnengekomen suggesties/vragen van: * hr. Deinum: wordt regelmatig door postorderbedrijf lastig gevallen 

met aan huis bezorgingen van witgoed wat niet is besteld. Eventuele andere slachtoffers worden verzocht con-

tact met hem op te nemen. * Mw. Lankester: voetpaden in Cardanusbossen zijn drapperige glijbanen geworden, 

kan de gemeente hier iets aan doen? Het bestuur zal contact met de gemeente hierover opnemen. * Hr. Hiese-

laar: vindt dat WhatsApp niet gebruikt wordt waarvoor het bestemd  is. Het is meer een chat medium dan een 

meldingssysteem voor verdachte situaties. Hij verzoekt het bestuur corrigerende maatregelen te nemen hetzij via 

de ALV of via de Kievit, het laatste medium verdient de voorkeur van het bestuur. 

 

4. Notulen van ALV 2014 
 De voorzitter behandelt een aantal punten uit 2014 die nog om nadere toelichting vragen: 

 - Vormfout: betreffende het verlenen door de kascomissie van décharge aan het gehele bestuur, voorstel opgebracht 

door de heer Hieselaar en overgenomen door de voorzitter. Vormfout geaccepteerd en verwerkt in de notulen. Geen 

reacties van de leden n.a.v. het voorstel ontvangen en hiermede wordt de gecorrigeerde fout geaccepteerd. 

 - Dorpsplatform: het dorpsplatform wordt door de heer Reudink in de gaten gehouden, maar hoe nu verder te gaan? 

Kans is klein dat er een slagvaardig dorpsplatform komt . Bestuur heeft besloten  voorlopig alles zelf te regelen met 

de overheidsinstanties als het om punten gaat de wijk betreffende. 

BVK 
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- Centrumplan Doorwerth: voortgang werd gevolgd, het is een stroperig proces. Een set documentatie van de defini-

tieve inventarisatie wordt voor de gemeente klaar gemaakt. Plan bevat een “brink” idee inclusief medische voorzienin-

gen. BVK heeft gepleit voor voldoende parkeervoorzieningen bij het winkelcentrum. 

 - Platform 31:Wat moet er allemaal in Doorwerth gebeuren (groen en behuizing) om prettig te wonen? Hr. De 

Noord heeft bijeenkomst bijgewoond . Conclusie: niets, alles is keurig geregeld. 

 - WhatsApp: Per sep. 2014 in gebruik o.l.v. Dieuwke Haak  mede dankzij hulp van politie en gemeente. Er zijn wat 

aanloop probleempjes m.b.t. uitwisseling van berichten. Dieuwke houdt pleidooi dat we uitsluitend concentreren op 

buurtpreventie meldingen volgens het SAAR-principe ; zo min mogelijk op elkaars berichten reageren , mits functio-

neel. Als men wil chatten , gebruik dan b.v. WhatsApp-groep  “Kievitvrij” en bel voor deelname Richard Peters (tel. 

06-30131296). 

 Tot slot worden de notulen goedgekeurd en door de voorzitter en de secretaris ondertekend. 

 

5. Jaarverslag 2014 van de secretaris  
De voorzitter meldt dat er een verschil is in de opgave van het aantal leden: de penningmeester rekent t/m 31 dec. 

2014: 190 leden ; de secretaris rekent t/m 1 jan. 2015: 192 leden (incl. 2 nieuwe leden). 

Er zijn geen vragen van de aanwezigen en hiermede wordt het jaarverslag goedgekeurd. 

 

 6. Financieel jaarverslag van de penningmeester 
 De penningmeester Dieuwke Haak geeft een korte toelichting op de Balans en W&V- rekening. Geïnteresseer-

den kunnen kopieën verkrijgen bij heer de Noord of  mw. Haak. 

 A. Algemeen en W&V-rek.: a) ledenverloop: 2 nieuwe leden, 2 leden overleden , 1 lid opgezegd: resultaat per 

31/12/2014 in totaal 179 leden en 11 begunstigers tezamen 190 betalende leden.; b) GTH draagt € 170,= bij als begun-

stiger; c) gem. Renkum draagt € 150,- bij aan Whatsapp kick-off meeting; d) een aanzienlijke leden bijdrage activitei-

ten b.v. BQ; e) het was financieel een goed jaar, het is afgesloten met een voor gecalculeerd negatief saldo dat welis-

waar kleiner is dan waartoe de ALV aan het begin van het jaar had besloten (W&V-rek. afgesloten met een neg. resul-

taat van € 560,27, d.i. € 99,73 minder dan begroot). De financiële reserve van de vereniging is nog steeds zeer ruim. 

We bereiken langzamerhand het afgesproken punt dat niet verder ingekrompen kan worden, dat betekent of minder 

activiteiten uitvoeren dan kan de contributie gelijk blijven, of meer activiteiten hetgeen betekent contributieverhoging. 

 B. Balans: a) 3 leden contributie 2014 nog niet betaald , nog 1 herinnering en vervolgens uitschrijving indien 

nog niet betaald. b) de administratie van de zwemmers is complex en kost veel tijd. Als iedereen op tijd en het correcte 

bedrag zou betalen , zou het aanmerkelijk eenvoudiger zijn. Er is een zwemmer te weinig opgegeven, dit zal worden 

gecorrigeerd. Al met al is alles in balans . Het vermogen is € 3.128,21 en is riant te noemen. 

 C. Kascontrole: De controle werd uitgevoerd door de kascommissie bestaande uit Gerrit Wammes (afwezig, 2 

jaar gedaan) en Erik Damen (1 jaar gedaan). Alles werd in orde bevonden en de kascommissie is tevreden , aldus E. 

Damen namens de kascie. De kascie stelt voor het bestuur décharge te verlenen. Applaus. 

 D. Nieuwe Kascommissie: Gerrit Wammes treedt af en Erik Damen zal nog een jaar aanblijven. Desgevraagd 

meldt Jack Kraykamp zich aan als nieuw lid van de kascie. Applaus. 

 Een vraag van één der aanwezigen: 1) belastingdienst is nog nooit voor controle geweest en dit is ook niet te 

verwachten voor een vereniging als de onze. 2) 1,2% belasting vermogensregeling door leden te betalen is niet van 

toepassing omdat de BVK een vereniging betreft, aldus de voorzitter. 

 

. Activiteiten 2014/2015/2016 
 Marina van der Haak geeft namens de activiteitencommissie een overzicht van de gerealiseerde- en geplande 

activiteiten: 

  2014 

 a. 21 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst (63 personen). 

 b. feb./mrt Bezoek aan papierfabriek Schut, na afloop koffie (4 groepen van ieder 12 personen). 

 c. 20 mrt ALV 2014 (52 personen + 2 politie + burgmeester Gebben). 

 d. 29 mrt Nationale opschoondag (32 personen). 

 e. 20 jun. Koffieochtend met lezing hr. Spitman (2 personen) 

 f. 1 aug.  Midzomer BQ bijeenkomst (101 personen). 

 g. herfst  Koffieochtend (afgelast). 

 h. dec.  Kerstbuurtborrel.(afgelast). 

  2015 

 a. 20 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst (72 personen). 

 b. 24 mrt ALV 2015 (50 personen). 

 c. 28 mrt Opschoondag (18 personen). 

 d. 22 apr. Koffieochtend + lezing prof. Blom (31 personen). 
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 e. mei Excursie naar v.d. Pol Heteren. 

 f. zomer BQ. 

 g. okt. Koffieochtend. 

 h. dec. Wijnavond of iets dergelijks. 

 2016 

 Lustrum BVK : Lustrum Cie: hr. Reudink aangemeld, 2 personen in onderhandeling, 1 bestuurslid nader te 

 bepalen. Er is tot op heden voor gespaard. 

 

8. Begroting 2015 
 De begroting wordt door de penningmeester gepresenteerd en is nagenoeg identiek aan 2014, aanname enkele 

 nieuwe leden toegevoegd. Het sporten (zwemmen) is weer opgenomen en betreft inkomsten is gelijk aan uitga

 ven. Sociale activiteiten geschat op € 2.500,=. Geprobeerd zal worden een krimp te maken van ongeveer € 

 600,=., daarna zie punt 6A.e. 

 Desgevraagd beantwoordt de voorzitter een vraag uit de vergadering of ook rente wordt verdisconteerd over de 

 laatst genoemde bedragen, hierop wordt ontkennend gereageerd, immers voor iets meer rente nemen we geen 

 risico voor een vereniging als de onze. Er zal weer worden geprobeerd om na een half jaar een redelijk over

 zicht te hebben wat betreft de inkomsten. 

 De voorgestelde begroting wordt door de leden geaccepteerd met applaus. 

 

9. Belangenbehartiging 
 1. Overheidsinstanties: a) met gemeente: regelmatig contact; b) met provincie: beslist niet regelmatig (bestaan 

 ze wel ….??). 

 2. . Gesprekken werden gevoerd met de wethouders Verstand en Ruwhof en ambtenaar van der Lely over: 

 a. Zuid voetpad van der Molenallee: BVK  heeft appreciatie voor uitgevoerd herstel werk 

 b. Noord voetpad van der Molenallee: BVK heeft locaties aangegeven waar herstel nodig is. 

c. Voetpad naar Golden Tulip Hotel:   BVK verzoekt aanleg. Gemeente stelt budget is mager , laat staan be-

schikbaar. 

d. Rioolputje in tuinen van bewoners: Aandachtspunt van hr. Hieselaar: vaak is locatie niet bekend wanneer 

er sprake van een verstopping is. Advies gemeente: bel servicelijn voor advies, gemeenteadviseur zal dan ter 

plaatse komen adviseren. 

e. N225: 

- gemeente is bereid te bemiddelen bij de provincie maar is niet enthousiast over reacties van de provincie. 

- kruising Kievitsdel is ontdaan van onkruid. 

- bloembakken fietsstraat zijn schoongemaakt en van rozen voorzien (incl. onderhoud). 

- herplanten bomen noordzijde tussen Kievitsdel en Kerklaan is gepland. 

- 7 doorsteekjes fietsstraat-Utr.weg v.v. : bermen plat gereden, provincie zal maatregelen nemen. 

- Geluidsniveau: sinds fluisterasfalt wordt gebruikt is geluidsniveau aanmerkelijk verlaagd! Kruispunt Kie-

vitsdel wordt niet van dergelijk asfalt voorzien (geen budget). 

f. Parkeren op groenstroken: nodige bermen zijn platgereden. Ingevolge APV zal politie eerst een waarschu-

wing geven, eventueel gevolgd door een verbalisering. 

g. “Zichtbare”kruisingen: overhangend tuingroen dient verwijderd te worden tenzij betrokken bewoners be-

zwaar aantekenen. Hagen zijn een privézaak! 

h. Zwerfvuil en gedrag fietsende schooljeugd:zodra festiviteiten afscheid rector Dorenweerd College achter 

de rug zijn, zal bestuur contact met nieuw schoolbestuur opnemen over dit punt. Dorenweerd College zal 

contact met de politie opnemen. 

i. Gevaarlijke situaties woningen fietsstraat N225: gemeente kan daar weinig aandoen, het betreft een zaak 

van de provincie, e.e.a. is reeds door BVK aan provincie gemeld. 

j. Oversteek Kabeljauwallee N225: punt onder de aandachtgemeente  gebracht als zijnde een gevaarlijk punt! 

k. Centrum Doorwerth: BVK heeft herhaaldelijk gepleit voor voldoende parkeerplaatsen bij het winkelcen-

trum ”De Weerd”. 

l. Oprit N225 vanaf Kasteelweg: blijft gevaarlijk vanwege onoverzichtelijk zicht en passerende bromfietsers/

fietsers. De gebruikers pleiten voor het plaatsen van spiegels. De provincie is daar geen voorstander van. 

m. Slechte conditie van der Molenallee: automobilisten houden steeds meer rechts aan en maken gebruik van 

 de fietsstrook (gevaarlijk). Gem. Renkum heeft haar onderhoudstaken veranderd van “B” naar 

 “C” (=onderhoudsbudget lager). Budget asfaltering overgeheveld naar straat in Renkum. Verwachting is dat op 

 z’n vroegst 2017/2018 v.d. Molenallee weer aan de beurt is. Desgevraagd stelt de vergadering voor  
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verkeersremmende maatregelen voor de v.d. Molenallee af te laten kondigen. BVK zal gemeente hieromtrent 

benaderen.  

n. Conditie voetpaden Cardanusbossen is slecht: op verzoek van een aantal bewoners zal de BVK dit punt 

met de gemeente bespreken. 

o. Paardendrollen in de straten en op stoepen: advies de servicelijn bellen. BVK zal overwegen de manege 

in te lichten.  

p. Wadi: als een wadi vol met water staat, wordt geadviseerd de servicelijn in te lichten. De servicelijn is een 

goede instantie die altijd snel en adequaat reageert! 

10. Bestuursverkiezing 
1. 2014: Harry de Noord en Dieuwke Haak traden als leden van het bestuur toe. 

2. 2015: Aftredend zijn: 

 - Marina van der Haak (1e termijn), herkiesbaar, aangenomen – applaus. 

- IJsbrand Tjepkema (1e termijn) , niet herkiesbaar (bereid hand- en spandiensten te verrichten). 

- Erik Priebee (2e termijn), herkiesbaar status apartus, aangenomen, applaus. 

- Ron Kluin (2e termijn+verlenging), niet herkiesbaar (bereid hand- en spandiensten te verrichten). 

- John Dreu (2e termijn, ingevolge statuten niet herkiesbaar (bereid hand- en spandiensten te verrichten). Zijn 

functie wordt a.i overgenomen door Harry de Noord. Naar een opvolger zal worden uitgekeken. 

* Nieuwe bestuursleden: Ilse Zwanenburg en Ken Korsmit treden als echtpaar tot het bestuur toe. De één vervangt 

de ander in voorkomende gevallen.  Geen bezwaar ingevolge de statuten. Applaus  

* Afscheid IJsbrand Tjepkema: voorzitter adresseert afscheidsspeech: had mening, goede ideeën en inbreng, goede 

bijdrage aan cohesie. Ontvangt cadeau als dank. 

* Afscheid Ron Kluin: vanwege dienstverplichtingen afwezig. Deels identiek aan IJsband, uitstekende bijdrage, 

altijd goed gehumeurd. Cadeau wordt op later tijdstip aangeboden. 

* Afscheid John Dreu: gedurende 6 jaar met veel plezier samengewerkt met bestuur en leden. Hij bedankt de leden 

voor het vertrouwen gesteld in het bestuur en draagt vervolgens de voorzittershamer over aan Harry de Noord, 

voorzitter a.i. Hij richt zich tot John en stelt “dat hij niet zo maar wegkomt; je hebt samen met het bestuur veel 

bereikt en somde enkele hoogtepunten op, vooral je bijdrage in het digitale gebeuren mag enige naam hebben. Alle 

eer om trots op te zijn”. Cadeau’s werden aangeboden aan John en Lia. Applaus. 

 

11. Rondvraag 
  Wordt geleid door de nieuwe voorzitter.  

1. Steenmarter: Wie heeft ook last van steenmarters in huis en wat is er tegen te doen? Suggesties: maak veel la-

waai ter plaatse en leg kippengaas onder de auto in de garage.   

2. Huize Mooiland: hoe staat het ermee? Vilente heeft onlangs informatiemiddag voor de buurtbewoners gehou-

den: a) besloten om in april a.s. met sloop te beginnen mits:- vleermuizen zijn verdwenen; - alle glas in lood en 

klokketoren zijn verwijderd; - alle asbest is verwijderd; - er zullen geen bomen worden verwijderd anders dan 

noodzakelijk voor de uitvoering van de sloop werkzaamheden; - er zal een hek rondom de sloop worden geplaatst; 

- tijdens de werkzaamheden zal uitgaand verkeer door verkeersregelaars op de Utr. weg worden begeleid. Er blijft 

een bouwput over die glooiende zijwanden zal bevatten; directe omgeving zal met gras worden ingezaaid. b) be-

stemming na sloop nog niet echt bekend. Gem. zal samen met Vilente in april een plan opstellen voor mogelijke 

toepassing voor zorg gerelateerde uitvoering. Alles is afhankelijk van richtlijnen uit den Haag, Provincie en ge-

meente Renkum. c) mocht geen overeenstemming worden bereikt dan gaat het perceel terug naar de natuur, of 

wordt verkocht. Rekening moet worden gehouden dat de ECO-zone gedeeltelijk het perceel bedekt en op dat ge-

deelte dan niet mag worden gebouwd. 

 

12. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en de leden van het bestuur voor hun komst en geleverde bijdrage. Mocht u 

nog iets te melden hebben, aarzelt u dan niet om dit bij de secretaris of via de website (http://bvkievitsdel.nl/?

page_id=570) te doen. Vervolgens sluit de voorzitter om 22.25 uur de vergadering en nodigt iedereen uit om nog 

gezellig in de bar wat na te praten onder het genot van een eerste drankje dat door het bestuur wordt aangeboden. 

 

 Voor akkoord,     Doorwerth,    Aldus opgemaakt, 

 

  

 H.E. de Noord/voorzitter a.i.   24 maart 2015   E.C. Priebee/secretaris 

http://bvkievitsdel.nl/?page_id=570
http://bvkievitsdel.nl/?page_id=570
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JAARVERSLAG  2015 

BEWONERS VERENIGING  KIEVITSDEL  
 

 

          
1. Ledenbestand BVK  

De gegevens zijn opgenomen in het financiële verslag van de penningmeester   

      

 2. Organisatie en bestuur 

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter:   Harry de Noord (aanvankelijk a.i., in de loop van 2015 definitief) 

Secretaris:   Erik Priebee  

Penningmeester:  Dieuwke Haak 

Bestuurslid LedenwervingMarina van der Haak 

Bestuurslid Activiteiten: Ilse Zwanenburg  

     Ken Korsmit 

b)  BVK-afgevaardigde bij Dorpsplatform (DP) 

Henny Reudink rapporteerde aanvankelijk zijn bevindingen aan het bestuur. Sinds het DP Door-

werth niet meer als zodanig in functie is vanwege de overgang naar een Stichting Dorpsplatform 

Doorwerth, is de BVK in de Stichting als liason vertegenwoordigd door de heer Henny Reudink. 

Het bestuur heeft in beraad wel of niet verdere ondersteuning van de Stichting. Wanneer er spra-

ke  is van meer duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden van de Stichting, zal het 

bestuur  opnieuw overwegen hoe  eventueel verder te gaan met een mogelijke vorm van samen-

werking met de Stichting. De Stichting houdt zich momenteel intensief bezig met het Centrum-

plan Doorwerth en de voorlopige instandhouding van De Poort van Doorwerth. 

c) Redactie Nieuwsbrief “De Kievit” 
 De Redactiecommissie bestond uit Erik Priebee  en Jan de Winkel. De redactie komt altijd bij-

een voordat  de uitgifte van een Kievit plaats vindt. De redactie heeft een voorstel bij het bestuur 

ter goedkeuring ingediend om de Kievit in een ander jasje te steken met een meer hedentijdse 

uitstraling.  

 De nieuwsbrief verscheen 3 maal in een reguliere  vorm  en 1 maal in de Kerstuitgave. De 

Nieuwsbrief werd ook op de BVK-website in kleur gepubliceerd en werd regelmatig rondge-

bracht door Jane de Noord, Frouke Burema, Erik Priebee,  Hans Bennebroek,  Louis Moorlag en 

Ruud Draisma. In de maand december werd de Kievit ook bezorgd bij alle niet BVK-leden in de 

wijk. Trouwe lezers zijn verder de Politie en enkele leidinggevende personen op het gemeente-

huis. 

 Veel dank namens het bestuur en de redactie, aan het team bezorgers(sters) voor de trouwe be-

zorgdiensten door weer en wind!  

d) Tuinclub “Fritillaria” 
De tuinclub heeft 35  leden. De programmacommissie was in handen van Judith van Genderen, 

Annemarie van Haaren (voorlopig nog lid), Hanneke  Buitenhuis. De financiën, geheel onafhan-

kelijk van de BVK, werden beheerd door Hanneke Buitenhuis. De programmacommissie  was 

ook verantwoordelijk voor de uitgifte van het digitale nieuwsblad ‘Fritillaria’ dat 5 maal ver-

scheen. De programmacommissie organiseerde 6 bijeenkomsten/excursies, gemiddelde opkomst 

8-12 personen (excursies) en 16-20 personen (bijeenkomsten ter plaatse). Er is dit moment niet 

direct een voorzitter maar tijdens het werk van de programmacommissie worden beslissingen in 

gezamenlijk overleg genomen.   

Bepaalde berichtgeving/reminders werden ook via internet gedaan. 

Het bestuur is op zoek naar nieuwe leden, aanmeldingen bij  Judith van Genderen– tel. 0317 -

313917. 

e) Kunstclub “Blikvanger” 

  De kunstclub heeft  46 (2016: 50) leden. De activiteitencommissie bestond uit Judith van Gen-

  deren, Marlies Bennebroek en Sep Troelstra.  De financiën, geheel onafhankelijk van de BVK, 

  werden beheerd door Jack Kraijkamp die werd opgevolgd door Marijke Wessels. De secretari-

  ële werkzaamheden werden uitgevoerd door  

BVK 
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Janny van Wieringen. De redactie van het nieuwsblad was handen van Janny van Wieringen en Erik 

Priebee. Het bestuur werd geleid door  Raymond den Burger, later opgevolgd door Evert van Raven-

zwaaij.  De activiteitencommissie organiseerde  3 huiskamer bijeenkomsten (gem. opkomst 26 perso-

nen) en 2  excursies (gem. opkomst 18 personen). Het nieuwsblad verscheen 3 maal en werd rondge-

bracht door Evert van Ravenzwaaij. Bepaalde berichtgeving werd via internet gedaan.  

Het bestuur is op zoek naar nieuwe leden, aanmeldingen bij Janny van Wieringen – tel. 0317-310160. 

Blikvanger maakt gebruik  van een ophaaldienst om leden op te halen die een bijeenkomst bij willen 

bijwonen of deel willen nemen aan een excursie. 

 f) Coördinatoren Buurtpreventie/Beheerder WhatsApp  

Noord:  Erik Priebee en Frouke Burema 

Zuid: Frits van Werven en Ruud Draisma  

WhatsApp: Beheerder Kievit buurtpreventie: Dieuwke Haak 

 De secretariële werkzaamheden werden door Erik Priebee verzorgd. 

 Omdat het afgelopen jaar een relatief  “rustig” verloop  had, werden maar 2 bijeenkomsten gehou-

den die aanvankelijk ook werden bijgewoond door wijkagent  Minke Koning en later door  Erik 

Boer.  

 In september 2014 werd een WhatsApp meldingssysteem in gebruik genomen om de veiligheid 

van de wijk te vergroten, bijna 70 personen namen er toen  aan deel, inmiddels is dit aantal opgelo-

pen tot bijna 100 deelnemers (maximum configuratie is 100). 

De nieuwsbrief verscheen 2 maal,. De nieuwsbrief werd huis-aan-huis rondgebracht door het 

“Kievitteam”. 

3. Bestuursactiviteiten en belangenbehartiging 

Bestuur: a) Het bestuur is vier maal bijeen geweest. Regelmatig werd getoetst aan de doelstellin-

gen van de BVK. De nodige aandacht werd besteed aan: verkeerszaken en ophef  bus halte Kievits-

del west;  het plannen en het uitvoeren van activiteiten en het analyseren van de activiteiten; het be-

waken van het budget en het innen van de contributies/zwemgelden; voorstel beoordelen om de 

Kievit in een nieuw jasje te steken; het bijwerken en updaten van de BVK website: 

www.bvkievitsdel.nl; hoe een balans in de programmering van de activiteiten te vinden voor de ou-

dere-  en jongere garde in onze wijk – het is moeilijk een draagvalk te creëren daar er geen voldoen-

de response van de leden is.  

b) Het analysemodel ter beoordeling van de participatie door leden aan activiteiten werd zorgvuldig 

bijgehouden en was voor het bestuur een goed hulpmiddel om te bepalen of het activiteitenprogram-

ma bijgesteld moest worden of niet.  

c) John Meder houdt op verzoek van het bestuur bij wat de voortgang is in de gemeente Renkum 

m.b.t. de implementatie van (breedband) internet via glasvezel. Oosterbeek gaat haar gang en kleine 

dorpen/wijken moeten zichzelf maar redden. John Meder heeft zich aangesloten bij een werkgroep 

kleine dorpen/wijken die proberen voet aan wal te krijgen bij gemeente, Reggefiber, e.a. om ook 

glasfiber verbindingen te krijgen. 

d) De Fietsersbond gaat zich bemoeien met de problemen betreffende de Kasteelweg en de voetgan-

gersoversteekplaats Mooiland en werd van historische informatie voorzien. Verder zijn zij het niet 

eens met de herplantplicht bomen langs de N225 en onderzoeken hoe actie te gaan voeren. 

e) Contacten zijn gelegd met de directie van het Dorenweerd College over het (fiets)gedrag en 

zwerfvuil van de schooljeugd. Besprekingen zullen in februari  2016 volgen samen met de Clusters 

Doorwerth. 

f) Bezwaar werd aangetekend bij Breng i.v.m. het vervallen bushalte Kievitsdel west van lijn 52. 

g) Contact werd onderhouden met Vilente over de voortgang van de sloop Mooiland. 

Gemeente: Contact werd onderhouden met de wethouders Jasper Verstand en Wendy Ruwhof, de 

verkeersdeskundige de heer Renee van der Lelij en de heer Bart  Steenkamp – afd. Preventie en 

Veiligheid. Gegevens werden uitgewisseld over   A. Verkeersperikelen e.a. in- en rond Kievitsdel: 

Lopende zaken betreffen: a) herstel voetpad noordzijde van der Molenallee; b) aanleg voetpad Ka-

beljauwallee naar Fletcher hotel; c) verbod parkeren in groenstroken; d) aanleg parkeerhaven van 

Aldenburglaan; e) zwerfvuil (school) fietsroute Cardanusbossen; f) snelheid scooters/bromfietsen in 

de wijk; g) onoverzichtelijke situatie hoek Rid.Bernhardlaan/fietsstraat; h) idem oprijden naar N225 

vanuit de Kasteelweg; i) communicatie vuurwerkverbod i.v.m. de vele rieten daken in de wijk.   

B. WhatsApp: het vervangen van buurtpreventieborden door WhatsApp borden in de wijk.  

  Provincie: Mondeling en schriftelijk overleg vond  plaats met ambtenaren van de provincie over: a)  

 het  groot onderhoud N225 ; b) gevaarlijke onoverzichtelijke situaties tijdens oprijden N225 vanaf 

 de Kasteelweg: momenteel  

http://www.bvkievitsdel.nl
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in onderzoek door verkeersdeskundigen van de politie en provincie; c) de toename van het aantal 

ongelukken tegen de voetgangersoversteekplaats Mooiland: reactie van provincie was tot dusver 

nietszeggend,  “het valt allemaal wel mee, geen noodzaak om tot directe maatregelen over te 

gaan”!!!  

Buurtpreventie: Het WhatsApp meldsysteem werkt naar behoren. Er vonden de nodige 

“onderscheppingen” plaats, maar de inbraakcijfers zijn nog niet die wij graag zouden willen zien of 

waarop wij hopen. Het aantal deelnemers is inmiddels opgelopen tot bijna 100. Momenteel wordt 

met de gemeente onderhandeld over de vervanging van de huidige buurtpreventieborden. 

Dit jaar werd nog eens een autoschouw in de wijk gehouden ter controle van zichtbaar in voertui-

gen zich bevindende kostbare voorwerpen. “Oogst”aanmerkelijk minder gevallen dan in 2014. 

4. Activiteiten 

Het jaar 2015 begon  20 januari met onze 17e ( hr. Man meldt overigens  20e keer!) traditionele 

nieuwjaarsbijeenkomst in Chinees-Japans restaurant Kievitsdel.  Er waren 71 personen aanwezig. 

Als speciale gast werd verwelkomd wethouder mevrouw A.D. (Wendy) Ruwhof. 

Voorzitter John Dreu sprak tijdens zijn openingsrede lovende worden uit over onze trouwste spon-

sor, de heer en mevrouw Man en hun staf.  

Onze vereniging is een financieel gezonde club die veel activiteiten organiseert. WhatsApp is suc-

cesvol, weliswaar minder inbraken maar wel de nodige insluipingen! De politie hield tijdens de 

bijeenkomst extra toezicht op de wijk. 

Samenwerking met de gemeente is goed te noemen  maar met de provincie laat te wensen over. 

Positieve punten te verwachten in 2015: woningen meer waard; burgerparticipatie; nieuw initiatief  

“alternatieve nieuwjaarsbijeenkomst voor ouderen” geïntroduceerd als try-out (weinig respons: 5 

personen). 

Tot slot een gezamenlijke toost, aldus de voorzitter.  

Wethouder Ruwhof feliciteerde de BVK met het geweldig functioneren in de wijk als zodanig en 

gaf vervolgens een kort overzicht van een aantal door de gemeente uitgevoerde activiteiten. 

Op 19 januari werd ’s middags voor de ouderen onder ons bij de familie Deinum een 

“alternatieve” nieuwjaarsbijeenkomst als try-out gehouden. Opkomst 5 personen.  

Op 5 maart ontving Raymond den Burger uit handen van Jan de Winkel – redactie lid van de Kie-

vit, een prachtige fles wijn als winnaar van de gemaakte foto die rust en sneeuw brengt. 

Op 5 maart op uitnodiging van Vilente hebben een groot aantal bewoners uit de wijk een presenta-

tie van Vilente in Huize Mooiland bijgewoond. Vilente had een informatiemiddag georganiseerd 

om de bewoners en belangstellenden te informeren over het geplande sloopproces van Mooiland en 

de verdere plannen met het perceel. 

De ALV werd op 24 maart in het Golden Tulip Hotel gehouden. Er waren 50 personen aanwezig. 

Mireille Kempen van de Tuin “de Lage Oorsprong” hield een interessante lezing over de historie 

van de tuin.  

ALV: Notulen en Jaarverslag werden goedgekeurd Financieel een goed jaar met opgebouwde re-

serve en de financiële stukken werden door de vergadering en de kascommissie goedgekeurd. Be-

groting 2016, gebaseerd op het activiteitenplan, werd eveneens goedgekeurd. Belangenbehartiging 

bij gemeente en provincie werden toegelicht. Bestuursverkiezing: aftredend John Dreu, Ron Kluin, 

IJsbrand Tjepkema,; herkiesbaar  Erik Priebee en Marina van der Haak; toetredend: Ken Korsmit 

en Ilse Zwanenburg. Rondvraag betrof sloop Huize Mooiland en overlast van de steenmarter. 

Op 28 maart namen 18 personen deel aan de “Nationale Opschoondag, samen naar een leefbare 

buurt”. O.l.v. John Dreu werd een heus plan uiteengezet. De “oogst” was vele volle zakken bijeen-

gebracht door enthousiaste prikkers(sters). Tot slot een hapje en een drankje waarbij sterke verha-

len de ronde deden. 

Op 22 april bezochten 28 personen de 1e koffieochtend  ten huize van de fam. Deinum. Professor 

Jan Blom hield een lezing over het thema “het bliksemt en het knettert”. Hij lichtte een tipje van de 

sluier op van het gebeuren tussen hemel en aarde: het fenomeen onweer en de daarmee gepaard 

gaande verschijnselen en krachten. Heel interessant, vele vragen en de nodige tips hoe met het fe-

nomeen om te gaan, voor zover mogelijk. Tot slot een bedankje door Marina van der Haak die een 

fles wijn en bloemen aan de gastvrouw aanbood. 

 In mei hebben de leden van de BVK lustrumcommissie 2016 toegezegd plaats te zullen nemen in de 

 commissie: Henny Reudink, Sjoerd Bongers en Willem Ruijsch, en afgevaardigde van het bestuur is 

 Marina van der Haak. Op 10 september 2016, de nationale monumentendag, zal op een bijzonder 

 nationaal industrieel erfgoed monument in de nabije omgeving het lustrumfeest plaatsvinden waar 

 we zo lang naar uitkijken . Neem dit over  



17 

 in uw agenda want deze prachtige activiteit vindt slechts eenmaal in de vijf jaar plaats. Ergens in 

2016 wordt u geïnformeerd over de locatie. Het wordt een feest voor oud en jong dat om 14.00 

uur zal beginnen. Voorbereidingen zijn in volle gang. 

Op 5 juli organiseerden Harald en Mareille Rossing een klassiek klein concert in hun tuin. Ruim 40 

deelnemers waren er op af gekomen. Een zangeres, pianist en acteur zongen en speelden mooie 

liederen, tijdens een fors heersende wind over de aanwezigen heen. Een succes voor herhaling 

vatbaar. Een drankje na afloop. 

Op 7 augustus  bezochten onder goede weersomstandigheden 107 volwassenen en 6 kinderen de 5e 

BVK Zomeravond barbecue  in de sfeervolle tuin met zwembad van de familie Van der Veen. 

De organisatie was in handen van IJsbrand Tjepkema, Ron Kluin, John Dreu, Marina van der 

Haak, Dieuwke Haak , Ken Korsmit en Ilse Zwanenburg ondersteund door Robert-Jan  en Edgar 

Kluin met aanhang Wendy en Nicky. De avond werd geopend en gesloten door Ken Korsmit 

met veel dank aan de gastheer en gastvrouw en de “hulptroepen”. De politie hield desgevraagd 

extra toezicht in de wijk. 

In september werden de leden en begunstigers opgeroepen en uitgenodigd om een sfeervolle foto 

in te zenden voor plaatsing in de december uitgave van de Kievit en op de website. 

Op 1 oktober werd ten huize van de familie Hulshof de 2e koffieochtend gehouden , bezocht door 

22 personen. De ochtend werd opgeluisterd met een lezing door imker Jan Breembroek over het 

thema “de werkbij”. Heel interessant te horen hoe de mysterieuze wereld van de intelligente so-

ciale honingbij  in elkaar zit. Vele vragen en gezellig  inspirerende antwoorden van de spreker. 

De opening en sluiting werd door Harry de Noord gedaan, tot slot bood Marina van der Haak 

een fles wijn aan Jan en bloemen voor de gastvrouw aan. 

Op 31 oktober werd de 4e editie van de Golden Music Live in het Fletcher hotel gehouden. Er was 

een begeleidende band voor de gehele avond afgewisseld met bijzondere muzikale optredens 

van bekende artiesten. De avond werd door zeer velen bezocht en was wederom zeer geslaagd. 

Op 29 november werd de zoutbak van Aldenburglaan  weer door de gemeente op locatie geplaatst 

waar die ook mag blijven staan. 

Begin december  heeft de redactiecommissie  van de Kievit de foto-inzendingen bekeken, vergele-

ken en beoordeeld. De redactie vond het beeld overduidelijk dat uitging naar een kwalitatief 

unieke foto gemaakt in de wijk door Frouke Burema. Gefeliciteerd, wordt vervolgd. 

Op 12 december werd een glühwein avond in de openlucht gehouden, 35 personen en 6 bestuursle-

den trotseerden de kou en incidentele regenbuien. Aanvankelijk gepland op het terrein van het 

VEPI-kunstwerk maar verplaatst naar de oprit/carport van Betty Lengkeek aan de Bernadottel-

laan. Het was gezellig en geanimeerd onder het genot van een glühwein en/of chocolademelk 

met een plak koek. 

        

     Opgemaakt op 10 maart 2016 te Doorwerth 

door  Erik Chr. Priebee - Secretaris   


