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Gluhweinmiddag. Een laat-
ste groet aan 2016. Bij Ma-
rie-Suzanne Francois, Ken-
nedylaan 7   
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Nieuwjaarsbijeenkomst in 
Chinees-Japans rest. Kievis-
del 

10 jan. 
20.00u 
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Algemene Leden Vergade-
ring in Fletcher Hotel 
 
 
Koffieochtend met thema 
“Brood” bij Cock Aalders, 
Kabeljauwallee  7 

23 mrt 
20.00u 
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NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

Leden en begunstigers van de Bewoners Vereniging Kievitsdel zijn van 
harte welkom op dinsdag 10 januari 2017 - vanaf 20.00 uur – in 
Restaurant Kievitsdel. 

De laatste weken van het jaar, 
een knipoog naar het verleden, 
 
en toch al duidelijk aangeraakt,  
door de toekomst. 
 
Juist nu versmelt de tijd, 
op eigenzinnige wijze. 

IN MEMORIAM 

Het bestuur van de BVK, de Re-
dactiecommissie van de Kievit, de 
Tuinclub Fritillaria en de Kunst-
club Blikvanger hebben met ont-
roering kennis genomen van het 
overlijden van ons zeer actieve lid 
van de BVK, de \heer Jan de Win-
kel. Jan was een sociaal bewogen 
man , had altijd een luisterend oor 
voor iedereen , was belezen, had 
grote passie voor de luchtvaart  en  
kende vele  mensen door al  zijn 

Het bestuur van de Bewoners 
Vereniging Kievitsdel wenst U 
Prettige Kerstdagen en een 
Voorspoedig 2017. 

Herfstfoto 
Gemaakt 
door Evert 
van Raven-
zwaaij op 
Laman Trip-
plantsoen 26 
 
Sombere ho-
ningzwam is 
een parasiet 
die houtige 
planten aan-
tasten en zeer 
algemeen in 
onze omge-
ving is. Hij 
ljjkt vooral 
verzwakte bo-
men aan te 
tasten. 

wandelingen door de wijk  met  
hond Kate. 
Jan was vrolijk , belangstellend , had een praatje , en aan een gulle lach  ontbrak het hem ook 
niet . Een positieve eigenschap van Jan was,  als het nodig was, maakte hij een kritische noot in de 
Kievit.  Hij was een trouwe redacteur die op de juiste momenten scherp uit de hoek kon komen en 

wij hebben dan ook lang kunnen genieten van alle herkenbare 
bijdragen in de Kievit.  
Redactie bijeenkomsten waren altijd een genoegen en Jan’s eerste 
vraag was altijd : “Erik , welke koffie vandaag?”, alsof  het tot de 
nodige inspiratie zou kunnen leiden. Samen met zijn vrouw Koos-
je , een twee-eenheid, zorg dragend voor de  inwendige mens , 
leidde het uiteindelijk tot gezamenlijke samenstelling  van de Kie-
vit op dat moment. 
Vaarwel Jan, we verliezen in jou een bijzonder karakter. 
 
Namens bovengenoemde  besturen,  
Erik Priebee   
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KERSTACTIVITEIT 2016 
 
 
 
 
 
 
Ziet u ook uit naar een koude met sneeuw overladen winter, rondjes draaiende kunstschaat-
sers, warme chocolademelk en glühwein? 
 
Aan sneeuw, ijs en regen kunnen we U niet helpen, maar gezelligheid en warmte met 
drankjes bij een standje in onze wijk wel.  
 
Zoek ons op aan de Kennedylaan 7 om dan gezamenlijk deze donkere periode wat op te 
luisteren en ook alvast afscheid te nemen van het jaar 2016. 
 

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

met neerslachtig weer kan deze Kerstactiviteit komen te vervallen !! 
 
 

 
 
Datum: 17 december 2016 
Tijd: 14.00 – 17.00 uur 
Locatie:  Kennedylaan 7 
Opgave: voor 13 december bij de secretaris:  
Tel.:  0317-316829,  of  
Email: bvk.secretaris@kpnmail.nl 
Kosten:  geen 
Kleding:  warm 
 

 
Tot 17 december a.s.  
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur BVK en activiteiten commissie 
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Beste leden en begunstigers, 
Het wordt tijd om afscheid te nemen als redacteur van de Kie-
vit. 21 jaargangen werden genaakt, deels met mede redacteur 
Jan de Winkel die ons helaas recentelijk heeft verlaten maar 
nog steeds in ons aller gedachten is.  
Weet nog als de dag van vandaag dat ik 21 jaar geleden een lans 
brak voor het uitgeven van een buurtblad. Immers, het bestuur 
verricht allerlei zaken en zit op een troon. De leden bewoners hadden niet echt een idee wat dat bestuur allemaal 
uitvoerde. “We moeten dichtbij onze leden komen en zijn en hen regelmatig van informatie voorzien”. Een goed 
idee vond iedereen het , maar wie gaat dat 3-maandelijkse blaadje maken en de kar trekken?” Doodse stilte onder 
de bewoners. En zoals dat vaak gaat in het verenigingsleven, je lanceert een voorstel en de voorsteller blijft dan aan 
het voorstel hangen en kan (wordt vriendelijk doch dringend verzocht) dan voor de uitvoering zorg te gaan dragen. 
Zo ook geschiedde.  
Het begon allemaal op een amateuriistische wijze met een eenvoudige PC en door de jaren heen evolueerde de Kie-
vit zich tot een nieuwsblad zoals dat heden ten dage wordt uitgegeven.  
Het was een leuke tijd maar kende ook zijn up’s en downs. De bladvulling moest je wel ieder kwartaal “halen” 
want zo nu en dan werden maar spontane bijdragen voor publicatie ontvangen. Maar hoe dan ook, ten tijde van Jan 
de Winkel werd gezamenlijk menig kopje koffie gedronken en vrolijke noot geuit. Samen hebben we getracht toch 
weer iedere 3 maanden een Kievit het licht te doen zien. Een eeuwige plaag voor een redactie was altijd dat toege-
zegde kopij niet altijd op tijd werd aangeleverd. Maar de redactie heeft altijd zo veel en goed mogelijk flexibiliteit 
getoond zodat alle leed snel vergeten was. 
Hoop dat iedereen van de Kievit heeft kunnen genieten. Rest natuurlijk de hamvraag “wie gaat er mee door en het 
karretje trekken?” Neen, het antwoord is niet: “we hebben toch een website “ Dat moge het geval zijn in een mo-
derne en snelle hedendaagse tijd waarin wij leven. Maar realiseert u zich dat hoe snel en blits we ook mogen zijn, 
we hebben  voorlopig altijd nog ongeveer een kleine 30 leden onder ons die niet digitaal zijn ingesteld. Om die  
reden alleen al zou het overwegen waard zijn om voorlopig ook een papieren versie van de  Kievit te continueren. 
Tot slot, mijn speciale dank aan allen die hun vertrouwen hebben gesteld in de redactie van de Kievit 
 
Erik Priebee/ secretaris BVK-redacteur nieuwsbrief Kievit 
 
 
 
 
 
 
PERSONALIA 
 
 
 
Nieuwe leden 
Mw. M van der Heijden/H. I van Donselaar  Utrechtseweg 410  E. postvoormarijn@hotmail.nl 
Mw. G.J. Houtveen     Fonteinallee  20  T.. 06-51865733  
         E. a.houtveen@icloud.com 
Hr. P.J. Zuidwijk/Mw. Bahar Karasu  Badlaan 25  T. 06-43573334 
         E.. Pascalzuidwijk@gmail.com 
Mw. E.M. Willenborg     Laman Tripplantseon 16 T. 06-40349199  
         E. lisettewillenborg@gmail.com 
 

Verhuisd naar 
Hr./Mw. E. Hagenouw   (tijdelijk)   Rid. van Rappardlaan 7 T. 06-83550567 
Hr.. R. Kluin/Mw. Y. Scoenaker   Rid. Robertlaan 17 E. Ronaldkluin@hotmail.com 
Hr. H.C. de Zeeuw    Kennedylaan 12  T. 0317-318233 
         E. 01hugo@live.nl 
Mw. H. Krediet-Kruse  (begunstiger)  Valkenburglaan 35A13 T. 026-3794943 
      Oosterbeek  h.kredeit@gmail.com. 
 

Opgezegd per 1 /10/2016 
Hr. H.E. Lindenborg     Van Aldenburglaan 15 T. 0317-311585 
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Nieuwe penningmeester 
Cees van der Horst is bereid gevonden het penning-
meesterschap op zich te nemen..  
Waar begint de termijn van de nieuwe penningsmeester 
voor het nieuwe boekjaar? Dieuwke Haak maakt de 
boekhouding af tot en met 31-12-2016. Het huidige 
bestuur is verantwoordelijk voor het lopende vereni-
gingsjaar. 
Voorstel: Cees van der Horst heeft een eerste oriënte-
rende bestuursvergadering bijgewoond  en  wij willen 
de leden toestemming voor vragen hem als penning-
meester te benoemen. Zijn er tegenkandidaten of zijn 
er mensen die hiertegen bezwaar hebben? In geval van 
akkoord willen we Cees per 1 januari 2017 het  
penningmeesterschap laten overnemen van Dieuwke. 
Haak. 
 
Sportactiviteit  zwemmen in Fletcher Hotel 
Dieuwke Haak heeft het voorstel om een subvereniging 
voor de zwemmers te maken (afsplitsen) gedeeld met 
de zwemmers. De aanvraag voor een bankrekening 
loopt. De reacties van de zwemmers zijn dat men de 
groepsgedachte niet begrijpt, want men zwemt indivi-
dueel. Betalen per jaar vindt men niet interessant want 
men wil per maand beslissen er al of niet aan deel te 
nemen. 
Ken Korsmit en Harry de Noord moeten nog nader 
overleg hebben met Mathijs Fleur - general manager - 
van hotel Fletcher.. 
 
Voortgang  zaak Hooijer 

Harry de Noord memoreert tijdens een bestuursverga-
dering  het gesprek met de gemeente dat afgevaardig-
den van het bestuur hebben gehad. Dat staat vermeld 
op de website van de BVK. Hierna is de rechtszaak 
geweest met de BVOR, welke is geschikt. Hierna is 
een nieuwe gedoogvoorziening gekomen met geredu-
ceerde hoeveelheden te verwerken materialen. De laat-
ste is van 21 oktober.  In de tussentijd heeft de BVK 
een uitnodiging ontvangen van de heer Pouwer om sa-
men met de heer Hooijer  een gesprek te hebben met de 
BVK.  Het gesprek heeft inmiddels plaats gevonden 
door Marina van der Haak en Harry de Noord  die ook 
de notulen heeft verzorgd. 

Hurricane Matthew 
Onze leden Tanja en Gert ter 
Braak , voorheen woonachtig 
aan de Van Aldenburglaan, 
en momenteel tijdelijk werk-
zaam op het eiland Bonaire - 
Nederlandse Antillen - be-
richten ons via John Dreu dat 
de wervelstorm spannend was 
en de storm veel op z’n kop heeft gezet. Maar ze 
hebben het overleefd. 
 
Yoga in Hotel Fletcher Doorwerth/Arnhem 
Elke woensdag is er DeugdenYoga voor volwasse-
nen in het hotel. Yoga zorgt ervoor dat de energie 
beter gaat stromen, het ontspant je lichaam en geest 
en houdt je lichaam soepel. Heerlijk om de dag mee 
te beginnen! Tijdens de yoga is er ook ruimte voor 
meditatie en afsluitend een fijne ontspanning... 
De lessen staan in het teken van onze Innerlijke 
Kwaliteiten/Deugden. Kwaliteiten die we allemaal 
bezitten maar sommigen zitten wat verstopt en mo-
gen wat meer de aandacht krijgen. Kracht, Moed, 
Aandacht, Wijsheid, Creativiteit, Aanvaarding, 
Vreugde, Mededogen...en nog veel meer!  
 
Laat ze weer in je leven!  
 
De lessen worden gegeven door Kika Kok, gecerti-
ficeerd Deugdenyogadocent in Doorwerth. 
* Woensdagochtend 9:30-11:00 uur 
* Ontvangsthal verzamelen 
* Kosten: 10 euro een losse les of koop een strip-
penkaart van 5 of 10x 
 Poefles 2,50 euro 
Iedereen is welkom, jong en oud ,ervaren of onerva-
ren! 
Voor meer info:  
www.koningzwaan.nl 
info@koningzwaan.nl 
06/54970480 
            
Bereikbaarheid wijk Kievitsdel per Open-
baar Vervoer 
Namens het BVK-
bestuur  en haar 
leden, VEPI, de 
directies van het 
Fletcher Hotel 
Doorwerth en het 
Chinees-Japans 
restaurant Kievits-
del  werd wederom bij de busonderneming  BRENG 
gepleit voor een goede bereikbaarheid van de wijk 
Kievitsdel met het OV voor de bewoners wonend 
noord- en zuid van de van der Molenallee . Onder-
meer werd aandacht gevraagd voor in standhouding 
bushalte Kievitsdel  Utrechtseweg zuidzijde en her-
overweging hoe overlast bij de ABRI’s te voorko-
men, denk hierbij aan ABRI Mooiland zuid.                                                                               
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  Sloop van Huize Mooiland 
Het is een lange weg en we hebben nog een stukje te 
gaan. Het grootste gedeelte van het terrein is nu gesa-
neerd. Dat betekent dat eventuele verontreinigde stoffen 
zijn verwijderd. Er is nog 1 plek waar we moeten sane-
ren maar dat mag nog niet omdat de waarden die zijn 
gemeten hoger zijn dan in de vergunning is gesteld. En 
dus moest er een ontheffing worden aangevraagd. Dit 
duurt drie weken. Daarna hopen we akkoord te krijgen 
om ook het laatste stukje te kunnen saneren. Ondertus-
sen zullen de restanten aan puin worden weggehaald en 
daar waar mogelijk het terrein glooiend worden afge-
werkt. 
 
Vervolgens verdwijnen ook de hekken en rijplaten. Op 
dat moment zal  de heer Lucas van Vilente gaan bekij-
ken hoe het terrein erbij ligt. Wellicht dat we nog gras in 
moeten zaaien om het geheel nog een mooi uiterlijk te 
geven. Uiteraard plegen we daar ook onderhoud aan.  
Het terrein zal nog wel even zo blijven totdat wij weten 
hoe we verder om willen gaan met de grond. 

 
Afscheid van onze 
wijkagent 
 
Tijdens een reguliere halfjaarlijkse bijeenkomst 
buurtpreventie ten huize van de familie Priebee 
werd officieel afscheid genomen van onze wijk 
agent Erik Boer, hij was ongeveer 2 jaar verant-
woordelijk voor politiezaken betreffende de 
wijk Kievitsdel. 
 
Per 1 januari 2017 zal wijkagent Peter Ament 
het stokje van Erik Boer ovennemen waarbij hij 
ook politiezaken betreffende het dorp Door-
werth en Heveadorp zal behartigen. 
 
 

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  (tot 1 jan. 2017)  06-48264930 ridi@jrpzone.net 
 Hr.. C. W.J. van der Horst   (vanaf 1 jan. 2017*) 0317-313646 horst.tacq@wxs.nl 
 Mw. M. van der Haak - bestuurslid      06-53925880  mvdhaak@prempire.com  
 Hr. K. Korsmit - bestuurslid      06-30725809 ken@korsmit.net   
 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 
 
* indien geen tegenkandidaten zijn ontvangen. 
 

Erik     Peter 
Boer       Ament 
 



VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg 
 
 
 
Verslag 5e Lustrum BVK 

Op 10 september 2016 heet onze voorzitter Harry de Noord de ruim 100 aanwezigen 
hartelijk welkom op een bijzondere locatie , de voormalige steenfabriek aan de Fontein-
allee nr. 14 in de uiterwaarden te Doorwerth. 
Het betreft een bijzonder stukje industrieel erfgoed ter beschikking gesteld voor het 
houden van ons lustrum door ondernemer Frank Pouwer. 
Een woord van dank voor alle inspanningen aan de lustrumcommissie bestaande uit 
Henny Reudink, Willem Ruijs en Sjoerd Bongers met als waakhond van het bestuur 
Marina van der Haak.  
Er was goed voor dit feestje gespaard, dat wordt dus genieten voor jong en oud.  
 
Het middagprogramma was reeds afgewerkt met een boottochtje en bezoek aan een 
steenfabriek aan de andere zijde van de Rijn gelegen. We kunnen ons niet aan de ge-
dachten onttrekken dat hierbij door het bestuur en lustrumcommissie enkele risico’s 
voor met name de ouderen onder ons waren genomen als het gaat om veiligheid en het 
nemen van de nodige “hindernissen”. Al met al was het een zeer interessant middagprogramma. 
 

Het huidige bestuur is er aan toe om het stokje weer over te geven aan een nieuwe 
generatie van 50-ers , die net als de oprichters in 1990 met vol elan de BVK verder 
ontwikkelen in een richting die iedereen blijft aanspreken. 
De voorzitter vraagt u om de ontwikkelingen binnen onze vereniging goed te vol-
gen in ons onvolprezen lijfblad “de Kievit”  en om richting bestuur met opmerkin-
gen en suggesties te komen 
als daar aanleiding voor is. 
Alles ziet er echt feestelijk 
uit . Een heuse dixielandband 
- horen en zien vergaat je - 
maar de bandleden zeggen 
“we doen dit voor onze lol”, 
“ze genieten hierbij onder het 
genot van een drankje en een 
bitterbal”.  
Voor alle gasten was er bij 
binnenkomst een heerlijk uit-
gebreide kaastafel. Het buffet 
zag er zeer smakelijk uit, ho-
pelijk was er voldoende voor 
iedereen en dat gold ook  
voor het bier . 

En enkeling waagde zich op de dansvloer, het merendeel van 
de gasten probeerde elkaar te verstaan onder het geweld en 
volume van de perfecte band. Alles bij elkaar een amusante 
middag en avond voor zowel oud als jong een waardig goed 
doordacht georganiseerd lustrum.  
Chapeau voor de lustrumcommissie. 
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Bericht voor aspirant-leden woonachtig in de wijk Kievitsdel 
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 ongeveer 230 woningen, is dat een enorme score. 
 
De doelstellingen van de BVK zijn: 
Belangenbehartiging bij overheden en andere instanties; 
Het handhaven en verbeteren van de woonkwaliteit/veiligheid van de wijk Kievitsdel; 
Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de bewoners. 
 
De BVK bestaat nu 25 jaar en heeft ook nog twee onderverenigingen: de tuinclub Fritillaria en de kunstclub de 
Blikvanger, die beiden een eigen programma hebben en verder kunnen de leden dagelijks tegen een aantrekkelijke 
maandelijkse prijs gebruik maken van de zwem– en sportfaciliteiten van het 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 geleid door de 
Stichting Heemkunde, een fietstocht in de gemeente langs architectonische gebouwen en een wijnavond. Eenmaal 
per jaar is er een Algemene Leden Vergadering met daaraan voorafgaande een presentatie.  
 
De jaarlijkse contributie bedraagt € 17,= (+ éénmalig inschrijfgeld € 5,=). 
Bent u geïnteresseerd om lid te worden of heeft u vragen, aarzel niet en bel of mail de secretaris de heer Erik Prie-
bee: t. 0317-316829 email: bvk.secretaris@kpnmail.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRIBUTIE 2017 

 = Geheugensteuntje voor  leden en begunstigers van de  BVK 
  en voor diegenen die lid willen worden = 

Contributie 2017 voor leden en begunstigers 
De contributie voor 2017 is voor leden ongewijzigd gebleven en bedraagt € 17,00 per huishouden. Eventuele wij-
zigingen vereisen de goedkeuring van de ALV. 
De contributie voor 2017 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 2017 zo spoedig mogelijk over te maken op  
  rek.  NL44 INGB 0007 6614.52  
  t.n.v. Bewoners Vereniging Kievitsdel  
  te Doorwerth o.v.v. "contributie 2017". 
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 activitei-
ten van de BVK, en eventueel ook lid te worden (separate bijdrage) van twee onderverenigingen, de tuinclub 
“Fritillaria” en/of de kunstclub “Blikvanger”, en op de hoogte te blijven van het nieuws en de ontwikkelingen in 
de wijk. Bovendien steunt u de vereniging bij het collectief behartigen van de belangen van de wijk en haar bewo-
ners 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 
 


