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Geachte buurtgenoten, beste lezer,

Tegenwoordig komt wijsheid in de vorm van theezakjes uit de doos. 
Allerhande reflecterende vragen zijn per zakje af te lezen op het labeltje. 
Zo las ik onlangs op een labeltje: “Wie zou je het liefst willen zijn?” Nou, 
mijzelf eigenlijk. Andere mensen zijn er al zoveel. Het is al best een 
uitdaging om mezelf te zijn gezien wat er tegenwoordig verwacht wordt 
op allerlei gebied. Een ander theezakje las: “Wat heb je liever, veel geld of 
liefde?” Die is makkelijk: met liefde ben je de koning te rijk. “Wat is je 
favoriete seizoen?” Elk seizoen heeft zijn charme. Vroeger vond ik alleen 
de herfst niets, met zijn buien. Totdat een vriendin, die van beroep geuren 
ontwerpt, mij erop wees dat juist in de herfst het bos het lekkerste 
ruikt.
Ook deze keer was de herfst weer prachtig. De geelrood getuigde 
beuken met hun zwarte stammen, hoog boven de zojuist opnieuw 
aangelegde Van der Molenallee, waren een lust voor het oog. Ook de 
booghaag bij Mariëndaal is altijd de moeite waard.
Toch heeft de herfst ook een onmiskenbaar somber element. Alsof de 
wereld sterft. Dat is eigenlijk een menselijke projectie: de natuur maakt 
zich slechts klaar om de winter te overleven. Zij verzamelt kracht om de 
vorst te trotseren. Zodat zij, zodra de dagen weer langer worden, in een 
feest van jong leven opnieuw uit kan lopen. De opeenvolging van 
seizoenen geeft ons het vertrouwen dat zelfs na de koudste winter de 
dagen langer zullen worden en de zon ons zal warmen.

Dan is er natuurlijk ook de kerst, zo ongeveer op het donkerste 
moment van het jaar, met kaarsen, lichtjes en versieringen. Een mooi 
gezellig familiefeest om voor de haard door te brengen. Eindelijk een 
paar dagen om niet te werken en druk te zijn. Een gezelschapspel spelen 
misschien. Een kans om na te denken wat belangrijk voor ons is en wat 
we het komende jaar anders (en hetzelfde!) zouden willen.
Anderzijds geldt voor sommigen onder ons dat zij deze periode tegen 
hun zin in alleen moeten doorbrengen. Wellicht kent of bent u zo 
iemand. Wat u de rest van het jaar ook van elkaar mag denken, dit is een 

�1

De Kievit
Uitgave van Bewonersvereniging Kievitsdel

Foto: Marielle van Batenburg

Inhoudsopgave: 
1. Sterk Renkum 
2. Contributie 2018 
3. Lid worden 
4. Ledeninformatie 
5. Reis naar China 
6. Wijkschouw ‘+’ 
7. Culinair in Kievitsdel  
8. Infrastructuur 
9. Wijzigingen busvervoer  
10.Fotowedstrijd 
11. Activiteiten 
12. E-mailadressen bestuur

Van het bestuur

Ken Korsmit, voorzitter



December 2017

goed moment om samen door te brengen. Zoek elkaar op, het is niet 
gek om gezelschap te vragen. Een goed moment om naar elkaar te 
luisteren. Het mooiste verhaal is er een dat verteld wordt, de stilte 
voorbij.
Daarom zorgen we er als BVK voor dat we veel gelegenheid hebben om 
elkaar te ontmoeten. Voor 2018 hebben we weer een heel scala van 
activiteiten voor de wijk in petto. Ze staan op de eennalaatste pagina van 
deze Kievit. Het begint natuurlijk met de nieuwjaarsborrel op 9 januari 
om met elkaar het nieuwe jaar in te stappen. De datum voor het 
golftoernooi staat nog niet vast, evenals de activiteiten die we voor alle 
leden samen met de kunstclub De Blikvanger en de tuinclub Fritillaria 
willen organiseren. De koffieochtenden dienen nog inhoudelijk ingevuld! 
Alle andere activiteiten zijn reeds van datum voorzien, zodat we met een 
goed gevulde agenda het jaar inluiden en niets hoeven te missen.

Aanstaande maart heeft Marina haar zesde bestuursjaar er al weer 
opzitten. Ze was toegetreden als activiteitencommissaris nadat ze hier 
kwam wonen, om de mensen in de buurt te leren kennen. Dat is goed 
gelukt: we kennen allemaal haar charismatische en enthousiasmerende 
verschijning. Wie heeft er zin om het stokje over te nemen? Het wordt 
enorm gewaardeerd en de tijdsinspanning valt mee.

Op een aantal punten is afgelopen jaar de verkeersveiligheid in de wijk 
verbeterd. Verder zijn we in gesprek met gemeente, provincie en 
bedrijfsleven over hoe we de wijk kunnen ontzien voor vrachtverkeer: 
we ontwerpen een alternatieve route.  Ook is er in de gemeenteraad 
ook een doorbraak geweest; u kan het verderop in deze Kievit lezen.
Ook op andere vlakken praten we met de gemeente. Over veiligheid, 
sociale samenhang, ontwikkelingen in de openbare ruimte, het aanbod 
van gemeentediensten en de behoefte van bewoners. Wilt u iets 
inbrengen voor ons aanstaande gesprek met de wethouders? Schroom 
dan niet en neem contact op. Liefst met een kort en duidelijk bericht 
over wat u wilt dat we overbrengen.
Verder hebben we een gesprek gehad met onze burgemeester, mevrouw 
Agnes Schaap. Ze is toegankelijk en daadkrachtig, kijkt met een frisse blik 
en is erop gericht de gemeente met ons burgers in contact te brengen, 
er echt voor ons te zijn. Ik denk dat we erg blij mogen zijn met iemand 
met zo’n attitude.
Wederzijds is de gemeente ook erg blij met ons, een 
bewonersvereniging die er is als gezamenlijk aanspreekpunt. Blijkbaar 
mogen we er trots op zijn dat zoveel mensen in de wijk lid zijn en dat 
we al zoveel jaar ons bestaansrecht waarmaken. Deze Kerst Kievit, die 
traditioneel aan het einde van het jaar verschijnt, wordt dan ook voor 
alle bewoners gemaakt, en niet alleen voor leden.
We hopen u komend jaar te zien. Wilt u graag een nieuwe activiteit? Laat 
het ons weten, of help ons mee het te organiseren. Bent u nog nooit op 
een activiteit geweest of overweegt u lidmaatschap? Kom dan eens langs, 
het is zonder verplichtingen. Wij zijn nieuwsgierig naar iedereen in de 
wijk. Wat heeft ú eigenlijk liever, theezakjes met of zonder een tekst op 
het labeltje?
Namens het bestuur wens ik u prettige feestdagen en het allerbeste 
voor 2018,
Ken Korsmit 
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Sterk Renkum
Een van de doelen die we ons gesteld hebben, als bestuur van de BVK, is 
het bieden van faciliteiten aan de leden in plaats van aansturen en 
reguleren en reageren op vragen.

Mooi bedacht, maar wat betekent dat in de praktijk?
We bedoelen daarmee dat het bestuur niet zelf vragen beantwoord, 
onderzoek doet en / of oplossingen aandraagt, maar probeert de weg te 
wijzen naar waar het antwoord en oplossingen te vinden zijn. Dit vanuit 
het idee dat we met elkaar de vereniging vormen en met elkaar de 
verantwoordelijkheid dragen voor cohesie in de wijk.
Er is een nieuw initiatief van de gemeente Renkum dat helemaal past in 
deze opzet.
 
De gemeente start eind dit jaar (2017) een digitaal platform dat 
overzicht geeft van organisaties die hulp, zorg en advies kunnen bieden 
binnen de gemeente. U kunt op de site zelf informatie vinden over 
hulpaanbod, diensten en activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld:
- Gezond blijven en bewegen
- Actief zijn in de buurt
- Wonen en veiligheid,
- Zorg en ondersteuning
- Vervoer en mobiliteit
De naam van deze site is “STERK RENKUM”.
 
Sterk Renkum faciliteert de zichtbaarheid en vindbaarheid van diensten 
voor die momenten dat iemand wat extra ondersteuning nodig heeft in 
het dagelijks leven. De site biedt informatie om op eigen kracht 
oplossingen te vinden en nodigt uit oplossingen aan te bieden en deze 
op de site te plaatsen. De bedoeling is dat de website wordt gebruikt 
door zowel inwoners, medewerkers van de gemeente en professionals. 
Op die wijze ontstaat er een uitwisseling van vraag en aanbod en 
daarmee communicatie tussen bewoners en organisaties binnen de 
gemeente.
 
Onder de naam Sterk Renkum verschijnen onder meer publicaties op de 
gemeentepagina in de huis-aan-huis krant.
 
Mooi initiatief, waar we graag uw aandacht op willen vestigen.
Maddie de Rijke
Secretaris.

Contributie 2018 
De contributie voor 2018 is voor leden vooralsnog ongewijzigd gebleven 
en bedraagt € 17,00 per huishouden. Eventuele wijzigingen vereisen de 
goedkeuring van de ALV welke plaats zal vinden op 15 maart 2018,
 
Hierbij verzoekt het bestuur u vriendelijk de contributie voor het jaar 
2018 zo spoedig mogelijk over te maken op rekening 
NL44 INGB 0007 6614 52 t.n.v. Bewoners Vereniging Kievitsdel te 
Doorwerth o.v.v. "contributie 2018". Uit kostenoverwegingen maken wij 
geen gebruik van een acceptgirokaart. Wij realiseren ons, dat deze wijze 
van betalen iets meer aandacht van u vraagt.
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Lid worden?
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 en begunstigers. Als u bedenkt 
dat het gaat om ongeveer 230 woningen, is dat een heel goede 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 meer dan 25 jaar en heeft ook nog twee 
onderverenigingen: de tuinclub Fritillaria en de kunstclub De Blikvanger, 
die beiden een eigen programma hebben. Leden van de BVK kunnen 
bovendien 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 bij en door een eigen lid. Jaarlijks 
organiseert de BVK 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 € 17,00 (+ eenmalig inschrijfgeld € 
5,=).
Bent u geïnteresseerd om lid te worden of heeft u vragen, aarzel niet en 
bel of mail de secretaris Maddie de Rijke telefoon 0317-316949 en e-
mail secretaris@bvkievitsdel.nl of Marina van der Haak, telefoon 06 – 
53925880 of e-mail activiteiten@bvkievitsdel.nl

Ledeninformatie
Rectificatie: in de vorige uitgave is abusievelijk niet de juiste informatie 
geplaatst van twee van onze nieuwe buurtbewoners. De juiste informatie 
is:

Ton Marijnissen en Marian Mathijssen, Kennedylaan 11

Reis naar China 
Begin dit jaar belde zwager Lex of ik mee wilde op een reis 
georganiseerd door het HOVO in Utrecht naar bovengenoemde drie 
landen. Direct kwam het antwoord: ja.

Op 17 mei vertrokken we per vliegtuig naar Astana, de nieuwe 
hoofdstad van Kazachstan. De voormalige Sovjetstad Tselinograd in de 
noordelijke steppe van Kazachstan is in enkele jaren omgetoverd in een 
moderne stad. De verhuizing van de vorige hoofdstad Almaty (Alma Ata) 
naar deze extreme locatie met een temperatuurverschil tussen zomer 
en winter van wel 80 graden Celsius is waarschijnlijk ingegeven door de 
wens pal onder de Russische minderheid van het land te zitten.
Van de 18 miljoen inwoners is ongeveer een derde Russisch. De stad is 
opnieuw ontworpen door de Japanse architect Kisho Kurokawa. Langs 
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een centrale as liggen de belangrijkste en vaak spectaculaire gebouwen 
van de regering, parlement, moskee, energiegigant en andere instanties. 
Verder bezochten wij een enorm overdekt winkelcentrum in de vorm 
van een tent die herinnert aan de nomadische herkomst van de 
bevolking.
De nieuwe zijderoute begint in de Chinese stad Chengdu met 35 miljoen 
inwoners. Hier staat een enorme poort als symbool voor de opening 
naar het westen. De route voor containers via het land met 
hogesnelheidslijn is zes maal zo snel als over zee. In Chengdu staat onder 
meer een fabriek voor Acer laptops en tablets, waar 15.000 mensen 
werken. De route loopt via Kirgizië en Kazachstan naar Rusland en 
verder West-Europa in of via Iran en Turkije. China werkt nu aan een 
groots plan dat inhoudt 4-baans snelwegen, hogesnelheidsspoorlijn, 
migratie van honderdduizenden Han-Chinezen naar het westen en 
irrigatie van grote gebieden. Verder enorme windmolenparken en 
kilometers lange zonnepanelen.

Daarnaast heeft de ineenstorting van de Sovjet-Unie geleid tot een 
machtsvacuüm in Centraal-Azië. China stapt hier in door financiering van 
mega-projecten.
In 1949 bezette China de Oeigoerse regio Xinjiang (voorheen Oost-
Turkestan), dat nog even een Sovjet-republiek was. Een gebied rijk aan 
delfstoffen. Er wonen 10 miljoen Oeigoeren die naar zelfstandigheid 
streven, maar volledig overheerst worden door China.
In de laatste decennia zijn er regelmatig aanslagen gepleegd door 
Oeigoeren. China heeft hierop gereageerd met een 10.000 man extra 
politiemacht.
Elk hotel konden we alleen maar binnen via een poortje en sluisje voor 
de bagage net als op een vliegveld. Alle politieposten en Chinese 
woonwijken waren omringd met rollen prikkeldraad. Er wonen inmiddels 
evenveel Han-Chinezen, de toestroom is 7.000 Chinezen per dag! Het is 
momenteel een gebied vol met prikkeldraad, veel politie, overal 
controles en systematische afbraak van de Oeigoerenwoonwijken. Alle 
steden met uitzondering van Kashgar worden omgebouwd tot moderne 
steden met veel hoogbouw van 30 verdiepingen, brede vierbaans wegen 
door de centra en centrale pleinen en parken met her en der enorme 
beelden van Mao. Wij bezochten een aantal oeroude ruïnes van steden 
zoals Jiaohe bij Turfan en bij Kucha. In het kale landschap zien wij 
regelmatig de hogesnelheidstreinen voorbij zoeven. Overal staan al 
elektrische kolencentrales, raffinaderijen en fabrieken. Er is een zee aan 
ruimte. Over de snelwegen rijden voornamelijk vrachtwagens richting 
Kirgizië.

Na een enerverende tocht door de Taklamakan woestijn met 600 km 
zandduinen waar Marco Polo reeds op kamelen doorheen trok, brachten 
wij een bezoek aan Hotan (hier werd in de 5e eeuw het geheim om 
zijde te maken ontdekt) en Kashgar, de culturele hoofdstad van de 
Oeigoeren. Hier is veel al afgebroken, maar ook een Oeigoerse wijk 
gerestaureerd. Opmerkelijk was dat alle inwoners van Xinjiang op 
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Ravenzwaaij een presentatie op 
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naar Kazachstan, Xinjiang (West-
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“de nieuwe zijderoute”.
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elektrische scooters rijden. Alleen auto’s hebben verbrandingsmotoren. 
Overigens heb ik anderhalve week heerlijk Chinees gegeten met stokjes 
en dat drie keer per dag.
Onze aankomst in Kirgizië via een 3.700 m hoge bergpas was een 
opluchting. Geen controles meer, geen prikkeldraad en een prachtig land 
op 2.000 m hoogte. Overal in het wild lopende runderen en paarden. 
Veel kleine moskeeën en minaretten langs de wegen, ander eten en met 
mes en vork en zeer vriendelijke mensen.
Aan de grens waren de Chinezen al bezig de overgang enorm uit te 
bouwen. De nieuwe zijderoute kondigt zich aan. China financiert ook de 
snelwegen door Centraal-Azië.
De eerste nacht in Kirgizië verbleven wij aan het Issyk-Kul meer, het op 
een na grootste zoetwatermeer ter wereld op deze hoogte. Vanuit de 
oever ziet men het Tian Shangebergte met besneeuwde toppen tot 7000 
m hoogte. De volgende dagen bezoeken we tenslotte de hoofdstad 
Bishkek (voorheen vernoemd naar de bolsjewiek Froenze) een stad met 
ca. 1 miljoen inwoners en Almaty, de vorige hoofdstad van Kazachstan. 
Men is hier overal druk bezig de wegen uit te bouwen voor de 
toekomstige expansie van de Chinese industrie. De enorme beelden in 
deze steden zijn vaak ter ere van Djengis Khan of andere grootheden, 
meestal te paard. Ook een beeld van Lenin stond nog in Almaty. In 
Kirgizië werd de Buranatoren beklommen en in Almaty de prachtige 
Russisch-Orthodoxe kerk bezocht.
De reis door Kirgizië was landschappelijk het mooist, Kazachstan is 
eentonig met eindeloze steppen. Xinjiang is interessant vanwege de 
enorme expansie aldaar van China naar het westen en de botsende 
cultuur van de islamitische Oeigoeren en de moderne Han-Chinezen. 
Van deze laatsten zijn er ongeveer 1.26 miljard op een totale bevolking 
van ca. 1.38 miljard!
Tijdens de reis kregen wij regelmatig colleges over de bezochte landen 
door de twee begeleiders van de Universiteit Utrecht. Het was een 
enerverende reis.

Evert van Ravenzwaaij
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Wijkschouw ‘+’ weer van start
Tot enkele jaren geleden werd regelmatig een uitgebreide wijkschouw 
gehouden: hoe staat onze wijk er bij vanuit een breed perspectief: 
sociaal, infrastructureel, groen, openbaar vervoer. Op initiatief van het 
bestuur van de BVK wordt op dinsdag 19 december dit jaar de 
wijkschouw gehouden. De wethouders Jasper Verstand en Wendy 
Ruwhof, en afgevaardigden van ons buurtpreventieteam (Frouke 
Burema), het dorpsplatform en de wijkagent praten mee over en kijken 
mee naar deze onderwerpen. 

Doel is een brede foto van de wijk te nemen en te bespreken waar we 
elkaar kunnen versterken: op lange termijn en in concrete acties op 
korte termijn.  

Culinair in Kievitsdel
Ruim zeven jaar geleden zijn Ellen en IJsbrand Tjepkema het initiatief 
gestart om twee maal per maand hun dinertafel ter beschikking te 
stellen aan een beperkt gezelschap ( maximaal 10 personen) voor een 
informeel culinair genoegen tegen “burentarief”.

IJsbrand Tjepkema was samen met zijn vrouw Ellen reeds op jonge 
leeftijd eigenaar van een restaurant, dat in de 80er jaren tot de 40 beste 
van ons land behoorde. Na een succesvolle periode hebben zij beide een 
functie aanvaard bij Bilderberg Hotels en Restaurants. IJsbrand heeft zich 
in de vele jaren die volgden, naast diverse directie functies, 
gespecialiseerd in het ontwikkelen van restaurantconcepten.  

Afgelopen zomer is er een kookboek van zijn hand verschenen “ Aan 
“Tafel bij Tjep”, waarin hij aan de hand van ervaringen en belevenissen in 
zijn loopbaan beschrijft hoe hij zijn kennis en passie heeft vergaard; dit 
alles met vele recepturen en productbeschrijvingen.

De passie van Ellen en IJsbrand voor koken en de goede keuken, zowel 
zakelijk als privé is altijd gebleven en nu zij inmiddels zowel over een 
prettige woonomgeving als over hun eigen tijd kunnen beschikken, delen 
zij deze passie al sinds 2010 (uitsluitend) met bewoners van de wijk 
Kievitsdel. Destijds hebben bewoners van de BVK aan kunnen geven om 
een maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, waarin de data en de 
samenstelling van de menu’s die worden worden geserveerd zijn 
vermeld. Tevens staan in de nieuwsbrief wederwaardigheden, nieuwtjes 
en tips die veelal met goed eten en drinken hebben te maken.

Omdat er in de loop van deze jaren zich inmiddels weer veel nieuwe 
bewoners in de wijk hebben gevestigd, die wellicht niet op de hoogte zijn 
van de mogelijkheid om eens aan te schuiven op de van Aldenburglaan 
wordt de mogelijkheid om zich hiervoor aan te melden nu geboden. 
Geïnteresseerden kunnen dit eenvoudig doen door een mail te sturen 
naar Ellen en IJsbrand Tjepkema met het verzoek om maandelijks de 
nieuwsbrief te willen ontvangen met vermelding van het e mail adres 
waar deze naar toe moet worden gezonden.

IJsbrand Tjepkema
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Infrastructuur Kievitsdel
Begin dit jaar heeft de firma Hooijer aangekondigd activiteiten te gaan 
verrichten op het terrein van de voormalige steenfabriek aan de 
Fonteinallee. De plannen zijn groots opgezet, waardoor vanaf nu 
groeiend in de toekomst een flinke verkeersstroom van vrachtwagens 
door Kievitsdel zal gaan. Met name Schaapsdrift, W.A. Scholtenlaan, 
Kabeljauwallee en Van der Molenallee. Samen met de flinke drukte van 
bezoekers aan het Kasteel en intensief tractorverkeer van loon- en 
landbouwbedrijven in de buurt, is onze infrastructuur toe aan nieuwe 
plannen. 

Eerder dit jaar hebben vertegenwoordigers uit onze buurt bij de 
gemeente aangedrongen op aanpak van deze problematiek. In een 
gesprek met wethouders Verstand en Ruwhof, betrokken ambtenaren en 
vader en dochter Hooijer (directie) zijn we in april tot de slotsom 
gekomen dat een gezamenlijke aanpak nodig is, waar ook de provincie 
een rol dient te spelen. Inmiddels worden gezamenlijk eerste 
verkenningen gedaan om onze infrastructuur (aan- en afvoerwegen) te 
herzien. 

Daarnaast heeft de gemeente het initiatief genomen enkele maatregelen 
uit te voeren om verkeer aan te moedigen de snelheid te minderen en 
verkeersregels te handhaven.  

Ten slotte is in november een motie door de gemeenteraad aangenomen 
waarin geld ter beschikking komt om aanvullende maatregelen in onze 
woonomgeving te nemen in de periode 2018-2020. Gemeentebelangen, 
D66, VVD en GroenLinks hebben zorggedragen voor deze motie. 

Als u vragen heeft over of een bijdrage heeft aan deze materie, zoekt u 
dan contact met de bewoners die in deze gesprekken een rol spelen: 
Martijn van Glabbeek, Robert van der Haak, Ken Korsmit en Harald 
Rossing

Wijzigingen busvervoer
De gemeenteraad is geïnformeerd over wijzigingen in de buslijnen. 
Raymond den Burger (raadslid van de VVD en buurtbewoner) geeft deze 
informatie aan u door. 
Dankzij de goede vervoercijfers (reizigersaantallen) is er voor alle lijnen 
geen krimp in het aantal ritten. Op lijn 352 komen er in de spits en op 
de zondag middag/avond zelfs meer ritten. De buurtbussen doen het 
ook erg goed. Hier komt wel een kleine routewijziging in Heelsum. De 
bussen rijden niet meer langs de Hucht maar door de Patrimoniumweg 
en de Bart Crumstraat. Dit is met name gedaan om enige rijtijdwinst te 
boeken. Voor het halteren worden drie nieuwe haltes gerealiseerd.
Het busvervoer tussen Renkum en Heteren wordt iets anders dan nu. 
Omdat de dienstuitvoering behoorlijk wordt verstoord door de 
filevorming op de A50 wordt de huidige lijn 56 ‘geknipt’. De bediening 
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van De Gelderse poort en het distributiecentrum AS Watson wordt 
daarmee geoptimaliseerd.
Voor de verdere opmerkingen per lijn verwijzen wij u naar 
www.breng.nl.

Lijn 51: Wageningen - Doorwerth – Arnhem v.v.
a. Tijdligging dienstregeling gewijzigd i.v.m. overstap van/naar lijn 86 van 
Syntus in Wageningen (naar Ede).
b. In de avonduren bieden lijn 51 en 352 gezamenlijk een kwartierdienst 
als het gaat om vertrek uit Arnhem CS richting Wageningen.
c. De haltenaam Doorwerth, Kievitsdel (ligt op de Molenallee) op lijn 51 
wijzigt in Kennedylaan.
d. De haltenaam Rijnkom wijzigt in Doelum.
e. De halte Meester van Damweg komt te vervallen. Dit ten gevolge van 
een evaluatie van het halte gebruik, de relatief korte afstand tussen de 
haltes Doelum en Bellevue (400m. en 450m.) en de aanstaande 
reconstructie plannen Hogenkampseweg.

Buurtbussen 589 en 590:
Doorwerth - Oosterbeek – Wolfheze – Renkum – 
Heelsum – Doorwerth v.v.
a. De route/halte langs de Hucht komt te vervallen en de buurtbussen 
gaan via de Bart Crumstraat en de Patrimoniumweg rijden. Er komen 
nieuwe haltes in de Patrimoniumweg en tegenover de bestaande 
bushalte in de Bart Crumstraat.
b. Door de routewijziging wordt de dienstregeling enigszins aangepast. 
Het aantal ritten blijft gelijk.

Infrastructurele wijzigingen:

1. De haltenaam Doorwerth, Kievitsdel (ligt op de Molenallee) op lijn 51 
wijzigt in Kennedylaan.
2. De haltes Kievitsdel op de Utrechtseweg worden voor lijn 352 
opnieuw in gebruik genomen.
• De noordelijke halte is al in gebruik voor lijn 51 en buurtbus 590. De 
zuidelijke halte is buiten gebruik maar de haltekom ligt er nog.
• Het was de bedoeling de haltes Doorwerth, Mooiland te laten 
vervallen maar op verzoek van de gemeente Renkum gebeurt dit niet 
omdat op deze locatie op korte termijn weer een zorgcentrum komt.

Fotowedstrijd
Het was gewoonte, zelfs traditie, om de bewoners van Kievitsdel uit te 
dagen hun mooiste foto bij de redactie van onze Kievit aan te leveren. 
De winnaar ontving eeuwige roem én een kleurenfoto van de winnende 
foto op de voorkant van de Kerst-Kievit, die aan alle bewoners, leden en 
niet-leden verspreid wordt. Totaal meer dan 200 adressen: Facebook 
avant-la-lettre. 
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Met de vernieuwing van het bestuur was deze actie wat uit het collectief 
geheugen verdwenen. Met het vormen van de ideeën voor deze kerst-
editie borrelde het plan weer op. Deze keer dagen we u allen uit de 
komende wintermaanden onze prachtige wijk en de natuur in te trekken 
en uw ervaringen te fotograferen. 

De 5 mooiste winterplaatjes zetten we op de website en de 
allermooiste sluit de winter af in de volgende Kievit in de lente. En nu 
maar hopen op die mooie winterse dagen met een laagstaande zon, 
lange schaduwen door de bossen, winterse uitzichten over de 
boerenvelden, witte daken en wuivende schoorstenen, dikke jassen en 
rode koontjes, knapperend haardvuur na een stevige wandeling.

Activiteiten in 2017 & 2018
Wat Wanneer Waar Bijzonderheden

Koffie ochtend 
‘Ladies only’

Maandelijks, 
eerstvolgende: 
Zaterdag 
13 januari 10.30

Roulerende 
huiskamer, 
eerstvolgende: 
Marina van der 
Haak

Glühwein en 
oliebollen

Zaterdag 
16 december
15.00 - 17.00

Voortuin 
Betty Lengkeek
Bernadottelaan 4

Gewijzigde 
locatie!

Nieuwjaarsborrel Dinsdag 
9 januari 20.00

Restaurant 
Kievitsdel

Eerste 
‘Heeren only’

Vrijdag 
16 februari 20.00

Roulerend: 
John Dreu

Koffie ochtend 
‘Ladies only’

Zaterdag
17 februari 10.30

Maddie de Rijke

Wijnproefavond Vrijdag 
23 februari 19.30

Slijterij Bij Jan, 
Winkelcentrum, 
Mozartlaan

Aanmelden 
gewenst!

Koffie ochtend 
‘Ladies only’

Zaterdag 
10 maart 10.30

Coby 
Konijnenberg

ALV Donderdag 
15 maart 20.00

Hotel Fletcher

Concert 
‘Liefde en leven’

Zondag
19 maart 15.00 
(open 14.30)

Remonstrantse 
kerk, 
Wilhelminastraat, 
Oosterbeek

Liederen van  
Schumann, 
Mompou en 
Debussy 
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Wie maakt de mooiste foto van 
deze winter en staat in de 
volgende Kievit?

11.

Aan de oproep in de vorige Kievit 
is gehoor gegeven! 

‘Onze’ sopraan Maddie de Rijke  
met Marc Buijs aan de piano.
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E-mail adressen bestuur
U kunt ons eenvoudig bereiken op vier heldere e-mailadressen:

voorzitter@bvkievitsdel.nl

secretaris@bvkievitsdel.nl

penningmeester@bvkievitsdel.nl

activiteiten@bvkievitsdel.nl

Colofon
De Kievit, Uitgave van Bewonersvereniging Kievitsdel, december 2017.

Secretariaat:  Baron van Pallandtlaan 1.  secretaris@bvkievitsdel.nl

Aan deze editie werkten mee: Raymond den Burger, Martijn van 
Glabbeek, Marina van der Haak, Cees van der Horst, Ken Korsmit, Evert 
van Ravenzwaaij, Maddie de Rijke, IJsbrand Tjepkema

Uiterlijke datum voor het aanleveren van kopij van de volgende Kievit:
Maandag 30 april 2018 op een van bovengenoemde mailadressen.
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