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Colofon 

Bestuur: 

Ruud Holswilder - voorzitter 
Anja Wilmink - secretaris 
Jelle de Boer - penningmeester  
Jolanthe de Graaf - bestuurslid 
Ben Tuijn - bestuurslid 

 
Blokhoofden: 

Joke Moeskops - Prinsesselaan 
Jolanthe de Graaf - Van Reenenpark 
Noord en Zuid, Beukenlaan 
Wim Zentveld - Hertenlaan/Boslaan 
Huub Köster - Kastanjelaan, 
Vijverlaan en Van Reenenpark tot 
Prinsesselaan (winkel Bloem) 
Yke Vermeiden/Hans van Leeuwen - 
Guurtjeslaan, Komlaan Noord 
Gert Sanders- appartementen aan 
het Van Reenenpark West 
Michiel Schölvinck - Rondelaan  
Anja Wilmink - Komlaan Zuid 
Geraldine Beuker - Kerkelaan tot 
Berkenlaan/Renbaanlaan 

Werkgroep participatie: 

Michiel Schölvinck 
Anneke Köster 
BettyHoekstra 
Joke Moeskops 
Irene Pasteuning 
Angeline Croonen 
Will van Rosmalen 

Website: 
http://www.vanreenenpark.nl 

E-mail: 
info@wbv-vanreenenpark.nl 

Agenda: 
  16 juni: Ledenvergadering Geannuleerd 
  9 juli: 30 jaar WBV Van Reenenpark Geannuleerd 
  Nieuwe data worden later bekend gemaakt

Waarde buurtgenoten, 

Met veel plezier kijk ik terug op onze fantastische 
nieuwjaarsreceptie in de Zwarte Schuur plus de eerste twee 
drukbezochte en zeer gezellige sessies ‘buurtkoffie’ in De Pilaren.  
2020 zou een nieuw decennium inluiden met nieuwe hoop en 
vooruitzichten. Daarna veranderde de wereld om ons heen snel, 
hoewel dat feitelijk al in januari was begonnen zonder dat wij dit  
ons realiseerden. 

Op 10 maart hadden wij onze laatste bestuursvergadering, op 11 
maart werd de buurtkoffie van16 maart geannuleerd en op 
zondagavond 15 maart werd besloten tot de “intelligente lockdown” 
met sluiting van o.a. scholen en restaurants. Het ging allemaal veel 
sneller dan wij dachten. 

Als bestuur hebben we besloten om een WhatsApp-groep te 
starten t.b.v. hulpvraag en -aanbod. Deze heeft momenteel 67 
deelnemers en tot nu toe is het vrij rustig in deze groep. 
Langzamerhand worden de maatregelen weliswaar iets 
versoepeld, maar nog steeds kunnen wij geen bijeenkomsten 
organiseren. Daarom zijn we genoodzaakt om de 
Ledenvergadering van juni te verplaatsen naar een later te bepalen 
datum en ook ons jubileumfeest op 9 juli kan helaas niet doorgaan. 
Wij hopen dat aan deze absurde situatie, waarbij je uitwonende 
familie op afstand moet houden en niet mag knuffelen, gauw een 
einde komt. 

Verder valt nog te melden dat de renovatie van de Kerkelaan zo 
goed als gereed is en het resultaat er mooi uitziet. 
De werkzaamheden aan de Komlaan waren ruimschoots binnen 
de termijn gereed. Het nieuwe straatwerk daar ziet er ook goed uit 
en past uitstekend bij een nog te vestigen 30 km zone. Hierover 
blijven we in contact met de gemeente. Verder in deze nieuwsbrief 
meer daarover. 

We kunnen verder niks anders doen dan hopen op betere tijden. 
Pas goed op uzelf en op elkaar. 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Ruud Holswilder

http://www.vanreenenpark.nl/coronacrisis/
http://www.vanreenenpark.nl/coronacrisis/
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AED 

In Nederland heeft de Hartstichting het streven om bij hartfalen 
een 6 minuten dekkingszone te bewerkstelligen. Binnen 6 
minuten na alarmering dient begonnen te worden met 
reanimatie. De aanlooptijd voor Ambulancediensten is 8-10 
minuten. 
Door binnen 6 minuten de reanimatie te starten, is herstel tot 
70% mogelijk. 

Vanuit de Hartstichting is het initiatief buurtaed.nl ontstaan. Via 
deze site hebben al vele bewoners van buurten collectief de 
aanschaf van een eigen AED bekostigd. Ook vele verenigingen 
hebben inmiddels een eigen AED aangeschaft. 

Onze vereniging heeft ook een eigen AED aangeschaft voor 
algemeen gebruik. Het bestuur heeft hiertoe unaniem besloten. 
De kosten zijn betaald uit de verenigingskas omdat deze 
daarvoor ruimte heeft en er dan niet een aparte inzameling 
hoeft plaats te vinden. 

Voor de locatie van de AED is gekozen voor de appartementen 
aan het Van Reenenpark aan de westzijde, blok huisnummers 
34-44. Via VVE voorzitter Gert Sanders is een en ander 
gecoördineerd. 

Zodra de AED is geïnstalleerd, zal deze door ons worden 
aangemeld. Dit betekent dat de AED bij hulpdiensten bekend 
is. In geval van een ongeval in de nabijheid van het Van 
Reenenpark, zal na alarmering via 112 de positie van de AED 
worden doorgegeven aan de burgerhulpverleners en 
hulpdiensten. 

Gecertificeerd burgerhulpverlener wordt men na het volgen 
van de cursus reanimatie.  
De gemeente Bergen faciliteert het aanbieden van cursussen, 
echter door de Covid-19 problemen, verwacht men dit pas in 
het najaar van 2020 weer te kunnen doen. 
De duur van de cursus is 4 uur, kosten ongeveer € 35,- die 
door de meeste zorgverzekeringen met aanvullende dekking 
worden vergoed. 
Uiteraard kan eenieder op eigen initiatief ook op diverse 
plaatsen in Alkmaar en omgeving een cursus volgen. 

Tijdens de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering zal 
een presentatie gegeven worden over het gebruik van de door 
ons aangeschafte AED. 

Door de aankoop van de AED onderstreept het bestuur het 
belang van tijdige hulp in geval van hartfalen in de omgeving 
waarin wij wonen. We roepen ook zoveel mogelijk leden op om 
een cursus reanimatie te volgen.       

http://buurtaed.nl
http://buurtaed.nl
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Hertenkamp Wel en Wee  

Van de eieren die moedergans gelegd had, begin 
april vorig jaar, bleef door vraat van eksters en 
kraaien niet veel over.Dan is er nog een andere weg 
om van het broedsel nog iets over te houden nl. de 
broedmachine!!Met 6 eieren begonnen met de broed 
en uiteindelijk waren 3 eieren onbevrucht en 3 eieren 
kwamen na 31 dagen uit en dat is een prachtig 
gezicht !! De pullen moeten eerst goed opdrogen en 
na 2 dagen (ze hebben eerst nog hun eigen reserves) 
krijgen ze hun eerste opfok-meel. Vanaf dag 1 zie je 
ze dan snel groot worden en na 3 maanden 
opgroeien bij me thuis konden ze terug bij moeder in 
de Hertenkamp.Je snapt dat ze zich snel thuis 
voelden. 

Een goed idee was de instelling van een 
vuurwerkvrije zone om de Hertenkamp waarmee de 
overlast voor de dieren werd beperkt. Advies om het 
dit jaar te herhalen. 

Nog voor de stormen van februari werden de eerste 
geitjes geboren.Vanaf half december tot eind januari 
was het bedrijvig in de kraamkamer van de 
kapberg.Waar een aantal hun bevalling op het 
grasland doen,is er ook een enkeling die toch echt de 
kapberg opzoeken en daar hun pasgeborenen het 
levenslicht laten zien.Juist in die koude periode is het 
belangrijk dat de jonge geitjes en lammetjes samen 
met moeder op een beschutte plek hun eerste dagen, 
soms weken, op krachten kunnen komen. Zelf 
kunnen we dan in de gaten houden of alles goed gaat 
met drinken en of er geen ziek of zeer is. 

Nieuwe aanwas is er ook bij de siereenden nl. 
middelste kuifzaagbekeend, bergeend, bahama 
versicolor, muskuseend en smaragdeend. Vaak 
zwemmen ze bij de vijver waar de bronzen zwanen in 
het water staan. Kijk maar eens, missschien kun je ze 
ontdekken. Ook alle nestkasten zijn bewoond. 
In elke van deze kasten zit ook legsel van meestal 
zo'n 14 tot wel 18 eieren. Binnenkort zullen hier de 
eendenpullen uit waggelen om in het water te 
plonsen. 

Als laatste is het misschien leuk om te melden dat de 
hooiruif wordt vernieuwd. De ruif is daar echt aan toe. 
De bedoeling is om eenzelfde, wel iets aangepaste 
hooiruif neer te zetten, die dan iets verhoogd komt te 
staan zodat de dieren, bij veel regenval, niet in de 
prut/modder hoeven te staan. 

Jaap Dekker, verzorger/opzichter.
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Back to the future? 
De onderstreepte tekst bevat links naar 
berichten van het RIVM + document FTM 

RIVM schreef op 22 januari nog in 
geruststellende berichten over het 
virus in Wuhan. De kans dat er ‘een 
patiënt in Nederland zou zijn is klein,’ 
‘we bereiden ons voor op een 
mogelijke uitbraak’ en ‘de ziekte lijkt, 
met wat er nu bekend is, niet zo heel 
besmettelijk’. 
In Nederland waanden we ons veilig, 
maar zonder dat we het wisten was 
onze onzichtbare vijand al onder ons. 
‘Nee, jullie hoeven je geen zorgen te 
maken,’ was het devies op 21 februari. 
Zes dagen later werd de eerste 
besmetting vastgesteld bij een 
inwoner van Loon op Zand. Twee 
weken later, op 12 maart, volgde een 
oproep aan alle Nederlanders: ‘Blijf 
thuis en mijd sociaal contact.’ 

Bron: Analyse FTM corona exit 
strategie

Ledenmutaties 

Wij verwelkomen de nieuwe leden: 
Eric Jan Bakker 
Jan van Bekkum 
E. Bertens-Ruffino 
Marc en Hilkia de Boer 
Fam. Rumping 
Bart en Sanne Sass, 
Annejet van der Zijl 

Verhuisd: 
fam. Zondervan 

Opzegging: 
Philipp de Knijff 

https://twitter.com/rivm/status/1219903407139577857
https://twitter.com/rivm/status/1219903407139577857
https://twitter.com/rivm/status/1219903407139577857
https://twitter.com/rivm/status/1219943939177881606
https://twitter.com/rivm/status/1219943939177881606
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Renovatie Kerkelaan, Berkenlaan en Komlaan 

Inmiddels is dit project zo goed als gereed en het resultaat 
ziet er goed uit. Ook de werkzaamheden aan de Komlaan 
t.b.v. hemelwaterafvoer zijn netjes uitgevoerd ruim binnen de 
gestelde termijn, zodat deze een week voor 10 april al werd 
geopend. Een compliment is hiervoor op zijn plaats. 
De gemeente blijft echter vasthouden aan de status van 
gebiedsonstluitingsweg (GOW) voor de Komlaan, terwijl deze 
op geen enkele wijze aan de daarvoor vastgestelde normen 
voldoet. 
Zie ook het verkeersonderzoek van Veilig Verkeer Nederland 
(VVN). 

De situatie vanaf Hertenlaan: 
Aan het einde van de Hertenlaan eindigt  de 30 km zone en 
gaat de snelheidslimiet naar 50 km. Het eerste deel van de 
Komlaan tot aan de kruising met de Kerkelaan is 
ongewijzigd. Dit weggedeelte is niet breed genoeg, heeft 
geen asmarkering, geen fietspad of fietsstroken, een 
bushalte zonder uitvoegstrook, diverse erfaansluitingen en 
een niet aangeduide wegversmalling bij de afslag naar de 
Beukenlaan. 
Het volgende weggedeelte, vanaf kruising Kerkelaan tot 
Komlaan nummer 6 is vernieuwd. Hier is het asfalt 
vervangen door klinkers, waarbij de fietsstroken worden 
gemarkeerd door een rij witte dubbelklinkers. Dit stuk 
klinkerweg ziet er keurig uit, maar ook hier ontbreekt de 
asmarkering. 
Op dit gedeelte diverse erfaansluitingen en een bushalte 
zonder uitvoegstrook. 
Het laatste deel Komlaan vanaf nummer 6 tot de kruising met 
het fietspad Eeuwigelaan is ongewijzigd. Wel zijn de rafelige 
randen aan de westzijde van de weg enigszins hersteld. 

Helaas heeft de gemeente met deze renovatie een kans 
gemist om de status van de Komlaan te wijzigingen van 
GOW naar een erftoegangsweg, zoals ook vermeld in 
voornoemd rapport VVN. 
Als bestuur zullen wij ons hiervoor blijven inzetten, want het 
wordt op vele plekken al aangegeven; “Dit dorp is niet 
gebouwd voor snelverkeer” 

Blokhoofden 

Vanwege de Covid-19 problemen 
is het jaarlijks blokhoofdenoverleg 
van 7 april geannuleerd. We 
proberen dit overleg zo snel als 
praktisch haalbaar te plannen. Dat 
zal het op zijn vroegst najaar 2020 
worden. Als er vragen vanuit de 
leden zijn kunnen deze in de 
tussenliggende periode door de 
blokhoofden rechtstreeks aan het 
secretariaat gericht worden. 

Geluidshinder motorfietsen 🏍  

Een sterke vermindering van verkeer op 
de weg, rails en in de lucht veroorzaakte 
een soms oorverdovende stilte.

Uitzonderingen waren de motorrijders 
(de goeden niet te na gesproken) in 
groepen of individueel, die al direct voor 
klachten zorgden van omwonenden. 
Ook in Bergen veroorzaakte dit ergernis 
bij diverse buurtgenoten.

Wellicht aanleiding voor onze 
burgermeester Peter Rehwinkel voor

dit opiniestuk in Het Parool


https://www.parool.nl/columns-opinie/politie-let-ook-eens-op-het-lawaai-van-motoren~b23a706d/
https://www.parool.nl/columns-opinie/politie-let-ook-eens-op-het-lawaai-van-motoren~b23a706d/
https://www.wegenwiki.nl/Gebiedsontsluitingsweg#Bibeko
http://www.vanreenenpark.nl/wp-content/uploads/sites/7/2019/05/VVNVerkeersonderzoekKomlaan.pdf
http://www.vanreenenpark.nl/wp-content/uploads/sites/7/2019/05/VVNVerkeersonderzoekKomlaan.pdf
https://www.wegenwiki.nl/Gebiedsontsluitingsweg#Bibeko
http://www.vanreenenpark.nl/wp-content/uploads/sites/7/2019/05/VVNVerkeersonderzoekKomlaan.pdf
http://www.vanreenenpark.nl/wp-content/uploads/sites/7/2019/05/VVNVerkeersonderzoekKomlaan.pdf
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Melding Openbare Ruimte 

Als vast onderdeel van de nieuwsbrief 
vindt u het web-adres van de 
gemeente, waar u zaken kunt 
aangeven, zoals defecte lantaarnpaal, 
loshangende takken e.d.  

Ga naar de website van de gemeente 
Bergen 

https://www.bergen-nh.nl 

Op de home-pagina van de gemeente 
vindt u de knop “Melding maken” Na 
het aanklikken van deze keuze komt 
u op de pagina die verwijst naar 
Melding Openbare Ruimte. 

U kunt uw klacht eventueel ook naar 
ons secretariaat mailen, waarna wij 
het melden bij de gemeente  

De WABP Van Reenenpark e.o. telt inmiddels 97 
deelnemers. Beheerders zijn Ruud Holswilder en 
Antoinette Zondervan.  
De huisregels vindt u op https://www.wabp.nl/wat-is-
wabp-whatsapp-buurtpreventie/huisregels/ 
Over het algemeen respecteert iedereen deze regels, 
Een enkele keer loopt het wel eens mis en ontvangen 
betrokkenen een privébericht van de beheerder. 
Vragen en suggesties kunt u melden aan de beheerders 
via : wabpvanreenenparkeo@gmail.com 

Bericht Organisatoren Buurtkoffie 

Beste buurtgenoten, 

Hopelijk gaat het jullie allen, ondanks de Covid-19-
dreiging, nog goed. Wie had dit een paar maanden 
geleden kunnen denken? 

Ons plan om een maandelijkse buurtkoffie op 
maandagochtend in de Pilaren te organiseren bleek een 
schot in de roos te zijn. 
Op 20 januari en 17 februari hadden we onze eerste 2 
bijeenkomsten en die waren een succes, zowel qua 
opkomst als  qua enthousiasme! 

We hadden ons voorgenomen om na  6 maanden te 
beoordelen, dachten daar 3 bijeenkomsten voor te 
gebruiken en dan een beslissing te nemen over eventuele 
voortzetting. Corona heeft voor de derde bijeenkomst een 
streep door de rekening gehaald, maar het ondervonden 
enthousiasme over de eerste 2 bijeenkomsten heeft ons, 
de organisatoren, doen besluiten om door te gaan, als de 
situatie dat toelaat. 

MAAR WANNEER? 
Laten we met die beslissing vooral verstandig zijn en 
vooral niet te snel onze bijeenkomsten weer hervatten. 
Wij, de organisatoren, komen in oktober bij elkaar, 
overzien dan waarschijnlijk de situatie beter en beslissen 
of we mogelijk nog in dit najaar of anders in het voorjaar 
van 2021 onze buurtkoffie weer hervatten. 
Eind oktober laten wij jullie onze beslissing weten. 

Voor nu wensen wij ieder van jullie: Blijf gezond, Zie om 
naar elkaar en Maak er, voor zover mogelijk ,een fijne 
zomer van. Mocht ergens hulp gewenst zijn meld je dan 
op één van onderstaande adressen. 

Met vriendelijke groet, 

Will en Michiel Schölvinck ( tel. 0654600121 ) 
Geertje en Yke Vermeijden ( tel. 0654377445 ) 
Anna en Huub Köster ( tel. 0655356248 ) 

https://www.bergen-nh.nl
https://www.bergen-nh.nl
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