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Colofon 

Bestuur: 

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

 
Blokhoofden: 

Coördinator - Ben Tuijn 

Joke Moeskops - Prinsesselaan 
Linda Ragetli - Van Reenenpark Noord en 
Zuid, Beukenlaan 
Wim Zentveld - Hertenlaan/Boslaan 
Jelle de Boer - 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 
Ruud Holswilder - Rondelaan  
Anja Wilmink - Komlaan Zuid 
Geraldine Beuker - Kerkelaan tot 
Berkenlaan/Renbaanlaan 

Website: 
http://www.vanreenenpark.nl 

E-mail: 
info@wbv-vanreenenpark.nl 

Agenda: 

 Voorlopig leeg in afwachting van de ontwikkelingen

Beste Buurtgenoten, 

Allereerst wenst het bestuur u een gezond en voorspoedig 2022. 

Na lange tijd ontvangt u weer eens een nieuwsbrief. 
Een van de doelen van onze vereniging is het bevorderen van de sociale 
contacten. Dat leek uitstekend van start te gaan begin 2020 met de 
nieuwjaarsreceptie, gevolgd door twee goedbezochte koffieochtenden in 
De Pilaren. Vervolgens maakte de pandemie hier een einde aan.  

Op 25 september 2021, de dag waarop een groot aantal beperkingen 
werd losgelaten, dachten wij nog even een mogelijkheid te zien om een 
ledenvergadering te organiseren in de tweede helft van november en 
misschien zelfs een nieuwjaarsreceptie. Even later zagen we 
besmettingscijfers weer oplopen en met de persconferentie van 12 
november werd duidelijk dat dit niet meer kon. Het waren vijf mooie 
weken. 

Op het moment van schrijven zitten we in lockdown vanwege de 
oprukkende Omicron-variant. Het ziet ernaar uit dat we voorlopig 
moeten leren leven met het virus met alle beperkingen en onzekerheid 
die dit met zich meebrengt 

Aan het begin van de pandemie in 2020 hebben wij een aparte app-groep 
opgezet om hulpvraag en -aanbod te kunnen coördineren. Een hulpvraag 
kan meestal snel worden beantwoord. Bijvoorbeeld hulp bij een 
zoekgeraakt huisdier, een lekkende kraan, een ritje naar de 
huisartsenpost of priklokatie, etc. 
Momenteel heeft deze buurtapp 61 deelnemers. Als u wilt worden 
toegevoegd aan deze groep, stuur even een bericht naar 0651326132 of 
mail naar info@wbv-vanreenenpark.nl 

We mogen ons gelukkig prijzen in een van de mooiste buurten van 
Nederland te wonen, aan de rand van een prachtig natuurgebied waar je 
heerlijk kunt fietsen en wandelen. Laten we er het beste van maken en 
hopelijk kunnen we dit jaar weer een mooi evenement organiseren. 

Met hartelijke groet, Anja, Jolanthe, Ben, Jelle en Ruud

http://www.vanreenenpark.nl
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 Het Van Reenenpark in vogelvlucht winter 2021 

Bekijk het volledige 360 graden panorama via  
https://roundme.com/tour/674523/view/2137510/ 
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AED  

Begin december werd bekend dat er in Nederland sprake is van een landelijke dekking wat betreft het aantal 
openbaar geregistreerde AED’s (+/- 25.000) alsook het aantal gecertificeerde Burgerhulpverleners (+/- 
245.000). Voor Bergen zijn de aantallen 52 Burgerhulpverleners en 23 actieve AED’s.  

Dit betekent, dat overal in Nederland binnen zes minuten na een 112-melding begonnen kan worden met 
reanimatie van een slachtoffer met een hartstilstand.  

Onze AED aan het Van Reenenpark 34 is al tweemaal betrokken geweest bij een 112 melding. De beheerder 
wordt dan geïnformeerd dat de AED mogelijk gebruikt is voor een reanimatie. Beide keren bleek onze AED 
niet gebruikt te zijn. Reden hiervoor is dat de alarmdiensten gebruik maken van een alarmeringsstraal 
waarbinnen gezocht wordt naar Burgerhulpverleners en AED’s. 
De criteria voor het bepalen hiervan zijn kortgeleden gewijzigd.  

Alarmeringsstraal (tekst van de site HartslagNu.nl)  

In de nieuwe situatie werkt HartslagNu met een aantal variabelen om een optimale alarmeringsstraal te 
bepalen. We gaan hierbij uit van de meest ideale situatie tijdens een reanimatie waarbij er vijf 
burgerhulpverleners en drie AED’s ter plaatse zijn. 

Om voldoende burgerhulpverleners ter plaatse te hebben, moet HartslagNu er 70 in totaal alarmeren. In de 
nieuwe situatie nemen we wat marge en alarmeren we daarom tot 100 burgerhulpverleners en werken met 
een maximale straal van 2 km. 
Het systeem stelt de alarmeringsstraal vast op basis van: 

1. Het aantal burgerhulpverleners in een gebied (max. 100). Hartslag alarmeert tot maximaal 100 
burgerhulpverleners in een straal rondom het slachtoffer. 

2. Het aantal AED’s in een gebied (maximaal 3). HartslagNu alarmeert maximaal 3 AED’s mee, zo dicht 
mogelijk bij het slachtoffer. 

3. De maximale straal wordt ingesteld op 2 km. 

Deze nieuwe wijze van alarmeren zorgt ervoor dat we in een buitengebied op grotere straal mensen en AED’s 
alarmeren en in een stad een kleinere straal gebruiken. 
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Panorama vanaf Komlaan richting zee

Woonbelangenvereniging Van Reenenpark e.o. pagina 4

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: 
• Jeroen en Nannie van het Kaar 
• Mark Vollenbrock en Monique van Zelst 
• Miranda Schilder en Barend Paardekooper 
• Willem en Tanja Dekker 
• Mark van Randeraat 
Wij hebben een verhuisbericht ontvangen van: 
• Jacqueline van der Heijden 
• Fokke en Els Postmus  
• Michiel en Wil Schölvinck  
• Jan en Marleen Bijleveld 
• Marion en Mac Zondervan 
• Niels Bot 
• Martin en Yvonne Kuilenberg 
• Fien en David Troost
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Tot ons grote verdriet zijn in de afgelopen periode deze leden overleden  

In memoriam: 

Henk Brouwer 1 april 2021 

Vivien van Doormalen-Wollenberg 17 september 2021 

Annelies Kuijs-Boogert 19 september 2021 

Alie IJff, 07 oktober 2021 

Joop Rootring, 15 oktober 2021 

Berend van der Zwaag 3 november 2021 

Kurt Schuster 1 januari 2022
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Beste mensen, 

Nu alweer ruim een jaar geleden berichtte ik jullie over wat zich zoal afspeelt in en om de Hertenkamp. 
En het zal ook u niet ontgaan zijn dat,net als in 2019, ook 2020 tot de droogste zomers van de afgelopen 
decennia behoorde.Wat heeft dat met de Hertenkamp te maken zult u denken.Extra zorg voor de dieren 
brengt dit met zich mee,zorgen voor voldoende drinkwater voor de dieren op de eerste plaats, regelmatiger 
beregenen voor grasconditie betekend ook het peil houden van het gras als voer voor onze dierschare maar 
ook het water in de grachten wordt vatbaarder voor blauwalg en botulisme als er langere tijd geen regen 
valt.Door deze droge en warme zomer liggen de dieren veelal wat langer te luieren en te slapen op een 
lommerrijk plekje in schaduw.Onze schapen ontdoen we,lang voor de warmte toeslaat, van hun wol dus die 
kunnen het wel aan. 

Het is heel wat jaren geleden dat we jong broed hebben uit zien komen maar in augustus werden we 
superblij verrast toen moeder pauw trots haar 3 pasgeboren kuikens aan ons liet zien.Het blijft telkens weer 
een prachtig gezicht als jong leven,in dit geval pauwen,na zo'n 30 dagen uit hun ei komen en al heel wijs de 
wereld om zich heen bekijken en rondparaderen.Een mooi moment!! 

Het najaar is in aantocht en dat betekend dat er weer massa's blad van de bomen komen, dit harken we 
regelmatig op hopen en zorgen dat het blad, voordat de winter invalt, opgeruimd en afgevoerd 
wordt.Overigens,net als snoeiafval binnen onze gemeente wordt ook dit blad naar de Oosterdijk afgevoerd 
en daar gecomposteerd. 
In december wordt het eerste lammetje geboren!!De bevalling verloopt goed en moederschaap en lam 
blijven in ieder geval twee weken in hun kraamkamer, de kapberg.2021 begint goed want half januari volgen 
de geboortes van 2 geiten die allebei moeder van 2 geitjes worden en ook zij worden door ons in de kapberg 
verzorgd. 
We maken een sprongetje naar april en zien dat het gewei van onze hertenbok zijn beste tijd wel heeft 
gehad.je kunt de klok er niet helemaal op gelijk zetten maar zo rond koningsdag valt zijn gewei er af.Het 
gevolg van deze zelfamputatie is dat de herten bok gelijk zijn stoere machogedrag lijkt te hebben 
verloren.Niets is minder waar want reeds in september/oktober is zijn gewei weer geheel volgroeid en in ere 
hersteld om zijn hindes al burrelend en compleet met gewei te imponeren.In zo'n 4 maanden tijd zorgt de 
natuur dus voor een complete makeover van dit best wel indrukwekkende hoofddeksel van onze 
hertenbok.Tijdens de groei van zijn nieuwe gewei groeit er ook altijd een soort van 'fluwelen jasje' over het 
bot van het gewei heen.Na ongeveer 3 maanden laat dit op nogal bloedige wijze los.Voor de hertenbok is dit 
een natuurlijke gang van zaken maar  het publiek ziet het vaak als een verwonding en gaat hier over mailen/
bellen wat logisch maar niet nodig is. 

De hen van de nandoe[struisvogel] heeft half augustus haar eerste ei gelegd en legt daar om de dag een ei 
bij.In tegenstelling tot andere pluimveesoorten broedt bij de Nandoes niet de hen maar de haan in 6 weken 
hun eieren uit en zal de hen ook niet naar de kuikens omkijken.Onze haan gaat niet op de eieren zitten om 
te gaan broeden en we laten de eieren, nu 21 stuks, in het nest zodat het  publiek ze kunnen zien liggen 
Vanaf half juni is ook 'het witte huisje' flink onder handen genomen.het rieten dak is gerenoveerd, mos eraf 
gehaald, oud riet eraf,nieuw riet ingestoken,nokdakpannen gevoegd en vernieuwd waar nodig.Het 
schilderwerk is buitenom gedaan en het glas van de raampjes die stuk waren zijn hersteld.Ook de verlichting 
binnen is aangepast aan de laatste duurzame eisen en kunnen we hier de komende jaren weer mee vooruit. 
Nu ik dit schrijf en dat is op 26 september zie ik de zon 
volop schijnen buiten maar we leunen nu toch echt 
tegen de herfst aan waarbij de dieren van de 
hertenkamp zich op zullen gaan maken voor hun 
herfsttooi.We gaan het zien!! 

vriendelijke groeten, 

Jaap Dekker. 

26 september 2021


	Colofon

