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Van de Bestuurstafel 

 
Voor u ligt het december boekje 2017 van het Wijkplatform Voorthuizen 
Oost. 
 
Al zestien jaar werkt het Wijkplatform mee om een veilige en vriendelijke 
woonomgeving te behouden; 
Samen met de contactpersonen, zijn wij alert op zaken die voor 
bewoners van belang zijn.  
 
In een nauw overleg met de Gemeente Barneveld, de Politie en Boa’s is 
het Wijkplatform ook dit jaar weer ‘Samen Op Pad’ geweest om mensen 
te attenderen op inbraakgevoelige situaties. Met meer dan 25 personen 
en kinderen van de Meerwaarde Barneveld werd de actie een succes. 
‘Samen op Pad’ zal worden herhaald in 2018.  
 
Welzijn Barneveld heeft een PowerPoint presentatie aangeboden tijdens 
de vergadering in oktober jl. in het Trefpunt Voorthuizen, met adviezen 
en belangrijke tips om bewoners veilig en zo lang als mogelijk is thuis te 
kunnen laten wonen. Het was een belangrijke, informatieve, avond. 
 
Met de Landelijke Opschoondag is het Wijkplatform opnieuw actief 
geweest. Gewapend met prikkers en vuilniszakken werden bermen, 
stoepen en het Knollenveld ontdaan van straatvuil. De gemeente 
beloonde de werkers met een klein hapje en een drankje na afloop.  
 
De Landelijke Buitenspeeldag 2017 was een groot succes voor alle 
kleintjes in onze wijk op een tropisch warme dag in juni. 
 
Samen met de contactpersonen hopen wij in het nieuwe jaar aandacht 
te blijven geven aan de bewoners, de natuur en het milieu. 
Wij wensen de bewoners van het Wijkplatform Voorthuizen Oost  
Goede Feestdagen en een Voorspoedig 2018. 
 
Hans Koetsier, secretaris  en  
Theo van der Pijl, voorzitter  
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In Memoriam 

 

Op 10 oktober 2017 is onverwachts overleden Nico van Wingerden. 

Nico was contactpersoon van ons Wijkplatform Voorthuizen Oost voor 

de wijk De Steenkamp en een aanspreekpunt voor de 

Steenkampbewoners. 

Dit deed hij met interesse en betrokkenheid en op een vriendelijke wijze. 

Ook voor extra werkzaamheden kon het bestuur bij Nico terecht; 

Hij ging “Samen op Pad “ in samenwerking met de Politie en Boa’s in 

Voorthuizen om bewoners te attenderen op onveilige situaties rondom 

huis tuin en schuur.  

Nico was een trouwe deelnemer aan deze tweejaarlijkse actie en heeft 

dit jaren gedaan. 

Hij gaf ook assistentie bij software voor ons boekje en verzorgde met 

regelmaat een fotobijdrage voor het boekje. 

 

 
Het Bestuur, alle contactpersonen en de Redactie van het Wijkplatform 
wensen Nico’s vrouw Ali, zijn kinderen en kleinkinderen veel kracht, 
steun en troost. 
 
 
 
 
 
Foto:      Nico van Wingerden. Foto was geplaatst in Voorjaarsboekje 2017. 
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Bijzonderheden uit de bijeenkomst gehouden op 
21 oktober 2017 in ons dorpshuis ’t Trefpunt. 

 

 
1.Opening 
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. Ook een welkom 
aan de heer A. Kleijer (SGP), mevrouw W. Heijkoop (CU), die als 
toehoorders aanwezig zijn; de heer P. Kuit en de heer R. Schraven van 
Welzijn Barneveld; de Heer G. Meinema vervangt, vanwege ziekte, Inge 
Jongeneel, namens de gemeente Barneveld. 
 
Er wordt een minuut stilte gehouden in verband met het overlijden van 
onze contactpersoon Nico van Wingerden. 
Hij was wijkvertegenwoordiger namens de Steenkamp.  
Moge hij rusten in vrede. 
 
2. Doornemen presentielijst. 
Alle aanwezigen hebben de presentielijst getekend.  
Helaas  zijn er twee  personen zonder kennisgeving afwezig. 
 
3. Presentatie door Welzijn Barneveld. 
De heren  P. Kuit en R. Schraven  geven een uitgebreide presentatie 
over ”Veilig Wonen voor Ouderen in Woning en Omgeving”.  
Er worden veel vragen gesteld die naar behoren werden beantwoord. 
Voor verdere vragen of voor belangstelling voor een gratis woonadvies 
kunt u bellen naar:  Welzijn Barneveld 0342-745004. 
 
4. In-/uitgaande stukken. 
Uitgaand: Notulen 21-02-2017. Agenda 24-10-2017.  
 
Beterschapskaartje:  
heer de Bruijne Nieuwe Kampstraat 4 , 
heer van Amstel  Jan de Jagerweg 42,  
mevrouw Evers Jan de Jagerweg 31,  
heer Koetsier, Budkestraat 21, 
mevrouw van der Pijl. Jan de Jagerw.53,  
mevrouw Thomassen Jan de Jagerweg 46. 
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Inkomend: niet van belang zijnde stukken. 
 
5. Notulen 
De notulen van de vorige bijeenkomst  21-02-2017 worden goed 
gekeurd. 
 
6. Openstaande actiepunten.    
Plastic zakken met afval. 
De zakken worden meerdere dagen (soms tien) vόόr de inzamel dag 
geplaatst bij de kruising Apeldoornsestraat / Roelenengweg.  
Optie is om degenen die afval deponeren aan te spreken en/of 
kentekens noteren.  
Op 16 februari 2017 is een bord geplaatst met het opschrift  
“Aanbieden Zakken op de dag van inzameling vόόr  07.30 uur”;  
een dag na plaatsing van het bord lag er al weer een zak met plastic, 
een week te vroeg. Het vorenstaande werkt dus niet. Nu afwachten want 
vanaf november 2017 komt er een nieuwe regeling voor plastic afval.  
Actie: Gemeente en alle wijkvertegenwoordigers. 
 
Riolering tussen van Effrinkstraat en Budkestraat 
In vier maanden tijd 6x een verzakking in de stoep geconstateerd.  
Het riool moet worden vervangen of worden hersteld. In het 3e kwartaal 
2016 is toegezegd voor actie. Er is in het eerste kwartaal 2017 actie 
ondernomen.    
Actie gemeente  04/2015 afvoeren. 
 
Paaltjes:  Verboden voor Honden. 
Op de hoek Veldkampstraat en Harremaatweg is het paaltje nog niet 
geplaatst. Na de gelopen schouw op 10 oktober jl. wordt een oplossing 
aangeboden; όf een paaltje όf een hondenpoepbak.  
Actie gemeente 01/2016 aanhouden. 
 
Fiets oversteekplaats Apeldoornsestraat en van Effrinkstraat. 
Nabij fietsoversteekplaats aan de zijde van de Steenkamp ligt altijd een 
grote plas water. Wordt in het voorjaar 2016 hersteld. Doch, na deze 
reparatie blijft het euvel bestaan en staan wachtende fietsers bij het 
stoplicht rood in een grote plas regenwater. Dit zal worden meegenomen 
met het Grootonderhoud en/of Realisatie van ”Poortje Noord”. 
Actie gemeente actiepunt 02/2016 aanhouden. 
 
Riool overloop 
Riool overloop bij harde regenval nabij HUP( Honden Uitlaat Plek) aan 
de Wilbrinkstraat. Allerlei ongewenste artikelen liggen in de sloot. Er zal 
door de gemeente naar worden gekeken. Zal worden gerealiseerd bij 
groot onderhoud.  
Actie gemeente actiepunt 03/2016 aanhouden. 
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Brief mevrouw van Hamersveld Hamburgerstraat 6. (westzijde) 
Nu de nieuwbouw Nieuwe Kampstraat gereed is blijft regenwater in de 
tuinen en in het pad staan. Schouw gehouden op 5 oktober jl. met R. 
Bitter. 
Actie Woning Stichting Barneveld actiepunt 04/2016 aanhouden. 
 
Schouw gehouden met de heer Huiskamp (gemeente) in de  Nieuwe 
Kampstraat. 
Eind oktober 2016 is er een schouw gehouden nabij de nieuwe 
woningen in de Nieuwe Kampstraat 1. 
Aandachtspunten :“Bij vorst ontstaat nabij de voordeuren en Parleer-
plaatsen een ijsbaan”. en  
“Lampen in de achterpaden” worden door de gemeente beschikbaar 
gesteld” en zijn door Bas van Beek, wijkcontactpersoon, geplaatst.  
Actie Woning Stichting Barneveld actiepunt 05/2016 aanhouden. 
 
Schouw over hondenpoep wordt gehouden in 3e kwartaal 2017. 
Op 10 okt. Jl. is er een schouw gehouden. Deelnemers de heer Römer, 
de heer van Beek, de heren Koetsier en van der Pijl en twee personen 
uit de wijk. Vanuit de gemeente Barneveld zijn aanwezig tijdens de 
schouw Dafne Hagen en collega.  
Actie gemeente Barneveld .actiepunt 06/2016 aanhouden. 
 
Nieuwe actiepunten. 
 
Op 16 november 2017 is er een gezamenlijke ontmoetingsavond met 
alle contactpersonen van de wijkplatforms van de gemeente Barneveld 
op uitnodiging van de Gemeente Barneveld en de Politie.  
De leden van alle wijkplatforms Barneveld worden uitgenodigd bij  
MOBA Barneveld.  
Wethouder Hans van Daalen opent de avond en spreekt zijn dank en 
waardering uit naar alle personen die zich vrijwillig en actief inzetten 
voor  de wijkplatforms in de gemeente Barneveld. 
 
De aanwezigen worden getrakteerd op een goed verzorgd en winters 
buffet en daarna volgt een rondleiding door het bedrijf Moba. 
De volgende personen zijn aanwezig: de heren Koetsier, van der Pijl,  
Thomassen, mevrouw Kuit, Zwanenburg, de heren van Beek, van 
Kersen, mevrouw Mijnten. 
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Herman van Kersen vraagt realisatie nieuwe Parkeer Plaatsen 
Molenpark. 
De bestaande groenstrook aan de Oostzijde Molenpark, 
bekeken vanuit de Haarkampstraat, te vervangen door zes tot acht 
parkeerplaatsen. Herman is bij alle aanwonenden langs geweest, deze  
vinden dit een goede oplossing van het parkeerprobleem. 
Actie gemeente actiepunt 01/2017 aanhouden. 
 
7. Veiligheid. 
Femke v. Lith , wijkagente: ”Samen op pad” . 
Op 12 oktober 2017 zijn 35 personen aanwezig bij de actie. Ook zijn er 
tien leerlingen van de Meerwaarde, die de wijken intrekken voor 
onderzoek naar onveilige situaties in en rondom huis en tuin. Het 
Bestuur van Wijkplatform Voorthuizen Oost bedankt iedere deelnemer. 
                                                                                                                                                              
8. KCC meldingen ( het Klacht Contact Centrum) T 140342  
(vraag om terugkoppeling). 
 
9. Integrale Veiligheid.  
Actie: Inge Jongeneel wordt tijdelijk vervangen door G. Meidema. Er zijn 
na de boven genoemde mededeling, geen bijzonderheden. 
 
10. Boekje Wijkplatform Voorthuizen Oost Voorthuizen 
De redactie wordt verzorgd door  Anneke Kuit, de Steenkamp 124 in 
Voorthuizen. 
Het boekje zal in december 2017 weer verschijnen.  
Kopij inleveren vόόr  1 december 2017 bij de redactie of bij het 
secretariaat. Er wordt kopij gevraagd aan :de  Woning Stichting 
Barneveld, Gemeente Barneveld Inge Jongeneel, Politie Femke van 
Lith. SGP, CU, Bas van Beek en M. Zwanenburg. 
 
11. Volgende vergadering. 
De volgende bijeenkomst zal worden gehouden op dinsdag 20 februari 
2018, aanvang 20.00 uur in ’t Trefpunt  te Voorthuizen.  
Het Bestuur verzoekt nieuwe agendapunten in te dienen vόόr 1 februari 
2018 bij het secretariaat, zodat tijdig een complete agenda kan worden 
gemaakt en alle betrokkenen zich voldoende kunnen voorbereiden. 
 
12. Rondvraag. 
Mevrouw B. Mijnten meldt de overlast over hondenpoep in het 
speeltuintje hoek Marijke-/Margrietlaan. Advies : melden bij KCC. 
M. Zwanenburg: Gaten in asfalt Hamburgerstraat en hoek Jan de 
Jagerweg. Melden bij KCC. 
 
13. Sluiting 
De voorzitter sluit de bijeenkomst om 22.15 uur en dankt de aanwezigen 
voor de inbreng.  
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Te verwachten activiteiten van het Dagelijks Bestuur naast de 
vergadering : 
 
Ronde maken met Externe personen:  
Onderwerp de openstaande actiepunten.  
 
Activiteiten Dagelijks Bestuur in 2017 
 
25 maart Landelijke Opschoondag 

 
19 april Stuurgroep bijeenkomst gemeentehuis 

 
13 juni Bespreking rondweg in het Trefpunt 

 
14 juni Straatspeeldag Veldkampstraat 

 
15 juni Bespreking met Woningstichting Barneveld te 

Zwartebroek 
1 sept Rondbrengen flyers Welzijn Barneveld 

 
1 oktober Rondbrengen uitnodigingen Samen  op Pad 

 
3 oktober Bespreking met Inge Jongeneel agenda  voor 

24 oktober a.s. 
 

4 oktober Stuurgroep bijeenkomst gemeentehuis 
 

5 oktober Schouw in de wijk met Riemke Bitte WSB 
 

10 oktober Schouw hondenpoep met Dafne Hagens 
 

12 oktober Samen op pad 
 

24 oktober Bijeenkomst wijkplatform in dorpshuis Trefpunt 
 

16 november Gezamenlijke bijeenkomst MOBA  Barneveld 
 

20 november Voorbespreking inloopavond De Voorde 
 

21 november Inloopavond De Voorde 
 

 
 

 

 



 

9 

 
 
Actiepunten:                                                                                                                                                   
Actie 
punt 

Ingebracht 
op 

Onderwerp Ge- 
reed 

Actie 
Door: 
 

02/2015 17 oktober 
2015 

Plastic zakken liggen te vroeg bij 
kruising 
Roelenengweg/Apeldoornse 
Straat 
 

 Gemeen
te 

1/2016 16 februari 
2016 

Paaltjes verbod honden hoek 
Harremaatweg /Veldkampstraat 
 

 Gemeen
te 

02/2016 16 februari 
2016 

Fiets oversteekplaats zijde de 
Steenkamp 
Apeldoornsestraat/van 
Effrinkstraat -  opvullen 
 

 Gemeen
te 

03/2016 25 oktober 
2016 

Riool overloop bij harde regenval 
nabij HUP Wilbrinkstraat 
 

 Gemeen
te 

04/2016 25 oktober 
2016 

Wateroverlast  Hamburgerstraat 
6-westzijde 
in de tuinen en achterpad. 
 

 WSB 

05/2016  25 oktober 
2016 

Schouw met WSB  
Nieuwe Kampstraat 
 

 WSB 

06/2016 25 oktober 
2016  

Schouw hondenpoep 3e kwartaal 
2017 
 

 Gemeen
te 

01/2017 24 oktober 
2017 

6 tot 8 P-Plaatsen Molenpark 
(oost-zijde) 
 

 Gemeen
te 
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Onderstaande brief wordt verstuurd aan nieuwe bewoners van 
 

Wijkplatform Voorthuizen  Oost 

 
                                                                Voorthuizen, datum postmerk 
Geachte bewoner, 
Namens het Wijkplatform Voorthuizen Oost heet ik u van harte welkom 
in onze buurt. 
Wij hopen dat u erg veel woongenot zult beleven. 
Het woonplezier proberen wij als buurtplatform te behouden of eventueel 
te verbeteren en of aan te passen. 
 
Wanneer u problemen tegenkomt in de buurt, op welk gebied dan ook, 
laat het ons weten. 
Wij hebben voor elke straat één of meerdere contactpersonen waar u 
terecht kunt met uw vragen of opmerkingen. 
 
( men ontvangt in de brief tevens de namen van de contactpersonen, die 
nu vermeld staan achter in dit boekje.) 
 
Als u problemen heeft, laat het de contactpersoon bij u in de straat 
weten.  
De contactpersoon neemt contact op met het Bestuur.  
Als wij iets aan uw problemen kunnen doen en dat hopen wij, proberen 
wij dat aan te pakken. 
Is er voor de contactpersoon en/of het Dagelijks Bestuur geen oplossing, 
dan nemen wij contact op met de externe contactpersonen, en dat zijn, 
de Gemeente Barneveld, De Politie, de Woningstichting Barneveld, 
Plaatselijk Belang voor een mogelijke passende aanpak. 
 
Het Wijkplatform heeft twee maal per jaar een bijeenkomst met alle 
contactpersonen van de wijken en met de externe contacten. De 
bijeenkomst wordt gehouden in de maanden februari en oktober.  
Wij wensen u een zeer prettig verblijf in onze buurt.                                                                                                                                  
 
Met vriendelijke groeten, 
J.M. Koetsier secretaris van het Wijkplatform Voorthuizen Oost 
Het Wijkplatform is opgericht op 1 januari 2001 
 
Secretariaat is gevestigd :      Budkestraat 21  
                                               3781BX Voorthuizen  
                                               T 0342 47 3257 

                                               email: jmkoetsier1946@kpnmail.nl  
 
 

mailto:jmkoetsier1946@kpnmail.nl
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Woonplezier 
 
 

Onlangs kreeg ik van Anneke Kuit, de redactrice van dit periodiek, het 
verzoek om een stukje te schrijven in het buurtkrantje.  
 
“Je sport nog steeds veel en laat dat maar de strekking zijn van je 
verhaaltje”, zei ze. 
 
Eerst dan maar even wat persoonlijke gegevens.  
Ik ben geboren in ’s Gravenhage en in 1942 met mijn ouders verhuisd 
naar Amersfoort.  
Daar heb ik mijn schoolperiode doorgebracht. Uiteindelijk na de in die 
tijd verplichte diensttijd met een opleiding tot sportinstructeur ben ik 40 
jaar werkzaam geweest in het onderwijs.  
Toen de huizen in De Steenkamp klaar waren, zijn we in Voorthuizen 
komen wonen en dat is de beste beslissing geweest, die mijn vrouw en 
ik toen genomen hebben.  
Heerlijk wonen dicht bij de vrije natuur.  
 
Mijn hele leven heb ik aan sport gedaan. Voetbal, zaalhandbal, volleybal 
en hardlopen waren voor mij de hoofdsporten in Amersfoort. 
In Voorthuizen heb ik dat langzaam afgebouwd en nu is alleen 
hardlopen nog overgebleven.  
 
Dat was ook de reden, dat ik van Anneke Kuit, die zelf ook een aantal 
keren in de week gaat lopen, waarbij we elkaar vaak tegenkomen, het 
verzoek kreeg eens een stukje te schrijven.  
Onder het mom van: “Je schrijft toch ook nog sportverslagen in de krant 
dus moet dit ook lukken.” 
 
Als je in onze buurt woont, zit je dicht op een aantal sportverenigingen. 
Je bent dicht bij voetbal (VVOP) , volleybal (SDS), turnen (S.S.S.) en 
binnenkort is ook korfbal (Spirit) naast de deur.  
 
Sporten is gezond en met zoveel verenigingen in de buurt zou ik 
zeggen, begin er aan.  
Ook om hard te lopen, wat Anneke en ik dus nog doen, wonen we hier 
geweldig.  
 
 
 
 
 



 

12 

 
 
 
Het bos is dichtbij en loopt u liever op de wegen dan zijn er in de buurt 
mooie parkoersen af te leggen. Wilt U in verenigingsverband hardlopen, 
dan is Loopgroep Voorthuizen een alternatief.   
 
Is hardlopen niet aan u besteed dan is een leuke en mooie wandeling 
maken altijd een goed initiatief.  
U blijft er gezond bij en geeft bij het thuiskomen altijd een heerlijk 
voldaan gevoel. 
 
 Met het nieuwe jaar voor de deur zou ik zeggen:  
“Laat het een van uw goede voornemens zijn.”  
U zult zien, hoe fit u zich gaat voelen.  
 
Mocht u er toe besluiten dan wens ik u vast veel succes. 
  
Ik wens U prettige feestdagen en een voorspoedig en sportief 2018. 
 

 
 
Ger Meijer. 

 
De Steenkamp 

 
 

 
 
 
 

Informatie over Loopgroep Voorthuizen ? 
www.loopgroepvoorthuizen.nl  

 

 
 

(ook voor beginners) 

 
 
 
 
 

http://www.loopgroepvoorthuizen.nl/
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Van uw wijkagent Femke van Lith: 

 
We gaan de donkere periode weer in, dan zien we vaak een stijging in 
de hoeveelheid woning inbraken. Hier enkele cijfers: 
 
01/01/2016 - 30/11/2016           23 inbraken woning in Voorthuizen 
01/01/2017 - 30/11/2017           25 inbraken woning in Voorthuizen         
 
01/01/2016 - 30/11/2016           43 vernielingen in Voorthuizen 
01/01/2017 - 30/11/2017           23 vernielingen in Voorthuizen 
 
01/01/2016 - 30/11/2016           24 diefstallen fiets in Voorthuizen 
01/01/2017 - 30/11/2017          12 diefstallen fiets in Voorthuizen 
 
01/01/2016 - 30/11/2016          21 meldingen overlast personen 
01/01/2017 -  30/11/2017         13 meldingen overlast personen           
(overspannen o.a.)  
2016                                         18 meldingen vuurwerk overlast  
 

 
Hoe kan ik de kans op een inbraak verkleinen? 
 

1.  Bel altijd 112 bij een verdachte situatie. U kent uw eigen buurt het beste, 
dus als u het niet vertrouwt, is dat niet voor niets.  

2.   Laat als het donker is en u niet thuis bent een lamp aan. Dan lijkt het 
alsof er iemand aanwezig is. Stel hiervoor bijvoorbeeld een 
automatische lichtschakelaar in. 

3.  Sluit ramen en deuren goed af, ook als u maar even weg bent. Draai de 
deur ook altijd op slot. 

4.  Heeft u een achterom? Doe de poort ook goed op slot en zorg voor 
verlichting in de tuin 

5.  Leg kostbare apparatuur, zoals laptops en iPad, uit het zicht. 
6.  Heeft u struiken rondom het huis? Zorg ervoor dat deze kort zijn, zodat 

het huis voor buren en voorbijgangers goed te zien is. 
7. Zorg dat er geen ladders, containers of andere “hulpmiddelen” bij uw 

woning staan die het makkelijk maken om naar binnen te klimmen. 
8.  Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng hiervoor een speciaal geschikt 

slot aan. 
9.  Verstop geen huissleutels onder een deurmat of in een bloempot. Dit 

zijn ook voor inbrekers geen ‘geheime’ plaatsen. 
10.Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos). 
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Waarom is het belangrijk om 112 te bellen bij (inbraak)verdachte 
situaties? 
Bewoners weten zelf het beste als er iets niet pluis is in hun buurt. Een 
vreemd figuur die bij huizen naar binnen loert bijvoorbeeld. Of 
activiteiten bij een huis waarvan u weet dat de bewoners op vakantie 
zijn. Wanneer u dan 112 belt, kan de politie wellicht heel snel een 
inbraak voorkomen of een inbreker op heterdaad aanhouden!  
Het bellen van 112 is bedoeld voor spoed. Dus niet alleen voor 
levensbedreigende situaties, maar zeker ook wanneer u getuige bent 
van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal. Dus ook 
wanneer u een verdachte situatie signaleert waarbij de politie een 
misdrijf kan voorkómen.  
Iemand is niet alleen strafbaar als hij een woninginbraak pleegt. Ook de 
voorbereidende handelingen kunnen onder bepaalde voorwaarden al 
strafbaar zijn.  
Het Openbaar Ministerie heeft al meerdere personen voor de rechter 
gebracht omdat zij voorbereidende handelingen voor inbraak pleegden. 
Zij kunnen gevangenisstraffen en hoge boetes krijgen. 
Er is bij mij ingebroken, wat nu? 
Bel 112 als u vermoedt dat de daders nog in de buurt zijn.  
Bel 0900-8844 als u aangifte wilt doen. Dan komt de politie bij u thuis de 
aangifte opnemen en direct kijken of er sporen zijn achtergebleven die 
kunnen leiden naar een dader. Ruim daarom de schade nog niet op en 
wacht tot u de politie gesproken heeft. Blokkeer gestolen bankpassen en 
simkaarten van gestolen telefoons.  
Markeren inbrekers huizen met krijttekens? 
Het gerucht gaat dat inbrekers markeringstekens op huizen zetten 
(zogenoemde Bargoense tekens). Daarbij zou elk teken informatie 
geven over het aanwezig zijn van waardevolle spullen, over de 
bewoners en/of de beveiliging van het huis. Het is mogelijk dat dit op 
kleine schaal gebeurt, maar er zijn geen universele tekens vastgesteld, 
waarmee inbrekers op grote schaal met elkaar communiceren. 
Signaleert u dergelijke krijttekens op uw huis, dan zijn ze wellicht 
aangebracht door spelende kinderen, rondhangende jongeren of 
bijvoorbeeld medewerkers van nutsbedrijven. Vertrouwt u het niet, neem 
dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. 
 
 

Femke 
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Heel Voorthuizen Bakt 

 

 
 
 

een kleine actie 

 
“Bakje Liefde” 

 
 

Op initiatief van Wijkplatform Voorthuizen Oost heeft een 
wijkbewoonster in het voorjaar 2017 als grote verrassing een taart 
gebakken voor een wijkgenoot.  
 
De buurvrouw heeft deze taart verrast aangenomen en ervan genoten. 
 
Hoe gaat deze actie? 
 
Wanneer je deze attentie hebt ontvangen is het de bedoeling dat men 
het Bakje Liefde doorgeeft in de vorm van een taart, of cup cakes aan 
een buurvrouw of buurman die men zelf kiest. 
 
In het bijgevoegde schriftje schrijft de bak-ster ook met welke intentie zij 
haar taart wil geven.  
En…. met de uitdrukkelijke wens om de actie te continueren en wie 
weet, komt het Bakje Liefde wel bij u langs! 

 
 
Het idee is afkomstig van Welzijn Barneveld/ Willeke Heijkoop 
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De wijkverpleegkundige en -
verzorgende bij u in de buurt! 
 
Wie zijn wij? 
Icare is een organisatie die verpleging en 
verzorging biedt bij de mensen thuis. Het wijkteam in Voorthuizen wil 
zich graag aan u voorstellen!  
Icare werkt met kleine teams, zo maken we professionele zorg 
persoonlijk. In het team werken verpleegkundigen en verzorgenden. De 
cliënt die zorg ontvangt heeft een vaste verpleegkundige/verzorgende 
die uw aanspreekpunt is. Bij de start van de zorgvraag wordt samen met 
u gekeken naar uw persoonlijke situatie, uw wensen en hulpvragen. 
Samen willen we tot een afstemming komen welke hulp, ondersteuning 
en/of begeleiding passend is in uw situatie. We vinden het belangrijk om 
in onderling overleg uw mantelzorgers te betrekken in dit zorgproces, 
om samen te komen tot de juiste ondersteuning. Tevens zorgen we voor 
een goede afstemming van het zorgproces door te overleggen met 
huisarts, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en 
specialisten.  
 
Wanneer kunt u bij ons aankloppen? 
 
Of het nu voor een langere of voor korte tijd is, als u zorg nodig heeft 
kunt u op ons rekenen!  Middels onze organisatie kunnen wij u diverse 
vormen van zorg bieden. U kunt daarbij denken aan: 

- Verpleging en verzorging. 24 uurs bereikbaarheid en inzetten 
van zorg overdag, in de avond en in de nacht. 

- Specialistische verpleging  
- Zorg voor mensen met dementie door casemanager. Dit zijn 

verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van 
mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers  

- Zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en terminale zorg 
- Specialistisch wondverpleegkundige 
- Icare thuisbegeleiding 
- Aanvragen personenalarmering en maaltijdservice, advisering 

bij hulpmiddelen en verpleegartikelen 
- Servicediensten via ledenvereniging Icare 
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Ook als u niet direct zorg nodig heeft, kan de wijkverpleegkundige in een 
thuisgesprek aandacht besteden aan al uw vragen omtrent uw 
gezondheid. 
  
We denken daarbij aan uw lichamelijke -, geestelijke en sociale 
gesteldheid, maar ook aan uw woonsituatie.  
 
We vinden het belangrijk dat uw zelfredzaamheid en uw welbevinden 
bevorderd wordt en dat u zolang mogelijk de regie behoudt over uw 
situatie.  
Hoe kunt u ons bereiken? 
 
Het wijkteam van Voorthuizen kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week 
bereiken.  
 
 

- T 0522-277130 (24 uur per dag bereikbaar), of 0318-650777. 
 

- Adres: Gezondheidscentrum Voorthuizen. Smidsplein 24.  
 
-  

            3781 GR Voorthuizen. 
 

- e-mail:                voorthuizen@icare.nl 
 

- website:              www.icare.nl 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:voorthuizen@icare.nl
http://www.icare.nl/
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Bestemming van Sporthal De Voorde en het Knollenveld 
 

 
 

Op 22 november 2017 presenteerden Gemeente Barneveld en 
Korfbalvereniging Spirit een informatieavond in de kantine van de 
sporthal De Voorde betreffende sportbestemmingen in de sporthal en 
het Knollenveld. 
 
Het Wijkplatform Voorthuizen Oost was aanwezig en de omwonenden 
van het Knollenveld, van De Steenkamp, Veldkampstraat, Hoekstraat, 
Jan de Jagerweg, Budkestraat en van de Effrinkstraat. 
Het wijkplatform en de wijkbewoners ontvingen een uitnodiging per brief 
van de gemeente Barneveld. 
Ook is in de Barneveldse Krant een uitnodiging geplaatst voor 
geïnteresseerden. 
Er waren meer dan 130 personen uit de wijk aanwezig in de Sporthal De 
Voorde. 
 
Het plan is om Korfbalvereniging Spirit te verhuizen naar sporthal De 
Voorde, waarbij het naastgelegen grasveld naast sporthal , het 
Knollenveld, ruimte moet bieden aan nieuwe korfbalvelden. 
 
De heer Wim Burkvoort van de gemeente Barneveld en meerdere 
medewerkers presenteerden de informatieavond. 
 

Bij het Wijkplatform zijn de volgende opmerkingen ontvangen: 
- Jammer dat het huidige Knollenveld weg gaat 
- Plaats s.v.p. geen schutting als geluidswal 
- Zorg dat de Honden Uitren Plekken en het verdere loopje in 

stand blijven 
- Op de tekening ontbreekt een uitren/speelplek voor de honden 
- Zorg dat er geen hangplek voor de jeugd ontstaat 
- Op de tekening ontbreekt verlichting ( werd toegezegd.) 

De presentatie is als positief ervaren. 
 
De evaluatie zal met het bestuur van het Wijkplatform plaats hebben in 
februari 2018. 

 
Secretaris Hans Koetsier 
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Hallo buurtbewoners, 
 
Afgelopen jaar hebben we op 14 juni 2017 de Landelijke Buitenspeeldag 
gehad, in de Veldkampstraat.  
Het thema was ridders en prinsessen. Op deze dag waren ongeveer 70 
kinderen aanwezig, waarvan ook kinderen verkleed in dit thema. 
 
Het was heerlijk weer en de kinderen konden genieten van het spelen in 
deze straat.  
Tijdens de dag waren verschillende activiteiten georganiseerd.  
Er waren 'Oud Hollandsche' Spelen, springkussens, een knutseltafel, 
schminken, een poppenkastvoorstelling en nog veel meer.  
 
De kinderen konden ook kennis maken met het spel badminton, dat 
begeleid werd door de plaatselijke badmintonvereniging. 
 
Daarnaast was er eten en drinken met een pannenkoek, waar ze 
allemaal van genoten. 
Het was een geslaagde dag. 
 
Ik wil alle vrijwilligers, de bewoners van de 
Veldkampstraat en de school “de Hoeksteen' 
bedanken voor het helpen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mathilde Booij (Veldkampstraat)    
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Samen op Pad 
 
 
Op donderdag avond 12 oktober mochten we met de politie mee de wijk 
in.  
We gingen kijken of auto’s open waren, deuren, schuren, fietsen en nog 
meer.  
Als dat open stond dan belden we, met de politie of de boa’s, bij de 
mensen aan om ze erop te wijzen dat hun auto of hun deuren open 
stonden en dat wij inbrekers hadden kunnen zijn.  
 
Bij de mensen die niet thuis waren hebben wij een wit voetje neergelegd 
waarop staat:  
‘Wij hadden inbrekers kunnen zijn’  
en dan hadden we erop gezet wat er open stond en de datum en tijd.  
 
Was echt weer een hele toffe avond net als vorig jaar.  
En als het volgend jaar weer is ga ik zeker weten nog een keer, vond het 
echt de beste avond die er was. 
  
Groetjes Anne,  
Namens de jeugd van de Meerwaarde in Barneveld 
 
(Samen op Pad , in de Week van de Veiligheid in samenwerking met  

Politie, Boa’s , en Wijkplatform Voorthuizen Oost.)  
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Leer uw buurman wat beter kennen…. 
 
Van Anneke Kuit, redactrice van dit blad, kreeg ik de vraag of ik iets 
wilde vertellen over een van mijn vele hobby’s, spelen in een 
doedelzakband. 
Muziek maken in een doedelzakband is niet mijn enige hobby, maar vult 
wel een redelijk aantal uren van mijn tijd, maar doe het graag. Andere 

hobby’s zijn genealogie, of te wel op zoek naar mijn 
voorouders. En ik woon in een mooie omgeving, de 
Veluwe, en ben graag in het bos en de hei, als 
natuurgids, hetzij op de fiets of wandelend. Ook ben ik 
betrokken bij de Wisenten op de Veluwe en bezoek deze 
oer-dieren gemiddeld eens per 14 dagen, dan is het 
monitoren en kijken we hoe de dieren zich ontwikkelen, 
groeien, eten, enz. enz. 
Maar ik zal mij eerst even voorstellen. Ik ben Ad Vermeij, 

woon sinds 1991 op de Steenkamp in Voorthuizen, getrouwd en twee 
dochters en twee kleinkinderen. En verkeerde in de gelukkige 
omstandigheid, dat ik in december 2008 mocht gaan genieten van de 
VUT op 62 jarige leeftijd. Inmiddels 70 jaar en nog dagelijks actief met 
eerder genoemde hobby’s. 
Hoe kom ik terecht in een doedelzakband? Zo’n 15 jaar terug liep ik 
Dennis van Asselt tegen het lijf, die toen al actief was binnen die pipe-
band en die vroeg of ik geen zin had om eens een 
avondje langs te komen en te proeven van de sfeer van 
Schotse muziek. Deze doedelzakband werd in 2001 
opgericht in Voorthuizen (gem. Barneveld), met als 
doel om muzikale ondersteuning te geven 
aan de herdenkingen van belangrijke 
militaire gebeurtenissen die in onze regio 
plaatsvonden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De belangrijkste hiervan waren de 
Operatie Market Garden (Slag om Arnhem) en de capitulatie op 5 mei in 
Wageningen. 
In de eerste jaren van haar bestaan was de band gelieerd aan de Britse 
veteranenorganisatie The Royal British Legion. Vanaf 2006 ging onze 

vereniging zelfstandig verder, en adopteerde de naam 
Pegasus Pipes & Drums, om daarmee de verbondenheid 
met het Britse Parachute Regiment te benadrukken, die 
Pegasus als regimentsembleem voert.  
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De jaarlijkse hoogtepunten van de band worden gevormd door de 
optredens bij twee Britse Airborne herdenkingen, in juni in Ranville in 
Normandië en in september op de Ginkelse Hei in Ede. De ene keer 
langs komen klikte meteen.  
 
Er was een goeie sfeer en de muziek vond ik mooi. Maar bij de uitleg 
van de verschillende instrumenten bleek dat ik voor het spelen op een 
doedelzak, minimaal 2 jaar moest oefenen, minimaal 10 tunes uit het 
hoofd kunnen spelen en dan pas de straat op kon. Maar ja……2 jaar 
voor ik de “straat” op kan en mag, in uniform, vond ik wel wat lang. 
Geprobeerd op de snare drum, dat harde eb felle geluid, heel mooi maar 
verreist heel veel oefenen. Na enkele weken toch overgestapt op de 
tenordrum. Eenvoudiger te  leren en als tenordrummer ondersteun je de 
bass en speelt als het ware de melodie om basdrummer. En dat speel ik 
nu al vele jaren lang met veel enthousiasme. 
Maar wat mij vooral boeit en energie geeft zijn de optredens. Een 
herdenking, een trouwerij, begrafenis, maar ook een taptoe en 
buitenlandse optredens. Al vele jaren spelen wij in de periode van 4 tot 7 
juni in Normandië, bij de D-day herdenkingen. Heel indrukwekkend als je 
op de stranden speelt waar in 1944 de geallieerden troepen voet aan 
wal zette. Maar nog indrukwekkender de vele begraafplaatsen waar 
vooral Canadezen Amerikaanse militairen begraven liggen. Ook jaarlijks 
in september spelen we bij de Airborne Landingen op de Ginkelse heide 
bij Ede en zondags aansluitend op de Airborne begraafplaats. Al vele 
jaren lopen wij mee in het defilé van Wageningen ter herdenking van de 
bevrijding op 5 mei 1945.  
 
Maar ook Schotland wordt regelmatig bezocht en in Berwich liggen ook 
onze voetstappen meegedaan aan diverse optredens, zoals 
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Maar ook in Duitsland zijn wij graag gezien en gehoord in de Musik 
Parade. Zo ook weer in 2018, waar we van 16 tot en met 18 februari 
optreden in Keulen, Münster en Dortmund. Dit doen we dan als Massed 
Band, wat betekend een samengestelde band van ongeveer 50 tot 70 
spelers van verschillende bands. Dit zijn wel zware dagen met veel 
reizen, oefenen met de andere bands, meestal 2 shows op één dag, ’s 
avonds laat naar een hotel, slapen en de volgende dag weer oefenen en 
optreden. 
 
Na drie dagen hoor je dan veel dat ‘de pijp leeg is’.  
Hetgeen wil zeggen, het is genoeg geweest, maar het zijn wel 
fantastische ervaringen. 
 
Naast alle optredens (gemiddeld zo’n 30 keer per jaar) doet Pegasus PD 
ook nog mee aan diverse competities. Voor 2018 staan voorlopig op het 
programma 24 maart Solo Drumming & Minibandcompetitie, 26 mei 
Continental Pipeband Competitie en in september Competitie Alden 
Biezen in België. Een competitie is vooral belangrijk om de muzikale 
kwaliteiten te meten met andere pipebands. 
Als ik echt alle optredens wil benoemen is er geen plek meer in dit 
boekje voor andere informatie.  
 
Nog wel iets over onze kleding.  

                                                                  
Uniformen                                              
 Bij officiële gelegenheden gaan de 
pipers en drummers gekleed in het 
Full Dress uniform getooid met een 
feather bonnet, een soort berenmuts 
van struisvogelveren.  
Daarnaast hebben de spelers ook 
een zomertenue of D-dress, maar bij 
ieder tenue dragen zij een kilt. De 
Schotse ruit, de tartan, is die van het 
oude Koninklijk Huis van Schotland, 
de Royal Steward.  
 

Bij competities en bij warm weer spelen we in een Summer Dress 
uniform bestaande uit een overhemd met stropdas en een waistcoat 
(gilet), met als hoofddeksel een glengarry. 
Voor meer foto’s en informatie zie onze website : www.pegasuspd.nl of 
op Facebook Pegasus Pipes and Drums.  
 
Ad Vermeij.   De Steenkamp 113  
 
 

http://www.pegasuspd.nl/
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Afvalwijzer 
 

Wanneer en welke bak 
 plaatst u aan de weg ? 

 

 
 
 

Natuurlijk kunt u even buiten kijken welke kleur afvalbak er op de stoep 
al staat. 
Maar, ook met de wijzigingen in de frequentie van het ophalen van ons 
drieledig afval  Papier, Groen en Restafval is het voor u belangrijk en 
eenvoudig om De App  “ De AfvalWijzer “ op uw mobiele telefoon te 
installeren. 
 
Indien u een Smartphone bezit wordt deze App een handig hulpmiddel 
om tijdig de juiste container aan de weg te zetten. 
 
U gaat naar www.mijnafvalwijzer.nl 
U vult uw postcode en huisnummer in 
Bij notificaties vult u uw e-mail adres in 

 
 
 

 
 

http://www.mijnafvalwijzer.nl/
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VERTEGENWOORDIGERS  
 BUURTPLATFORM VOORTHUIZEN OOST 

 
Bijgewerkt 24 november 2017 

NAAM STRAAT POSTADRES TEL 

Intern    

Hr. Th. van der Pijl 
(Theo) 

Voorzitter 

Jan de Jagerweg  Jan de Jagerweg 53 
3781 BP  Voorthuizen 

473729 

Hr. J.M. Koetsier 
(Hans) 
Secretariaat 

Budkestraat 
JMKoetsier1946@m
kpnmail.nl 

Budkestraat 21 
3781 BX  Voorthuizen 

473257 

Mw. A. Kuit 
(Anneke) 
 

Redactrice boekje 
p.kuit@chello.nl 

De Steenkamp 124 
3871 VV Voorthuizen 

472338 

Hr. B. van  Beek 
(Bas) 

Website beheerder 
en coördinator  
WhatsApp groep 

Kamphuisstraat 13 
Voorthuizen 
alert@bvanbeek.nl 

0645760150 

    

Hr. A. Thomassen 
(Aalt) 
 

Jan de Jagerweg Jan de Jagerweg 46 
3781 BS  Voorthuizen 

473200 

Hr. K. van de Berg 
(Kees) 

Nieuwe Kampstraat  Nieuwe Kampstraat 1 
3781 BT Voorthuizen 

415850 
0623815497 

Hr. R. Slim (Rob) van Effrinkstraat  van Effrinkstraat 12 
3781 VX   Voorthuizen 

846834 
 

Hr. M.Zwanenburg 
(Martin) 

Hamburgerstraat Hamburgerstraat 21 
3781 BW  Voorthuizen 

0614312335           

Hr. J. Kampert 
(Johan) 

Wilbrinkstraat/ 
Apeldoornsestraat 
(zuidzijde) t/m 
Passage Molenweg 

Wilbrinkstraat 14 
3781  BW Voorthuizen 

473973 

Hr. C.J. van Beek 
(Chris) 
 

Kievitsstraat  Kievitsstraat 8 
3781 BZ  Voorthuizen 

472474 

Hr. M. van 
Maanen (Marco) 

Hoekstraat  Hoekstraat 17 
3781 BI Voorthuizen 

478986 

Mw. M. Booij 
(Mathilde) 

Veldkampstraat  
 

Veldkampstraat 18 
3781 BM Voorthuizen 

0616487694 
 
 
 

Hr. A. Römer 
(Alex) 

Haarkampstraat Haarkampstraat 19 
3781 GT  Voorthuizen 

418482 

Hr. B. van Beek 
(Bas) 

Kamphuisstraat Kamphuisstraat 13 
3781 CA  Voorthuizen 

0645760150 

mailto:p.kuit@chello.nl
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Hr. H.van Kerssen 
(Herman) 

Molenpark Molenpark 39 
3781 GX   Voorthuizen 

474503 

Mw. G. Kok (Gera) Harremaatweg  Harremaatweg 13 
3781NH    Voorthuizen 

478776 

Hr. H. Kuijer 
(Hans) 

Jagerskamp Jagerskamp 8 
3781 GS   Voorthuizen 

490447 

Hr. A.J. Evers(Aart 
Jan) 
 

De Steenkamp 
(noord)  nrs.1 tm 60 

De Steenkamp 65 
3781 VT Voorthuizen 

472835 

Mw. C. Verhoef 
(Corina) 

De Steenkamp(zuid) 
nrs.61 tm 132 

De Steenkamp 80 
3781  VT  Voorthuizen 

478052 

Mw. B. Mijnten 
(Bep) 

Margrietlaan, 
Irenelaan en 
Marijkelaan 

Margrietlaan 7 
3781VJ  Voorthuizen 

473030 

Hr  J. van der 
Hoorn (Jan) 

Bakkersweg  Bakkersweg 19 
3781 GN Voorthuizen 

473585 

G. van de Hoek 
(Gert) 

Molenweg Molenweg 30 
3781 PE Voorthuizen 

473971 

Extern    

Mw. R. Bitter 
(Riemke) 
 

Woning Stichting 
Barneveld 

WSB,  Postbus 61 
3770 AB   Barneveld 

427500 

Mw. F. van Lith 
(Femke) 

Politie Barneveld Postbus 30071 
6803AB Arnhem 

0900-8844 
 

Mw. I. Jongeneel 
(Inge) 
 

Integrale Veiligheid 
Gem. Barneveld 
 

Postbus 63 
3770 AB    Barneveld 

495253 

 Plaatselijk Belang 
Voorthuizen 

Voorthuizen  
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