NR. 81
JULI 2021
BARNEVELD EN OMSTREKEN

75 jaar vrijheid bij het
Veluws Zandsculturenfestijn

Van Ginkel
Pluimveehouderij met
liefde gerund

“Ieder plekje in de tuin heeft
zijn eigen sfeer”

Niet zomaar
een vlindertuin
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Stichting Make Memories realiseert de eerste ‘herinnering’
Zaterdag 12 juni was het dan zover, de eerste ‘herinnering’ werd door stichting Make Memories cadeau gedaan!
De familie Kous uit Stroe was de eerste die aangemeld
werd voor een onvergetelijke dag. Stichting Make Memories heeft de familie Kous compleet verrast. Het enige wat
zij wisten, was dat ze zaterdagmiddag allemaal thuis
moesten zijn.
Rik Kous (78): “Vooraf was iedereen zo nieuwsgierig!” De
familie Kous verdiende deze dag omdat Rik en Rina samen
de zorg voor hun geestelijk en lichamelijk gehandicapte
thuiswonende dochter op zich nemen, en ook hun zoon
Wouter die een spierziekte heeft waardoor hij heel beperkt
is geworden.
De familie Kous werd thuis opgehaald met paard en wagen
door stalhouderij Wijnand Hazeleger uit Voorthuizen.
Nadat ze waren opgehaald, heeft de familie een mooie rit
gemaakt door de bossen. Het weer was prachtig, dus ze
konden volop met en van elkaar genieten. Extra speciaal,
want Rina en Wouter zitten beiden in een rolstoel, dus een
gezamenlijk uitje is voor hen niet zo vanzelfsprekend.
Ria Kous (75): “Rina heeft zó genoten van de rit, vooral
omdat ze dit - net zoals iedereen - kon beleven.” Geheel
in stijl werd het gezin na de rit afgezet bij Restaurant de
Bonte Koe in Garderen waar een heerlijk diner voor hen
klaar stond. Ze werden verrast met een heerlijk uitgebreide

proeverij van gerechten geserveerd op een plank, zodat ze
van alles wat konden proeven. Familie Kous: “De mensen
bij de Bonte Koe waren zo behulpzaam en vriendelijk. En
het eten was fantastisch!” Kortom, een zeer geslaagde dag
waar de familie Kous nog lang op kan terug kijken.

Kent u ook iemand die een mooie ‘herinnering’ verdient?
Breng Stichting Make Memories op de hoogte en verras
diegene!
Aanmelden kan via: www.stichtingmakememories.nl

Wandelroute ‘Rondje Barneveld’ officieel geopend
Met een wandeling langs de Esvelderbeek opende wethouder André van de Burgwal maandag 21 juni officieel het wandelrondje ‘Rondje Barneveld’. Hij deed in aanwezigheid
van Marcel Westdijk van Routebureau Veluwe, Wilco de Jong van Go Barneveld en Carl Koetsier, voorzitter van Plaatselijk Belang Barneveld Centrum.
Dit keuzepuntensysteem wordt uiteindelijk
op de gehele Veluwe uitgerold.
De wandelaar kan de afzonderlijke wandelingen (per thema of kleur) beginnen bij zogenaamde
startlocaties:
bij
alle
Valleilijnstations van Barneveld en bij Landwinkel Vanelly aan de Achterveldseweg 26.
Op deze vier locaties plaatst Routebureau
Veluwe binnenkort informatiepanelen met
alle routes en nummers. Zo kan de wandelaar de route van te voren met nummers uitzetten.

v.l.n.r Wilco de Jong , André van de Burgwal, Marcel Westdijk en Carl Koetsier

De route van Rondje Barneveld voert onder
meer door een groene omgeving langs de
randen van Barneveld, zoals bijvoorbeeld
door de Esvelderbeekzone en het Oosterbos. Om het wandelen van het rondje zo gemakkelijk mogelijk te maken, zijn er door
de kern van Barneveld diverse routes gemarkeerd om het Rondje te bereiken en zelf
te kunnen variëren in afstand en routes.
Hierdoor zijn er naast het rondje zelf met
een afstand van 26 kilometer, in totaal 44
km aan wandelroutes beschikbaar in en

rond Barneveld. Vanaf de 3 stations zijn aftakkingen gerealiseerd zodat het ook voor
bezoekers aan de gemeente makkelijk te
bewandelen is.
Wandelen op ‘keuzepunten’
Het “Rondje Barneveld” is het eerste rondje
dat is opgezet volgens het nieuwe hybride
keuzepuntsysteem, ontwikkeld door het
Routebureau Veluwe. Een keuzepuntsysteem knoopt rondwandelingen, routes met
een eigen kleur, aan elkaar tot een netwerk.

Mensen stimuleren meer te bewegen
Met het realiseren van het Rondje Barneveld wil de gemeente inwoners van Barneveld stimuleren meer te bewegen. Ten tijde
van de realisatie van het Rondje is het Routebureau Veluwe, in opdracht van de gemeente, gestart met het verkennen van een
wandelnetwerk voor de gehele gemeente,
waarbij er ook rondjes rond de andere kernen worden gerealiseerd en wandelverbindingen ertussen.
Wie de route online wil bekijken kan vanaf
dinsdag 22 juni terecht op www.VisitVeluwe.nl.

