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Nieuw Barnevelds koor strijdt tegen kanker

Overduin heeft ruim drie jaar
geleden een soortgelijk koor in Alblasserdam opgericht onder de
naam ‘Inspire2liveChoir’ dat volgens hem inmiddels 165 leden telt.
Vanwege dit succes wil hij nu een
tweede koor oprichten met dezelfde doelstelling op de Veluwe.
Overduin, die in Hendrik-Ido-Ambacht woont, is in deze regio bekend als dirigent van hervormde
zangvereniging Vox Vivenda in
Voorthuizen en van hervormd
zangkoor Jubilate in Ede.
,,De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat er behoefte is om zingend iets voor de andere mens te
betekenen’’, licht hij toe. ,,Wat is er
mooier dan een concert geven en
een cheque overhandigen voor een
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BARNEVELD - Dirigent Peter
Overduin wil in Barneveld een
nieuw koor met de naam ‘Choir4Hope’ starten. Volgens Overduin
gaat het om een koor met een bijzondere doelstelling. ,,Er wordt
uitsluitend gezongen voor kankerbestrijding en aanverwante doelen.’’ Eind september belegt de dirigent een informatieavond in
Barneveld.

Dirigent Peter Overduin, initiatiefnemer van het nieuwe koor.
goed doel? Dat geeft heel veel voldoening. De strijd tegen kanker
gaat ons allen aan, want één op de
drie mensen krijgt te maken met
deze ziekte. Daarom zijn goede
medicijnen en apparatuur hard
nodig.’’
,,We zoeken leden die samen wil-

len zingen in de strijd tegen kanker’’, benadrukt de dirigent. ,,Er
zijn al veel sportevenementen voor
kankerbestrijding en wij willen
dat
zingend gaan doen met het nieuwe koor. Ik wil iedereen oproepen
die van zingen houdt om zich in te

Burgerlijke stand

schrijven, zangervaring is niet
vereist. Het repertoire is zeer
breed: geestelijk, klassiek, populair, negro-spirituals, volksliederen en musical. Een aantal keren
per jaar geeft het koor concerten
om geld in te zamelen voor de
kankerbestrijding.’’
De bekende pianist Jan Vayne
heeft volgens Overduin toegezegd
dat hij één van de vaste begeleiders van koor wil zijn, als zijn
agenda dit toelaat.
‘Choir4Hope’ gaat volgens plan
één keer per twee weken repeteren
in de Immanuëlkerk aan de Achterdorpstraat 5 in Barneveld. De
eerste repetitie is maandag 6 oktober. Een week daarvoor, op
maandag 29 september, houdt
Overduin een informatieavond op
dezelfde locatie.
Belangstellenden kunnen voor
meer informatie en opgave contact opnemen met Karin Overduin
via telefoonnummer 078-6818260
of mailen naar karinoverduin@
hotmail.com.
Meer informatie ook op de websites
www.choir4hope.nl
en
www.inspire2livemusic.nl.

Autopuzzeltour met Afrikaans tintje

BARNEVELD - De Dorcas-werkgroep
in
Barneveld
houdt In de week van maandag
25 tot en met zaterdag 30 augustus een huis-aan-huiscollecte voor
duurzame economische ontwikkeling. De opbrengst is bedoeld voor
(technische) beroepsopleidingen
in Ethiopië, Zuid-Soedan en Tanzania.
Meer informatie: www.dorcas.nl
of telefoon 0228-595900.

Geboren
• 13/08: Yesse David Knoop,
z.v. Laurens en Heleen Knoop
• 14/08: Bratt Gabriël van
den Bosch, z.v. Nathan en
Geerline van den Bosch
• 15/08: Lizze Veere Kluiter,
d.v. Iwan en Marina Kluiter
• 19/08: Noëlle Esmée
Koudijs, d.v. Kees en Christien
Koudijs

Agenda
Zaterdag
BARNEVELD
• 14.00-16.30 uur: Natuurcentrum De Meerwaarde, Rietberglaan 6, geopend voor publiek

GARDEREN
• 9.00-13.00 uur: grasveld
hervormde kerk (Mazenhofstraat/
Bakkerstraat), kleedjesmarkt.

Veroorzaker botsing
Total meldt zich

Pauw Media

Door Annemarie van Vliet

Huis-aan-huiscollecte
Dorcas Barneveld

• 24/07: Tonnie Otten en
Gemma Lijbers, trouwdatum
10/10
• 15/08: Albertus Reinardus
van Kempen en Cornelia
Wortman. Trouwdatum 17/10
• 21/08: Dirkje Evers en Anne
Oostindie. Trouwdatum 17/10

STROE
• 10.00-17.00 uur: Kijk en
Wandeltuin Klein Boskoop,
Stroeërweg 14, open tuin.

BARNEVELD - Voor iedereen
die de omgeving van Barneveld
eens op een andere manier wil bekijken, is er zaterdag 30 augustus
een zomerse autopuzzeltour.
„Niet alleen met particuliere
auto’s, maar ook met zogenaamde
‘specials’ als oldtimers. Dat
maakt het een uniek evenement’’,
aldus RegioOndernemers Barneveld Woord & Daad, de organisatoren van de tour. De opbrengst is
voor een project van Woord &
Daad, dat notenboeren in Benin
ondersteunt. Het evenement heeft
daarom een Afrikaans tintje.

Iedereen die mee wil doen, is
hartelijk welkom. Dat is het
motto van de vereniging. „Het
leuke eraan is dat er een ‘optocht’
van speciale auto’s ontstaat en
dat jong en oud er plezier aan
beleven. Sommigen die zich
hebben aangemeld bezitten zelf
een oldtimer, anderen huren
speciaal voor deze dag een bijzondere auto. Het is een dagvullend
en verzorgd programma, inclusief
lunchpakket voor iedere ploeg.
Uiteraard is er ook veel ruimte
om te netwerken, terwijl er ook
aan het gezin is gedacht”, laat het
bestuur weten. De start van de
puzzeltour vindt plaats bij
kasteel Staverden, compleet met
startboog. Daar krijgen de
deelnemers een uitgebreid
lunchpakket voor de dag mee en
kunnen ze van start. Tegen het
einde van de middag zullen de
deelnemers één voor één op het
terrein van Auto Aktief aan de
Briellaerdseweg in Barneveld
uitkomen. „Na de rit zullen velen
versteld staan van de vele
weggetjes waar je het bestaan
niet eens van wist, en dat zo dicht
bij je eigen woonomgeving. Het is

Ondertrouwd

Organisatoren Arjan Klaassen en Alex de Bruin. ,,De puzzelrit met onder meer oldtimers is bijzonder.’’
een afwisselende route met een
leuke moeilijkheidsgraad aan
puzzels. Na de route is het tijd
voor een heerlijke verzorgde
Afrikaanse maaltijd en kunnen de
jonge deelnemers zich uitleven op
een springkussen. Tijdens de
maaltijd wordt de winnaar van de
puzzelrit bekendgemaakt en een
beker overhandigd.”
Arjan Klaassen (36) is voorzitter
van de ondernemersvereniging
van Woord & Daad in de regio
Barneveld. In het dagelijks leven
werkt hij als advocaat bij Bouwman & Van Dommelen. Alex de
Bruin (33) is mede-eigenaar van
Auto Aktief en zocht naar een
project dat paste bij hun visie op

maatschappelijk verantwoord
ondernemen. „Toen de RO Woord
& Daad ons benaderde of wij mee
wilden werken, hapte ik meteen
toe. Wij zochten nog naar een
leuke zomerse activiteit die
tegelijk iets met auto’s te maken
heeft.”
Arjan vervolgt: „De ondernemersvereniging bestaat inmiddels
vier jaar. We hebben circa 35
leden, die uit allerlei branches
komen. Wat we met elkaar delen,
is de behoefte aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Het doel van onze club is geld
inzamelen voor een ondernemingsgericht project van Woord
& Daad. Op dit moment onder-

Wat is dit voor rups?
ZWARTEBROEK - De familie
Koudijs uit Zwartebroek trof
deze felgekleurde rups aan. ,,Wat
is dit voor rups?’’, mailde de
familie naar de redactie. De
Barneveldse natuurkenner Gerrit
de Graaff geeft antwoord: ,,Het
is een rups van de ligusterpijlstaart. Deze is volwassen en gaat
dan op zoek naar een geschikte
plek om te gaan verpoppen. In
dit stadium worden de rupsen

het meest gezien. De rode
streepjes en het zwarte staartje
zijn kenmerkend voor deze rups.
De pop overwintert in de grond.
Uit de pop komt volgend jaar een
nachtvlinder die zelden wordt
gezien. De eitjes van deze grote
bruine vlinder worden op
liguster gelegd. De rupsen eten
van het groen van de liguster. Er
zijn overal ligusterheggen. De
vlinder is algemeen in ons land.’’

steunen we notenboeren in Benin,
Afrika. Wij organiseren allerlei
activiteiten om geld bij elkaar te
sprokkelen en betrokkenheid te
creëren. De geheel verzorgde
oldtimer-puzzelrit is daar een
mooi voorbeeld van. Juist door de
afsluiting met een gezamenlijke
maaltijd is er volop ruimte voor
ontmoeting en kunnen ook
kinderen prima aanhaken.”
Aanmelden kan nog steeds via
www.autoaktief.nl/puzzeltour.
De kosten bedragen 135 euro
per auto. Alleen eters zijn ook
hartelijk welkom; zij betalen per
gezin (ongeacht omvang) 40 euro
voor de maaltijd, die rond 16.00
uur begint.

VOORTHUIZEN - De naam van de automobilist die vrijdag 15 augustus
tegen de brandstofpomp van Total
Voorthuizen botste, is bekend. Wijkagent Femke van Lith bevestigt dat
een ,,jonge Voorthuizenaar’’ zich bij
de politie heeft gemeld.
Volgens Van Lith heeft de jongen verklaard dat hij tegen een afvalbak was
aangereden in plaats van tegen de
pomp. ,,De jongen en de eigenaar van
het tankstation aan de Baron van Nagellstraat zullen de zaak verder afhandelen.’’
De jongen meldde zich nadat de politie een getuigenoproep had gedaan.

Inbrekers gepakt
bij Voorthuizen
VOORTHUIZEN/LICHTENVOORDE De politie heeft woensdagavond op
de snelweg A1 bij Voorthuizen drie
mannen aangehouden voor inbraak
in een kantoorpand in Lichtenvoorde.
Zij waren eerder die avond door een
medewerker betrapt.
Het gaat om een 24-jarige Zaandammer en twee Amsterdammers van 37
en 38 jaar.
Hij overliep de mannen rond 19.45
uur, waarop ze direct de benen namen. hierop direct vluchtte. Een
tweede getuige zag het drietal wegrennen, over een heg springen en in
een auto wegrijden. Hij wist het kenteken van de wagen te noteren en
waarschuwde de politie.
In het kantoorpand bleken deuren
van diverse ruimtes geforceerd. Daarna werd een onderzoek gestart en
rond 21.30 uur zagen agenten de betreffende auto over de snelweg A1
ter hoogte van Voorthuizen rijden.
Nadat het voertuig was gestopt, werden de drie inzittenden aangehouden op verdenking van inbraakt. Ze
zijn voor verhoor naar het politiebureau gebracht.

Gratis ballonnen
BARNEVELD - De Barneveldse Middenstands Vereniging (BMV) promoot zaterdag de Ballonfiësta.
Medewerkers delen tussen 13.00 en
16.00 uur heliumballonnen uit in het
centrum van Barneveld.

