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Mensenkennis
In de rubriek ‘Mensen-
kennis’ staan mensen 
centraal. Van feestelijke 
gebeurtenissen zoals 
jubilea (doorgaans vanaf 
25 jaar), opvallend 
gevierde bruiloften, 
verjaardagen (vanaf 50 
jaar) en prijsuitreikingen 
en al het andere ‘mense-
lijke’ nieuws: het is 
welkom! Stuur uw foto 
met een begeleidend 
tekstje naar deze krant. 
De foto dient van goede 
kwaliteit te zijn en de 
mensen om wie het gaat, 
moeten duidelijk in beeld 
zijn gebracht. 
Bijdragen kunnen worden 
gestuurd naar: 
Redactie Barneveldse 
Krant, Postbus 67, 
3770 AB Barneveld.
E-mail: 
barneveldsekrant@bdu.nl

Abraham 
voor Wim 
Kamphorst

Winnaar korfschieten c.k.v. Spirit
VOORTHUIZEN - Evan Teunissen uit Voorthuizen heeft het korfschieten gewonnen dat 

christelijke korfbalvereniging Spirit 12 april organiseerde in het kader van Voorthuizen 
Straalt. ,,Wie de meeste treffers had, zou een dinerbon winnen. Deze werd zaterdag 3 mei 
uitgereikt aan de winnaar door voorzitter Arnold Looye jr.’’

De Bongerd zwaait Adri den Dunnen uit
LUNTEREN - Vorige week hebben bewoners en personeel van wooncentrum De 

Bongerd in Lunteren met een bijzondere rondrit door Lunteren afscheid genomen van 
Adri den Dunnen uit Barneveld. ,,Adri zat in een betjak en een aantal collega’s en 
bewoners fietsten mee, verkleed in kleding vanuit allerlei landen waar Adri wel eens 
heen is gereisd (of nog wel naar toe zou willen reizen). Hierna was er nog een drukbe-
zocht bezocht afscheid op de Bongerd met veel bloemen, liedjes en cadeaus. Teamleider 
Adri heeft 17 jaar op De Bongerd gewerkt en gaat nu genieten van haar vrije tijd.’’

Zeven jubilarissen bij EHBO Nijkerkerveen
NIJKERKERVEEN - EHBO-vereniging Nijkerkerveen huldigde maandag 28 april 

zeven jubilarissen. Daarvan waren er in totaal vijf aanwezig. De jubilarissen zijn me-
vrouw H. van Dunschoten-van de Bunt (10 jaar), mevrouw H. Hogeveen-van den Brand 
(15 jaar), de heren N. Barends en H. van de Wetering (20 jaar), de dames C. van Leuve-
ren-van de Bunt en H. Oeben-Leistra (25 jaar). Speciale aandacht was er voor mevrouw 
G. Walet-van Leuveren die in totaal 35 jaar lid is. Allen kregen een oorkonde en een bos 
bloemen. 

HARSKAMP - Wim 
Kamphorst uit Harskamp 
vierde 8 mei zijn vijftigste 
verjaardag. Dat liet zijn 
familie duidelijk niet 
onopgemerkt voorbij gaan. 
Gerrie en de kinderen 
feliciteren hem van harte.’’

Mevrouw Zwart in de prijzen 
bij Van Beek Mode

VOORTHUIZEN - Ontvangers van de nieuwsbrief van Van Beek Mode in 
Voorthuizen maken regelmatig kans op een prijs. ,,Deze keer was het de 
beurt aan mevrouw Zwart. Zij ontving uit handen van eigenaar Mark van 
Beek een thermo-ondergoedset.’’

Wenstafel voor Nieuw Avondrust
VOORTHUIZEN - Bewoners van zorgcentrum Nieuw Avondrust in 

Voorthuizen luisteren naar een toespraak van de directeur tijdens de 
officiële ingebruikname van de eerste Wenstafel. Bij deze tafel kunnen 
bewoners kleine, dagelijkse wensen inbrengen, die vervolgens door 
vrijwilligers worden vervuld. ,,De eerste 17 wensen zijn inmiddels 
ingebracht’’, meldt een woordvoerder.


