
‘Deze mensen vallen tussen wal en schip’ Fietser gewond bij 
ongeval in Barneveld
BARNEVELD Op de Lunterseweg in 
Barneveld is woensdagavond een 
fietser aangereden door een 
automobilist. De jongen raakte bij 
het ongeval gewond. Het 
slachtoffer lag op straat, maar kon 
daarna snel op eigen benen staan 
en zelfstandig de ambulance in 
voor een eerste medische check.
Na een korte behandeling werd 
vastgesteld dat het niet nodig was 
dat de jongen een bezoek aan het 
ziekenhuis zou brengen. Zowel de 
fiets als de auto liepen schade op 
bij de botsing.
De oorzaak van de aanrijding is 
nog niet officieel vastgesteld. 
Volgens omstanders zou de 
bestuurder van de wagen de 
fietser over het hoofd hebben 
gezien. De politie heeft enkele 
verklaringen opgenomen en 
maakte proces verbaal op.
 

Jubileumconcert 
Choir4Hope

BARNEVELD Choir4Hope geeft vrij-
dag 4 oktober een jubileumcon-
cert in de Barneveldse Oude Kerk. 
Het koor werd vijf jaar geleden 
opgericht om geld op te halen voor 
de kankerbestrijding. Inmiddels is 
er ruim 92.000 euro opgehaald 
voor het goede doel. Het koor telt 
bijna 150 leden uit de regio. Aan 
deze avond werken ook de Urker 
Mans Formatie, sopraan Judith 
Sportel, de trompettisten Arjan en 
Edith Post, organist André de Jager 
en pianist Jan Vayne mee. De 
opbrengst is bestemd voor de 
stichting Support Casper, die 
onderzoek financiert naar 
alvleesklierkanker. Aanvang: 20.00 
uur. Toegangsprijs: 15 euro 
(kinderen tot en met 12 jaar betalen 
5 euro). Kaartverkoop: Diana Pul, 
0342-412602 of info@jdpul.nl. 
Verder zijn er kaarten bij de 
koorleden en ‘s avonds aan de kerk 
verkrijgbaar.
 

Pannenkoeken eten  
in Kootwijkerbroek

KOOTWIJKERBROEK ,,Samen een 
pannenkoek eten, elkaar ontmoe-
ten en gezelligheid.’’ Dat kan 
woensdag 9 oktober om 12.00 uur 
bij Welzijn Kootwijkerbroek. De 
locatie is de bovenste verdieping 
van kulturhus De Essenburcht aan 
de Schoonbeekhof.
De pannenkoeken worden 
geserveerd met medewerking van 
Icare. Er wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd voor de 
onkosten. Aanmelden kan vóór 
maandag 7 oktober via 06-
20393990 of info@welzijnkoot-
wijkerbroek.nl.
 

Inloop bij Toon 
Hermans Salon

BARNEVELD Binnenlopen bij de 
Toon Hermans Salon Barneveld, 
kan weer op dinsdag 8 oktober.
De inloop in het huis aan de 
Krommestraat 4, duurt van 14.00 
tot 16.30 uur.

Zorggroep 
Ena opent 
eerstelijnsverblijf
Wouter van Dijk

VOORTHUIZEN Elf bedden telt eer-
stelijnsverblijf De Maat in zorgcen-
trum Nieuw Avondrust in Voorthui-
zen. ,,Dat kunnen er wat mij betreft 
de komende tijd gemakkelijk meer 
worden. Steeds meer ouderen die 
tijdelijk extra zorg nodig hebben, 
vallen nu tussen wal en schip. De 
zorg wordt complexer en de doel-
groep groeit.’’
Dat zegt wijkverpleegkundige en 
coördinator van het eerstelijnsver-
blijf Shanna Kraai. Woensdagmid-
dag opende zorggroep ENA samen 
met wethouder Hans van Daalen de 
eerste voorziening voor deze doel-
groep in de gemeente Barneveld, 
op de kop af een half jaar nadat het 
project in Voorthuizen van start 
ging. De wethouder sprak daarbij 
zijn complimenten uit. ,,De zorg-
groep heeft haar nek uitgestoken 
voor deze regio. In de gemeente 
Barneveld zien we naar elkaar om. 
Waar het even zelf niet meer lukt, 
is het heel fijn dat er voorzieningen 
zijn als deze.’’
Kraai: ,,We wilden dit feestje pas 
officieel vieren als de afdeling goed 
draait en de bedden gebruikt wor-
den, zodat je ook iets kunt laten zien 
en vertellen.’’
 
GROEIENDE BEHOEFTE Dát de ini-
tiatiefnemers in Nieuw Avondrust 
iets kunnen laten zien, is volgens 
Kraai duidelijk. ,,We zien dat er een 
groeiende behoefte is aan dit soort 
locaties, en dat is ook logisch. Steeds 
meer ouderen die tijdelijk niet voor 
zichzelf kunnen zorgen, moeten er-
gens terecht. De zorgtaak ligt daar-
mee zwaar op mantelzorgers, maar 
dat kan ook niet altijd.’’ Het gevolg 
is dat de elf bedden praktisch voort-
durend vol zijn.

Het eerstelijnsverblijf is vooral be-
doeld voor senioren die bijvoorbeeld 
een medische behandeling in het 

ziekenhuis achter de rug hebben en 
daar ontslagen zijn, maar nog niet 
voldoende zijn aangesterkt om voor 
zichzelf te zorgen. Kraai: ,,Bijvoor-
beeld doordat ze nog niet goed ge-
noeg ter been zijn of medisch hoog-
complexe zorg nodig hebben. Denk 
aan een wondpomp bijvoorbeeld, of 
het spoelen van een drain. Het kun-
nen ook mensen zijn die bijvoor-
beeld van de trap gevallen zijn. Hun 
situatie is ‘niet ernstig’ genoeg om in 
het ziekenhuis te verblijven, maar 
thuis gaat ook niet. Zelf eten koken, 
naar het toilet gaan of jezelf verzor-
gen is moeilijk.’’ In veel gevallen 
komt zorg daarmee op de schouders 
van mantelzorgers terecht. ,,Maar 
ook zij kunnen niet altijd alles op-
vangen. Een eerstelijnsverblijf zoals 
wij nu gestart zijn, biedt voor deze 
groep uitkomst.’’

NAZORG Omdat er de komende ja-

ren meer ouderen bijkomen en de 
verwachting is dat steeds meer ou-
deren langer thuis blijven wonen, 
zal deze doelgroep - ouderen die 
tijdelijk extra hulp of nazorg nodig 
hebben - volgens Kraai behoorlijk 
toenemen. ,,We zijn nu gestart met 
een afdeling met elf kamers, voor-
zien van eigen sanitair en keuken-
blok. De mensen die hier komen, 
verblijven in eerste instantie maxi-
maal zes weken en als het nodig is 
verlengen we dat met nogmaals zes 
weken. Na die drie maanden bepa-
len we met elkaar wat het volgende 
traject zal zijn. Kan de patiënt weer 
zelfstandig of in combinatie met 
thuiszorg weer thuis wonen, of is 
wellicht een zorgplek of aanleun-
woning een beter idee? Dat verschilt 
per persoon uiteraard.’’

POSITIEF De patiënten die op deze 
manier inmiddels in De Maat ver-

bleven, zijn positief, zegt de coördi-
nator. 
,,Ze krijgen goede zorg en ze kunnen 
volop meedraaien in het activitei-
tenprogramma van het zorgcentrum 
of gebruikmaken van bijvoorbeeld 
de bibliotheek en fysiotherapie. Ook 
kunnen ze deelnemen aan de maal-
tijdvoorziening.’’ Mantelzorgers zijn 
eveneens enthousiast, vervolgt ze. 
,,Zij kunnen erop vertrouwen dat er 
24-uurszorg en begeleiding is, dat 
geeft rust.’’

RUIMZICHT Op dit moment heeft 
zorggroep ENA nog geen concrete 
plannen om de afdeling eerstelijns-
verblijf uit te breiden. 

Kraai: ,,Maar ik kan me voorstel-
len dat dat stap voor stap wel zal 
uitbreiden, ook naar de locaties in 
Barneveld (Ruimzicht) en Huis in 
de Wei (Scherpenzeel).’’

 p Wethouder Hans van Daalen opende woensdag het eerstelijnsverblijf De Maat, samen met mevrouw Fokker (midden, cliënt van het 
eerstelijnsverblijf) en Mieke van Beem, manager zorg en behandeling.
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Elektrotechniek Van Ee 
neemt Campus over
KOOTWIJKERBROEK/BARNEVELD 
Elektrotechniek Van Ee uit Kootwij-
kerbroek heeft per 1 oktober het 
Barneveldse bedrijf Campus Instal-
latietechniek overgenomen. Het 
personeel van Campus gaat mee in 
de overname.
 
Wouter van Dijk

Dat meldt directeur Chris van 
Ee van Elektrotechniek Van Ee. 
,,Dankzij deze overname bieden wij 
klanten voortaan zowel elektra- als 
installatiewerk.’’ Directeur en eige-
naar van Campus in Barneveld Gert 
Kamphuis legt vanwege zijn leeftijd 
zijn functie neer. Hij blijft nog wel 
als adviseur betrokken bij het be-
drijf.
Bij Campus werken momenteel 45 
personeelsleden. ,,Zij reageerden 
positief op het nieuws over deze 
overname’’, zegt Kamphuis. ,,De 
overname heeft voor hen ook geen 
consequenties.’’ Kamphuis zelf doet 
een stapje terug. ,,Ik ben inmiddels 
62 jaar en ging de laatste tijd naden-
ken over hoe nu verder. Met deze 
overname is sprake van een goede 
oplossing.’’

Volgens Van Ee biedt de overname 
nieuwe kansen, stelt Van Ee: ,,In 
2007 begon ik met het leveren en 
installeren van elektrotechnische 
installaties. Wat wij niet in huis 
hebben, is een loodgieters- en in-
stallatietak. In de bouw zie je meer 
en meer dat verschillende instal-
laties geïntegreerd worden. Dit is 
daarom een prachtige uitbreiding 
in ons dienstenpakket.’’ Ook wat 
betreft werkwijze zit volgens hem 
veel overlap tussen beide bedrijven. 
,,Het persoonlijke contact dat Cam-
pus kenmerkte zal blijven, want bij 
Van Ee werken we op dezelfde ma-
nier.”

Campus vierde dit jaar haar dertig-
jarig bestaan. Het bedrijf is sinds 
de start in 1989 naar eigen zeggen 
gespecialiseerd in diensten op het 
gebied van centrale verwarming, 
airconditioning, sanitair, elektro-
techniek, luchtbehandeling, gas- en 
waterleidingen, regeltechniek en 
met een onderhouds- en storings-
service. Volgens Van Ee staat Cam-
pus bekend als een ,,bedrijf met een 
goede naam én met gemotiveerde 
en professionele vakmensen.’’

 

 p Elektrotechniek Van Ee uit Kootwijkerbroek heeft per 1 oktober het Barneveldse 
bedrijf Campus Installatietechniek overgenomen.
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