
3Vrijdag
5 mei
2017 LokaaL nieuws

Bike@walking4hope: 
fietsen voor  
het goede doel
VooRTHuiZen ,,Een geheel verzorg-
de fietstocht over een lengte van 
honderd kilometer, door het mooie 
en afwisselende landschap van de 
Veluwe.’’ Dat is de ‘Bike@walking-
4hope’, die zaterdag 20 mei voor het 
eerst wordt gehouden vanuit 
Voorthuizen.  ,,Wielrenners die van 
een uitdaging houden, worden van 
harte uitgenodigd. De kosten voor dit 
evenement zijn 25 euro per inschrij-
ving. De totale opbrengst komt ten 
goede aan Lymph&Co, een fonds dat 
geld inzamelt voor onderzoek naar 
lymfklierkanker ’’, meldt de organisa-
tie. 
De start (om 09.00 uur) en de finish 
vinden plaats aan de Baron van 
Nagellstraat 65 Bis. Inschrijven kan 
via www.steigerhout4hope.nl/
bikewalking4hope/.

Shantykoor Stroe 
Ahoy haalt optreden 
in op 13 mei
sTRoe Het optreden van shantykoor 
Stroe Ahoy, dat oorspronkelijk stond 
gepland voor vrijdag 31 maart, vindt 
nu plaats op zaterdag 13 mei. Dit  
avondvullende shanty-programma 
begint om 20.00 uur (zaal open om 
19.30 uur) in dorpshuis De Hofstee 
aan de Stroeërweg in Stroe. De 
toegang is gratis.

Kijk- en wandeltuin 
Klein Boskoop open 
voor publiek 

sTRoe Kijk- en wandeltuin Klein 
Boskoop in Stroe is iedere donder-
dag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 
uur geopend voor het publiek.
,,Op dit moment staan er nog 10.000 
bloembollen prachtig te bloeien. 
Onze tuin is 15.000 vierkante meter 
groot en verdeeld in achttien the-
ma’s die vloeiend in elkaar over-
lopen. Zo is er een bostuin, een 
Oosterse tuin met vele Japanse Es-
doorns, een rosarium met vijfhon-
derd rozen in vijftig verschillende 
soorten en 150 meter bloeiende 
borders. Bezoekers kunnen heerlijk 
wandelen en van de planten en vo-
gels genieten’’, melden de eigenaars 
Sjaak en Ellen van Vliet. De tuin 
is te vinden aan de Stroeërweg 14.  
De entree bedraagt 3 euro per per-
soon.

Juffen Wheemschool feestelijk onthaald vanwege 25-jarig jubileum 
VooRHuiZen Het was vandaag 
groot feest op de Wheemschool in 
Voorthuizen. De leerlingen vierden 
dat juf Marja van Gerestijn (groep 
2) en juf Alice Priem  (groep 4b) al 
25 jaar lesgeven op de school. 
Nadat de kinderen de jubilarissen 
hadden toegezongen, werden ze 
aangekleed als echte koks. Het 
thema van de dag was dan ook: 
Lekker eten.
Binnen werden de juffen verrast 
met een toneelstuk, waarin ze zelf 
als koks mochten meespelen. Daar-
na werd er feest gevierd in de 
groepen. ,,We hopen dat deze 
fantastische juffen nog lang op De 
Wheemschool mogen blijven´´, 
aldus directeur Gert de Vries.

Extra ondersteuner voor 
integratie vluchtelingen

verwachting is dat die instroom ko-
mende jaren hoog zal blijven. Met 
de komst van de ondersteuner wordt 
het werk van de andere twee bege-
leiders ontlast. Zij ervaren nu een te 
hoge werkdruk, aldus het college.
De nieuwe projectondersteuner 
onderhoudt de contacten met alle 
partijen die betrokken zijn bij huis-
vesting en integratie van vluchte-
lingen en wordt op dat vlak ook het 
aanspreekpunt. Ook projecten die 
gericht zijn op integratie en parti-
cipatie van vluchtelingen liggen op 

het bordje van de nieuwe kracht. 
Vorig jaar kwamen er 179 vluchte-
lingen naar Barneveld, voor dit jaar 
houdt Barneveld nu rekening met 
75 nieuwkomers. 
De uitdaging voor Barneveld is 
vooral om de nieuwkomers te laten 
integreren. Dan gaat het met name 
om begeleiding naar werk en goed 
taalonderwijs. Een belangrijke rol 
spelen ook integratie-initatieven 
vanuit de samenleving, zoals activi-
teiten van organisaties Connect Us 
en Athletes in Action. 

Wouter van Dijk

BaRneVeLD Het Barneveldse college 
van burgemeester en wethouders 
trekt dit jaar 66.000 euro uit om een 
extra ondersteuner aan te nemen 
voor begeleiding van vluchtelingen. 

De bedoeling is dat voor dit geld een 
projectondersteuner aan de slag 
gaat, die zich bezighoudt met huis-
vesting en integratie van nieuwko-
mers. Extra mankracht op dit vlak is 
volgens het college nodig vanwege 
de ,,enorm toegenomen instroom’’ 
van vluchtelingen sinds 2015. De 
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