
Van links naar rechts: Gert Groenevelt, Wim Schutte en Wuf Bouw.

KOOTWIJKERBROEK - De 
gereformeerde kerk in Kootwij-
kerbroek krijgt een nieuw orgel, 
dat 9 januari officieel in gebruik 
wordt genomen. Het nieuwe 
orgel heeft meer mogelijkheden 
dan het oude.

Door Bram Wisse

In de kerk stond een pneuma-
tisch Van Leeuwenorgel uit 1950. 
In 2000 oordeelde een commis-
sie van experts van het landelijk 
dienstencentrum van de Gere-
formeerde Kerken in Nederland 
dat dit orgel versleten was en dat 
het geen zin had er nog iets aan 
te doen. Er werd een orgelcom-
missie gevormd die verscheidene 
offertes liet uitbrengen van zowel 
nieuwe als tweedehands orgels.

Na onderzoek van de financiële 
mogelijkheden van de 340 leden 
tellende gemeente, werd gekozen 
voor de aankoop van een mecha-
nisch Leeflang-orgel uit 1967, dat 
eerder in de christelijke gerefor-
meerde kerk in Leiden stond. Het 
orgel dat daar overbodig was ge-
worden, telt negen stemmen, ver-
deeld over twee klavieren en een 
vrij pedaal. De pedaalkast is pas 
later in Leiden toegevoegd, zodat 
het orgel nu bestaat uit twee 
kasten. Begin deze maand is het 
orgel door Kaat en Tijhuis, orgel-
bouwers in Kampen, naar de kerk 
in Kootwijkerbroek overgebracht. 
Vooraf zijn vrijwilligers uit de 
gemeente aan de slag geweest om 
de gaanderij, waar het orgel op 
moest komen, te vernieuwen. Het 
orgel speelt in de kerkdiensten 
een onmisbare rol, zegt organist 
Wim Schutte. Hij is blij dat de 

tijd tussen het verwijderen van 
het oude orgel en de komst van 
het nieuwe, voorbij is. ,,We moes-
ten ons behelpen met een elektro-
nisch instrument.’’ De Kootwij-
kerbroekse gemeente zingt graag 
en goed, zegt Schutte. Af en toe 
worden ook andere instrumenten 
in de diensten gebruikt, maar het 
orgel blijft het belangrijkste.  Het 
nieuwe orgel is als proef al enkele 
malen in de diensten gebruikt. 
De officiële ingebruikneming is 

zaterdag 9 januari om 19.30 uur. 
Dan zal Kaat en Tijhuis het orgel 
overdragen en verzorgt de Voort-
huizense organist Evert van de 
Veen een orgelbespeling. Van de 
Veen adviseerde de gemeente in 
Kootwijkerbroek rond het nieuwe 
orgel.

Schutte noemt de eerste reacties 
van gemeente en organisten posi-
tief. Het orgel heeft meer moge-
lijkheden en kent geen bijgelui-
den zoals het vorige. Het geluid is 

sterk genoeg en de aanblik van de 
gaanderij is mooier geworden. De 
glas-in-loodramen komen beter 
uit. Namens de kerkenraad zegt 
Gert Groenevelt blij te zijn met 
het nieuwe orgel. ,,We hopen met 
dit nieuwe instrument de Heer 
onze lof te brengen in psalmen, 
gezangen en geestelijke liederen.’’ 
De Kootwijkerbroekse gemeente 
zingt uit het Liedboek voor de 
Kerken, maar ook uit de bundel 
Alles wordt Nieuw van Hanna 

Lam en de Liedbundel van het 
Evangelisch Werkverband binnen 
de PKN. Groenevelt: ,,In onze 
kerk wordt goed gezongen. Dit 
komt mede doordat bij de komst 
van het Liedboek een groepje 
enthousiastelingen jarenlang we-
kelijks bij het orgel ging oefenen. 
Van 1999 tot 2007 hadden we 
ook een cantorij die in liturgie 
en eredienst een rol vervulde.’’ 
Over de ingebruikneming op 9 
januari zegt Groenevelt: ,Ik ben 
benieuwd wat een professioneel 
organist als Evert van de Veen uit 
ons nieuwe orgel weet te halen.’’

Kerkrentmeester Wuf Bouw is 
blij dat het financieel allemaal 
voor elkaar kon komen. Na 
een aantal jaren sparen kon de 
gemeente worden voorgesteld het 
orgel uit Leiden aan te schaffen. 
Er was toen nog een tekort, maar 
een zeer breed gedeelte van de 
gemeente deed toezeggingen die 
het gestelde doel zelfs ruim-
schoots overtroffen, aldus Bouw. 
,,Als college van kerkrentmees-
ters voelden we ons ondersteund 
om de mogelijke aanschaf om te 
zetten in een definitieve aankoop. 
We kunnen dus zeggen dat we dit 
orgel als kerkelijke gemeente zelf 
hebben gekocht.’’ De sloop van 
het oude en de plaatsing van het 
nieuwe orgel - met gelijktijdig het 
opknappen van de gehele gaan-
derij - kon plaatshebben met de 
hulp van veel vrijwilligers uit de 
gemeente. ,,En dat alles binnen 
drie maanden, mede dankzij de 
enorme ondersteuning en belang-
stelling vanuit de gemeente’’, 
aldus Bouw, die ook de prettige 
samenwerking met de orgelbou-
wer roemt.

Nieuw kerkorgel in Kootwijkerbroek

BARNEVELD/EDE - Het Vei-
ligheidsarrangement, een over-
eenkomst voor het verbeteren 
van de sociale veiligheid op de 
Valleilijn, gaat ook de komende 
drie jaar verder zoals gepland. In 
januari werd deze overeenkomst 
ondertekend door alle vijftien 
meewerkende partijen. Nu, bij-
na een jaar later, is er geëvalu-
eerd en komen alle partijen tot 
de conclusie dat het plan werkt 
en dat het zeker voortgezet moet 
worden. 

Burgemeester Cees van der 
Knaap vindt dat reizigers een vei-
lig gevoel moeten hebben en dat 
dit begint op het station. ,,Ik geef 
een warme aanbeveling om de 
sociale veiligheid op de Valleiijn 
voort te zetten.’’ 

Ook de burgemeester van Wage-
ningen, Geert van Rumund, geeft 
aan de begroting rond te hebben 

en ook verder te willen met dit 
plan. De wethouder van Barne-
veld, Gerrit Tijmensen, noemt de 
Valleilijn en met name station 
Barneveld Centrum een ,,succes-
nummer.’’ 

De Valleilijn is de busverbinding 
tussen station Ede-Wageningen 
en het centrum van Wageningen 
en het treintraject tussen sta-
tion Ede-Wageningen en station 
Amersfoort. In januari werd door 
alle gemeenten langs deze lijn, 
de vervoerders Connexxion en 
Veolia, de politie, Prorail en de 
provincie Gelderland de overeen-
komst getekend. 

De Stuurgroep Sociale Veilig-
heid Valleilijn is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van dit Vwei-
ligheidsarrangement. Voor de ko-
mende drie jaar is er een actieplan 
opgesteld. Eén van de hoofdpun-
ten is dat er menselijk toezicht 
moet komen op de stations. Op 

station Barneveld Centrum is dit 
al gerealiseerd en daar blijkt het 
erg positief te werken, vertelt 
Anna Bootsma van de Stuurgroep. 
Mogelijk volgen de stations Ede-
Wageningen en Lunteren snel in 
dit voorbeeld. Naast toezicht-
houders is er op station Barne-
veld Centrum ook een verwarmde 
wachtruimte. Maar er zijn nog 
meer wensen van de reiziger, ver-
telt Ester Hegeman van Prorail. In 
de wensenlijst komen onder meer 
,,een ruimere en beschutte wacht-
ruimte, uitbreiding van de fiet-
senstalling, toiletten, een kiosk en 
een fietsverhuur/reparatie,’’ naar 
voren. Prorail heeft hiervoor het 
project ‘prettig wachten op kleine 
stations’ gepresenteerd. 

Veertig kleine en middelgrote 
stations door heel Nederland zijn 
geselecteerd op basis van het oor-
deel van de reizigers. Doel is het 
verbeteren van de wachtruimtes.

‘Veiligheidsarrangement Valleilijn werkt’
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BARNEVELD – De gemeente 
Barneveld heeft besloten per 
direct de inspraakperiode bin-
nen  de procedure voor bestem-
mingsplannen af te schaffen. 
,,Dit maakt de procedure over-
zichtelijker en sneller”, zegt 
wethouder Aart de Kruijf.

Tot nu toe start elk bestem-
mingsplan met een niet-ver-
plichte inspraakperiode van 
twee weken. Pas daarna kun-
nen betrokkenen in tweede in-
stantie bezwaren indienen bij 
de gemeente. ,,Dat is eigenlijk 
niet nodig en dubbelop”, zegt 
De Kruijf. ,,Bovendien werkt 
het verwarrend. Mensen die al 
gereageerd hebben tijdens de 
inspraakperiode dienen bij-
voorbeeld soms in de tweede 
instantie officieel geen ziens-
wijze in omdat ze denken dat 
een inspraakreactie voldoende 

is.” Daarnaast kan het schrap-
pen van de inspraakperiode 
volgens de wethouder zo één 
tot twee maanden tijd schelen. 

,,Voor de duidelijkheid, via 
de zienswijzeperiode die wel 
blijft bestaan hebben betrok-
kenen nog alle mogelijkheden 
om op plannen te reageren.” 
De inspraakperiode blijft wel 
bestaan bij plannen waarbij de 
gemeente verwacht dat er veel 
reacties komen. ,,Zoals plannen 
die een behoorlijke impact met 
zich meebrengen of behoorlijk 
in omvang zijn.” 

Het gaat dan om plannen 
waarbij maatschappelijke be-
langen een rol spelen, die poli-
tiek gevoelig liggen of waarbij 
inspraak een bijdrage kan leve-
ren aan de kwaliteit of snellere 
doorlooptijd van het plan.

Barneveld vereenvoudigt inspraak

ZWARTEBROEK - In het Zwar-
tebroekse dorpshuis De Belleman 
staat maandag 28 december een 
meiden ‘beauty middag’ op het 
programma. 

Er zijn deze dag allerlei soorten 
specialisten aanwezig op het ge-
bied van visagie, pedicure, henna 
en manicure. Ook zijn er voldoen-
de kappers van de partij. 

Meiden tussen de 11 en 17 jaar 
kunnen zich aanmelden door 
te bellen naar 06-14000845.  
De kosten bedragen 5 euro per 
persoon.

Beauty middag 
voor meiden in 
Zwartebroek
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