
Flinke meevaller 
voor echtgenote 
Hilbert Davelaar
VOORTHUIZEN Radiozender 538 
heeft een bijdrage geleverd aan de 
strijd van Hilbert Davelaar.
 
De Voorthuizenaar, die zwaar her-
senletsel heeft overgehouden aan 
een ernstig ongeluk, reist binnen-
kort af naar de Verenigde Staten om 
daar een vernieuwende hersenthe-
rapie te ondergaan. Echtgenote Ar-
janne besloot de rekening van de 
vlucht in te sturen voor de 538-actie 
‘Hierrr Met Je Rekening’. Deejay 
Frank Dane maakte Arjanne 
woensdag gelukkig met de medede-
ling dat de rekening van € 1763,76,- 
voor de vlucht compleet door Radio 
538 wordt vergoed.

Bekijk en beluister hier het frag-
ment uit ‘De 538 Ochtendshow’ op 
Radio 538.
De zender betaalt deze maand re-
keningen van luisteraars tijdens 
‘Hierrr Met Je Rekening’. ,,Geen re-
kening is te gek, zolang er maar een 
goed verhaal achter schuilt´ ,́ aldus 
een woordvoerder. ,,Er zit alleen 
één voorwaarde aan: de luisteraar 
moet binnen één kwartier bellen 
naar de studio als zijn/haar naam 
op de zender wordt genoemd.’’
‘Hierrr Met Je Rekening’ is tot en 
met vrijdag 24 januari op werkda-
gen tussen 07.00 uur en 19.00 uur 
te horen op Radio 538 (op vrijdagen 
tot 18.00 uur). Rekeningen kunnen 
worden ingestuurd via 538.nl en de 
538-app.
In de weekendbijlage van afgelopen 
zaterdag stond een uitgebreid inter-
view met Hilbert Davelaar over de 

Einde aan ‘vaste 
waarde’ in 
Barnevelds 
winkelcentrum
BARNEVELD Na ruim tachtig jaar 
verdwijnt een ‘vaste waarde’ in het 
Barneveldse winkelcentrum: Boek-
handel Romijn. De steeds grotere 
internetverkoop, het economisch tij 
en de afgenomen aandacht voor het 
papieren boek noopten eigenaar Al-
bert van Kooten tot het zware be-
sluit de zaak aan het Raadhuisplein 
in Barneveld te sluiten. ,,Op een ge-
geven moment gaat het gewoon niet 
meer.”
 
Jannes Bijlsma

De afgelopen jaren vulde Van Koo-
ten de tekorten van de winkel in 
Barneveld aan vanuit zijn andere 
zaak (Boekhandel Van Kooten) in 
Veenendaal. Dat gaat hij niet nog 
vijf jaar volhouden, zegt hij. ,,Het 
einde van het huurcontract is in 
zicht. De vraag was of ik nog eens 
voor vijf jaar door zou gaan. In 2015 
stond ik ook voor die vraag; toen heb 
ik met de eigenaar nog een huurver-
laging kunnen afspreken. Maar zo-
iets zit er nu niet meer in. Tel daarbij 
de huidige economische omstandig-
heden, dan is het niet verstandig om 
nog verder te gaan.”

Dat het in het Veenendaalse win-
kelcentrum schijnbaar wel lukt om 
als zelfstandige geld te verdienen 
aan boekenverkoop en in Barneveld 
niet, heeft volgens Van Kooten een 
duidelijke reden. ,,Daar heb ik een 
heel trouwe schoolboekenklant. De 
school heeft boeken nodig voor 1200 
leerlingen. Da’s een goede basis om 
op te kunnen draaien. Voorheen le-
verde ik boeken aan het Groenhorst 

College (het huidige Aeres, red.), 
maar dat maakte op een bepaald 
moment andere keuzes. Sowieso 
kom je er tegenwoordig als kleine 
speler niet gemakkelijk meer tussen 
bij dergelijke aanbestedingen. Die 
worden vaak Europees gedaan. Dat 
is jammer.”
Het besluit om te stoppen nam Van 
Kooten bepaald niet lichtvaardig. 
Niet alleen moet hij zijn trouwe 
klanten en vooral ook zijn perso-
neel teleurstellen, ook in histori-
sche context doet de sluiting pijn. 
,,Er bestaat hier in Barneveld de 
nodige liefde voor de naam Romijn”, 
weet hij. ,,Toen ik de zaak in 2006 
overnam, vroegen klanten mij om 

alsjeblieft niks te veranderen en, 
vooral, de naam Romijn alsjeblieft 
te behouden. Dat heb ik toen ook 
heel bewust gedaan.” De familie Ro-
mijn opende de zaak aan het Raad-
huisplein in 1938. Met de sluiting 
– die momenteel gepland staat voor 
augustus aanstaande – komt dus 
een einde aan decennia aan lokale 
boekenverkoop in Barneveld. In het 
winkelcentrum blijven straks alleen 
Boekhandel Koster, Boekhandel 
De Wedloop en de landelijke keten 
Bruna over.
Groot acht hij de kans niet, maar 
Van Kooten heeft de hoop op een 
doorstart nog niet helemaal op-
gegeven. ,,Het zou kunnen dat er 

vermogende Barnevelders zijn, 
met liefde voor de klant en voor het 
goede boek, die de winkel willen 
overnemen. Dat is bij vergelijkbare 
boekwinkels in Lochem en Haren 
ook gebeurd. Het zou toch mooi zijn 
als de geschiedenis zou blijft voort-
leven. Helaas gaat mij dat niet meer 
lukken.”
Mocht Romijn niet worden overge-
nomen, dan houdt de winkel in juli 
een opheffingsuitverkoop. ,,Tot die 
tijd draaien we gewoon door en blij-
ven we onveranderd goede boeken 
in- en verkopen, zoals de klant van 
ons gewend is”, zegt Van Kooten. 
Half augustus gaat de winkel dan 
dicht.

Nijkerker komt om 
het leven bij ongeval 
op A30 bij Barneveld

BARNEVELD Vanwege een dodelijk 
ongeval op de A30 bij Barneveld 
werd de snelweg woensdagmid-
dag rond 14.00 uur afgesloten om 
de hulpdiensten alle ruimte te 
geven. Het ging om het wegge-
deelte tussen Scherpenzeel en 
Barneveld.
Aanleiding was een ongeluk 
tussen een vrachtwagen en een 
bestelbus. Politie Gelderland 
meldde rond 14.25 uur op Twitter 
dat er bij het ongeluk één dodelijk 
slachtoffer is gevallen. Het 
slachtoffer is een 49-jarige man 
uit Nijkerk. Nadere bijzonderhe-
den zijn op dit moment nog niet 
bekend.
De vertraging voor de overige 
weggebruikers liep al snel op. Het 
verkeer in de richting Amersfoort 
(komende vanuit Ede) werd 
aangeraden om te rijden via de 
A12, A27 en A28.
De toedracht wordt nog onder-
zocht door de afdeling Verkeers-
ongevallenanalyse.
 

Fietser breekt  
heup bij ongeluk  
in Voorthuizen
VOORTHUIZEN Bij een botsing 
tussen twee fietsers in Voorthui-
zen heeft één van de betrokkenen 
een gebroken heup opgelopen. 
Het ongeluk vond woensdagmid-
dag rond 16.45 uur plaats op de 
Koninginnelaan in Voorthuizen. 
Door nog onbekende oorzaak 
reden de fietsers tegen elkaar op. 
Eén van hen kwam lelijk ten val en 
raakte gewond. Ambulanceperso-
neel constateerde een gebroken 
heup. De man is overgebracht naar 
het ziekenhuis.
 

Barneveldse Krant 
zoekt starters op 
woningmarkt
BARNEVELD De woningprijzen in 
de gemeente Barneveld zijn de 
laatste jaren fors gestegen. De 
wethouder noemde dit eerder 
‘desastreus voor starters op de 
woningmarkt’.
Voor een artikel komt de redactie 
graag in contact met jongeren die 
een huis willen kopen of in het 
afgelopen jaar hebben gekocht. 
Wil jij je verhaal vertellen? Mail 
barneveldsekrant@bdu.nl
 

Philharmonisch 
Orkest geeft 
nieuwjaarsconcert: 
´Wien bleibt Wień

BARNEVELD Dirigent Jan Gerrit 
Adema luidt samen met het 
Barnevelds Philharmonisch Orkest 
het jaar 2020 in met een klassiek 
nieuwjaarsconcert. Dat vindt 
plaats op zaterdag 18 januari, 
vanaf 20.00 uur in het Schaffe-
laartheater. ,,Op het programma 
staan de mooiste stukken van de 
grootmeesters van de Weense 
operette en ander repertoire 
passende bij het thema ‘Wien 
bleibt Wien’. Het wordt een 
speciale avond.́ ´ Het orkest wordt 
bijgestaan door de ,,zeer getalen-
teerde´́  sopraan Nora Khallouf. 
,,Nora groeide op als kind van een 
Nederlandse moeder en een 
Syrische vader in Belgie. Als jong 
meisje volgde zij viool en gitaar 
aan de plaatselijke muziekacade-
mie en werd zo gegrepen door de 
muziek.́ ´ Kaarten à 17.50 euro zijn 
te reserveren via www.schaffe-
laartheater.nl

Dia- en orgelavond voor het goede doel in ´Lodenstein´
BARNEVELD Rien Mouw vertoont 
vrijdag 13 maart om 19.30 uur in 
het schoolgebouw van het Loden-
stein College aan de Lunterseweg 
94 in Barneveld dia’s van/over de 
Veluwe, terwijl Pieter Heykoop het 
geheel begeleidt op het orgel. Ook 

zal er samenzang zijn, waarbij Pie-
ter Heykoop het orgel bespeelt.

Tijdens de avond wordt een collecte 
gehouden, de opbrengst is bestemd 
voor het clubwerk van de afdeling 
Veluwe van Helpende Handen, na 

aftrek van de onkosten. Verder is er 
nog een verkooptafel aanwezig. De 
opbrengst hiervan is ook bestemd 
voor het clubwerk van de afdeling 
Veluwe van Helpende Handen.
 
De entree bedraagt 5 euro per per-

soon. Vooraf aanmelden is nood-
zakelijk bij de familie A. Morren, 
Deijliuslaan 22, 3772 NS Barneveld, 
0342-422641 of dia@aartdebloe-
menman.nl. Parkeren is mogelijk 
bij de Gereformeerde Gemeente 
Barneveld-Zuid.

 p Hilbert Davelaar reist binnenkort af naar de Verenigde Staten voor een behandeling 
voor zijn ´breinblessure .́

Radiozender betaalt vliegticket Voorthuizenaar naar VS
  

Boekhandel Romijn stopt

 p Boekhandel Romijn sluit, zoals het nu lijkt, half augustus haar deuren.

Ja
n

n
es

 B
ijl

sm
a

LOKAAL NIEUWSDonderdag 
16 januari 
2020 3


