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'Voormalig Fotohuis buitengewoon goed opgeknapt'
Mindert Poól
krijgt "Voortse
Waerderingh ..
Mindert Pool van
Notariskantoor
Pool
aan
de
Beatrixlaan 1 in Voorthuizen ontving vanochtend als eerste de
'Voortse Waerderingh uit handen
van Gerard Hofs vanPlaatselijk Belang Voorthuizen en Aart Rijnevèld
van Oud Barneveld.
.
VOORTHUIZEN

Hij heeft deze onderscheiding gekregen, omdat hij het historische
pand waarin het -kantoor is gevestigd' ('uitstekend heeft gerenoveerd,
met behoud van historische details",
aldus Gijs Donkersteeg (72), al 37
jaar bestuurslid van Oud Barneveld.
"Dat spreekt ons aan."
Het 'notariskantoor is gevestigd in
liet voormalig Veluws Fotohuis, een
karakteristiek pand dat in 1936.in
antroposofische stijl is gebouwd.
.Arthur Weiss runde er tot 1946 een
fotowinkel. Marinus van de Kraats
nam in 1946 de zaak over. Zijn zoon
Dick van de Kraats was tot 2007 de

laatste exploitant, voordat Mindert
Pool er zijn notariskantoor begon.
Donkersteeg: "We vonden het als
Plaatselijk Belang en Oud Barneveld geschikt, omdat het notariskantoor in het centrum aan de weg
ligt. Daarom is onze eerste keus op
dit kantoor gevallen. Maar we gaan
de 'Voortse Waerderingh elk jaar
op de. tweede woensdag van mei
uitreiken. Er staan nog meer historiséhe panden in Voorthuizen op
ons lijstje. Op deze rnanier laten we
als Plaatselijk Belang Voorthuizen
en Oud Barneveld weten dat we het
waarderen dat een uniek pand in
stand wordt gehouden. Zo verdient
Mindert Pool onze waardering, omdat hij de oude fotowinkel buitengewoon goed heeft opgeknapt."
De. 'Voortse Waerderingh' is de
Voorthuizense variant van de Barneveldse Pluim, die al zestien jaar
aan de eigenaar van een historisch
kantoor of woonhuis in het dorp
Barneveld wordt verstrekt. Bij de
uitreiking in Voorthuizen waren
naast de notaris enkele bestuursleden van Plaatselijk Belang Voorthuizen en Oud Barneveld aanwezig.

• Notariskantoor Pool, het vroegere Veluws Fotohuis. Inzet: Mindert Pool (rechts) ontvangt de Voortse Waerderingh.
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