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, Krijn en Marjo Korving te midden van vertegenwoordigers

~~~;~;.!f~~\'6'

van Oud Barneveld en Plaatselijk Belang Voorthuizen.

Krijn en Marjo Korving in het zonnetje
l<erkstraat 50
~rijgtVoortse
Waerderingh'
Krijn en Marjo Koring hebben woensdag de Voortse
~éj.erderingh ontvangen uit han~en van vertegenwoordigers van
?laatselijk Belang Voorthuizen en
)ud Barneveld.
3:et Voorthuizense echtpaar kreeg
~en oorkonde en een schildje, om~at zij hun monumentale woning
aan de Kerkstraat (nummer 50) "op
~en geweldige manier" onderhourOORTHUIZEN

den.

Het boerderijtje aan de Kerkstraat
is één van de weinige panden in
Voorthuizen die meer dan honderd
jaar oud zijn, in 1886werd de eerste
steen gelegd-door de 16-jarige Rikje
Vonhof. Van 1886 tot circa 1980 was
er in de karakteristieke woning een
timmerbedrijf gevestigd .. Hendrik
Vonhof droeg het stokje op een gegeven moment over aan zijn zoons
Kees en Wim. Wim is er na het
overlijden van zijn ouders blijven
wonen, totdat hij in 2002 op hoge
leeftijd overleed.
In het voorjaar van 1945 sneuvelden er tijdens de gevechten om de
bevrijding van Voorthuizen heel
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wat huizen in de buurt, maar het
pand aan de Kerkstraat 50 bleef
daarbij gespaard.
STAAT Krijn en
Marjo Korving kochten het oude
boerderijtje in 2007. Behalve wat
aanpassingen op de deel hebben zij
het huis binnen en buiten in oorspronkelijke staat bewaard.

OORSPRONKELIJKE

"Op die manier hebben zij een van
de weinige monumenten in Voorthuizen in stand gehouden", aldus
Plaatselijk Belang Voorthuizen en
Oud Barneveld in een gezamenlijke
verklaring. Het pand staat ook op

de gemeentelijke monumentenlijst.
"Krijn en Marjo doen er alles aan
om ervoor te zorgen dat het pand
mooi blijft. Onlangs zijn de buitenmuren opnieuw gevoegd. Het huis
ademt rust en sfeer van vroeger
tijden uit. Geen wonder dat ze hun
woning ook 'De herinnering' heb- .
ben genoemd."
MUSEUMPJE In het huis is een museumpje gevestigd (met schoolspullen en dergelijke), Verder kunnen
bezoekers zich onder meer vergapen aan een brocante kamer, een
ouderwets voorkamertje. een opkamertje en een boudoir,

