
Beste Bewoners van Middenhoeve, 

 

Afgelopen zondagmiddag was onze zoon Valentijn enige tijd zoek. Om 13.30 uur ging hij naar buiten 

om te spelen. Vervolgens is Valentijn bij een vriendje binnen gaan spelen waar wij niet verwacht 

hadden dat hij daar binnen zou zijn. Na een tijd zoeken in alle struiken, navraag bij vriendjes en hun 

ouders gedaan te hebben, werden wij behoorlijk ongerust. Om 17.00 uur besloten we de politie te 

bellen. Valentijn speelt graag buiten en om ongeveer half zes wordt het donker en buiten was het 5 

graden. Reden voor ons om actie te ondernemen.  

 

De politie heeft de melding direct zeer serieus genomen, adequaat gehandeld en fors ingezet. Binnen 

enkele minuten stond de politie voor de deur, enkele minuten later gevolgd door recherche. Zoals 

jullie gemerkt hebben was de politie in grote getale aanwezig in de wijk,  inclusief een helikopter die 

in en om Middenhoeve gezocht heeft. 

 

Door de verspreiding van het vermissingsbericht op o.a. social media heeft het bericht in korte tijd 

ontzettend veel mensen bereikt en op de been gebracht. Mensen die wij nu spreken zijn onder de 

indruk door de inzet van buurt- en wijkbewoners van Middenhoeve en heel Dubbeldam. Ook in de 

Hoven, bij de sportvelden aan de Schenkeldijk, in heel Dubbeldam en in de polders is er gezocht. De 

bemanning van de politie helikopter heeft niet eerder zo’n massale zoekactie vanuit de lucht 

gadegeslagen. 

 

Gelukkig kwam Valentijn om 18.00 uur weer naar huis, zich van geen kwaad bewust…… 

 

Graag willen wij, Denise en Jelmer Balm, u allen hartelijk danken voor het medeleven en uw spontane 

inzet bij het zoeken naar Valentijn. Het doet ons goed, te ervaren dat we in een beschermde 

woonomgeving wonen met een grote sociale-controle en oog voor de medemens. 

 

Wij wonen met veel plezier in de wijk en hopen hier nog lang te blijven wonen. 

 

Nogmaals hartelijk dank voor uw inzet, echt super ! 

 

Ouders van Valentijn, Rozemarijn en Benjamin,   Denise en Jelmer Balm (Lariksstraat 17) 

 


