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VOOR DE AGENDA: 

Vrijdag 5 augustus BUURTKOFFIE 

Vrijdag 2 september BOSFEEST 

 

VRIJDAG 5 AUGUSTUS 15-16 UUR DE BRINK: WIJ ZIJN WELZIJN! 

Welzijn Barneveld gaat toeren door de gemeente Barneveld! “Met een vrolijke kar vol 

gezelligheid en informatie over wat Welzijn Barneveld doet, trekken we er in de eerste 

week van augustus op uit. We hopen op mooie ontmoetingen met dorpsbewoners die leuke 

ideeën hebben voor hun buurt, met mensen die het best eens gezellig vinden om een 

babbeltje te maken en met enthousiastelingen die graag wat betekenen voor mensen om 

hen heen. We denken dat het goed is dat wij weten wat er in de dorpen en wijken in de 

gemeente Barneveld leeft, we zijn benieuwd naar ieders verhaal! Bovendien merken we dat 

veel mensen uit onze gemeente nog niet weten wat Welzijn Barneveld allemaal te bieden 

heeft. Om onduidelijkheid uit de weg te ruimen leek het ons goed om uit te leggen wat we 

precies doen, gewoon aan de mensen op straat.” 
 

VRIJDAG 2 SEPTEMBER BOSFEEST 

Bij de schuur van Staatsbosbeheer is er dit jaar weer een bosfeest. 

Kinderen bouwen op vrijdagmiddag zelf een hut, eventueel met een klein 

beetje hulp, en mogen daar een nachtje in slapen. Zaterdag na het ontbijt 

worden de hutten weer afgebroken en wordt alles weer netjes opgeruimd. 

Meer informatie in de volgende nieuwsbrief. 

 

CROWDFUNDING UITKIJKTOREN 

Met een crowdfundingactie hoopt Staatsbosbeheer voldoende inkomsten te werven voor 

het bouwen van de nieuwe uitkijktoren op het Kootwijkerzand. Iedereen 

kan meehelpen.  

Wanneer je € 75 of meer doneert, krijg je een ticket voor een unieke 

edelhert-bronsttocht op de Veluwe met boswachter Laurens en 

nieuwslezer Jan de Hoop. Wanneer je € 150 euro of meer doneert, mag 

je met twee personen op de bronsttocht. Lees meer op Buitenfonds 

 

START BOUW ECODUCT JOOLHUL 

We ontvingen een eerste nieuwsbrief over het gebiedsproces rondom de 

faunapassage Maanschoten.  U kunt deze nieuwsbrief lezen op de website 

van Kootwijk Vooruit. Wilt u deze nieuwsbrief zelf ontvangen? Stuur dan 

een mail naar info@kootwijkvooruit.nl en wij geven uw mailadres door. 

 

WISENT 

De dood van de wisentstier is veroorzaakt doordat, als gevolg van inwendige 

beschadigingen aan de magen, niet meer voldoende energie uit voedsel kon worden 

opgenomen. Lees meer op de website Wisent op de Veluwe. 
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