
      Nieuwsbrief 
Augustus 2016-06 

VOOR DE AGENDA: 

Vrijdag 2 september BOSHUTTENFEEST 

Maandag 17 oktober WIJKPLATFORM 

Donderdag 3 november LEDENVERGADERING 
 

 

VRIJDAG 2 SEPTEMBER BOSHUTTENFEEST 

We gaan weer hutten bouwen! Hoe werkt het? 
 

 Kom op vrijdag 2 september om 16.00 uur naar de 

werkschuur van Staatsbosbeheer aan de Lovinklaan. 

 Breng je eigen gereedschap mee zoals een hamer en 

spijkers. 

 Neem ook een slaapzak, kussen en zaklamp mee (en je 

kunffel natuurlijk!). 

 Het is belangrijk om een afdekzeil mee te nemen 

waarmee je de tent ’s nachts (water)dicht kunt maken! 

 Kinderen hoeven geen eten of drinken mee te nemen, 
daar wordt voor gezorgd. 

 Grote mensen nemen zelf hun (barbecue-)eten en drinken mee.  

 Vriendjes of vriendinnetjes zijn van harte welkom. Als hun ouders geen lid van 

Kootwijk Vooruit zijn dan kost het € 5,00 per kind. 

 Om 22.00 uur gaan de ouders naar huis en mogen de kinderen in hun zelfgebouwde 

hut blijven slapen. 

 De volgende morgen ruimen we met elkaar alles keurig op en mogen de ouders de 

kinderen weer ophalen. 

 Als het heel slecht weer is gaat het helaas niet door. We hebben dit jaar geen 

reservedatum. Maar dan proberen we het volgend jaar weer! 

 Wil je meedoen? Mail naar info@kootwijkvooruit.nl of bel Yvonne Apeldoorn: 0577-

456332 dan kunnen wij zorgen voor voldoende eten en drinken. 

 

MAANDAG 17 OKTOBER WIJKPLATFORM 20.00 UUR ‘T HILLETJE 

Heeft u bespreekpunten voor de agenda? Geef ze door via info@kootwijkvooruit.nl 

Tijdens deze bijeenkomst van het wijkplatform is er de gelegenheid om  het evenement 

Burning Man van eind juli te evalueren. Zie de bijgevoegde brief van de Gemeente 

Barneveld.  

 

DONDERDAG 3 NOVEMBER NAJAARSVERGADERING 

Donderdag 3 november is onze najaarsvergadering. Aanvang 20.00 uur in Landgoed 

Kerkendel. De agenda volgt later. 

 

BIJLAGE: BRIEF “IEDER KIND TELT MEE VOOR DE LICHTBOEI” 
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