
 

Nieuwsbrief 

Oktober 2016-07 

VOOR DE AGENDA: 

Donderdag 3 november, Najaarsvergadering 

Donderdag 3 november, Informatie energiebesparing 

Zaterdag 5 november, Natuurwerkdag 

Zaterdag 3 december, Sinterklaasfeest  

Zaterdag 10 december, Kerstbomenverkoop  

Zaterdag 17 december, Kerstmarkt 

 

LEDENVERGADERING 3 NOVEMBER 

Landgoed Kerkendel, aanvang 20.00 uur  
Voor de agenda, zie de bijlage. 
 

MEER WETEN OVER ENERGIE BESPAREN? Kom op 3 november naar de 

informatiesessie vanaf 19.30 uur en na de pauze  
Voorafgaand aan de ledenvergadering is er op 3 november a.s. vanaf 

19.30 uur de mogelijkheid om informatie in te winnen over 
energiebesparing. Hiervoor zullen het Energieloket Barneveld en een 

aantal partners van het consortium van Barneveldse ondernemers 
Jouw huis voor morgen aanwezig zijn.  Er is dan uitgebreid de 
mogelijkheid om informatie in te winnen. 

Na het officiële gedeelte van de ledenvergadering zullen Teun van 
Roekel van het energieloket van Barneveld en Pieter van Gisbergen 

van Jouw huis voor morgen een presentatie geven. Na afloop van de 
presentaties (om ca. 22.00 uur) is er wederom gelegenheid om 
informatie in te winnen. 

 
Rafaëla Moors 

Energieambassadeur Barneveld 
energie@miloman.nl 

 
 
 

 

NATUURWERKDAG STAATSBOSBEHEER, 7 NOVEMBER 

Kootwijkerweg (langs de N302) Parkeerplaats Caitwickerzand 

Staatsbosbeheer organiseert in samenwerking met Landschappen NL ook dit jaar 
weer een Natuurwerkdag. Dit jaar op 5 november op het Caitwickerzand. 

Staatsbosbeheer nodigt u van harte uit om een handje te helpen op deze leuke 
dag! Vrienden, familie en collega’s zijn ook van harte welkom uiteraard. En de 
kleine vrijwilligers kunnen hun eigen brood bakken bij de lunch! Verzamelen om 

09:45 op de parkeerplaats van het Caitwickerzand. Deze dag duurt tot omstreeks 
14:30. Gereedschap en lunch wordt voorzien door Staatsbosbeheer. U kunt zich 

aanmelden via deze link: 
https://www.natuurwerkdag.nl/aanmelden/caitwickerzand-heide-korstmossen-
terrein-vrij-maken-van-dennenopslag 

 
 

http://www.barneveld.nl/leefomgeving/energieloket_47738
http://www.jouwhuisvoormorgen.nl/
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/WPQV5YEM/energie@miloman.nl
https://www.natuurwerkdag.nl/aanmelden/caitwickerzand-heide-korstmossen-terrein-vrij-maken-van-dennenopslag
https://www.natuurwerkdag.nl/aanmelden/caitwickerzand-heide-korstmossen-terrein-vrij-maken-van-dennenopslag


 

SINTERKLAASFEEST 3 DECEMBER 

Landgoed Kerkendel, aanvang 13.30 uur  

Zaterdag 3 december komt Sinterklaas, samen met zijn Pieten, weer een bezoek 

brengen aan alle lieve Kootwijkse kinderen. En zou hij weer cadeautjes hebben 
meegebracht? Jullie zijn welkom vanaf 13.30 uur. Hulppiet Yvonne Apeldoorn 
ontvangt de aanmeldstrookjes graag vóór 23 november (Nieuw Milligenseweg 2). 

Eigen bijdrage is € 3,50 per kind. 

 

KOPIJ OF FOTO’S VOOR EINDEJAARSBOEKJE  

Ieder jaar maken we weer met veel plezier (en soms ook wel een beetje stress) een 

eindejaarsboekje waarin alle wederwaardigheden van het afgelopen jaar de revue 
passeren. De redactie vindt het heel erg leuk als u ook een bijdrage levert door 
bijvoorbeeld het insturen van wist-u-datjes (wij weten ook niet alles), een leuk 

verhaal (misschien bent u wel een groot schrijftalent) of mooie foto’s. U kunt uw 
bijdrage sturen naar info@kootwijkvooruit.nl Alle leuke bijdragen zijn welkom!  

 
Advertentie plaatsen? 
Wilt u ons financieel helpen? Dat kan door een advertentie te plaatsen. De kosten 

zijn niet hoog, € 25,00 voor een hele pagina A4 en € 15,00 voor een halve pagina. 

 

AANMELDING SINTERKLAASFEEST 

Komt u met uw kind(eren) of kleinkind(eren) naar het Sinterklaasfeest? 
Dan vragen we om het onderstaande strookje in te vullen en in te leveren bij 
Yvonne Apeldoorn. U kunt ook invullen of uw kind een speciale wens heeft (tot 

ongeveer € 10,00). Graag inleveren vóór 23 november. We vragen een eigen 
bijdrage van € 3,50 per kind. 

 

 
Naam of namen: 

Leeftijd:  
Wens/verlanglijstje 
Wat de Sint nog meer moet weten: 

 

mailto:info@kootwijkvooruit.nl

