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VOOR DE AGENDA: 

Asfaltonderhoud Kootwijk dorp 14 maart tot en met 15 april 

Zaterdag 19 maart Landelijke Opschoondag 

Maandag 28 maart Paaseieren zoeken  

Woensdag 13 april, Ledenvergadering 

Woensdag 18 mei, Wijkplatform 

Zaterdag 28 mei, Feest Kootwijk Vooruit 70 jaar!  

 

14 MAART TOT EN MET 15 APRIL ASFALTONDERHOUD 
Vorige week heeft u allemaal een brief in de bus gehad over deze werkzaamheden. Er wordt alles 

aan gedaan om de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar helaas gaan we hier toch allemaal 

hinder van ondervinden.  

Waar vinden de werkzaamheden plaats? 

- Het plateau op de kruising met de Heetweg, Nieuw Milligenseweg, De Brink  

en Kootwijkerdijk.  

- Heetweg vanaf plateau tot de komgrens   

- Nieuw Milligenseweg vanaf het plateau tot eerste wegversmalling  

- De Brink vanaf plateau tot en met haakse bocht voorbij ingang Blauwpot ten Catehof.  

- Kootwijkerdijk vanaf plateau circa 50 meter de weg in. 

De grootste overlast is er op vrijdag 18 maart (asfaltreparaties) en op donderdag 31 maart (geheel 

asfalteren).  

Tijdens de werkzaamheden kunt u voor vragen terecht bij de heer D. Eindhoven van NTP INFRA 

Zevenaar (tel. 06-10103430). Namens de gemeente is de contactpersoon de heer J. Huiskamp 

(tel.06-25042051). 
 

19 MAART LANDELIJKE OPSCHOONDAG  
 

 

 

Op zaterdag 19 maart gaan we er weer tegenaan! Helpt u mee om het zwerfafval in ons dorp op te 

ruimen? We beginnen om 9.30 uur met een kop koffie of thee en iets lekkers erbij. Voor 

grijpstokken, vuilniszakken, veiligheidshesjes en handschoenen wordt gezorgd. Fijn als u tevoren 

meldt dat u komt. Dat kan bij Yvonne Apeldoorn 0577 456 332 of via info@kootwijkvooruit.nl 

 



28 MAART PAASEIEREN ZOEKEN  
We verzamelen om 13.30 uur op De Brink. Zoals elk jaar is het een verrassing waar de paashaas de 

eieren verstopt heeft. Na afloop is er voor alle kinderen iets lekkers en voor de grote mensen 

koffie of thee. 

 
 

13 APRIL LEDENVERGADERING  
Landgoed Kerkendel, aanvang 20.00 uur. Verdere informatie volgt nog. 

 

 

28 MEI FEEST KOOTWIJK VOORUIT 70 JAAR 
De voorbereidingen voor deze feestdag zijn al in volle gang. Vorige week ontving u al een eerste 

bekendmaking. Reserveert u deze hele dag? We beginnen al om 8.30 uur met?? 

De feestcommissie is op zoek naar foto’s van 1946 tot nu. Heeft u foto’s die u met ons wilt delen? 

Wij ontvangen ze graag van u! U kunt ze inleveren aan de Kootwijkerdijk 37. Vermeld uw naam en 

adres op de achterkant. Voor meer informatie mail met alice-1992@hotmail.com 

 


