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VOOR DE AGENDA:
Woensdag 13 april, Ledenvergadering
Woensdag 27 april Koningsdag
Woensdag 4 mei Dodenherdenking
Woensdag 18 mei, Wijkplatform
Zaterdag 28 mei, Feest Kootwijk Vooruit 70 jaar!

LEDENVERGADERING 13 APRIL, 20.00 UUR LANDGOED KERKENDEL
AGENDA
1. Opening
2. Verslag ledenvergadering 11 november 2015
1. Zie www.kootwijkvooruit.nl/ledeninfo
3. Bestuursmededelingen
1. Nieuwe leden en bericht van verhindering
2. Diverse mededelingen
4. Jaarverslag secretaris (zie eindejaarsboekje)
5. Verslag kascommissie en
6. Jaarverslag penningmeester
7. Rondvraag
8. Sluiting
Vanwege het 70-jarig bestaan van Kootwijk Vooruit besteden we na de pauze
aandacht aan het ontstaan van de vereniging. Kathelijne Jongeling van
Gemeentearchief Barneveld neemt ons mee terug in de tijd.

OP DE ACHTERZIJDE VAN DEZE NIEUWSBRIEF VINDT U DE OVERIGE BERICHTEN

27 APRIL KONINGSDAG
Vanwege de grote feestdag ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van
Kootwijk Vooruit op 28 mei vieren we Koningsdag dit jaar met een paar gezellige
activiteiten in de ochtend.
o Natuurlijk hijsen we met elkaar de vlag om 9.30 uur en brengen we een
toast uit met een glaasje oranjebitter.
o Daarna weer ‘Heel Kootwijk bakt’. Brengt u uw zelfgebakken specialiteit mee
naar de Brink? Natuurlijk krijgt de winnaar van de lekkerste taart een eervolle
vermelding in het eindejaarsboekje! Wij zorgen voor koffie, thee en limonade.
o En natuurlijk is er weer de plantjesruilmarkt. Dé kans om uw overtollige
plantjes te ruilen voor een plantje dat u nog niet heeft.

DODENHERDENKING 4 MEI
Op 4 mei komen we om 19.00 uur samen op de begraafplaats en leggen we bloemen
bij het graf van een Kootwijkse soldaat die is omgekomen in de Tweede
Wereldoorlog.

28 MEI FEEST KOOTWIJK VOORUIT 70 JAAR
De voorbereidingen voor deze feestdag zijn al in volle gang. 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. Wilt u de foto’s liever niet afgeven? Dan scannen
we ze en krijgt u ze meteen terug.
Voor meer informatie mail met alice-1992@hotmail.com of bel met 06 50 28 30 57
(na 18.00 uur).

