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VOOR DE AGENDA:
Woensdag 22 november, Ledenvergadering
Zaterdag 2 december, Sinterklaasfeest
Zaterdag 16 december, Kerstmarkt
LEDENVERGADERING 22 NOVEMBER

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

KERSTMARKT 16 DECEMBER

De Brink, van 11.00 tot 17.00 uur
Ook dit jaar is er weer een sfeervolle kerstmarkt op de Brink. Er zijn nog marktkramen beschikbaar
voor verhuur. Wilt u zelf een kraam huren of heeft u nog leuke ideeën voor een kraam? Neem dan
contact op met John Tol: john.tol@berkenhorstkootwijk.nl
Een overdekte kraam met achterzeil kost €30 en een standplaats zonder kraam kost €20.

KOPIJ OF FOTO’S VOOR EINDEJAARSBOEKJE
Ieder jaar maken we weer met veel plezier (en 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! (de redactie behoudt
zich het recht voor artikelen te weigeren of te bewerken).
Het maken van zo’n mooi boekje is niet goedkoop. 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. Informatie via info@kootwijkvooruit.nl

SPECIAL TEUN
Dit jaar was ons dorp in de ban van Teun, het dorpshert dat zelfs de landelijke pers
heeft gehaald. Natuurlijk ruimen wij daar in het eindejaarsboekje een extra plekje
voor in. Heeft u leuke foto’s gemaakt en wilt u die met ons delen? Graag! Maar een
verhaal, gedicht of kindertekening over het thema Teun is ook van harte welkom!
Stuur uw bijdrage naar info@kootwijkvooruit.nl

MIDWINTERHOORNBLAZERS KOOTWIJK ZOEKEN VERSTERKING
Vanaf de adventstijd zal midwinterhoornblazersgroep Kootwijk
weer van zich laten horen Deze enthousiaste startende groep (we
zijn met zijn tweeën, tussen de 8 en 80 jaar) zoekt uitbreiding.
Wie wil het eens proberen? Meld je aan bij René Benneker
(benneke0@icloud.com), je bent van harte welkom. gebrek aan ervaring en techniek is geen enkel
bezwaar: dat kun je allemaal leren!

LEDENVERGADERING KOOTWIJK VOORUIT
LANDGOED KERKENDEL
22 NOVEMBER 2017, 20.00 UUR
=============================================================

AGENDA
1. Opening
2. Verslag ledenvergadering 6 april 2017


Zie http://www.kootwijkvooruit.nl/ledenvergadering/

3. Bestuursmededelingen


Nieuwe leden en bericht van verhindering



Dorpsvisie: stand van zaken



Bomenplan voor de Brink



Vanuit het Wijkplatform



Diverse mededelingen

4. Bestuursverkiezing


Yvonne Apeldoorn en Alice Bakker zijn aftredend en niet herkiesbaar
Kandidaten voor het bestuur kunnen zich melden voorafgaand aan de
vergadering. Zij krijgen de gelegenheid om zich te presenteren op de
ledenvergadering. Tijdens de vergadering wordt schriftelijk gestemd over de
kandidaten.

5. Rondvraag
6. Pauze
Na de pauze vertelt locatiemanager
Eelco Schurer van Staatsbosbeheer Radio
Kootwijk ons over de plannen en ontwikkelingen
rondom gebouw A en omgeving.

