Nieuws over activiteiten 2018, verloting en dorpsvisie,
bomenplan de Brink en sleutel infokast.
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Wijkplatform maandag 22 januari
De eerste bijeenkomst van het wijkplatform in 2018 is a.s. maandag 20.00 uur in 't Hilletje

Vergaderdata en activiteiten 2018

In deze eerste nieuwsbrief van 2018 geven wij een voorlopig
overzicht van de vergaderdata en activiteiten die voor dit jaar
op de agenda staan. Uiteraard alles onder voorbehoud!

Maandag 22 januari Wijkplatform
Zaterdag 17 maart Boomplantdag
Zaterdag 24 maart Opschoondag
Maandag 2 april Paaseieren zoeken
Woensdag 11 april Ledenvergadering
Woensdag 25 april Wijkplatform
Vrijdag 27 april Koningsdag
Vrijdag 4 mei Dodenherdenking
Vrijdag 7 en zaterdag 8 september Bosfeest
Zaterdag 22 september Burendag
Maandag 29 oktober Wijkplatform
Woensdag 14 november Ledenvergadering
1 december Sinterklaasfeest

Dorpsvisie en prijzen verloting

De verloting om de dorpsvisie te kunnen bekostigen is
gehouden tijdens de nieuwjaarsreceptie. Burgemeestersvrouw
Mevrouw Van Dijk deed de trekking. De familie Constant viel
maar liefst twee keer in de prijzen: de workshop mindfulness
en het etentje op de uitkijktoren. Kees van Beek won de
panoramafoto van Kootwijk. Hij heeft deze weer
teruggeschonken aan 't Hilletje waar iedereen hem weer kan
bewonderen. Over de dorpsvisie hopen we u op korte termijn
meer te kunnen vertellen.

Bomenplan De Brink
Tijdens de laatste ledenvergadering werd het bomenplan voor de Brink besproken. Er werd
gekozen voor een rode beuk die in de plaats komt van de kastanje die ziek is en gekapt moet
worden. Verder kwam de vraag of het mogelijk was om te zien hoe de Brink eruit komt te zien
wanneer het bomenplan wordt gerealiseerd. Naar verwachting zal het plan dit najaar uitgevoerd
worden.

Sleutel infokast

De sleutel van deze kast werd door Yvonne Apeldoorn
beheerd. We zijn blij dat de nieuwe bewoners van De
Roskam, Bart en Loes Stolwijk, hebben aangegeven dat zij dit
van Yvonne willen overnemen. Dus wilt u een poster of
bekendmaking in de kast plaatsen, dan kunt u bij hen terecht
voor de sleutel. Dit kan ook nog steeds bij Dien van
Middendorp, Nw. Milligenseweg 4.

Tanken bij Peut Harskamp

Wanneer u tankt bij Peut aan de Dorpsstraat in Harskamp
kunt u meedoen met Tank&Schenk. U ontvangt punten op
basis van uw getankte liters. Deze punten kunt u schenken
aan een doel naar keuze. Kootwijk Vooruit is een van de
doelen waaraan u kunt schenken. Bij voorbaat dank voor uw
bijdrage!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@kootwijkvooruit.nl toe aan uw adresboek.

