Nieuws over Boomplantdag, Opschoondag, opening
Faunapassage en Paaseieren zoeken

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Kootwijk Vooruit 2018-2
maart

Zaterdag 17 maart Boomplantdag
Ons eigen Kootwijkse kerstbomenbos, dat gaat er komen! Op
zaterdag 17 maart planten we de eerste bomen op het landje
langs de Asselseweg waar voorheen ook kerstbomen
stonden. Helpen jullie allemaal mee? Kom dan naar de
Asselseweg bij de daar geparkeerde camper. We beginnen
om tien uur en we zorgen dat er iets lekkers te eten en te
drinken is. Fijn als u zelf een schep meeneemt. En natuurlijk kunnen we de hulp van kinderen
heel goed gebruiken!

Zaterdag 24 maart Opschoondag
Op zaterdag 24 maart gaan we er weer tegenaan! Helpt u mee
om het zwerfafval in ons dorp op te ruimen? We beginnen aan
de Enkweg 5 om 10.00 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 Lilian Emanuel, telefoonnummer 06 23
32 49 02 of via lilian@emanuel.nl

Zaterdag 24 maart Opening
Faunapassage

De nieuwe faunapassage Kootwijkerzand is bijna klaar en
wordt op vrijdag 23 maart geopend. Op zaterdag 24 maart
kunnen mensen dit nieuwe stukje natuur en het bijzondere
bouwwerk verkennen tijdens een open dag. Een unieke kans,
want bezoekers zijn in dit gebied niet toegestaan, zodat de
dieren ongestoord de oversteek kunnen maken. Het aantal
bezoekers voor deze open dag is vanwege de veiligheid
beperkt. De inwoners van Kootwijk krijgen als eerste de gelegenheid om zich aan te melden.
Dat kan met onderstaande link.
https://www.prorail.nl/projecten/faunapassage-kootwijkerzand/nieuws/faunapassagekootwijkerzand-klaar-eenmalige-publieksdag
Vanaf aanstaande maandag opent de inschrijving voor het grote publiek, dus wacht niet te lang
want vol=vol!

Maandag 2 april Paaseieren zoeken
De paashaas nodigt alle Kootwijkse kinderen uit om op
maandag 2 april om 13.30 uur naar de Brink te komen.
Hij heeft op een geheime plek weer een heleboel eieren
verstopt. Wie kan ze vinden?
Na afloop is er voor alle kinderen iets lekkers en voor de grote
mensen koffie of thee.

Website

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.

