In deze nieuwsbrief o.a. de agenda voor de
ledenvergadering en nieuws over de startbijeenkomst
Dorpsontwikkelplan.

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Kootwijk Vooruit 2018-3
april

Agenda voorjaarsvergadering woensdag 11 april
1. Opening
2. Verslag ledenvergadering 22 november 2017, zie: http://www.kootwijkvooruit.nl/wpcontent/uploads/2017/11/Notulen-ledenvergadering-22-11-2017-PDF.pdf
3. Bestuursmededelingen
a. nieuwe leden en bericht van verhindering
b. diverse mededelingen
4. Jaarverslag secretaris (zie eindejaarsboekje 2017)
5. Verslag kascommissie
6. Jaarverslag penningmeester
7. Rondvraag
8. Sluiting
Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om met elkaar gezellig na te praten onder het
genot van een hapje en een drankje.

Data om in uw agenda te noteren
Woensdag 25 april 20.00 uur 't Hilletje: Wijkplatform;
Vrijdag 27 april de hele dag: Koningsdag! (meer info volgt);
Vrijdag 4 mei: 19.00 uur begraafplaats: Dodenherdenking;
Woensdag 23 mei: 20.00 uur Landgoed Kerkendel:
startbijeenkomst Dorpsontwikkelplan (uitnodiging volgt).

Startbijeenkomst
Dorpsontwikkelplan

Zoals u wellicht hebt meegekregen, heeft de werkgroep een
start gemaakt met het voorbereiden van de thema's van het
Dorps Ontwikkelplan van Kootwijk. Er is een datum gepland
voor de startbijeenkomst waar iedere bewoner van Kootwijk
voor zal worden uitgenodigd. U krijgt daar nog een aparte
uitnodiging voor van de werkgroep, maar noteer vast in uw
agenda de datum: woensdag avond 23 mei vanaf 20.00 op
landgoed Kerkendel.

Vernieuwen spoor tussen Stroe en
Apeldoorn

Strukton gaat het spoor vernieuwen tussen Stroe en
Apeldoorn. Ze starten in de nacht van 27 april en de
werkzaamheden duren tot 6 mei (9 dagen). Ook alle
spoorwegovergangen zijn tijdelijk niet te gebruiken. Met
bebording worden omleidingen aangegeven voor fietsers en het overige verkeer. Later volgt
meer informatie via de media en volgen er brieven aan bewoners. ProRail is te benaderen voor
vragen: https://www.prorail.nl/reizigers/werkzaamheden
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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.

