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Activiteiten Koningsdag 2018 Kootwijk
9:30 uur Vlag hijsen op de Brink
Hijsen van de vlag en het zingen van het Wilhelmus onder het genot
van een oranjebitter. We gaan deze vlag hijsen aan een nieuwe mast,
die we kunnen kopen dankzij een genereuze bijdrage van het
Oranjefonds en van de gemeente Barneveld.
10:00 uur Half Kootwijk bakt en heel Kootwijk mag meeëten!
Leuk als u uw eigen gebakken taart of koekjes meebrengt zodat we elkaars bakkunsten kunnen
proeven.
10:30 - 13.00 uur Vrijmarkt en Plantjesruilmarkt
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om op de Brink zijn overtollige spulletjes en speelgoed
aan te bieden aan iemand anders die het misschien goed kan gebruiken!
Tegelijkertijd: plantjesruilmarkt. Geef overtollige tuin- en kamerplanten aan een ander. Scoor het
plantje dat u nog niet heeft!
Er is een speelkussen voor de kinderen
16.00 - 19.00 uur Muziek en gezelligheid bij Gasterij 't Hilletje
Bij gasterij 't Hilletje speelt de Folk University Jazzband. De band bestaat uit een zestal
enthousiaste muzikanten die voor u sfeervolle klassieke jazz zullen spelen.
Kinderen kunnen zich vermaken in de buitenspeeltuin en op het springkussen, terwijl u kunt
genieten 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!
Vrijdag 4 mei: 19.00 uur begraafplaats: Dodenherdenking;
Woensdag 23 mei: 20.00 uur Landgoed Kerkendel: startbijeenkomst
Dorpsontwikkelplan (uitnodiging volgt).

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.

