Nieuws over de ledenvergadering, enqûete Kerkendel,
Sinterklaas, Kerstmarkt en Eindejaarsboekje

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Kootwijk Vooruit 2018november

Ledenvergadering 14 november
Let op: aanvang 19.30!
Locatie Landgoed Kerkendel

Agenda

1. Opening
2. Verslag voorjaarsvergadering 11 april 2018
3. Bestuursmededelingen
a. Nieuwe leden en bericht van verhindering
b. Vanuit het Wijkplatform
c. Uitkomst enqûete gebruik faciliteiten Kerkendel
d. Diverse mededelingen
4. Rondvraag
5. Om 20.00 uur pauze en inloop voor bespreking DorpsOntwikkelPlan
6. Na de pauze geeft de werkgroep DOP een presentatie over het concept

Dorpsplan. We gaan er met elkaar over in gesprek. U ontvangt hiervoor nog een
aparte uitnodiging die huis-aan-huis verspreid wordt.

Nieuws van Landgoed Kerkendel

Deze week ontvangt u in uw mailbox een kleine enquete over het
gebruik van de sportfaciliteiten en de kosten daarvan. Tijdens de
ledenvergadering wordt de uitkomst van de enquete besproken.
Iedere eerste vrijdag van de maand is er weer 'soos' in de Plaza van
Kerkendel. Dé gelegenheid om gezellig bij te praten met
dorpsgenoten, een potje te biljarten of te klaverjassen. Van harte
welkom!

Sinterklaasfeest 1 december Landgoed
Kerkendel

Ook dit jaar brengt de Goedheiligman een bezoek aan Kootwijk. Op
zaterdagmiddag 1 december worden alle Kootwijkse kinderen
uitgenodigd om naar Landgoed Kerkendel te komen. Meer informatie
volgt nog.

Kerstmarkt 22 december

Ook dit jaar wordt er weer een gezellige en een sfeervolle
kerstmarkt georganiseerd en wel zaterdag 22 december
van12 tot 18 uur op de Brink.
Het is leuk als inwoners, hun familieleden of
kennissen zelf dingen willen maken en aanbieden op de
markt. Denk bijvoorbeeld aan eetbare producten zoals
zelfgemaakte jam, zelfgebakken kerstkoekjes of een
overheerlijke paté en aan kleine kadootjes voor de kerst.
We houden de prijs van het huren van een kraam altijd zo
laag mogelijk en je kunt ook met meerdere mensen een
kraam delen.
’ t Hilletje zal de happen en de drank verzorgen, u kunt
genieten van live muziek en natuurlijk organiseren we leuke activiteiten voor de kinderen.
Ook dit jaar is er weer een loterij waarvoor we loten gaan verkopen, zowel van tevoren als op de
markt zelf. Wij hopen dat er sponsoren zijn die een prijs willen aanbieden. We denken hierbij
aan uitjes zoals een avondje theater, een museumbezoek, een activiteit met paarden, een
lunch, een kop koffie met taart of een middagje wellnes. Of een mooi product dat u ter
beschikking wilt stellen. Dat kan variëren van koffiebonen tot een dekbedhoes, het zijn maar wat
voorbeelden. Misschien kent u iemand die zoiets wil aanbieden? Het is een mooie manier om
uw bedrijf onder de aandacht te brengen.
Als u zin hebt om iets lekkers te maken voor de kerstmarkt of een ander product wilt verkopen,
als u een leuk idee heeft of vragen, laat ons dat dan weten. Stuur een mail naar
peter.bloemendal@hetnet.nl of l@emanuel.nl Bellen mag ook: 06 2332 4902.

Eindejaarsboekje

De voorbereidingen voor het eindejaarsboekje zijn alweer
begonnen. De redactie vindt het heel fijn als u ons helpt
met uw bijdrage in de vorm van een verhaal, foto's of
wistudatjes.
Thema: de warme droge zomer
Het afgelopen jaar was bijzonder warm en droog. Daar
willen we een fotocollage van maken. Heeft u van de
zomer leuke foto's gemaakt van bijvoorbeeld een
waterballet of een stralende zon? Wij ontvangen ze graag!
Stuur uw bijdrage vóór 20 november naar
info@kootwijkvooruit.nl
Advertentie plaatsen?
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, € 40,00 voor een hele pagina A4 en €
25,00 voor een halve pagina. Informatie via info@kootwijkvooruit.nl
NB: de redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren of te bewerken

Data komende activiteiten
Woensdag 14 november Ledenvergadering
Zaterdag 1 december Sinterklaasfeest
Zaterdag 22 december Kerstmarkt
Zaterdag 12 januari 2019 Nieuwjaarsreceptie

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.

