Activiteiten 2019, oproep voor hulp bij organisatie
activiteiten en werkgroepen dorpsvisie, sporten op
Kerkendel en excursie Zanderdennen.

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Kootwijk Vooruit 20191 februari

Vergaderdata en activiteiten 2019

In deze eerste nieuwsbrief van 2019 geven wij een voorlopig
overzicht van de vergaderdata en activiteiten die voor dit jaar
op de agenda staan. Uiteraard alles onder voorbehoud!

Zaterdag 23 maart Opschoondag
Maandag 22 april Paaseieren zoeken
Donderdag 25 april Ledenvergadering
Zaterdag 20 april Excursie Zanderdennen
Zaterdag 27 april Koningsdag
Zaterdag 4 mei Dodenherdenking
Donderdag 6 juni Wijkplatform
Zaterdag 21 september Burendag
Maandag 21 oktober Wijkplatform
Woensdag 13 november Ledenvergadering
Zaterdag 30 november Sinterklaasfeest

Oproep organisatie activiteiten

Ook dit jaar is er weer een aantal activiteiten waar iedereen
aan mee kan doen. Maar dat kan alleen met jullie hulp en
ondersteuning. Je kunt je voor elk van de onderstaande
activiteiten aanmelden via info@kootwijkvooruit.nl om hand en
spandiensten te verrichten of de organisatie ervan op je te
nemen. Daarnaast zijn nieuwe ideeën en initiatieven ook
welkom!
Op 22 april is het weer paaseieren zoeken voor de
kinderen en hun (groot)ouders. Als je hier het voortouw in
wilt nemen graag! Jij zorgt dan voor het verstoppen van de
eieren, de startplaats en het verdere verloop van deze
leuke activiteit.
Koningsdag is weer op 27 april en daarvoor is iemand (of
zijn meerdere mensen) nodig die de koffie en thee verzorgt
voor de activiteit ‘Heel Kootwijk Bakt’. En 's middags
kinderspelletjes of een andere leuke activiteit voor het hele
gezin zoals een fietstocht. Denkt u mee?
Op 4 mei vindt weer de Dodenherdenking plaats, daar zal
het bestuur van Kootwijk Vooruit het voortouw nemen. Als
er iemand is die graag een mooi gedicht wil laten horen ter
gelegenheid van de samenkomst op de begraafplaats, dan
horen wij dat graag.
Burendag zal zijn op 21 september van dit jaar. Vorig jaar
hadden we een geweldige opkomst met hapjes en
drankjes. Graag willen we jullie uitnodigen om deze
activiteit te herhalen en zoeken we een handige en
praktische geest die de organisatie hiervan op zich wil
nemen.
Het lijkt ver weg, maar Sinterklaas is zo weer in Kootwijk
en wel op 30 november. Denk vast na of je hier aan mee
wilt doen als organisator of wilt helpen met de organisatie.
De Kerstmarkt zal zijn op 21 december en ook daarvoor
geldt: wil je actief betrokken zijn bij de organisatie ervan,
laat ons dat dan weten!

Aanmelden voor werkgroepen Dorpsvisie
Nu het DOP is vastgesteld en gepresenteerd aan de gemeente is de volgende stap om de
plannen te realiseren. Omdat je niet alles tegelijk kunt doen, heeft het bestuur van Kootwijk
Vooruit van de thema's die de bewoners de hoogste prioriteit hebben gegeven telkens twee
ideeën opgepakt. Om deze tot uitvoering te brengen is het nodig dat mensen zich actief gaan
inzetten voor zo'n idee/plan. Bij elk idee moet een aantal mensen in een werkgroep actief
worden, om het idee te vertalen in actie.
Het bestuur van Kootwijk Vooruit heeft de opdracht om dit te organiseren en in goede banen te
leiden. Op onze website leest u hoe dat in z'n werk gaat en welke werkgroepen er gevormd
moeten worden.
Iedereen kan zich aanmelden voor een werkgroep door voor 1 april een mail te sturen aan
info@kootwijkvooruit.nl: Geef daarin duidelijk aan voor welke werkgroep u zich wil inzetten. Er
zullen (waar dat al kan) in overleg bijeenkomsten worden georganiseerd voor mensen die zich
hebben aangemeld. Op de ledenvergadering van 25 april zullen we bekendmaken welke
werkgroepen er van start zullen gaan.
Is er een thema waar u mee aan de slag wilt dat hier niet is uitgewerkt? Geef dat aan via
info@kootwijkvooruit.nl. Het moet wel een thema zijn dat in het DOP is vermeld!

Sportfaciliteiten Kerkendel

Op 8 februari jl. heeft u een mail ontvangen met informatie over het
gebruik van de sportvoorzieningen op Landgoed
Kerkendel. Inmiddels hebben zich 11 gezinnen aangemeld. Er zijn
20 gezinnen nodig om het financieel mogelijk te maken. Dus, grijp
uw kans en meld u aan!
Wilt u zich aan melden dan dient u:
Voor 1 maart a.s. een mail te sturen aan info@kootwijkvooruit.nl, met daarin namen van de
personen en het adres.
Tevens digitaal foto/foto’s van deze personen bijvoegen. Als dat niet lukt kunnen de
gegevens en de foto ook bij de penningmeester ingeleverd worden. Zonder deze gegevens
kan de aanvraag niet worden verwerkt.
Tevens dient voor 1 maart a.s. € 30,- overgemaakt te zijn op het bankrekeningnummer van
Kootwijk Vooruit: NL83RABO0300752881 met als omschrijving: ‘betaling gebruikspas voor
het jaar 2019 van de volgende personen:…., woonachtig op .... ‘. De persoonsnamen
moeten met voor- en achternaam en straatnaam worden weergegeven.
De uitgebreide spelregels vindt u op onze website

Excursie naar De Zanderdennen

Kootwijk Groen organiseert op 20 april onder leiding van Wim
Huijsman een excursie naar de Zanderdennen.
Duur van de excursie: ca 2 uur
Datum: 20 april 2019
Aanvang: 10:00 uur
Plaats van samenkomst: T-splitsing Drift/Duinweg
Aanmelden via jeannelouise@hetnet.nl
Lees meer over Kootwijk Groen en deze excursie op de website van
Kootwijk Vooruit

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.

