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SamenLoop voor Hoop
Aankomend weekend loopt Team Kootwijk mee in de
Samenloop voor Hoop van het KWF in Apeldoorn. Wil
jij hen en het goede doel ook een hart onder de riem
steken? Dat kan!

Kaarsenzakken
Tijdens de kaarsenceremonie op 29 juni om 22:30 in het Mheenpark branden duizenden
kaarsenzakken langs het wandelparcours. Deze kaarsenzakken zijn gepersonaliseerd en
bevatten vaak de meest mooie, ontroerende en hartelijk boodschappen. Erg indrukwekkend om
dit te zien en u bent allen van harte uitgenodigd.
Zou u ook een kaarsenzak willen kopen en voorzien van een boodschap? Dat kan! Heel erg
graag zelfs! Hoe meer kaarsenzakken er verkocht worden voor €5 per stuk, des te lichter het zal
worden in de donkere nacht! Eveliene en André zullen komende week langs de huizen gaan om
de zakken te verkopen. Mist u ze, deze kaarsenzakken zijn ook te verkrijgen bij Eveliene en
André van de Pastorie aan de Nieuw Milligenseweg 26. Kom ze vooral ophalen!
Tijdens het evenement kun je op zaterdag van 18:00 tot 20:00 uur je eigen kaarsenzak(ken)
langs de route komen zetten. Of je levert jouw zak(ken) in bij André en Eveliene. Aan de deur of
in de brievenbus.

Bezoeken
De Samenloop voor Hoop is een prachtig evenement om te bezoeken. Er zijn diverse sprekers,
activiteiten, live-muziek, een kinderspeeltuin, de kinderloop met Clown ZieZo en een braderie.
Kom je het evenement bezoeken op 29 juni vanaf 13:30 tot en met zondag 30 tot 14:00 uur.
Ons team is te vinden bij kraam nummer 19. Team Kootwijk.

Doneren
Wilt u Team Kootwijk en KWF alleen financieel steunen? Dat kan natuurlijk ook, door te doneren
via deze link: https://acties.samenloopvoorhoop.nl/kootwijkinactievoorkwf

Project huiszwaluwtil Kootwijk
Hoe zat het ook al weer? Het gaat niet goed met onze zwaluwen.
Bekend is dat sinds 1970 het aantal huiszwaluwen in Nederland
is afgenomen met 80%. De achteruitgang hangt vermoedelijk
samen met de sterke afname van insecten. Hetzelfde geldt voor
de beschikbaarheid van nestmateriaal en nestlocaties.
Daarom was 2018 door Sovon (vogelonderzoek) en
Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot Jaar van de
Huiszwaluw. Het zou mooi zijn als wij als dorp Kootwijk een
bijdrage leveren om de huiszwaluw te helpen.
Op de ledenvergadering van Kootwijk Vooruit op donderdag 25 april jl. heeft Mary Huijsman het
idee om een huiszwaluwtil in Kootwijk te realiseren toegelicht. Ook anderszins willen we
zwaluwen (de huis- en boerenzwaluw) waar mogelijk helpen bij hun voortbestaan in onze
leefomgeving. Een werkgroepje is met een plan aan de slag gegaan en zal de bewoners van
Kootwijk via Kootwijk Vooruit informeren en bij het project betrekken.
Inventariseren
In de laatste week van mei jl. is een oproep via Kootwijk Vooruit en Kootwijk Groen gedaan om
nestlocaties aan te melden van huis- en boerenzwaluw. Deze aangemelde locaties zijn door
Aart en Mary bezocht. Enthousiast hebben bewoners verteld over de aanwezigheid van huis- en
boerenzwaluw. Maar ook ervaarden enkele bewoners dusdanig overlast wat hen noopte tot
maatregelen om nestvorming door huiszwaluw te ontmoedigen. Heel mooi is dat na aanbieden
van hulp bij aanbrengen mestplankjes er enthousiasme is ontstaan om de huiszwaluw nog meer
te helpen. Zo mag er i.s.m. bewoners kunstnestjes aangebracht worden om het aantal nesten
uit te breiden en enigszins te sturen waar de nesten zich bevinden. Is een nestlocatie van m.n.
huiszwaluw nog niet bij ons bekend, of weet u dat niet zeker, dan horen wij dat graag. Neem
daarvoor contact op met Aart Buurma buurmaadmiraal@hetnet.nl.
Fietsexcursie zaterdag 1 juni jl.
Met 16 deelnemers hebben we nestlocaties van huis- en boerenzwaluw bezocht. Niet alleen
Aart en Mary hebben e.e.a. over huis- en boerenzwaluw verteld, maar ook de bewoners
deelden enthousiast hun ervaringen met deze vogels. Op 1 locatie bevind zich zelfs een kerkuil,
heel bijzonder. Aart heeft verteld over de verschillende zwaluwsoorten; huiszwaluw,
boerenzwaluw en gierzwaluw hebben we onderweg gezien. De oeverzwaluw leeft in de buurt
van water en is niet in Kootwijk te zien. Als laatste kwam de mysterieuze nachtzwaluw aan bod
die in de schemer met zijn karakteristieke zang o.a. op de Stroeërheide is waar te nemen. Noot;
de nachtzwaluw is niet verwant aan de andere zwaluwen maar is een geheel eigen soort.
Met dank aan de deelnemers voor de belangstelling en de eigenaren van de nestlocaties voor
de gastvrijheid!
Stand van zaken
Op dit moment onderzoekt de werkgroep enkele opties voor de locatie van de til.
Fondsenwerving heeft eveneens de aandacht en er wordt binnenkort gestart met het maken van
een bouwtekening.
Vragen
Stel gerust uw vragen zoals ‘heb ik boeren- of huiszwaluwen onder dak, hoe herken ik ze?’, ‘wat
kan ik nog meer doen voor zwaluwen’, ‘hoe leven boeren- en huiszwaluw, waar zijn ze in de
winter?’ enz.
Werkgroep zwaluwtil voor Kootwijk
Aart Buurma, Renate van Maanen, Marjo van de Berg (Kootwijk Vooruit), Roel van Ee, Mary
Huijsman (projectleider)

Data om in uw agenda te noteren
Zaterdag 29/zondag 30 juni: SamenLoop voor Hoop
Zaterdag 20 juli: Theater op 't Zand
Zaterdag 21 september: Burendag
Maandag 21 oktober 20.00 uur 't Hilletje: Wijkplatform;
Woensdag 13 november 20.00 uur Landgoed Kerkendel: ledenvergadering
Zaterdag 30 november Landgoed Kerkendel: Sinterklaasfeest
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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.

