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Kunstkijkroute ook in Kootwijk
In het weekend van 6, 7 en 8 september kunt u op 18 locaties
in de gemeente ateliers of expositieruimtes bezoeken van
kunstenaars in de Gemeente Barneveld. In ons dorp kunt u
een bezoek brengen aan galerie ‘De Brummelhof’ of aan het atelier van Stien van Ee. In totaal
doen 41 kunstenaars mee in Kootwijk, Kootwijkerbroek, Stroe, Voorthuizen en Barneveld. De
kunstvormen zijn divers: van abstract tot figuratief, van glas tot quilt en van glaskunst tot
sieraden. U leest alles over de kunstenaars, de locaties en de openingstijden op de website
https://kunstkijkroutegemeentebarneveld.nl

Zaterdag 21 september Burendag
Net als vorig jaar vieren we Burendag dit jaar op z'n 'Amerikaans'.
Op zaterdagmiddag 21 september bent u van harte welkom om vanaf
een uur of half 5 in de schuur van het Zwarte Paard aan de Nieuw
Milligenseweg 1 te komen om gezellig met alle Kootwijkse buren bij te
praten. Neemt u weer lekkere zelfgemaakte hapjes en uw eigen
drankje mee?

Open Monumentendag Radio
Kootwijk
Op 14 en 15 september bent u welkom in Radio Kootwijk om
binnen te kijken en het bijzondere verhaal achter het wonderlijke
bouwwerk 'De Kathedraal' te ondekken. Zie voor meer info:
https://www.openmonumentendag.nl/monument/zendstation-radiokootwijk/

Onderhoudsronde ruiterpaden
Op 12 oktober staat de volgende onderhoudsronde voor de
ruiterpaden op de midden Veluwe op de kalender. Sinds het
afgelopen jaar helpen veel gebruikers van deze ruiter- en
menroutes mee om deze te onderhouden. Op deze manier is
het mogelijk onze mooie omgeving voor deze doelgroep tegen
laagdrempelige voorwaarden toegankelijk te houden. De komende werkdag zal gericht zijn op
het snoeien van begroeiing langs de paardenpaden en het vrij snoeien van kruisingen om het
zicht te verbeteren. Voorafgaand wordt een inventarisatie uitgevoerd waar de werkzaamheden
het meest nodig zijn zodat op 12 oktober doelgericht gewerkt kan worden. Tijdens deze
inspectie vindt tevens een beoordeling plaats naar zwaarte van het pad (bodemstructuur),
snoeiwerk, noodzaak om te slepen, egaliseren met groot materieel, aanwezigheid van
moddergaten en plassen, noodzaak voor bladblazen en zaken rond bebording. Met deze extra
informatie kan het onderhoud zo gericht mogelijk uitgevoerd worden en de paardenpaden zo
veilig mogelijk gehouden.
Wil je ook helpen op deze leuke maar zeker ook nuttige middag meld je dan aan via
paardenvriendenveluwemidden@gmail.com en ontvang meer informatie over tijd en plaats van
vertrek.

Infoavond Staatsbosbeheer
Op woensdag 2 oktober is er in het dorpshuis van Radio Kootwijk een
informatieavond over het heideherstel en stuifzandherstel op Veluwemidden. De officiële uitnodiging volgt later. Alles bewoners van Kootwijk en
Radio Kootwijk zijn hiervoor uitgenodigd.

Bijenhotel
Op verzoek van Kootwijk Groen wordt er in het najaar door inwoners
belangeloos een bijenhotel gemaakt. Bouwbedrijf M. Waaijenberg levert
gratis het materiaal aan. Er wordt gezocht naar een geschikte locatie, bij
voorkeur op het zuiden en bij een bloemrijke akker, onder toezicht en
duidelijk zichtbaar voor passanten, zodat het informatiebord goed leesbaar
zal zijn. Is er bij jou in je tuin een geschikte plek voor een bijenhotel, laat het
dan weten aan Kootwijk Groen. Zij nemen dan z.s.m contact met je op.

Kerstmarkt 21 december
Ook dit jaar hopen we weer op veel enthousiasme voor de
Kerstmarkt. Dankzij de leuke kramen, de vele bezoekers en de vele
handen van vrijwiliigers is deze markt altijd zo’n succes. We kunnen
veel vrijwiliigers gebruiken, vele handen maken licht werk. Heeft u zin
om ons te helpen? Geeft u zich dan op bij Peter Bloemendal: peter.bloemendal@hetnet.nl
Er zijn verschillende taken, van borden neerzetten voor het verkeer tot het vinden van
sponsoren voor prijsjes voor de loting. Van het plaatsen van de kramen tot het ophangen van de
lampjes. Alvast dank en we hopen u allemaal te zien op een witte Brink!
De Kerstmarktcommissie

SamenLoop voor Hoop
De organisatie van de eerste SamenLoop voor Hoop
Apeldoorn laat trots weten dat het definitieve eindbedrag €
66.074,63 is. Dit eindbedrag is deze week overgemaakt naar
het KWF en kan nu besteed gaan worden aan
wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Een prachtig
resultaat dat ook mede dankzij team 'Kootwijk' is behaald!

Het bestuur van De Stichting Kootwijk Cultureel, de organisator van het
Theater op t Zand, vraagt uw aandacht voor het volgende: een aantal
bestuursleden van deze mooie club zit al lang in het bestuur en heeft
aangegeven aan iets anders toe te zijn. Om de continuïteit te
waarborgen zijn we daarom op zoek naar personen die een kijkje willen
nemen in dit bestuur. Ons voorstel is dat geïnteresseerden met ons
meekijken hoe de organisatie van de 20e editie van dit prachtige festival
verloopt om vervolgens de keus te maken om al dan niet zitting te
nemen in het bestuur en als bestuurslid de 21e editie te helpen organiseren.
Voor informatie kunt u zich wenden tot: Peter Bloemendal, 06-20117802 of Jan van Iwaarden
06-54690609

Datum ledenvergadering gewijzigd
De ledenvergadering van Kootwijk Vooruit stond in eerste instantie op de agenda voor 13
november. Deze datum is gewijzigd. Het is nu woensdag 20 november, aanvang 20.00 uur,
locatie Landgoed Kerkendel. Op de agenda deze avond staat o.a. bestuursverkiezing. Door het
aftreden van de voorzitter ontstaat er een vacature in het bestuur. Voelt u zich betrokken bij de
leefbaarheid van ons dorp en lijkt het u leuk om uw steentje bij te dragen? Meldt u zich dan aan
als kandidaat-bestuurslid via info@kootwijkvooruit.nl of bij een van de bestuursleden.

Data om in uw agenda te noteren

Zaterdag 21 september: Burendag
Woensdag 2 oktober: Info-avond SBB
Zaterdag 12 oktober: Onderhoudsronde ruiterpaden
Maandag 21 oktober 20.00 uur 't Hilletje: Wijkplatform;
Woensdag 20 november 20.00 uur: ledenvergadering
Zaterdag 30 november: Sinterklaasfeest
Zaterdag 21 december: Kerstmarkt op de Brink

Website

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.

