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75 jarig bestaan Kootwijk Vooruit
Het komende jaar is voor Kootwijk een jubileumjaar: de
vereniging bestaat 75 jaar!
We willen onze verjaardag uiteraard graag op gepaste wijze
vieren. Op welke wijze dat dit jaar mogelijk is, hangt af van het
verloop van de corona crisis. Helaas kunnen we daar nog geen
enkele voorspelling over doen. Om een voorbeeld van het
afgelopen jaar te geven: in de week dat de werkgroep
kerstmarkt voor het eerst zou vergaderen over de organisatie
van de kerstmarkt werd duidelijk dat de epidemie weer begon
toe te nemen. We hebben toen moeten besluiten om de
kerstmarkt niet door te laten gaan, terwijl we dat twee weken tevoren nog niet aan konden zien
komen.
Gelukkig komen de vaccinaties nu op gang, maar dat geeft nog geen garantie of, en wanneer,
er weer feestelijke groepsactiviteiten mogelijk zullen zijn. Want dat is voor ons een belangrijk
uitgangspunt: we moeten ons jubileumfeest goed en gezellig met zijn allen kunnen vieren, zoals
we dat gewend zijn. Dat betekent: het liefst zonder mondkapjes en zonder de anderhalve meter
samenleving. Een feest moet een feest zijn waar je zonder angst en beperkingen van kunt
genieten.
En dat zal vast op enig moment weer kunnen. Dan vieren we tegelijkertijd ons 75-jarig jubileum
en het einde van de corona beperkingen. We kunnen elkaar weer de hand schudden, misschien
een dansje wagen en genieten van een hapje en drankje op één van onze gezellige terrassen.
Om dit feest te organiseren, op een nader te bepalen moment, en wellicht ook andere dingen te
ondernemen die passen bij een 75-jarig jubileum, wil het bestuur van Kootwijk Vooruit u
oproepen om u aan te melden voor de feestcommissie of voor iets anders dat u vindt passen bij
deze verjaardag. Dat geldt voor iedereen: van mensen die hier geboren zijn tot de mensen die
net zijn komen wonen, voor jong en voor oud. Laat het een feest van en voor ons allemaal
worden!
U kunt zich per mail aanmelden bij René Benneker (benneke0@icloud.com).
Vermeld het s.v.p. als u al een concreet idee heeft of als u zich voor iets specifieks wilt inzetten.
Doe dat het liefst voor 31 januari, dan gaan we op grond van de binnengekomen reacties een
eerste bijeenkomst organiseren met de mensen die willen meehelpen met de organisatie van
ons jubileum.
Tot ziens, op enig moment in 2021!
Het bestuur van Kootwijk Vooruit

13 januari om 20.00 uur:
Digitale bijeenkomst Brandveiligheid
De Veluwe is het grootste aaneengesloten natuurgebied in
Nederland. In dit gebied bevinden zich diverse functies zoals woon, zorg- en bijeenkomstfuncties, daarnaast wordt er volop
gerecreëerd. In geval van een natuurbrand op de Veluwe kunnen
de gebruikers van deze functies bedreigd worden door rook of
brand. Dit kan reden zijn om over te gaan tot ontruiming van delen
van natuurgebieden.
Deze digitale bijeenkomst via Zoom is georganiseerd om de inwoners van Kootwijk voor te
bereiden op een natuurbrand. Tijdens deze bijeenkomst is het de bedoeling dat duidelijk wordt
wat elkaars verwachtingen, taken en verantwoordelijkheden zijn. Inwoners hebben namelijk ook
een eigen verantwoordelijkheid bij een ontruiming en kunnen bijvoorbeeld zelf ook (preventieve)
maatregelen nemen. Daarnaast wordt besproken wat van de betrokken diensten (brandweer,
politie, gemeente etc.) verwacht kan worden bij een ontruiming.
Wil je deelnemen aan de bijeenkomst Brandveiligheid?
Meld je dan uiterlijk dinsdag 12 januari per e-mail aan bij Simone (simone@lindt.demon.nl). Ook
nu is zij weer zo vriendelijk om via haar professionele Zoom abonnement een veilige verbinding
te verzorgen.
Aangemeld? Dan ontvang je uiterlijk 13 januari per e-mail een link waarmee je toegang krijgt tot
het Zoom overleg.
We beginnen om 20.00 uur. Tip: log iets eerder in en controleer of beeld en geluid goed werken.
Enkele praktische spelregels:
Iedereen wordt op ‘mute’ gezet: dit voorkomt dat iedereen door elkaar praat en niemand
elkaar kan verstaan.
Wie een vraag of opmerking heeft, steekt in beeld zijn hand op, zodat de voorzitter die
persoon het woord kan geven. Ook kan via de chat gereageerd worden.
Wij kijken uit naar een informatieve bijeenkomst!

Overlast langsfietsende scholieren
In de weken voor de laatste lockdown hebben we langs de Heetweg,
Asselseweg en Nieuw Milligenseweg herhaaldelijk last gehad van het
gedrag van enkele scholieren van het Fruytier College in Apeldoorn.
Zij gooien hun afval in de berm en schoppen regelmatig
afvalcontainers omver.
Het gaat om een beperkt aantal jongeren. We hebben al verscheidene malen contact gezocht
met de school. Hoewel de school niet verantwoordelijk is voor het gedrag van hun leerlingen
onderweg, stelt de schoolleiding veel in het werk om een eind te maken aan dit hinderlijke
gedrag. Onder meer door contact op te nemen met de betreffende ouders.
Daarvoor is het belangrijk om te weten over wie het gaat. Een foto helpt hierbij.
Ons contact op de school is de heer Wim de Reus, bereikbaar onder nummer 06 10394085.
We hopen dat het in 2021 beter gaat!

Voor uw agenda
Wegens corona dit jaar helaas geen nieuwjaarbijeenkomst.
Wel is er een aantal digitale bijeenkomsten gepland:
Woensdag 13 januari 2021 Informatiebijeenkomst Brandpreventie
Maandag 8 februari Wijkplatform
Donderdag 3 juni Wijkplatform
Maandag 18 oktober Wijkplatform
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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.

