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Uit de bestuursvergadering van 2 maart 2022
1. We hebben besproken hoe we een intern digitaal archief
voor de vereniging gaan opstellen. Dit ontbrak nog, maar
vinden we erg belangrijk. Eveliene de Jager gaat het
archief opzetten en samen met René Benneker beheren.
2. Staatsbosbeheer heeft verzocht of het bestuur voortaan naar aparte SBB vergaderingen met
andere dorpen kan komen zodat SBB niet meer aanwezig hoeft te zijn op het Wijkplatform. We
hebben besloten dat dit voor Kootwijk niet werkt. We hebben een Wijkplatform waar alle
inwoners naartoe kunnen gaan om te praten over onderwerpen die Kootwijk aangaan. Daar
hoort SBB wat ons betreft bij als belangrijke partij in ons dorp. Daarom zullen we SBB blijven
uitnodigen op het Wijkplatform en hen verzoeken om hieraan deel te nemen.
3. We hebben de jaarkalender voor Kootwijk Vooruit opgesteld (zie onderaan de nieuwsbrief).
We kijken uit naar veel leuke activiteiten en vooral de persoonlijke contacten die we zo gemist
hebben.
4. Onderwerpen voor de ledenvergadering. De agenda wordt opgesteld en tijdig naar de leden
verstuurd. Een belangrijk onderwerp is het dorpsontwikkelplan (DOP). Hier hebben we
uitvoerig over gesproken en de huidige status van de onderwerpen in het DOP
geïnventariseerd. Deze status zullen we voorleggen aan de leden en bespreken welke
onderwerpen worden doorgezet, toegevoegd en/of een update naar de huidige situatie
behoeven. Met onze gebiedsregisseur Michel ter Vaarwerk hebben we besproken waar de
gemeente ons kan ondersteunen. We zullen met de leden een reality-check moeten doen: wat
is haalbaar komende jaren en hoeveel vrijwilligers willen zich voor een onderwerp inzetten?
5. Bestuurslid Bob van Asselt heeft door drukke werkzaamheden helaas geen tijd meer voor zijn
werkzaamheden in het bestuur. Hij vindt het heel jammer, maar is genoodzaakt om zijn
bestuursfunctie neer te leggen met ingang van volgende ledenvergadering. Wij zullen Bob erg
missen in het bestuur, maar uiteraard respecteren wij zijn beslissing.
6. We bespreken het initiatief van bestuurslid René Benneker om een maandelijkse
dorpsborrel te gaan organiseren. Het lijkt ons erg gezellig en vooral leuk om elkaar
regelmatig te kunnen ontmoeten. Het plan is haalbaar en zodra de details zijn uitgewerkt delen
we het snel mogelijk met de leden.
7. Leuk bericht van Staatsbosbeheer: ons verzoek om de kerstbomenverkoop weer op te
kunnen starten is goedgekeurd! Datum en locatie volgt tegen het eind van het jaar.
8. Helaas hebben we ondanks de oproep in beide Kootwijk appgroepen niemand kunnen vinden
die de Landelijke Opschoondag op 19 maart voor Kootwijk wil organiseren. Deze gaat niet
door.

Van de Feestcommissie
Wat heerlijk dat alle coronabeperkingen zijn opgeheven. Hoog tijd
voor een aantal leuke activiteiten dit voorjaar!
2e Paasdag eieren zoeken
Op 18 april, kunnen de jongste inwonertjes van ons dorp om
10.30 uur op de Brink zoeken naar de door de paashaas zelf
verstopte eieren.
Koningsdag
Op 27 april vieren we in de ochtend op de Brink samen
Koningsdag. We beginnen om 9.00 uur met het gezamenlijk hijsen
van de vlag. Daarna zijn er allerlei leuke activiteiten zoals
oranjebitter drinken, samen zingen, plantjes ruilen en Heel
Kootwijk Bakt.
Oprichtingsfeest
14 mei is de oprichtingsdatum van Vereniging Kootwijk Vooruit. Op
deze dag gaan we leuke activiteiten organiseren voor het hele dorp,
van jong tot oud, iedereen kan meedoen. We starten om 14.00 uur
op de Brink met koffie en een heuse bladblaascompetitie. Welk
team kan het beste blazen en wint de eerste wisseltrofee (is dit de
start van een jaarlijkse traditie?). Daarna hebben we een geweldig
leuke activiteit waar we nog niet veel over willen verklappen, maar
bereid je voor op een reis 75 jaar terug in de tijd en alvast 25 jaar
vooruit. Klinkt dat niet spannend?
Heel graag tot ziens op deze leuke dagen!

Pagina 2:
Berichten voor Kootwijk van andere partijen
Klaverjassen: clinic op vrijdagavond 18 maart
Nu de coronamaatregelen tot het verleden behoren, blazen we onze klaverjasavonden in de
Plaza weer nieuw leven in. Aangezien we weten dat er verschillende mensen graag instructies
zouden krijgen hoe te klaverjassen, organiseren we op vrijdagavond 18 maart a.s. om 19:30
uur een klaverjas clinic onder leiding van Dick Jonkers.
Heb je ooit al eerder geklaverjast en heb je behoefte aan een opfriscursus of heb je nog
helemaal geen klaverjas ervaring? Meld je gerust aan via administratie@landgoedkerkendel.nl
Op deze manier kun je meedoen met onze maandelijkse klaverjasavonden, iedere 3e
vrijdagavond van de maand. Eerste klaverjasavond wordt gehouden op vrijdag 15 april a.s.
Administratie Landgoed Kerkendel - Karin Ruijer
Nieuwsbrief Staatsbosbeheer - Vrijwilligersgroep Kootwijk
De nieuwsbrief van maart staat op onze website. Klik hier om hem direct te lezen.
Nieuwe natuur bij Kootwijk
In de Barneveldse krant lazen we dat het ‘lelieveld’ tussen de Asselseweg en de Kerkendelweg
wordt herontwikkeld tot natuurgebied. Dit plangebied werd tot voor kort nog intensief gebruikt,
waarbij ook gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen werden toegepast. Dit past volgens
de provincie Gelderland - de nieuwe eigenaar van de gronden - niet in de natuurrijke omgeving,
waar tevens sprake is van extensieve landbouw. Het gebied wordt straks ingericht als
natuurakkers met aan de randen struiken en hoogopschietende kruidachtige beplanting. Tevens
worden er enkele wandelpaden aangelegd die aansluiten op de bestaande paden. Hiervoor
worden eventueel nog aanwezige hekwerken weggehaald.
De huidige open plek in het gebied blijft behouden. Het gaat namelijk om een gebied met een
hoge cultuurhistorische waarde, waar nog een mooi geïsoleerd stukje van enken zichtbaar is.
Rond 1830 maakte het plangebied al deel uit van de agrarische enclave rond Kootwijk. Het
gebied werd grotendeels begrensd door heide en stuifzand. Door de jaren heen ontstond er
steeds meer bos om de percelen heen. Dwars door het plangebied zijn op oude kaarten altijd
struiken en een houtwal te zien geweest, vermoedelijk bedoeld om de landbouwgrond te
beschermen tegen stuivend zand. Het zuidelijkste deel van het gebied bleef lange tijd heide,
maar werd rond 1950 alsnog in gebruik genomen als landbouwgrond.

Jaarkalender Kootwijk Vooruit 2022*
Datum
30 maart
6 april
18 april
19 april
27 april
4 mei
11 mei
14 mei
1 juni
21 juni
6 juli
3 augustus
7 september
24 september
5 oktober
13 oktober
2 november
23 november
3 december
7 december
december
december

Activiteit
Wijkplatform
Inloop bij het bestuur
Paaseieren zoeken
Ledenvergadering
Koningsdag
Dodenherdenking
Inloop bij het bestuur
Oprichtingsdatum vereniging
(diverse activiteiten)
Inloop bij het bestuur
Wijkplatform
Inloop bij het bestuur
Inloop bij het bestuur
Inloop bij het bestuur
Burendag
Inloop bij het bestuur
Wijkplatform
Inloop bij het bestuur
Ledenvergadering
Sinterklaas
Inloop bij het bestuur
Kerstbomen verkoop
Kerstmarkt

Tijd / locatie
19:30 uur in ’t Hilletje
19:30 uur De Kamp
10:30 uur op de Brink
19:30 uur Kerkendel
9:00 uur op de Brink
Begraafplaats
19:30 uur De Kamp
14:00 uur op de Brink
19:30 uur De Kamp
19:30 uur in ’t Hilletje
19:30 uur De Kamp
19:30 uur De Kamp
19:30 uur De Kamp
n.t.b.
19:30 uur De Kamp
19:30 uur in ’t Hilletje
19:30 uur De Kamp
19:30 uur Kerkendel
n.t.b.
19:30 uur De Kamp
n.t.b.
n.t.b.

*wijzigingen voorbehouden

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.

