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Verslag ledenvergadering
Op dinsdag 19 april jl. vond de ledenvergadering plaats in de
Plaza van Landgoed Kerkendel. De eerste keer sinds lange tijd
dat we elkaar weer live konden treffen en misschien was het
daarom extra gezellig nadien aan de bar.
De opkomst was weer goed met 36 aanwezigen (naast het
bestuur) en dat is altijd heel fijn. Het verslag van de vergadering kun je via deze link lezen op de
website. Dank aan alle aanwezigen en tot de volgende vergadering op 23 november.

14 mei oprichtingsdag! KOM JIJ OOK?
Op zaterdagmiddag 14 mei organiseren we een feestelijke
middag ter ere van de oprichtingsdatum van de vereniging
Kootwijk Vooruit. Om 14:00 uur is iedereen uitgenodigd op De
Brink waar we starten met koffie, thee en iets feestelijks om te
eten.
Daarna gaat de eerste enige echte Kootwijkse
bladbaasvoetbalcompetitie (onthouden voor scrabble) van
start op het weiland van Jan-Wout en Stien. Het belooft een
hilarisch spektakel te worden en we hopen op een groot aantal
deelnemers! Mannen, vrouwen, kinderen, iedereen die een
bladblazer kan vasthouden kan meedoen.
Onze onpartijdige scheidsrechter is René Benneker. Hij zal de
spelregels uitleggen (blaas de bal in het doel van de
tegenstander) en de scores bijhouden. We hebben uiteraard
een (wissel)trofee voor het winnende team.
Wil jij meedoen? Geef je dan op via info@kootwijkvooruit.nl met een team van maximaal drie
personen. Geef je team een naam en eventueel een leuke outfit. Ook als je geen team hebt maar
wel graag mee wilt doen kun je je opgeven, wij delen je dan bij een team in.
Na deze hilarische competitie gaan we terug naar De Brink voor het tweede onderdeel van deze
middag, namelijk een fotografische reis door de tijd. Ook hier wordt jullie actieve inzet zeer
gewaardeerd. De precieze invulling van deze activiteit houden we nog even geheim, maar er gaat
zeker gelachen en nog lang over nagepraat worden.
Voor dit onderdeel hoef je je niet vooraf op te geven maar ook hier geldt, hoe meer deelnemers
hoe leuker…. dus doe vooral mee! Geen fan van bladblazers of kunnen je oren de herrie niet
verdragen? Kom dan alleen voor het tweede onderdeel dat waarschijnlijk rond 15:30 uur zal
beginnen.
Dan nog een oproep. Het budget van Kootwijk Vooruit staat toe dat wij na afloop gezellige bubbels
aanbieden. Maar hoe leuk zou het zijn als we ook wat te happen en wat meer te drinken zouden
hebben. Daarom een oproep om iets mee te nemen. Dat mag een fles cola, een zelfgemaakt
borrelhapje of gewoon iets uit de winkel zijn. Niets moet, maar er staat een tafel klaar voor
meegebrachte drankjes en hapjes.
Heel graag tot ziens op zaterdagmiddag 14 mei!
De feestcommissie

Verslag van de feestcommissie
We kijken terug op twee geslaagde activiteiten.
De eerste was
Koningsdag waarbij
we wel 50 mensen
hebben mogen
verwelkomen ondanks
het vroege uur. De
taarten en de
oranjebitter smaakten
weer heerlijk! We
hebben plantjes
geruild, gezongen en
vooral fijn bijgepraat. Het was een zeer
geslaagde ochtend.

Afgelopen woensdag
4 mei was de dodenherdenking op het
kerkhof. Ook hier
waren weer veel
mensen aanwezig. Dit
jaar was er een
toespraak van onze
voorzitter Roel van Ee
en werd er een
gedicht voorgelezen
door de 11 jarige Sven Potappel uit Kootwijk.
Wat deed hij dat super goed!

Pagina 2:
Berichten voor Kootwijk van andere partijen
Ingekomen van de Gemeente Gelderland:
Natuurherstel op de Veluwe
Zoals u wellicht weet werkt de provincie Gelderland samen met gemeenten, waterschappen en
natuurbeherende organisaties aan natuurherstel op de Veluwe. Met als doel dat we kunnen
blijven genieten van onze eeuwenoude bossen, uitgestrekte heide en zeldzame vogels en
planten als de zwarte specht, grauwe klauwier en drijvende waterweegbree. Samen nemen we
maatregelen om de natuur en biodiversiteit op de Veluwe te versterken en herstellen. Dit als
uitwerking van het Natura 2000-beheerplan Veluwe. Om zo een sterke en gezonde Veluwe te
realiseren waarop we trots kunnen zijn.
Vijf herstelprogramma’s
De maatregelen worden uitgewerkt in vijf herstelprogramma’s. Het eerste herstelprogramma het recreatiezoneringsplan – waarover wij u eerder informeerden – is inmiddels in concept
vastgesteld. De komende maanden worden de andere vier herstelprogramma’s voltooid. Deze
gaan respectievelijk over de bossen, heide en stuifzanden, vennen en venen en beken.
In de herstelprogramma’s nemen we concrete, locatiespecifieke maatregelen gericht op het
tegengaan van de negatieve effecten van vermesting, verzuring door stikstof en op het oplossen
van knelpunten door verstoring, versnippering en verdroging.
Informeren
Om u te informeren over het hoe en waarom en de stand van zaken hebben wij de
factsheet Natuurherstel op de Veluwe gemaakt. Deze kunt u hier bekijken.
Met vriendelijke groet,
Projectteam natuur op de Veluwe
Provincie Gelderland

Jaarkalender Kootwijk Vooruit 2022*
Datum
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
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 De Kamp
14:00 uur op de Brink
19:30 uur De Kamp
20:00 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
20:00 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.

