Nieuws over Boomplantdag, Opschoondag, opening
Faunapassage en Paaseieren zoeken

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Kootwijk Vooruit 2019-2
april

Agenda voorjaarsvergadering donderdag 25 april
Locatie: landgoed Kerkendel
Aanvang: 20.00 uur
1. Opening
2. Verslag ledenvergadering 14 november 2018, zie: http://www.kootwijkvooruit.nl
3. Bestuursmededelingen
a. bericht van verhindering
b. nieuwe leden
c. diverse mededelingen
4. Jaarverslag secretaris (zie eindejaarsboekje 2018)
5. Verslag kascommissie
6. Jaarverslag penningmeester
7. Het opzetten van een ‘Gesprek-appgroep’
8. Rondvraag
9. Pauze
10. Bespreking van de voortgang Dorpsvisie en de samenstelling van de diverse werkgroepen.
Voor leden van Kootwijk Vooruit en niet-leden.

Maandag 22 april Paaseieren zoeken
De paashaas nodigt alle Kootwijkse kinderen uit om op maandag 22
april om 13.30 uur naar de Brink te komen.
Hij heeft op een geheime plek weer een heleboel eieren verstopt. Wie
kan ze vinden?
Na afloop is er voor alle kinderen iets lekkers en voor de grote mensen
koffie of thee.

Zaterdag 27 april Koningsdag

Dit jaar viert de koninklijke familie Koningsdag in Amersfoort, héél dichtbij
dus. Maar wilt u het nog dichterbij vieren? Dan blijft u gewoon in Kootwijk.
Wat is er deze dag te doen?
9.30 uur Hijsen van de vlag op de Brink
10.00 uur Heel Kootwijk bakt! We dagen u uit om een lekkere taart te
bakken en mee te nemen naar de Brink. Een deskundige jury
beoordeelt de baksels en de overige aanwezigen proeven natuurlijk
gezellig mee! Uiteraard onder het genot van koffie, thee of limonade.
Vrijmarkt en plantjesruilmarkt: Na de taart en de koffie mag
iedereen op de Brink zijn of haar overtollige spulletjes en speelgoed
aanbieden. Tegelijkertijd: plantjesruilmarkt. Geef overtollige tuin- en
kamerplanten aan een ander. Scoor het plantje dat u nog niet heft!
Springkussen voor de kinderen tijdens de ochtendactiviteiten
15.00 Klootschieten. Bij dit spel gaat het om het werpen van een kloot
(bal) over een uitgezet parcours met zo weinig mogelijk worpen. Twee
teams strijden tegen elkaar; we verzamelen op de Brink.
16.00 - 19.00 uur Muziek en gezelligheid bij Gasterij 't Hilletje met de
Folk University Jazzband. De kok heeft een speciaal Koningsdagmenu
samengesteld.

Zaterdag 4 mei Dodenherdenking
Op de begraafplaats aan de Kerkhofweg is ieder jaar op 4 mei om 19.00 uur een korte
herdenking.

Samenloop voor de hoop
Op 29 en 30 juni organiseert KWF een bijzonder evenement in
Apeldoorn: de Samenloop voor Hoop. Dat is een 24-uurs
wandelestafette om samen stil te staan bij kanker en om geld
op te halen voor onderzoek.
Tijdens de Samenloop voor Hoop lopen teams mee die
gedurende 24 uur steeds minimaal één wandelaar in het parcours hebben lopen. De
wandelaars wisselen elkaar af zoals in een estafette. In de nacht lopen de wandelaar door een
haag van kaarsen en lampions die door mensen zijn gekocht en versierd met mooie wensen,
tekeningen en gedichten voor dierbaren.
Onze nieuwe dorpsgenote Eveliene de Jager wil graag met een team uit Kootwijk deelnemen
aan de Samenloop. Belangstellenden worden uitgenodigd op zaterdag 18 mei van 16:00 tot
18:00 uur in de voormalige pastorie aan de Nieuw Milligenseweg 26 in Kootwijk. Eveliene zal
dan meer vertellen en vragen beantwoorden. Er is inmiddels al een team met de naam Team
Kootwijk ingeschreven op de website van de Samenloop. Daar kunt u zich ook direct
aanmelden. Zie www.samenloopvoorhoop.nl/apeldoorn

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.

