Uitnodiging ledenvergadering, data bowlen en
wijkplatforms 2020, nieuws zwaluwtil

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Kootwijk Vooruit 2019-8
november

Agenda Ledenvergadering 20 november
Locatie Landgoed Kerkendel; aanvang 20.00 uur
Agenda
1. Opening
2. Verslag voorjaarsvergadering 25 april 2019
3. Bestuursmededelingen
a. Nieuwe leden en bericht van verhindering
b. Brief gemeente n.a.v. DorpsOntwikkelingsPlan
c. Vanuit het Wijkplatform
d. Diverse mededelingen
4. Bestuursverkiezing
Marjo van den Berg is aftredend en niet herkiesbaar.
Het bestuur heeft Bart Stolwijk bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor een
bestuursfunctie.
Andere kandidaten voor het bestuur kunnen zich melden voorafgaand aan de vergadering.
Zij krijgen de gelegenheid om zich te presenteren op de ledenvergadering. Tijdens de
vergadering wordt schriftelijk gestemd over de kandidaten.
5. Het bestuur van Theater op 't Zand licht toekomstige ontwikkelingen toe.
6. Stand van zaken van de verschillende werkgroepen vanuit het DorpsOntwikkelingsPlan
(DOP)
7. Rondvraag
8. Pauze
9. Feestelijk verrassingsprogramma n.a.v. afscheid Marjo

Bowlen bij 't Hilletje
Dit jaar mogen de inwoners van Kootwijk nog twee keer gratis
bowlen bij 'Down Hill'. Wij zijn welkom op woensdag 13 november
en woensdag 11 december. Aanvang 20.00 uur. Drankjes en evt.
hapjes zijn voor eigen rekening.

Sinterklaasfeest 30 november
Ook dit jaar brengt de Goedheiligman een bezoek aan Kootwijk. Op
zaterdagmiddag 30 november worden alle Kootwijkse kinderen
uitgenodigd om naar Landgoed Kerkendel te komen. Meer informatie en
een aanmeldstrookje volgt nog per e-mail.

Nieuws huiszwaluwtil
Het realiseren van een zwaluwtil (met informatiebordje) in
Kootwijk is weer een stap dichterbij gekomen. De til komt op een
goed zichtbare plek in een weide van de fam. Van Wilgenburg
aan de Kerkendelweg. Heel blij zijn we met dit aanbod van Jan
van Wilgenburg.
Bouwtekening en -vergunning;
Architect Arjan Hofland heeft de bouwtekening, die wij van de
vogelwerkgroep Brummen ontvingen, aangepast en verzorgt de
bouwaanvraag bij de gemeente Barneveld voor ons. Inmiddels is
bekend dat de voorlopige omgevingsvergunning is goedgekeurd en de officiële aanvraag wordt
ingediend. Roel van Ee zal de bouw van de til op zich nemen. Daarnaast worden vóór de start
van het volgende broedseizoen enkele bestaande locaties waar huiszwaluwen broeden
verbeterd door het aanbrengen van mestplankjes en kunstnestjes. We streven er naar om vóór
het volgende broedseizoen het zwaluwhotel gebruiksklaar te hebben!

Einde Soos
Wegens gebrek aan belangstelling wordt er de eerste vrijdag van de maand geen soos meer
gehouden in Landgoed Kerkendel. De plaza is iedere zaterdagmiddag open, daar bent u van
harte welkom!

Data om in uw agenda te noteren
Woensdag 13 november Bowlen bij 't Hilletje
Woensdag 20 november 20.00 uur Landgoed Kerkendel: ledenvergadering
Zaterdag 30 november Landgoed Kerkendel: Sinterklaasfeest
Woensdag 11 december Bowlen bij 't Hilletje
Zaterdag 21 december Kerstmarkt op de Brink
Zaterdag 11 januari Nieuwjaarsreceptie
Data wijkplatforms 2020:
maandag 3 februari
donderdag 4 juni
maandag 19 oktober

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.

