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Bestuurslid gevraagd
Ter versterking van het bestuur van Kootwijk Vooruit zoeken we
iemand die het leuk vindt om te helpen met het organiseren van
(sociale) activiteiten. Voel je je betrokken bij de leefbaarheid van
ons dorp en wil je graag je steentje bijdragen? Meld je dan aan
via info@kootwijkvooruit.nl.
Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Lilian Emanuel
(via l@emanuel.nl of 06 2332.4902) of met één van de andere bestuursleden.

Wijkplatform - agenda

Maandag 24 februari 20.00 uur in
Gasterij ’t Hilletje.
1.
2.
3.
4.

Welkom
Mededelingen
Toelichting doel wijkplatform
Terugkoppeling acties uit het vorige
wijkplatform
5. Windenergie en Kootwijk
6. Rondvraag
NIeuwe agendapunten kunnen tot 19.45 uur
worden aangedragen bij het bestuur.

Woensdag 8 april Ledenvergadering Kootwijk Vooruit
In de vorige nieuwsbrief stond per abuis een oude datum.
Meer informatie komt in de volgende nieuwsbrief.

Boomplantdag zaterdag 14 maart
We kunnen nog hulp gebruiken bij de onderhoudsronde
aan ‘ons’ kerstbomenbos! Deze ochtend gaan we de jonge
boompjes ontdoen van woekerende begroeiing én een aantal
nieuwe boompjes planten, zodat we ons dorp komende jaren
van kerstbomen kunnen voorzien.
We verzamelen zaterdag 14 maart om 10.00 uur halverwege
de Asselseweg. En natuurlijk is er koffie of thee met iets
lekkers erbij. Helpen jullie allemaal mee?
Voor vragen en aanmelden: bob@onderdekastanje.nl.
Wil je zelf een snoeischaar en een schep meenemen? Voor boompjes wordt gezorgd.

Landelijke Opschoondag zaterdag 21 maart
Ook bij de opschoondag kunnen we nog meer handjes gebruiken.
We gaan met elkaar op pad om het zwerfafval in en om ons dorp op
te ruimen. En vele handen maken licht werk! Help je ook mee?
We starten zaterdag 21 maart om 10.00 uur aan de Nieuw
Milligenseweg 2 met koffie of thee en iets lekkers erbij. Voor
grijpstokken, vuilniszakken, veiligheidshesjes en handschoenen
wordt gezorgd.
Aanmelden kan bij Lilian Emanuel, via l@emanuel.nl

Informatiebijeenkomst 'de terugkeer van de
wolf'
In de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd dat Kootwijk
Groen voor de inwoners van Kootwijk een
informatiebijeenkomst over de terugkeer van de wolf
organiseert. Donderdagavond 5 maart in de kantine van Landgoed
Kerkendel, aanvang 19.30 uur. Heb je belangstelling? Er zijn nog 10
plaatsen beschikbaar. Meld je snel aan via infoavondwolf@miloman.nl.

Voor uw agenda

Maandag 24 februari Wijkplatform
Donderdag 5 maart Informatiebijeenkomst over terugkeer van de
wolf
Zaterdag 14 maart Boomplantdag
Zaterdag 21 maart Opschoondag
Woensdag 8 april Ledenvergadering Kootwijk Vooruit
Maandag 13 april Paaseieren zoeken
Maandag 27 april Koningsdag
Maandag 4 mei Dodenherdenking
Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag - 75 jaar vrijheid
Donderdag 4 juni Wijkplatform
Maandag 19 oktober Wijkplatform
Woensdag 18 november Ledenvergadering Kootwijk Vooruit
Zaterdag 19 december Kerstmarkt

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.

