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Beste dorpsgenoten,
Het nieuwe jaar is alweer bijna een maand oud als deze nieuwsbrief verschijnt. We
hebben 2019 afgesloten met een zeer geslaagde kerstmarkt. Wat voor mij de
kerstmarkt zo bijzonder maakt, is de combinatie van markt en cultuur. Naast
Oudhollandse activiteiten in sommige kramen, speelt ook de kerk hierin een
belangrijke rol. Alles bij elkaar levert dit een sfeer op die recht doet aan ons dorp.
Na het vertrek van Marjo uit het bestuur, moesten we nadenken over een nieuwe
taakverdeling. Op zo’n moment blijkt weer wat Marjo allemaal oppakte, nogmaals
hulde daarvoor.
Binnen het bestuur hebben we afgesproken dat ik de contactpersoon zal zijn tussen
het bestuur en de werkgroepen van het DOP. Deze taak neem ik van René over.
Komende tijd hoop ik een vergadering van de verschillende werkgroepen bij te
wonen. Om nader kennis te maken, te horen waar men mee bezig is en waarbij het
bestuur wellicht kan ondersteunen.
De komende maanden staan er verschillende activiteiten op de agenda. Bijzondere
aandacht vraagt de viering van 75 jaar bevrijding. Hopelijk mogen we bij het
organiseren van alle activiteiten weer rekenen op de inzet van veel vrijwilligers.
Gezien mijn ervaringen van de afgelopen twee jaar heb ik daar alle vertrouwen in.
Juist die bereidheid om samen aan te pakken maakt ons dorp zo sterk.
Hartelijke groet,
Bart Stolwijk

Wijkplatform - nieuwe datum!
Helaas is er iets mis gegaan in de planning, waardoor het wijkplatform is verzet naar
maandag 24 februari a.s. om 20.00 uur in Gasterij 't Hilletje.
Er zijn (nog) geen specifieke agendapunten voorafgaand aan de vergadering
ingediend.
1. opening en vaststelling agenda
2. vaststelling verslag van het wijkplatform op 21 oktober 2019
3. mededelingen vanuit de gemeente naar aanleiding van de actielijst
4. rondvraag

Landelijke Opschoondag zaterdag 21
maart
Aan de slag!
Op zaterdag 21 maart doet Kootwijk weer mee aan de landelijke
opschoondag. Ieder jaar gaan we enthousiast op pad om het
zwerfafval in en om ons dorp op te ruimen. Vele handen maken
licht werk: Helpt u ook mee? We starten 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. Fijn als u tevoren meldt dat u komt. Aanmelden kan bij Lilian
Emanuel, via l@emanuel.nl

Boomplantdag zaterdag 14 maart
Voor de nieuwkomers in Kootwijk: Eerder werd op deze plek
onze jaarlijkse kerstbomenverkoop gehouden. Het aantal
geschikte bomen werd echter steeds minder. Daarom hebben
we enkele jaren geleden met elkaar jonge boompjes geplant,
zodat we straks weer van ‘eigen’ grond kunnen oogsten.
Zaterdag 14 maart om 10.00 uur verzamelen we halverwege
de Asselseweg voor een onderhoudsronde aan ‘ons’ kerstbomenbos. Er wordt
gezorgd voor een kop koffie of thee met iets lekkers erbij. Deze ochtend gaan we de
jonge boompjes in ‘ons’ bosje ontdoen van de woekerende begroeiing én weer een
aantal boompjes planten om zo de komende jaren ons dorp van voldoende aanwas
te voorzien.
Helpen jullie allemaal mee? Voor vragen en aanmelden: bob@onderdekastanje.nl.
Neem aub zelf een snoeischaar en een schep mee. Voor boompjes wordt gezorgd.

Geslaagde Kerstmarkt op 21
december 2019
Sfeervolle kramen, mooie producten,
vrolijke kraamhouders, stemmige
muziek, blije bezoekers, knutselende
ouders (en kinderen), kerstig versierde
paarden, goed weer, vele vrijwilligers,
een vlammende vuurkorf en drankjes
in de partytent! Kortom, alle
ingrediënten voor een geslaagde
Kerstmarkt tegen het prachtige decor
van de kerk en Gasterij 't Hilletje.
Iedereen was enthousiast en genoot van een gezellige dag op een
unieke plek in ons wonderschone Kootwijk. Natuurlijk is het succes vooral
te danken aan de inzet van heel veel mensen, ook van buiten
Kootwijk. Wij willen iedereen hartelijk bedanken, de samenwerking was
echt heel fijn. We hopen dat we op zaterdag 19 december 2020 weer op
al die vrijwilligers mogen rekenen!

Informatiebijeenkomst over 'de
terugkeer van de wolf'
In 2018 is na een lange afwezigheid de wolf
weer officieel terug in Nederland. Op de
Noord-Veluwe vestigde zich een wolvenpaar,
daaruit zijn in 2019 wolvenpups geboren.
Daar is nu dus sprake van een wolvenroedel.
Op de Midden-Veluwe, waartoe Kootwijk
behoort, vertoeft nu al ruim een jaar een wolvin. Dit kan het begin zijn
van het ontstaan van een tweede roedel op de Veluwe.
Vanuit Kootwijk Groen wordt een informatiebijeenkomst
georganiseerd voor de inwoners van Kootwijk, omdat de terugkeer van
de wolf vanzelfsprekend vragen oproept. Deskundigen geven relevante
informatie, waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen.
Donderdagavond 5 maart in de kantine van Landgoed Kerkendel,
aanvang 19.30 uur. Heb je belangstelling? Meld je dan vóór 15 februari
aan bij Mary Huijsman, huijsmanmary@gmail.com

Voor uw agenda

Maandag 24 februari Wijkplatform
Donderdag 5 maart Informatiebijeenkomst over terugkeer van de
wolf
Zaterdag 14 maart Boomplantdag
Zaterdag 21 maart Opschoondag
Dinsdag 7 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
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