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Beste dorpsgenoten,
Onze burgemeester heeft maandag in een mooie brief
beschreven met welke onzekerheden we de komende
tijd rekening moeten houden. En dat is heel wat. Ook
voor ons dorp zijn de gevolgen direct merkbaar, o.a.
voor onze geplande activiteiten.
Het betekent dat we elkaar veel minder gaan
ontmoeten dan we gewend zijn. Reden te meer om
goed op elkaar te letten en daar waar nodig een
handje toe te steken. Ik weet zeker dat het aan de
bereidheid daartoe niet zal ontbreken.
Inmiddels heeft Eveliene de Jager een nieuwe
appgroep opgestart: Sociaal Kootwijk. In deze groep
staat ‘gezelligheid en voor elkaar zorgen’ centraal.
Aanmelden kan via deze link.
Gelukkig hebben we ook positieve berichten in deze
nieuwsbrief. Zo kijken we terug op drie geslaagde
activiteiten die nog wel konden doorgaan. En hoewel
één zwaluw nog geen zomer maakt, zie ik de komst
van de zwaluwen als een teken van hoop.
Graag sluit ik af met de woorden van de burgemeester:
Samen sterk en saamhorig. Laat dat ons motto zijn.
Ik wens ons allemaal sterkte en wijsheid toe.
Namens het bestuur van Kootwijk Vooruit,
Bart Stolwijk

Gewijzigde activiteitenagenda

Zaterdag 21 maart Opschoondag - gaat niet door
Zaterdag 4 april werkdag ruiterpaden - gaat niet door
Woensdag 8 april Ledenvergadering Kootwijk Vooruit
- uitgesteld
Maandag 13 april Paaseieren zoeken - gaat niet door
Maandag 27 april Koningsdag
Begin april beslissen we of de feestelijkheden
doorgaan.
Maandag 4 mei Dodenherdenking
Beslissing volgt begin april.
Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag & 75 jaar vrijheid
De feestelijkheden kunnen in de geplande vorm
helaas niet doorgaan. De voorbereidingen vragen
zoveel tijd, dat hier nu over besloten moest
worden.
Donderdag 4 juni Wijkplatform
Maandag 19 oktober Wijkplatform
Woensdag 18 november Ledenvergadering Kootwijk
Vooruit
Zaterdag 19 december Kerstmarkt

Project Zwaluwtil Kootwijk
Het is zo ver! Met veel genoegen kan de werkgroep zwaluwtil
Kootwijk de plaatsing van de til aankondigen.
Afgelopen maanden is er veel geregeld, gebouwd en geverfd.
Roel van Ee heeft als bouwer en bouwleider een knap stuk
werk geleverd. En ook een flink aantal dorpsgenoten heeft een
steentje bijgedragen. Waar een klein dorp groot in kan zijn!
Daarnaast zijn/worden aan diverse woningen extra kunstnestjes bevestigd en op
enkele locaties worden nog mestplankjes aangebracht om overlast van mest tegen
te gaan.
Gezien de huidige situatie vindt de officiële opening later in het jaar plaats. Het
plaatsen van de til gaat wél door. Let extra op als u binnenkort het weiland van de
familie Van Wilgenburg passeert.
Bij de zwaluwtil wordt een informatiebord geplaatst. Op dit bord staat o.a. waarom
wij als Kootwijk de huiszwaluw helpen, hoe je de huis- en boerenzwaluw herkent en
wie dit project sponseren.
Werkgroep Zwaluwtil Kootwijk: Renate van Maanen, Aart Buurma, Roel van Ee,
Kootwijk Vooruit (Marjo van de Berg/Bart Stolwijk), Mary Huijsman.

Presentatie dagboek van Antoinette
Blaupot ten Cate
Op 12 maart mocht ik, namens het bestuur van
Kootwijk Vooruit, het eerste exemplaar in ontvangst
nemen van de in druk verschenen versie van het
dagboek van Antoinette Blaupot ten Cate.
Antoinette is in Kootwijk geboren en getogen. Zij heeft
als zestienjarig meisje een dagboek bijgehouden
tussen 6 juni 1944 en 10 mei 1945.
Peter Bloemendaal en Gerjan Crebolder hebben hieruit een prachtig boekje
samengesteld. Dit beschrijft de periode tussen 17 september 1944 (operatie Market
Garden) en 10 mei 1945.
De presentatie werd gehouden in de recreatiezaal van De Berkenhorst. Achteraf
gezien was het de laatste bijeenkomst voordat het Coronavirus ons in de greep
kreeg.
Bart Stolwijk

Terugblik: Informatiebijeenkomst 'terugkeer
van de wolf'
De informatieavond op 5 maart trok veel
belangstellenden. Aan de hand van foto’s en filmpjes
werd het gedrag van wolven duidelijk geschetst. Wolven
zijn van nature schuw en moeten dat vooral ook blijven. Op de Veluwe
leven meer dan genoeg prooidieren. De kans is klein dat wolven het op
onze dieren voorzien hebben. Toch zullen we ze op termijn extra moeten
beschermen, waarvoor richtlijnen bestaan. Mochten er onverhoopt toch
boerderijdieren gedood worden, dan bestaan er compensatieregelingen
op provinciaal niveau.
Belangrijk is ook dat we onze honden bij ons houden, bij voorkeur
aangelijnd.
Al met al was het een informatieve avond, waarin veel vragen
beantwoord werden.
Met dank aan Mary Huijsman voor de organisatie van deze avond.

Boomplantdag
Afgelopen zaterdag is hard gewerkt door een enthousiast
groepje Kootwijkers. Het bosje is weer keurig opgeschoond en
er zijn circa 20 nieuwe boompjes geplant. Hopelijk zorgt dit
komende jaren voor een gelijkmatige aanvoer en een divers
aanbod van bomen van verschillende soorten en grootte. In
droge perioden is het van belang om regelmatig te controleren
of de boompjes extra water nodig hebben, zodat deze jonge aanplant goed kan
aanslaan.
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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.

