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Praktisch 

Eelco Schurer; nieuwe locatie-manager Radio Kootwijk 

 

Sinds 1 mei ben ik aangesteld als locatie-manager Radio Kootwijk. Mijn naam is 

Eelco Schurer (50) en was tot nu toe vier jaar werkzaam bij Staatsbosbeheer als 

teamleider in Deventer bij het rentmeesterteam dat vastgoedzaken in 

behandeling heeft voor de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland. De 

afgelopen vier jaar ben ik vanuit die hoedanigheid ook al meerdere malen 

betrokken geweest bij zaken die Radio Kootwijk betreffen. 

 

Rentmeester is ca 25 jaar mijn beroep. Kort gezegd bestaat het werkterrein van een rentmeester uit 

vraagstukken waarin de componenten eigendom, grond en vermogen aan elkaar raken. Voorheen heb 

ik als rentmeester gewerkt in de landbouw- en financiële sector, voor een ingenieursbureau en voor 

particulieren. Nu ga ik die kennis dus inzetten voor Staatsbosbeheer op Radio Kootwijk en daar heb ik 

veel zin in. Een bijzondere locatie waar natuur, erfgoed, gebouwen en mensen elkaar ontmoeten. 

 

De functies van Waronne Elbers en van Jos Overman komen in mijn functie bij elkaar waardoor de 

gehele leiding van hetgeen zich binnen Staatsbosbeheer op Radio Kootwijk afspeelt onder één persoon 

is komen te staan. Uiteraard onderhoud ik daartoe nauwe contacten met ons hoofdkantoor in 

Amersfoort en met het beheerkantoor in Ugchelen. Voor de goede orde: Jos Overman blijft de 

komende maanden zich nog inzetten voor Radio Kootwijk. 

 

Inmiddels heb ik kennis gemaakt met de Dorpsraad en verdiep ik mij in de vraagstukken die actueel 

zijn: dat zijn er heel wat, u genoegzaam bekend! Ik hoop de komende jaren op een vruchtbare 

samenwerking met dorpsbewoners, gemeente, provincie en Staatsbosbeheerders.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Eelco Schurer 

 

Activiteitenoverzicht 

Naast de reguliere groepsexcursies (doorgaans elke zondag en 2e plus 4e zaterdag van de maand) en 

kleinere vergaderarrangementen, vinden de volgende activiteiten plaats (plus genoemd de activiteiten 

waarbij samen meer dan 30 personen Radio Kootwijk bezoeken). 

 

4 juni  Familie reünie     35 personen   12.00-17.00 uur 

  SOS events     60 personen   

  Cultuur in het Groen    13 personen  16.00-18.30 uur 



 

  
 

 
 

Deze nieuwsbrief is verzonden door Hier Radio Kootwijk – 

onderdeel van Staatsbosbeheer.  Voor vragen over de 

inhoud kunt u een mail sturen naar: info@hierradiokootwijk.nl 

Voor vragen over het nieuws vanuit het Provinciaal Team kunt 

u een mail sturen naar:l.jansen@staatsbosbeheer.nl 

 

5 juni  Theaterloods Zalige Zondag   tot 150 personen     

13 juni  Opening wisent door de prinses Laurentien 

  80 uitnodigingen uitgestuurd      

  Theaterloods event    30 personen  9.00-18.00 uur 

18 juni  Peugeot     250 personen  9.00-23.00 uur 

  Maken gebruik van touringcars voor vervoer genodigden 

  Cultuur in het Groen    18 personen  12.00-16.00 uur 

  NEDAP (bedrijfsvergadering)   30 personen  10.30-16.30 uur 

23 juni  Cultuur in het Groen    15 personen  13.00-15.30 uur 

  Bytesnet (bedrijfsactiviteit)   200 personen  9.00-18.00 uur 

  Saxion       49 personen  12.30-14.30 uur 

24 juni  Novytijd     100 personen  10.00-15.00 uur 

Maken gebruik van touringcars voor vervoer genodigden 

 25 juni  Werkplaats Typografie    100 personen  9.00-23.00 uur 

29 juni  Vergadercompany (nog in optie)  100 personen  9.00-17.00 uur 

 

Vooruitkijken 

NJO wederom aanwezig bij Radio Kootwijk tijdens Muziekzomer 

De details en het programma zijn nog niet vrijgegeven, maar ook dit jaar zal het NJO bij Radio Kootwijk 

aanwezig zijn tijdens de NJO Muziekzomer! 

 

Beestachtige opening op vrijdag 5 augustus 

Tijdens de opening van de NJO Muziekzomer krijgt u ieder jaar alvast een indruk van het 

festivalprogramma. Dit jaar wordt het startsein van het festival gegeven op een wel heel bijzondere 

plek: tussen de dieren in Burgers’ Zoo! Op vrijdag 5 augustus bent u vanaf 16:00 uur welkom voor een 

Muzikale Safari. U krijgt vanaf 16:00 uur toegang tot de dierentuin, de Muzikale Safari en het concert 

van Jong Metropole voor maar €10. Voor €12,50 extra kunt u aansluiten bij het tropisch buffet. De 

kaartverkoop start op vrijdag 17 juni. Kijk voor meer informatie op www.muziekzomer.nl 

 

 

Nieuws vanuit het Provinciaal Team 
 

Onlangs heeft u vanuit het Provinciaal Team (Laurens Jansen)  rechtstreeks 

nieuws ontvangen ivm de wisenten. In deze editie dan ook geen nieuws vanuit 

het Provinciaal Team. 
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