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Praktisch 

Activiteitenoverzicht 

We merken dat de zomer voor wat betreft zakelijke activiteiten voorzichtig is gestart. In juli zijn er 

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

diverse vergaderarrangementen, dan ook geen bijzonderheden te noemen. Dat neemt niet weg dat we 

druk zijn om de agenda gevuld te krijgen voor na de zomerperiode. En dat ziet er al bijzonder goed uit. 

Voor nu wensen wij u namens Team Radio Kootwijk een fijne zomer! 

 

Vooruitkijken 

Geen publieksexcursies in augustus ivm NJO 

De afgelopen jaren zijn de concerten en voorstellingen van het NJO bij Radio Kootwijk 

een groot succes gebleken. Ook dit jaar is het NJO bij Radio Kootwijk voor een reeks 

concerten. Vanwege de voorbereidingen (op- en afbouw) zullen er geen 

publieksexcursies plaatsvinden in augustus. Kijk voor het programma en kaarten op 

www.muziekzomer.nl. 

 

Open Monumentendag 2016 

Open Monumentendag 2016, in het weekend van 10 en 11 september, staat in 

het teken van Iconen en symbolen. Daarmee wordt bij deze 30ste editie van het 

evenement verwezen naar beelden en tekens met een bijzondere extra 

betekenis. Ook dit jaar is Radio Kootwijk geopend tijdens Open 

Monumentendag. In de nieuwsbrief van augustus vertellen we u meer over het 

programma en vervoersmaatregelen tijdens Open Monumentendag. 

 

 

Theaterloods Zomerfestival 

Vier dagen vol kunst, cultuur en natuur die je uitdagen en inspireren. Van 

woensdag 31 augustus tot en met zaterdag 3 september in en rond De 

Theaterloods. Met theatervoorstellingen en muziek van o.a. Productiehuis 

Plezant, workshop van de Droomfabriek, optredens van Paul de Munnik en 

van Joris Linssen & Caramba. Lezingen van Geert Kimpen, prof. Matthijs 

Schouten en prof. Wessel Ganzevoort. Een keuze uit meer dan 20 bijzondere 

optredens, lezingen en avontuurlijke ontmoetingen. Kijk voor meer informatie op 

www.detheaterloods.nl. 

 

http://www.muziekzomer.nl/
http://www.openmonumentendag.nl/
http://www.detheaterloods.nl/


 

  
 

 
 

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 

 

 

 

Nieuws vanuit het Provinciaal Team 
 

Op dit moment is er geen nieuws vanuit het Provinciaal Team.  

 

Heeft u zelf vragen over het gebied?  

Dan kunt u contact opnemen met Laurens Jansen, Boswachter VPR:  

 

Otterloseweg 116 | 7339 GZ Ugchelen 

T 055-533 00 57 | M 06-23552435 

E l.jansen@staatsbosbeheer.nl  
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