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September 2016 

 
 
 
 
 
 
 

Praktisch 

Activiteitenoverzicht 
 

De volgende activiteiten (> 30 personen per dag) staan in onze agenda in de maand september: 

9 september  Klassendag Open Monumentendag 60 personen  9.30-11.45 uur 

10 & 11 september Open Monumentendag      11.00-16.00 uur  

11 september  Filosofie in het groen   6-10 personen  10.00-12.30 uur 

13 september  Bijeenkomst     80 personen  9.00-18.00 uur 

16 september  Bijeenkomst    375 personen  9.00-18.30 uur 

   (pendelvervoer) 

17 september  Jaarlijkse bijeenkomst bij VanJoost 80 personen  15.00-22.00 uur 

20 september  Bijeenkomst bij de Garage (optie) 40 personen  9.30-14.00 uur 

22 september  Bijeenkomst    65 personen  8.30-19.00 uur 

22 september  Bijeenkomst    16 personen  9.00-17.00 uur 

23 september  Bijeenkomst    25 personen  9.00-18.30 uur 

23 t/m 27 + 30 sept. Bronstexcursies (uitverkocht!)  20 personen per keer 19.00-21.00 uur 

27 september  Bijeenkomst bij de Garage (optie) 30 personen  9.30-12.00 uur 

28 september  Bijeenkomst bij de Garage (optie) 90 personen  8.30-16.00 uur 

29 september  Bijeenkomst    50 personen  10.00-19.00 uur 

29 september  Bijeenkomst    75 personen  9.30-19.00 uur 

 

Open Monumentendag 

Open Monumentendag zaterdag 10 en zondag 11 september 

Dit jaar openen wij op beide dagen de deuren van 11u tot 16u. En net als voorgaande jaren verzorgt 

een flink aantal inwoners uit Radio Kootwijk de catering tijdens Open Monumentendag. We zijn hier 

erg blij mee!  

 

De zaterdag wordt muzikaal omlijst door a-capellakoor In the Mood (14.00 uur en 15.30 uur), de 

zondag door Sokkenbuurt Zeemanskoor (13.30 uur en 14.30 uur). Daarnaast zijn de kunstwerken van 

dorpbewoonster Leone Tonkinson te bewonderen en zit dorpbewoonster Coby de Haan klaar met haar 

boek vol verhalen over Radio Kootwijk. Passend bij het thema Iconen en Symbolen heeft de gemeente 

Apeldoorn dit jaar een bouwplaat laten ontwerpen van gebouw A. Deze is dit weekend te koop bij ons 

in het gebouw en ook bij de centrale informatiestand van het comité Open Monumentendag in het 

stationsgebouw van Apeldoorn. 

 

http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/radio-kootwijk/open-monumentendag-zendstation-radio-kootwijk
http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/radio-kootwijk/filosofische-wandeling-op-radio-kootwijk


 

  
 

 
 

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 

 

Vervoer & Parkeerbeleid 

Omdat er niet geparkeerd kan worden door bezoekers op het terrein (muv vrijwilligers en bezoekers 

die slecht ter been zijn) en in het dorp, wordt er parkeerwacht ingezet. Bovenaan bij de Hoog 

Buurloseweg zal de parkeerwacht bezoekers wijzen op de parkeerplaats bij Manege van den Hoorn. 

Vanaf deze plek worden bezoekers vervoerd per pendelbus naar en van Radio Kootwijk. Kosten 

hiervoor zijn 5 euro per auto (parkeren + busvervoer). 

 

We begrijpen dat u die dagen ook met uw auto op pad wil. Voor een soepele doorvoer 

vragen wij u om de autoruitsticker (zie afbeelding rechts) bij u te hebben. Zo kan de 

parkeerwacht u eenvoudig doorlaten. Bent u niet (meer) in het bezit van deze sticker? 

Neem dan contact met ons op per mail via info@hierradiokootwijk.nl 

 

Wat ook leuk is om te melden: op de vrijdag voor Open Monumentendag ontvangen we 2 

klassen van de Sint Victor School in Apeldoorn. De leerlingen worden in de klas op het 

fenomeen ‘monument’ voorbereid, waarna ze Radio Kootwijk bezoeken. Met behulp van een speciale 

kijkwijzer en gewapend met een fototoestel, brengen ze de vervolgens wereld van het monument in 

kaart. Stichting Open Monumentendag organiseert deze Klassendagen al sinds 2010  met groot succes. 

 

 

 

Nieuws vanuit het Provinciaal Team 
 

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