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Praktisch 

Activiteitenoverzicht 

 

De volgende activiteiten (naast onze standaard excursies en kleinere 

vergaderingen/bijeenkomsten) staan in onze agenda in de maand oktober: 

6 oktober  Bijeenkomst    75 personen  8.00-17.00 uur 

6 oktober  Theaterloods - Avond van de liefde 120 personen  17.30-22.30 uur 

6 oktober  Avondexcursie    20 personen  18.00-22.00 uur 

13 oktober  Bijeenkomst    25 personen  9.00-17.00 uur 

13 oktober  Bijeenkomst    25 personen  13.30-16.00 uur 

13 oktober  Bijeenkomst    7 personen  9.00-17.00 uur 

14 oktober  Rondleiding    50 personen  16.30-17.30 uur 

14 oktober  Activiteit Garage   100 personen  18.00-23.00 uur 

17 oktober  Bijeenkomst    40 personen  10.00-16.00 uur 

26 oktober  Bijeenkomst    100 personen  9.00-17.00 uur  

De publieksexcursie Ontdek Radio Kootwijk op zondag 16 oktober is uitverkocht, maar voor zondag 30 

oktober zijn er nog plaatsen te boeken. 

  

Open Monumentenweekend 2016 

Bedankt voor jullie inzet! Veel bezoekers hebben gebruik gemaakt van de geboden catering in Annex A 

en waren daar zeer tevreden over. Tijdens Open Monumentenweekend hebben we ruim 3500 

bezoekers welkom mogen heten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.detheaterloods.nl/qsot-event/avond-van-de-liefde/2016-10-06_530pm/
https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/radio-kootwijk/ontdek-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 

 

 

Nieuws vanuit het Provinciaal Team 
 

Wisentenexcursie 

Op dit moment vinden er geen excursies plaats naar het wisentengebied. In verband met de 

edelhertenbronst worden er in de periode 15 september tot 10 oktober geen tochten georganiseerd. 

Stichting Wisenten op de Veluwe zal na 10 oktober voornamelijk in het weekend excursies 

organiseren. Deze tochten worden niet met het treintje verzorgd. Het ziet er naar uit dat men fietsend 

of wandelend vanuit Kootwijk het wisentengebied zal bezoeken. 

 

Wildaanrijdingen 

Van bewoners komen er regelmatig vragen hoe om te gaan met aangereden of dode dieren. Vindt u 

dode dieren in het bos dan kunt u het calamiteiten nummer bellen van Staatsbosbeheer Veluwe:  

06-11882512. Voor wildaanrijdingen belt u rechtstreeks met de politie. In onderstaande tekst leest u 

meer hierover. 

 

Wat te doen bij een aanrijding met wild 

 Bel direct de politie: 0900 8844 (ook als het dier niet blijft liggen).  

 Probeer zo goed mogelijk de locatie door te geven en wacht de komst van de politie of 

faunabeheerder (rustig) af. 

 

Wat moet u beslist niet doen 

 Rijd niet door, dat is strafbaar. 

 Ga nooit achter het dier aan, laat dit over aan de deskundige faunabeheerder. 

 Bel niet met de dierenambulance, maar met de politie. In het wild levende dieren (zoals 

edelherten, wilde zwijnen en reeën) hebben weinig tot geen kans te overleven na revalidatie. 

De dierenambulance ontfermt zich wel over het klein wild wat is aangereden en nog levend 

wordt aangetroffen (zoals dassen, vossen, marters en vogels). 

 Neem aangereden wild nooit mee. Geef het ook niet aan derden. Het zijn beschermde dieren 

en de Flora- en faunawet staat dit niet toe. Het is dus strafbaar. Alleen de opgeroepen 

faunabeheerder via politie en/of SWN is bevoegd aangereden dieren te vervoeren. 

 

mailto:info@hierradiokootwijk.nl

