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Praktisch
Activiteitenoverzicht
In november hebben wij (naast onze standaard excursies en kleinere
vergaderingen/bijeenkomsten) de volgende activiteiten op het terrein:
2 november
3 november
3 november
5 november
6 november
8 november
10 november
11 november
12 november
12 november
18 november
18 november
22 november
23 november
23 november
24 november
28 november
24 november

Bijeenkomst Theaterloods
Bijeenkomst
Bijeenkomst Theaterloods
Activiteit Garage
Zalige Zondag Theaterloods
Bijeenkomst Theaterloods
(busvervoer)
Activiteit Garage
Bijeenkomst Theaterloods
Bijeenkomst
Apeldoorn in Dialoog
Bijeenkomst Theaterloods
Bijeenkomst
Bijeenkomst
Bijeenkomst
Bijeenkomst
Bijeenkomst
Bijeenkomst Theaterloods
Bijeenkomst (optie)

100 personen
190 personen
100 personen
130 personen
150 personen
700 personen

8.00 – 17.00 uur
18.30 – 23.00 uur
16.00 – 21.00 uur
9.30 – 17.00 uur
12.00 – 16.30 uur
13.30 – 20.00 uur

50 personen
150 personen
12 personen
14 personen
150 personen
50 personen
120 personen
120 personen
45 personen
150 personen
60 personen
300 personen

9.30 – 18.00 uur
9.00 – 22.00 uur
14.30 – 18.00 uur
10.00 – 15.30 uur
9.00 – 22.00 uur
10.00 – 12.15 uur
9.00 – 22.00 uur
14.00 – 21.00 uur
10.30 – 18.00 uur
9.00 – 23.00 uur
9.00 – 17.00 uur
9.00 – 23.00 uur

Radio Kootwijk in beeld
Band Kensington gebruikt Radio Kootwijk als decor in nieuwe clip
De nieuwste clip van de populaire Nederlandse
band Kensington is vorige week opgenomen bij
Radio Kootwijk. Vandaag mag dat eindelijk
wereldkundig want de clip is aan het publiek
gepresenteerd. Kijk en geniet!

Film De Held – naar het boek van Jessica Durlacher

Het Nederlands Film Festival opende in september dit jaar
met de film De Held. Bij Radio Kootwijk zijn ook enkele
beelden opgenomen. De context van De Held is het
naoorlogse Joodse zwijgen over de Holocaust, wat in een
familie tot totale waanzin leidt. Bekijk hier de trailer (met op 1m32 beelden van Radio Kootwijk!)

Dag van de dialoog in Apeldoorn en omgeving
Stichting Samenspraak Apeldoorn houdt in
2016 voor de 10e keer de Dag van de
Dialoog in Apeldoorn en omgeving. Dit jaar
blijft het niet beperkt tot een dag, maar
wordt er een week van de dialoog gehouden. Een week waarin mensen met elkaar in gesprek
gaan, elkaar ontmoeten en nieuwe verbindingen en contacten leggen. Zij delen wensen, ideeën,
ervaringen, visies en dromen, gewoon omdat het leuk en inspirerend is.
Ook Radio Kootwijk staat op het programma
In het programma van Apeldoorn in dialoog is er ditmaal gelegenheid om te wandelen bij Radio
Kootwijk. Een filosofe en een biologe nemen je op zaterdag 12 november al wandelend mee in
dialoog over Vriendschap en Verbinding. De ochtendwandeling wordt afgesloten met een
rondleiding in het gebouw. Deze rondleiding is tevens voorafgaand aan de middagwandeling.
Deelname is gratis en opgave is noodzakelijk. Voor meer informatie en opgave:
ochtend: http://dialoogtafels.azurewebsites.net/dialoogtafel/152
middag: http://dialoogtafels.azurewebsites.net/dialoogtafel/153

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

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

