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De beste wensen mogen misschien niet meer half januari, toch willen we graag even laten weten 

dat wij ook dit jaar uitkijken naar een fijne samenwerking en een goedgevulde agenda met 

interessante activiteiten. Open Monumentendag is één van die activiteiten en heeft dit keer als 

thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Wie weet hoe we dit jaar het thema samen kunnen invullen. 

Maar eerst eens kijken naar de rest van januari en de maand februari: 

 

Praktisch 

Activiteitenoverzicht januari & februari 

Wij hebben (naast de reguliere excursies, kleinere vergaderingen en bijeenkomsten) de 

volgende activiteiten op het terrein: 

Januari 

17 januari  Theaterloods Try-out   150 personen  19.00 – 22.30 uur 

18 januari  Theaterloods Try-out   150 personen  19.00 – 22.30 uur 

19 januari   Bijeenkomst    21 personen  9.00 – 17.00 uur 

20 januari  Theaterloods bijeenkomst  30 personen  9.00 – 17.00 uur  

23 januari  Theaterloods Première voorstelling 150 personen  19.00 – 22.30 uur 

24 januari  Theaterloods voorstelling  150 personen  19.00 – 22.30 uur 

25 januari  Theaterloods voorstelling  150 personen  19.00 – 22.30 uur 

26 januari  Theaterloods voorstelling  150 personen  19.00 – 22.30 uur 

 

Februari 

3 februari  Bijeenkomst    700 personen  13.00 – 21.00 uur 

   (met pendelvervoer) 

5 februari Zalige Zondag Theaterloods  150 personen  12.00 – 16.30 uur 

11 & 12 februari Grasnapolsky     

(brief met extra informatie volgt) 

17 februari  Theaterloods bijeenkomst  30 personen  9.00 – 17.00 uur 

28 februari  Theaterloods Try-out   120 personen  19.00 – 22.00 uur 

 

 

 

 

http://www.detheaterloods.nl/qsot-event/5-februari-dichter-dromer-en-drummer/2017-02-05_230pm/
http://www.grasnapolsky.nl/


 

  
 

 
 

Over vuilstort, dode dieren en verdachte situaties in het bos? 

Bel 06 1188 2512, het calamiteitennummer BOA's SBB 

 

Verdachte situaties? Bel 112 

Kan de politie ook iets later komen? Bel 0900-8844 

 

 

De Dorpsraad is bereikbaar op 06 2071 7449 of mail 

dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com. 

 

Heeft u klachten, opmerkingen of suggesties? 
 
Over het zendterrein, de gebouwen en evenementen?  
Bel 06 5120 7116 of mail e.schurer@staatsbosbeheer.nl 
 
Over excursies, terreingebruik, recreatieve voorzieningen, 
wisenten en SBB-communicatie?  
Bel 06 2355 2435 of mail l.jansen@staatsbosbeheer.nl 
 
Over vuilstort, dode dieren en verdachte situaties in het bos? 
Bel 06 1188 2512, het calamiteitennummer BOA's SBB 
 
 

Terugblik 

Lichtjeswandeling 27 & 28 december 2016 

De boswachter had dit keer een mooie 

route van ca 5 km uitgekozen. Bijna 300 

lichtjes hebben we op de route uitgezet. En 

nog was het af en toe behoorlijk donker en 

spannend omdat het bijna nieuwe maan 

was…Maar alle bezoekers hebben de weg 

terug kunnen vinden en konden zich na 

afloop opwarmen in de zenderzaal waar was 

gezorgd voor een drankje en muziek. Voor 

het eerst dit jaar hadden we 2 avonden 

achter elkaar een lichtjeswandeling, waarvan één avond speciaal voor lezers van de Stentor. Wat 

ons betreft waren het twee geslaagde avonden en is de lichtjeswandeling voor herhaling vatbaar; 

op naar een 6e editie! 

 

 

Nieuws vanuit het Provinciaal Team 
 

Wisenten 

 

Hierbij een korte update 'uit het veld': 

De afgelopen weken hebben de wisenten een ontwormkuur gekregen waarbij gemengd voer in 

de ruif is aangeboden. Collega’s van Ark en vrijwilligers van de stichting hebben dit in goede 

banen geleid. De wisenten hebben er goed gebruik van gemaakt. Binnenkort wordt wederom 

mest gecheckt voor de huidige status van endoparasieten-aanwezigheid. 

 

Nu de winter zijn intrede heeft gemaakt, zijn we voornemens de dieren in hun eerste winter, in 

dit voor hun nieuwe gebied, bij te voeren in de daarvoor bestemde ruif. Er zal de komende 

weken dan ook hooi in de ruif worden aangeboden. 

 

PS: Hieronder in de voetnoot staan gegevens die wellicht handig zijn om bij de hand te hebben! 

Deze nieuwsbrief is verzonden door Hier Radio Kootwijk – onderdeel van Staatsbosbeheer 
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