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Praktisch 
Activiteitenoverzicht 
Wij hebben (naast kleinere vergaderingen en bijeenkomsten) de volgende activiteiten op het 

terrein: 

2 mei Bijeenkomst Zendgebouw  20 personen  12.30 – 16.30 uur 
6 mei Bijeenkomst Zendgebouw  41 personen  9.30 – 12.00 uur 
7 mei Bijeenkomst Zendgebouw  25 personen  13.30 – 16.00 uur 
7 mei  Zalige Zondag Theaterloods  150 personen  12.00 – 16.30 uur 
9 mei Bijeenkomst Zendgebouw  13 personen  14.00 – 16.30 uur 
10 mei Bijeenkomst Zendgebouw  15 personen  14.00 – 17.30 uur 
11 mei Bijeenkomst Zendgebouw  75 personen  11.00 – 16.00 uur 
12 mei Bijeenkomst Zendgebouw  30 personen  13.00 – 19.00 uur 
13 mei Bijeenkomst Zendgebouw  25 personen  10.00 – 13.30 uur 
16 mei Bijeenkomst Zendgebouw  30 personen  10.30 – 14.00 uur 
16 mei Bijeenkomst Zendgebouw  20 personen  16.30 – 21.00 uur 
19 mei Bijeenkomst Zendgebouw  20 personen  9.30 – 16.00 uur 
20 mei Bijeenkomst Garage   70 personen  9.00 – 17.00 uur 
16 t/m 19 mei Bijeenkomst Theaterloods  300 personen  gehele dag 
22 t/m 29 mei* Bijeenkomst Zendgebouw  25 personen  gehele dag 
26 mei Bijeenkomst Garage   80 personen  16.00 – 23.00 uur 
30 mei Bijeenkomst Theaterloods  150 personen  15.30 – 23.00 uur 
31 mei t/m 2 juni Bijeenkomst Theaterloods  150 personen  gehele dag 
 
 

* In de week van 22 t/m 29 mei zullen er opnames plaatsvinden op Radio Kootwijk voor een nieuw 

programma van de AVROTROS. De meeste van deze opnames zullen plaatsvinden in de gebouwen van 

Radio Kootwijk en de Theaterloods. Voor een aantal opnames wordt er gebruik gemaakt van het 

terrein rondom Radio Kootwijk, het kan hierbij voorkomen dat een gedeelte van het terrein gedurende 

deze opname even niet publiekelijk toegankelijk is. De uitzending van dit nieuwe programma zal dit 

najaar te zien zijn op NPO3, meer informatie hierover volgt t.z.t. 

 
 

 
 
 

http://www.detheaterloods.nl/agenda


 

 
 

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 
 
 

 
Betaald parkeren 
Op dit moment zijn wij druk bezig met een definitieve oplossing voor het betaald parkeren. Er komt 

een betaalautomaat bij de parkeerplaats. Toegang tot de parkeerplaats gaat via verzinkbare zuilen. 

Toegang alleen tussen zonsopgang en zonsondergang (uitrijden uiteraard met uitrijkaart altijd 

mogelijk). In deze nieuwe situatie geldt betaald parkeren niet alleen voor het weekend, maar ook voor 

doordeweekse dagen. We gaan ervan uit dat dit voor de zomer gerealiseerd wordt. Meer informatie 

volgt. 

 

 
 

Nieuws vanuit het Provinciaal Team 
 
Voor de maand mei is er geen nieuws vanuit het Provinciaal Team.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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