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Praktisch
Activiteitenoverzicht
Wij hebben (naast kleinere vergaderingen en bijeenkomsten) de volgende activiteiten op het
terrein:
1 juni
1 juni
2 juni
4 juni
8 juni
12 juni
13 juni
13 juni
15 juni
16 juni
19 juni
20 juni
20 juni
22 juni
22 juni
23 juni
23 juni
23 juni
26 juni
27 juni
29 juni
30 juni

Bijeenkomst Zendgebouw
Bijeenkomst Zendgebouw
Bijeenkomst Theaterloods
Zalige Zondag Theaterloods
Bijeenkomst Zendgebouw
Bijeenkomst Theaterloods
Bijeenkomst Theaterloods
Bijeenkomst Zendgebouw
Bijeenkomst Theaterloods
Bijeenkomst Zendgebouw
Bijeenkomst Theaterloods
Bijeenkomst Theaterloods
Bijeenkomst Zendgebouw
Bijeenkomst Theaterloods
Bijeenkomst Zendgebouw
Bijeenkomst Zendgebouw
Bijeenkomst Theaterloods
Bijeenkomst Zendgebouw
Bijeenkomst Theaterloods
Bijeenkomst Theaterloods
Bijeenkomst Theaterloods
Bijeenkomst Theaterloods

22 personen
30 personen
150 personen
150 personen
60 personen
300 personen
300 personen
30 personen
300 personen
41 personen
300 personen
300 personen
75 personen
300 personen
100 personen
100 personen
300 personen
45 personen
300 personen
300 personen
300 personen
300 personen

13.00 – 16.00 uur
8.00 – 18.00 uur
8.00 – 19.00 uur
12.00 – 16.30 uur
12.00 – 18.00 uur
8.00 – 18.00 uur
8.00 – 18.00 uur
17.00 – 21.00 uur
8.00 – 18.00 uur
14.00 – 16.30 uur
8.00 – 18.00 uur
8.00 – 18.00 uur
17.30 – 18.30 uur
8.00 – 18.00 uur
9.00 – 21.30 uur
10.00 – 22.00 uur
8.00 – 18.00 uur
13.30 – 17.00 uur
8.00 – 18.00 uur
8.00 – 18.00 uur
8.00 – 18.00 uur
8.00 – 18.00 uur

Opmerking: Voor de bijeenkomsten in de Theaterloods in juni (met de vermeldingen 300 personen)
worden bussen ingezet.

Tip
’t Veluws Zandsculpturenfestijn in Garderen is ook dit
seizoen weer geopend. Het thema is “Erop uit in eigen
land”. Al die mooie gebouwen, streken en bekende
attracties die Nederland rijk is, worden uitgebeeld in
zand. Een beleving voor jong en oud. Radio Kootwijk
hoort hier natuurlijk ook bij! Bijgevoegd een foto van
het gebouw.
Wil je deze en de andere zandkastelen bekijken? Ga dan naar Garderen! Het festijn is geopend tot en
met 28 oktober 2017 (niet op zondag). Check de website voor meer informatie.

Nieuws vanuit het Provinciaal Team
Wisenten
Met de wisenten in het gebied gaat het goed. Het kalf van vorig jaar is goed gegroeid en de beesten
vinden voldoende voedsel in het gebied. Om dit moment is nog steeds niet bekend wanneer de nieuwe
stier aan de kudde wordt toegevoegd. Mocht dit bekend zijn dan hoort u dat.
Foto Leo Linnartz
Enquête draagvlakmeting Wisenten project
Door de dorpsraad is begin mei een enquête gehouden
onder de dorpsbewoners van Radio Kootwijk. In deze
enquête zijn u vragen gesteld over het wisentenproject
en hoe u daar, anno 2017, over denkt. Wij danken u
voor het invullen van deze enquête. Het is voor de
partners in het project zeer waardevol. Uw inbreng
helpt ons de samenwerking tussen de partners, de dorpsraad en het dorp nog verder te verbeteren.
Ook danken wij nogmaals de dorpsraad voor het uitvoeren van deze enquête.
Overzicht excursie winterseizoen
Graag delen wij met u het overzicht van de winterexcursie van afgelopen winter (zie bijlage in de mail).
Als u het overzicht bekijkt krijgt u een goede indruk van het aantal excursies, aantal deelnemers en hoe
vaak de wisenten worden gezien tijdens de tochten.

Schaapscheerdersfeest Staatsbosbeheer Hoog Buurlo
Kom op Vaderdag (18 juni) naar de schaapscheerdersdag in het Veluwse Hoog Buurlo! Ook dit jaar
trekken de schaapscheerders weer de winterjas uit bij de schapen. De schapen worden met de hand
geknipt, een tijdrovende traditie. Herder Wilfried van Staatsbosbeheer vertelt je alles over zijn kudde,
het schapen scheren en over zijn werk. Tijdens de demonstratie schapen hoeden laat hij je de fijne
kneepjes van zijn vak zien. Naast het scheren is er een streekmarkt met onder andere wolproducten,
schapenkaas en informatie over de schapen en natuur. En natuurlijk is er genoeg eten en drinken:
koffie & thee, fris, koek en ijs. Gezellige muziek maakt de dag compleet.
Kinderprogramma
Voor kinderen is deze dag van alles te beleven. Ze
kunnen pony rijden, oudhollandse spelletjes doen of
een broodje bakken boven het vuur.
Kijk op de website voor meer informatie.

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

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

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.

