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Praktisch 

Activiteitenoverzicht 
Augustus staat bij ons natuurlijk in het teken van NJO Muziekzomer. (We hopen dat u op de 

uitnodiging van het NJO bent ingegaan en naar één van de mooie voorstellingen van de Muziekzomer 

gaat!) Op 6 augustus wordt er opgebouwd van 8.00-22.00 uur. Van 7 t/m 12 augustus zijn er elke 

middag repetities (vanaf 14.00 uur). De bezoekers aan de voorstellingen, plus eventueel het buffet in 

De Theaterloods voorafgaand aan de voorstelling, worden per pendelbus naar Radio Kootwijk 

gebracht. Op 13 augustus wordt er afgebouwd van 8.00-22.00 uur. Een overzicht van de activiteiten 

tijdens deze periode: 

7 augustus Buffet 17.30 uur + Jong Metropole  400 personen  19.30-22.00 uur 

8 augustus Kermisopera (jeugdvoorstelling)  80-100 personen start 15.00 uur 

Buffet 18.00 uur + Tim Kliphuis Orkest  200 personen  20.00-22.00 uur 

9 augustus Alleen repetities 

10 augustus Buffet 18.30 uur + Die Sieben Tödsunden 450 personen  20.30-22.00 uur 

11 augustus Buffet 18.30 uur + Die Sieben Tödsunden 450 personen  20.30-22.00 uur 

12 augustus Buffet 18.00 uur + Nationaal Jeugd Orkest 450 personen  20.00-22.00 uur 

 

Verder staan de volgende activiteiten in onze agenda in de maand augustus: 

18 augustus  Vollemaanswandeling (vanuit dorpshuis)   20.30 uur 

20 augustus  Bijeenkomst    250 personen  20.00-00.00 uur 

23 augustus  Theaterloods - Voorstelling (optie) 100 personen   

23 augustus  Cultuur in het Groen (2x)  35 personen  11.00-17.00 uur 

24 t/m 30 aug  Theaterloods – Knutselweek  25 personen per dag 9.00-18.00 uur  

27 augustus   Bijeenkomst    55 personen  10.15-18.00 uur 

27 augustus   Cultuur in het groen   32 personen  12.00-14.30 uur 

28 augustus  Tour Culinair De Veluwe  ca 700 fietsers  10.00-14.00 uur 

31 aug (t/m 3 sep) Theaterloodsfestival   max. 150 pers. per dag 14.00-22.00 uur  

 

Vooruitkijken 

Tour Culinair De Veluwe – zondag 28 augustus 

Leuk voor familie of vrienden die minder bekend zijn met de Veluwe! Maar 

natuurlijk ook leuk om zelf aan mee te doen…  

Tijdens de 40 km. lange fietstocht pauzeer je bij bijzondere locaties op de 

Veluwe om te genieten van de lekkerste streekproducten. Tijdens Tour 

Culinair de Veluwe maak je 5 culinaire stops – Radio Kootwijk is de 1e stop. 

http://www.muziekzomer.nl/
http://tourculinairdeveluwe.nl/
http://www.detheaterloods.nl/theaterloodsfestival/


 

  
 

 
 

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 

 

Mocht je tijdens de tour fietspech krijgen, dan verzorgt Stappenbelt uit Apeldoorn gratis pechhulp of 

een leenfiets. Tussen 09.30 en 12.00 uur word je ontvangen bij Van der Valk Hotel de Cantharel in 

Apeldoorn. Bij aankomst ontvang je een polsbandje, rugzakje en routekaart en kun je genieten van een 

lekker kopje koffie of thee met daarbij een Ugchels verleidertje. Kijk voor de kaartverkoop op de 

website van Tour Culinair de Veluwe. 

 

 

 

Nieuws vanuit het Provinciaal Team 
 

Bronstexcursies 

Tussen 15 september en 15 oktober vinden er weer verschillende bronstexcursies plaats op de Midden 

Veluwe. Circa 10 excursies starten vanuit Radio Kootwijk. De deelnemers parkeren op de parkeerplaats 

achter het hotel en worden ontvangen in de ruimte van DemenTalent. Van daaruit gaan de deelnemers 

te voet richting gebouw E. 

 

In het kader van crowdfunding voor de nieuwe uitkijktoren op het Kootwijkerzand wordt er ook een 

speciale bronstexcursie verzorgd in samenwerking met Jan de Hoop uit Radio Kootwijk.  

Meer informatie over deze crowdfunding vindt u op de website van het Buitenfonds. 

 

Wisenten excursies 

De komende weken vinden nog dagelijks excursies plaats naar het wisentengebied. In de 

bronstperiode van de Edelherten liggen de excursies stil van 16 september tot en met 15 oktober. De 

komende periode wordt door Stichting Wisenten op de Veluwe gebruikt om na te denken of en hoe 

vaak er excursie plaats zullen vinden na 15 oktober. Als daar meer over bekend is dat hoort u dat. 

 

Vakantie 

De komende weken geniet Laurens Jansen van een vakantie. Mocht u vragen hebben, dan zijn de 

collega’s van Laurens te bereiken op telefoonnummer 055-5330057. 
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