NIEUWSBRIEF No.24
HIER RADIO KOOTWIJK
Augustus 2017

Praktisch
De maand augustus staat in het teken van de NJO Muziekzomer. Het NJO heeft u een
uitnodiging gestuurd en wij hopen dat u zich heeft opgegeven voor één van de
concerten. Bezoekers kunnen gratis parkeren bij het Van der Valk hotel en gebruik
maken van pendelbussen. Op woensdag 9 augustus start de opbouw en zal naar
verwachting tot 22.00 uur duren. Op vrijdag 18 augustus starten wij met de afbouw.
Het programma ziet er als volgt uit:
Datum

Programma

Aanvang

10 augustus
11 augustus
13 augustus
15 augustus
17 augustus

De toverfluit (6+)
Jong Metropole
NJO olv Antony Hermus
Yong Artist in Dans
De Stijl

15.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Onderstaande activiteiten staan ook op de agenda:
5 augustus Ontdek Radio Kootwijk
22 augustus Cultuur in het groen
25 augustus Hutje op de hei
26 augustus Cultuur in het groen
26 augustus Bijeenkomst Garage
26 augustus Ontdek Radio Kootwijk
27 augustus Cultuur in het groen
28 augustus Bijeenkomst
niet definitief)
29 augustus Bijeenkomst
29 augustus Hutje op de hei
30 augustus Bijeenkomst Garage
31 augustus Gelders Orkest

28 personen
60 personen
32 personen
20 personen
100 personen
28 personen
20 personen
250 personen

13.00 tot
10.00 tot
09.30 tot
10.00 tot
11.00 tot
13.00 tot
11.00 tot
09.00 tot

15.30 uur
12.30 uur
10.30 uur
12.00 uur
13.00 uur
15.30 uur
13.30 uur
17.30 uur (nog

19 personen
9 personen
110 personen
550 personen

09.00 tot
09.00 tot
12.00 tot
19.30 tot

17.00 uur
17.00 uur
23.00 uur
22.00 uur

Betaald parkeren
Met ingang van 21 juli is op alle dagen betaald parkeren ingevoerd voor de
parkeerplaats achter het voormalige hotel. De kosten zijn 5 euro per dag en er kan
alleen met pin betaald worden.

Nieuws vanuit het Provinciaal Team
Deze maand geen nieuws vanuit het Provenciaal Team ivm de vakantieperiode.

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

