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Praktisch 

Activiteitenoverzicht 

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

terrein: 

 

2 dec 10:00 12:30 Groepsexcursie  28 

2 dec 13:00 15:30 Groepsexcursie  28 

5 dec 08:00 10:15 Sinterklaasloop 250 

7 dec 09:00 17:00 Bijeenkomst 20 

8 dec 12:00 17:00 Bijeenkomst 30 

9 dec 10:00 12:30 Groepsexcursie 28 

10 dec 10:00 12:30 Groepsexcursie 28 

10 dec 12:00 19:00 Zalige Zondag 150 

11 dec 09:00 17:30 Festival 150 

14 dec 09:00 17:00 Bijeenkomst 40 

14 dec 09:00 22:00 Festival 150 

14 dec 09:00 21:00 Kerstborrel 60 

15 dec 09:00 17:30 Festival 150 

16 dec 10:00 12:30 Groepsexcursie 28 

16 dec 13:00 15:30 Groepsexcursie 28 

18 dec 09:00 20:00 Bijeenkomst 35 

19 dec 09:00 17:00 Bijeenkomst 35 

23 dec 13:00 22:00 Bijeenkomst 100 

27 dec 16:00 22:00 Lichtjeswandeling 300 

28 dec 16:00 22:00 Lichtjeswandeling 300 
 

 

 

Op 21 en 22 november is op Radio Kootwijk een evenement gehouden van de Jumbo supermarkten. 
Het was een mooi evenement in het teken van de kerst en de bezoekers waren enthousiast over de 
locatie en het evenement. In de voorbereiding van de organisatie rondom het vervoer is het deze keer 
niet gelopen zoals u van ons gewend bent. Er was een misverstand over het aantal bezoekers 
waardoor de indruk bestond dat er voldoende ruimte op de centrale parkeerplaats zou zijn voor alle 
gasten. Lopende het evenement bleek dat er niet alleen meer gasten kwamen, maar dat tevens een 
wisseling in bezoekers was midden op de dag, waarbij de ochtendgroep vertrok en een geheel nieuwe 
middaggroep arriveerde. Dit leverde vooral voor het dorp verkeersdrukte op en een probleem met 
parkeren op de centrale parkeerplaats. De oplossing is gezocht in het parkeren op de plekken die 
weliswaar op het erf aanwezig zijn, maar niet meer gebruikt mogen worden. Al met al geen goede 
zaak; het is dit keer een ongelukkige samenloop van omstandigheden geweest waardoor deze 



 

 
 

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 
 
 
 
 

ongewenste situatie is ontstaan. Normaal gesproken zouden wij groepsvervoer hebben ingezet. Daar 
hebben wij de afgelopen jaren goede ervaringen mee opgedaan. 
doordeweekse dagen. We gaan ervan uit dat dit voor de zomer gerealiseerd wordt. Meer informatie 

volgt. 

 

 

 

Nieuws vanuit het Provinciaal Team 
 

Voor de maand december 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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