
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisch 

1-mrt   Try-out 70 10:00 17:00 

1-mrt   Business Event, Nieuwjaarsborrel 30 16:00 19:00 

2-mrt   Voorstelling Kwintes             200 09:00 18:00 

2-mrt   Openstelling gebouw A            -- 11:00 15:00 

3-mrt   Groepsexcursie via Webwinkel 28 13:00 15:30 

4-mrt   Groepsexcursie via Webwinkel 28 11:30 14:00 

4-mrt   Zalige Zondag 125 11:30 17:30 

4-mrt   Groepsexcursie via Webwinkel 28 13:00 15:30 

5-mrt   Voorstelling kwintes 200 08:00 15:00 

6-mrt   Voorstelling kwintes 200 08:00 15:00 

6-mrt   Welzijn Barneveld 50 11:00 12:00 

7-mrt   Voorstelling kwintes 200 08:00 15:00 

8-mrt   Voorstelling kwintes 200 08:00 15:00 

8-mrt   Inspiratie evenement 150 10:00 22:00 

9-mrt   Voorstelling kwintes 200 08:00 15:00 

10-mrt   Groepsexcursie via Webwinkel 28 11:30 14:00 

11-mrt   Groepsexcursie via Webwinkel 28 13:00 15:30 

11-mrt   Groepsexcursie via Webwinkel 28 13:00 15:30 

14-mrt   Bijeenkomst 150 09:00 17:15 

15-mrt   Bijeenkomst 150 09:00 17:15 

17-mrt   Festival Philadelphia 120 08:00 18:00 

17-mrt   Groepsexcursie via Webwinkel 28 11:30 14:00 

17-mrt   Groepsexcursie via Webwinkel 28 13:00 15:30 

18-mrt   Groepsexcursie via Webwinkel 28 11:30 14:00 

20-mrt   Voorstelling Kwintes 200 08:00 15:00 

21-mrt   Voorstelling Kwintes 200 08:00 15:00 

22-mrt   Voorstelling Kwintes 200 08:00 15:00 

23-mrt   Erasmus Businuss School optie 09:00 17:00 

24-mrt   Groepsexcursie via Webwinkel 28 11:30 14:00 

24-mrt   Groepsexcursie via Webwinkel 28 13:00 15:30 

27-mrt   Voorstelling Philadelphia 150 08:00 18:00 

27-mrt   BUITENgewoon Vergaderen 4 uur 70 13:00 18:00 

29-mrt   Bruiloft Mulder 50 13:00 19:30 

30-mrt   Vriendengroep 30 10:30 15:00 

31-mrt   Groepsexcursie via Webwinkel 28 11:30 14:00 

31-mrt   Groepsexcursie via Webwinkel 28 13:00 15:30 

            
 

Nieuws vanuit het Provinciaal Team 

 
Lammetjesdag 
Op zondag 18 maart vindt de Lammetjesdag plaats bij de schaapskooi te Hoog Buurlo. De Lammetjesdag 

begint om 11:00 uur en eindigt om 16:00 uur. In het begin, leert de ervaring, kan het behoorlijk druk zijn 

met bezoekers. Deze komen vooral met de auto, hoewel we het fietsen stimuleren in persberichten etc. . 

 

NIEUWSBRIEF No.32 
HIER RADIO KOOTWIJK 

maart 2018 



We hebben 3 verkeersregelaars die het verkeer en parkeren in goede banen leiden. Toch zou het kunnen 

zijn dat er in de ochtend tot rond13:00 uur enige overlast is op de driesprong Turfbergweg, 

Alverschotenseweg en Hoog Buurloseweg. Ik vraag u om begrip hiervoor. 

 
 
Aanrijding met wild 
 

Wat te doen bij het aanrijden van wild 

 

- Bel de politie via 0900-8844. (tip: programeer dit nummer in je telefoon)  

- Bel ook de politie als het dier niet blijft liggen. 

- probeer zo goed mogelijk de juiste locatie door te geven . 

- Wacht de komst van de politie of de faunabeheerder rustig af. 

 

Wat niet te doen  

 

Rijd niet door, dat is strafbaar. Ga nooit achter het dier aan, laat dit aan de deskundige faunabeheerder 

over. Bel niet met de dierenambulance maar met de Politie. In het wild levende dieren hebben weinig 

kans na revalidatie te overleven. Neem aangereden wild nooit mee. Geef het ook niet mee aan derden. 

Het zijn beschermde  dieren en de wet op de Natuurbescherming staat dit niet toe en het is strafbaar. 

Alleen de opgeroepen faunabeheerder is bevoegd dit dier te vervoeren. 

 

Hoe gaat het in zijn werk? 

De politie neemt uw melding aan en piept vervolgens de dienstdoende faunabeheerder op in het 

betreffende gebied, er is 24 uur per dag een faunabeheerder die piket heeft. Deze faunabeheerder hoeft 

niet perse in dienst van Staatsbosbeheer te zijn, het kan voorkomen dat een faunabeheerder van de 

gemeente Apeldoorn of van het Kroondomein in het gebied van Staatsbosbeheer aan het werk gaat of 

andersom. 

Is het dier ernstig gewond dan zal de faunabeheerder het dier uit zijn lijden verlossen. Is het dier gewond 

en het bos in gevlucht dan zal de faunabeheerder met de hond een nazoek doen teneinde het eventuele 

gewonde dier alsnog uit zijn lijden te verlossen. Dit is ook de reden om niet zelf achter gewond wild aan 

te gaan in verband met de sporen, en dit is ook niet zonder gevaar voor uzelf. 

 

De stichting Groennetwerk 

De stichting Groennetwerk (SGN) is een organisatie binnen de politie regio Oost Nederland  met groene 

buitengewoon opsporingsambtenaren ( BOA’ s) die toezien op de naleving van de groenen regelgeving. 

SGN heeft met de wegbeheerders, zoals gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat  een overeenkomst 

afgesloten over de zorg voor aangereden dieren. De wegbeheerder ziet het belang hiervan in omdat 

gewonde en/of dode dieren langs de wegen gevaar opleveren voor het overige verkeer. Deze gewonde 

en/of dode dieren trekken ander vleesetend wild aan, zoals wilde zwijnen en vossen. Dit vergroot de kans 

op een volgende aanrijding. 

De mensen van SGN zijn toegerust om dit werk te doen. Ze dragen veiligheidskleding en hebben speciale 

hulpmiddelen. Meer informatie over de Stichting Groennetwerk is te vinden via  www.groennetwerk.nl  

In het wildrijke gebied op de Veluwe  is het zaak om met name na zonsondergang alert te zijn en de 

snelheid  aan te passen. 

 

 
 

http://www.groennetwerk.nl/

