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2016!
Beste mensen,
Namens het team van Staatsbosbeheer/Radio Kootwijk wens ik jullie een heel mooi nieuw jaar toe.
Vanaf heden ontvangt u elke maand deze nieuwsbrief over de activiteiten en ontwikkelingen op het
voormalig zendstation Radio Kootwijk.

Praktisch
Activiteitenoverzicht
Vanaf dit jaar communiceren wij in onze nieuwsbrief ook belangrijke te verwachten activiteiten. Deze
ontvang je niet meer via de Dorpsraad. Naast een aantal kleine vergaderarrangementen en de
reguliere excursies staan de volgende activiteiten op de planning voor januari:
17 januari
Hutje op de hei (vergaderarrangement)
55 personen
9.00-17.00 uur
19 januari
Diner
50 personen
18.00-22.00 uur

Wisent
Op woensdag 6 januari is gestart met de aanleg van de drinkvennen voor de wisent. Eén in de buurt
van Gerritsflesch en twee op het militaire schietterrein. De vennen zullen niet te zien zijn vanaf de weg.
Dit betekent dat er wordt gegraven en dat er klei gebracht zal worden. Dit zal via de Burelhulweg
gebracht worden dus de vrachtwagens zullen niet via het dorp het Wisent terrein bereiken. De
planning is dat uiterlijk 5 februari deze klus geklaard is.
De aanleg van de vennen is mede mogelijk door financiële bijdragen van provincie Gelderland, K3
Delta en Vitens.
In februari zal er een informatieavond gehouden worden over de komst van de wisent waarvoor u
wordt uitgenodigd.

DemenTalent
Inmiddels zijn ze een vertrouwd gezicht in ons terrein, de mensen van DemenTalent. De komende tijd
gaan zij aan de slag om het heideterrein op te ruimen, dakgoten te legen en de putjes van de
waterafvoer schoon te maken. Binnenkort starten zij ook met het doorspoelen en schoonmaken van de
brandputten, ook die in het dorp. Belangrijke zaken waar wij erg blij mee zijn!

Publieksexcursies
Dit jaar willen we onze publieksexcursies op frequente basis aanbieden. Dit betekent dat we standaard
iedere zondag een excursie aanbieden en iedere 1e en 3e zaterdag van de maand. Excursies vinden
alleen plaats bij voldoende deelname.
Wil je iemand nog attenderen op een excursie? Verwijs dan naar de excursie Ontdek Radio Kootwijk op
onze website. Kaartverkoop loopt via de webwinkel van Staatsbosbeheer.

Vooruitkijken
Grasnapolsky 2016
Inmiddels is de communicatie rondom Grasnapolsky 2016 op gang gekomen en zal op 6 & 7 februari
Radio Kootwijk in teken staan van fijne muziek en een mooie randprogrammering vol activiteiten.
Verwachting is dat 1500 bezoekers het festival bijwonen. Uiteraard doen wij samen met Grasnapolsky
ons uiterste best bezoekers met zo min mogelijk overlast voor het dorp op bestemming te krijgen. In
elk geval is het volgende in gang gezet:
Pendelbussen (zullen minder vaak rijden dan vorig jaar)
vanaf satelliet parkeerplaats: Bezoekers die met de auto komen parkeren op de parkeerplaats bij
Manege van den Hoorn in Kootwijk
vanaf Landal Rabbit Hill: Bezoekers die overnachten bij Landal Rabbit Hill kunnen gratis parkeren bij
Rabbit Hill.
vanaf Apeldoorn Centraal Station
Fiets
Nieuw dit jaar is de fietsverhuur. Bij Rabbit Hill kunnen bezoekers een fiets huren en daarmee naar
Radio Kootwijk fietsen.

Terugblik
6e verjaardag Staatsbosbeheer op Radio Kootwijk op 10 december
Het 6 jarig jubileum van Staatsbosbeheer als eigenaar van Radio
Kootwijk werd dit jaar feestelijk beklonken met de ondertekening
van het convenant tussen de Dorpsraad, Gemeente Apeldoorn en
Staatsbosbeheer. Na een periode van stevig overleggen zijn de 3
partijen tot goede samenwerkingsafspraken gekomen die de
belangen van dorpsbewoners en de exploitatie en ontwikkeling
van het voormalig zendcomplex zo optimaal mogelijk dienen.
In het convenant spreekt Staatsbosbeheer o.a. de intentie uit bij al
haar activiteiten rekening te houden met de leefbaarheid in het
dorp. Het getekende Convenant is op te vragen bij de dorpsraad of Staatsbosbeheer-Radio Kootwijk

ANVA-dag
24 november was bij Radio Kootwijk omgedoopt tot ANVA-dag. ANVA is een organisatie die software
maakt voor oa verzekeraars, volmacht kantoren, beursmakelaars en financieel adviseurs. Deze dag was
speciaal opgezet voor ANVA-gebruikers en business partners. Bekijk het filmpje voor een mooie
terugblik!

Jaarafsluiting met kerstdiner voor Hilti
Hilti is een groot internationaal bedrijf gespecialiseerd in
innovatieve producten, systemen en diensten voor de bouw
professional. Speciaal voor de medewerkers in Nederland
was een jaarafsluiting in de zenderzaal georganiseerd. In
totaal hebben 125 medewerkers met hun partner genoten
van een sit-down diner nadat het jaar met ze was
doorgenomen.
Tot onze spijt was deze avond niet opgenomen in het
activiteitenlijstje voor het dorp. Onze excuses hiervoor.

Avéro Achmea
Avéro Achmea heeft de website de Ruimtemakers ontwikkeld als onderdeel van hun
dienstenprogramma voor adviseurs. Ook zijn er opnames bij Radio Kootwijk gemaakt. Het resultaat is
een programma dat als een integraal risicomanagement programma voor het MKB kan worden
ingezet.

Fotoshoots op modegebied
Dat Radio Kootwijk een enorme aantrekkingskracht blijkt te hebben voor mode fotografie blijkt wel uit
de vele aanvragen die we hiervoor krijgen. Zo is het sneakermerk Filling pieces bij ons geweest en
heeft ook Van Gils een prachtige fotoshoot gehouden.

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

