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Praktisch
Wisent
De Stichting Wisent en Stichting Ark zijn in samenwerking met Staatsbosbeheer druk bezig met de
voorbereidingen voor de komst van de Wisent volgend jaar april. Binnenkort ontvangt u uitgebreidere
informatie over de Wisent. Stichting Wisent zal in haar uitingen spreken van de Wisent op de MiddenVeluwe en niet Radio Kootwijk. Dit om zwerftoerisme richting het dorp te voorkomen.
Helaas is per ongeluk vanuit de provincie gesproken over Radio Kootwijk in een artikel in de Stentor
van 2 september. Vanuit Staatsbosbeheer is de Stichting Wisent gevraagd de met het dorp gemaakte
afspraak nogmaals richting provincie te communiceren.

Verbouwing Annex A
De verbouwing van Annex A start binnenkort. Annex A krijgt dezelfde uitstraling als Annex B en is zo
beter in te zetten in de verhuur. De verwachting is dat binnen 3 maanden de verbouwing wordt
afgerond.

Vooruitkijken
Grasnapolsky 2016
Het duurt nog even, maar winterfestival Grasnapolsky zal op 6 & 7 februari 2016 weer 2 dagen
neerstrijken bij Radio Kootwijk. Groot punt hierin is het vervoer van de 1500 bezoekers die we met zo
min mogelijk overlast voor het dorp op bestemming en weer weg willen krijgen. Dit gaat anders
georganiseerd worden dan in 2015. In december zullen we u informeren op welke manier het vervoer
geregeld zal worden. Suggesties zijn intussen altijd welkom!

Geopend tijdens vakantieperiodes
Voor fietsers en wandelaars willen we graag in de vakantieperiodes (vanaf de meivakantie t/m
herfstvakantie) het gebouw openen. Dit alleen wanneer er voldoende beschikbaarheid is van gidsen en
gastheren en –vrouwen en mits de weersomstandigheden gunstig zijn.
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe gidsen, gastheren en –vrouwen. Interesse? Meld je aan via
info@hierradiokootwijk.nl

Terugblik
Open Monumentendag 2015
We willen graag iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan Open
Monumentendag 2015. Er zijn meer dan 4.000 bezoekers geweest, dit is iets
meer dan vorig jaar. We kijken terug op een leuk en succesvol weekend!

Alliander
Alliander vierde haar 100-jarig bestaan met onder meer een eenmalig Energie Pop-Up museum bij
Radio Kootwijk. Verdeeld over 4 dagen zijn er circa 4.000 bezoekers geweest om dit Energie Pop-Up
Museum te bezoeken.

Training Nationale Reserve (Natresbataljon)
Een man met verbrande onderarmen komt op de commandopost afrennen “Er staat
een schuur in brand! Er zitten nog mensen in!” De militairen komen in actie. Dit was
een van de scenario’s van de oefening die zaterdag 26 september plaatsvond in Radio
Kootwijk. Bij de oefening was er assistentie van verschillende enthousiaste
dorpsbewoners. Het 10 Natresbataljon (voluit 10 Nationale Reserve Bataljon Korps
Nationale Reserve) maakt onderdeel uit van 43 Gemechaniseerde Brigade.

NIZO Diary Conference
Het 9e NIZO Diary Conference vond dit jaar plaats in Papendal. Onderdeel van een uitgebreid
programma (gericht op de recente ontwikkelingen op het gebied van melk proteïne) was een diner bij
Radio Kootwijk op 30 september.

Zwitserleven 25 jaar
Donderdag 1 oktober was Zwitserleven te gast bij Radio Kootwijk met een uitgebreid programma
rondom het thema Pensioen. Ruim 400 personen luisterden onder meer naar daggast Joris Luyendijk,
bekend van het boek Dit kan niet waar zijn - over de financiële wereld.

Beheerdersdag
Op vrijdag 25 september was de 7e editie van de Beheerdersdag,
dit jaar in en om Radio Kootwijk. Met ruim 500 aanwezige
natuurbeheerders, beleidsmedewerkers, adviseurs en andere
geïnteresseerden in natuur, bos en landschap was de dag goed
bezocht en werd er volop genetwerkt en kennis uitgewisseld.
De Bosgroepen en de VBNE organiseerden deze Beheerdersdag,
samen met diverse partners: BIJ12, de Federatie Particulier
Grondbezit, Natuurmonumenten, Landschappen NL, Staatsbosbeheer, KNBV en OBN.

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

