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Radio Kootwijk, 25 november 2015

Voormalig hoofdzender gebouw A te Radio Kootwijk

foto: Frank Volkers

Lichtjeswandeling op zondagavond 27 december bij Radio Kootwijk
Kom deze kerstvakantie naar Radio Kootwijk en geniet op zondagavond 27 december
van de natuur en de stilte tijdens de lichtjeswandeling. Op deze donkere winteravond
wijzen talloze lichtjes je de weg over de donkere Veluwe van Staatsbosbeheer. Binnen in
het beroemde historische zendstation is de sfeer gezellig en warm...
Lichtjeswandeling bij Radio Kootwijk
Het beroemde gebouw van Radio Kootwijk, het voormalige zendstation midden op de
Veluwe, is deze avond spaarzaam verlicht. Langs de oprijlaan staan lichtjes en bij het gebouw
branden vuren. In de directe omgeving van het historische zendstation zijn

lichtjeswandelingen uitgezet van ca. 2,5 en 4,5 km. Tijdens de wandeling volg je de lichtjes,
luister je naar verhalen van het Vertelgenootschap Apeldoorn en ervaar je onderweg de stilte.
Binnen kijken de moeite waard
Terug bij het voormalige zendstation staat koffie, thee, chocomel of glühwein voor je klaar. Je
kunt daar dan lekker van genieten onder het genot van de betoverende, magische klanken van
Het is er al. Na de wandeling kun je ook een kijkje nemen in het imposante gebouw; de zaal is
magisch verlicht en er is een gids aanwezig voor vragen over het gebouw. Dorpsbewoonster
Coby vertelt smakelijk over het leven in Radio Kootwijk, vroeger en nu. Dichter Û stilt, net
als vorig jaar, de poëtische trek met Afhaalpoëzie. Muziek van coverband Jezzy & Soul en het
koor Volver zorgen voor een gezellige sfeer in de zenderzaal.
Praktisch

Gericht op volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar
Datum & tijd: zondag 27 december 2015, starttijden liggen tussen 18.30u en 21.30u.
Voor kaartverkoop: kijk op www.hierradiokootwijk.nl
Op vertoon van je toegangskaart kun je deelnemen aan dit evenement. Op de avond zelf is er
geen kaart verkoop, dus ook géén toegang!
Kosten: € 10,- (inclusief 1 consumptie. Keuze uit koffie, thee, chocomel, glühwein)
Parkeren: voor de slagboom rechtsaf, parkeren op de parkeerplaats.
Start lichtjeswandeling: Gebouw A (voormalige zendstation), Radioweg 1, 7348 BG Radio
Kootwijk

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Staatsbosbeheer: Bernard Velthuis,
b.velthuis@staatsbosbeheer.nl of T 06-26489417.
Foto kan bij dit bericht gebruikt worden onder vermelding van Foto: Frank Volkers

