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Dorpsraad/Belangenvereniging ‘Radio Kootwijk’ Sinds 1980

NIEUWSBRIEF EDITIE 2016-01
Beste bewoners van Radio Kootwijk,
Bijgaand alweer de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar.
Ondanks dat het een korte nieuwsbrief is, wensen wij u toch veel leesplezier.

Waronne Elbers niet meer werkzaam bij Staatsbosbeheer
Het contract van Waronne Elbers is niet verlengd en is per 1 februari niet meer werkzaam bij
Staatsbosbeheer. Voor alle lopende zaken wordt er verwezen naar Betty Kösters via
b.kosters@staatsbosbeheer.nl of Jos Overman j.overman@staatsbosbeheer.nl telefonisch te
bereiken via 055-5191665.

Wisenten
Op vrijdag 5 februari aanstaande zal er een overleg plaatsvinden tussen de Dorpsraad, SBB,
Gemeente Apeldoorn en de St. Wisent. We maken ons als Dorpsraad sterk om een serieuze
gesprekspartner te zijn voor St. Wisent en het organisatiedeel van SBB dat dit project ontwikkeld.
Wij vinden, dat er nu een tekort aan informatie is en vragen lang op beantwoording laten wachten.
Wij streven er naar om een aanvulling op het huidige convenant te krijgen en afspraken aan te
scherpen. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

Parkeerzone in Radio Kootwijk
Dit traject loopt, verkeersbesluiten zijn inmiddels ingediend. De benodigde parkeervergunningen
en zgn. strippenkaarten zullen voor ons kosteloos zijn. Binnenkort wordt u in detail op de hoogte
gebracht hoe dit in de praktijk gaat werken.

Samenstelling dorpsraad
Onze oproep voor een secretaris en penningmeester heeft recent geresulteerd in een aanmelding
voor secretaris. Wij zijn nu nog dringend op zoek naar een nieuw dorpsraadlid die de functie van
penningmeester wil vervullen.
U kunt zich aanmelden via: grietjeanchelon@gmail.com
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Zorginfoavond Hoog Soeren
Vanuit de dorpsraad waren Tilly en Grietje aanwezig bij deze avond in Hotel Oranjeoord in Hoog
Soeren. Vanuit Hoog Soeren waren ong. 35 bewoners aanwezig, vanuit Radio Kootwijk één
bewoner en één oud-bewoner. Deze avond werd een kritische avond waar iedereen met vele
vragen kwam. Er is dan ook besloten om een vervolg te geven aan deze avond.
Natuurlijk zal ik u de uitnodiging hiervan toesturen
Uitnodiging door Don Bosco Assel
Als bijlage zend ik u een uitnodiging van onze buren “Don Bosco” uit Assel.
Niet alleen onze bewoners, maar ook de bewoners van Hoog Soeren zijn uitgenodigd voor een
nadere kennismaking en om de overhandiging van de schilderijen welke gemaakt zijn tijdens de
vredesweek in het kader van Burendag bij de wonen. Deze avond zal worden gehouden op
dinsdag 9 februari aanstaande om 19.30 uur in de “villa” van Don Bosco.
Ivm. de catering deze avond wil ik u vragen om uw aanmelding bij mij kenbaar te maken vóór
7 februari aanstaande. Aanmelden via: grietjeanchelon@gmail.com
telefonisch mag natuurlijk ook: 5191146
De natuur in onze tuinen
Mijn eigen voortuin is 10 meter lang en dat hier in het vroege voorjaar de reeën komen snoepen
van de hedera en de tulpjes, hyacinten en blauwe druifjes is na 17 jaar een normaal patroon
geworden, tenslotte is dan in het bos nog geen vers groen beschikbaar.
Sinds 3 jaar komt Sjors ook regelmatig snoepen echter
die komt het hele jaar door.
De hedera langs de voorkant en zijkant van onze
meterkast (staat bij onze huizen buiten) is inmiddels
allemaal weer opgesnoept.
Groot was dan ook mijn verbazing dat mijn buurvrouw,
tevens voorzitter van de dorpsraad Marit Elders, mij erop
attent maakte dat er 5 grote hindes in mijn tuintje stonden
te snoepen.
Nadat deze 5 dames bij mij waren uitgesnoept stapten ze
over het hekje naar haar tuin om zich hier vervolgens aan
de hedera langs de meterkast tegoed te doen.
Onze vaste bezoeker, een ree
Maar de dames waren voorzichtig en gingen niet zomaar voor het kamerraam staan eten dus dan
maar met de voorpoten in de grote plantenbak opdat ze net bij de hedera kunnen.
Ach ik mopper weleens maar het blijft mooi.
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het ook
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Nieuws vanuit De Theaterloods
Nieuwe Vrienden in De Theaterloods!
Succesvolle voorstelling van Plezant nu in ‘eigen huis’ te zien

Op 7 februari 2016 hebben we een bijzondere eerste Zalige Zondag van het nieuwe jaar; de
uitvoering van de theatervoorstelling Nieuwe Vrienden.
Nieuwe Vrienden speelde in 2015 zeer succesvol voor volle zalen door Nederland. De
theatervoorstelling vertelt het verhaal van een familiebedrijf in de installatiebranche dat ten onder
dreigt te gaan. De strijd van een dochter met haar vader; hoe maken we nieuwe vrienden? Een
sprankelende en meeslepende muziektheatervoorstelling van Productiehuis Plezant in coproductie
met OTIB, het O&O fonds van de technische installatiebranche. Met een topcast van vier acteurs
en vier muzikanten. Reserveer snel uw kaarten voor deze bijzondere Zalige Zondag.
Het programma op 7 februari:
12.00 uur: Lunch (optioneel)
13.00 uur: Wandeling
14.30 uur: Voorstelling
16.00 uur: Borrel

Kaarten voor de Zalige Zondag zijn te bestellen via www.detheaterloods.nl.

De volgende Zalige Zondag is op de 2e zondag; 13 maart. Met een try-out van de nieuwe
voorstelling Camping Jokkmokk
Camping Jokkmokk, ‘kampvuurgesprekken voor medici en managers’ is de nieuwe
theatervoorstelling van Productiehuis Plezant in coproductie met het Radboudumc Nijmegen.
Vier veertigers en studievrienden maken met elkaar de balans op in hun werk, leven en
liefde. Een ervaren chirurg, een ambitieuze zorgmanager, een medisch-technisch innovator en de
verpleegkundige die filosoof werd en nu met sabbatical is.
De scheurtjes van jaren zware belasting en onvervulde dromen zijn inmiddels bij een aantal hen
zichtbaar geworden. Wat ze niet voorzien is dat een vijfde persoon zich gaat mengen in hun
gesprekken….en hoe. ‘Zij’ kampeert toevallig naast hun tentje...
Camping Jokkmokk gaat over de zin en onzin van innovatie en ontwikkelingen binnen de zorg,
waaronder de toenemende druk op samenwerking en kostenbeheersing.
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1e Midden veluwe wandeltocht
binnenkort houdt de wandelcommissie van de stichting internationale vierdaagse Apeldoorn weer
een wandeltocht over de mooie Veluwe. Ik bied u onderstaand het persbericht aan.
APELDOORN – De wandelcommissie Apeldoorn e.o. van de Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn
houdt zaterdag 19 en zondag 20 maart a.s. de eerste Midden Veluwe Wandeltocht.
Vanaf startlocatie Van de Valk Hotel Apeldoorn De Cantharel (Van Golsteinlaan 20, 7339 GT Apeldoorn)
worden routes uitgezet van 5, 10, 15, 20 en 30 kilometer lengte.
Er kan op beide dagen gestart worden vanaf 9 uur. Wie 30 km wil afleggen moet voor 10 uur vertrekken,
wie 20 of 15 km wil lopen voor 12 resp. 13 uur. Starten voor de 10 en 5 km kan tot 14 uur. Om 17 uur
moet iedereen weer op het uitgangspunt terug zijn.
De routes van de eerste Midden Veluwetocht zijn onverhard en voeren de deelnemers door de
natuurrijke natuur rond Apeldoorn.
Iedereen die van wandelen houdt kan aan de tocht deelnemen. De routes zijn ook geschikt voor nordic
walking. Honden mogen aan gelijnd meelopen.
Het inschrijfgeld bedraagt 3,50 euro per persoon, inclusies routebeschrijving en wandelboekplaatje.
Leden van een erkende wandelsportorganisatie krijgen een euro korting. Een herinnering is na afloop
beschikbaar tegen kostprijs.
Voor nadere informatie: tel. 06 – 53764861 of www.4daagseapeldoorn.nl/wandeltochten. E-mail:
wandelcommissie@4daagseapeldoorn.nl.
De Midden Veluwetocht vervangt de Bondstocht van de OWB, die tot en met vorig jaar werd gehouden.

- tot de volgende nieuwsbrief –

E-mail adressen:
Als u deze brief via de brievenbus ontvangt, betekent dit dat ik geen of niet het goede e-mail adres
van u heb. Natuurlijk is het goedkoper om post van de dorpsraad te mailen. Als u in het bezit bent
van een e-mail adres, wilt u dit dan doorgeven door een mail te sturen naar
grietjeanchelon@gmail.com
Ook als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken middels een
mail naar grietjeanchelon@gmail.com
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