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                  Dorpsraad/Belangenvereniging ‘Radio Kootwijk’ Sinds 1980 

 
                                                        

 
Secretariaat: turfbergweg 44 7348BC Radio Kootwijk telefoonnummer 055-5191146 

           

 

NIEUWSBRIEF EDITIE oktober 2015 
 

Beste bewoners van Radio Kootwijk, 

 

Bijgaand de vierde nieuwsbrief van dit jaar. 

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Van onze voorzitter 

 

Gauw nog even, vlak voordat ik aan de slag ga, loop ik in de vroege ochtend mijn hardlooprondje 

via de Hoog Buurlose heide en de schaapskooi. De frisse ochtenddauw op het gras van de 

schapenweide maken mijn hardloopschoenen nat. Het deert niet. Ik geniet. Het geeft me juist nog 

meer het gevoel dicht bij de natuur te staan. De zon schijnt met mooie banen door het beukenbos 

bij het oude karrespoor. De beukenbladeren kleuren mijn pad goud. Overal om mij heen de 

mooiste paddenstoelen. Ik loop voorbij de modderpoel die daar ligt als stilleven van de zwijnen die 

zich tegoed hebben gedaan aan een heerlijk modderbad. Ik geniet… Radio Kootwijk is prachtig! 

 

Naast de stilte en de natuur van Radio Kootwijk bevind ik me af en toe 

middenin het feestgedruis van Radio Kootwijk. Het feest van de 

belangenvereniging was er weer zo’n één. Gekke bekken trekken voor de foto 

box. Ach… de foto hieronder laat zien, dat ik niet de enige ben die dat kan. 

 

 

Feest 35 jaar Belangenvereniging 
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Op zaterdag 17 oktober was het dan eindelijk zover, de belangenvereniging bestond 35 jaar, en dat 

mag gevierd worden. Een feest in de "Garage" was de conclusie. Ruim zestig dorpsgenoten waren 

hierbij aanwezig, waarvan vele nieuwe bewoners, die graag kennis wilden maken met de andere 

bewoners. Er waren ook meer dan 50  oud-bewoners die via facebook gehoor hadden gegeven aan 

deze leuke avond. Het werd een mix van een reünie, gezellig kletsen, samen op de foto die direct 

geprint werd (dus een tastbare herinnering aan deze avond), een fotopresentatie  op een groot 

scherm  van oude activiteiten en natuurlijk een drankje drinken en een borrelhapje eten, met als 

verrassing halverwege de avond een zakje patat, dit met de medewerking van diverse dorpsgenoten 

welke vrijwillig meewerkten in de bediening deze avond.  Rond de klok van 22.00 uur trad Jessica 

van Burik op met de band Jazzy en Soul, waarbij menigeen  "de dansvloer" betrad en de 

herinneringen even los dansten. Na afloop ontving iedere bezoeker een balpen met opdruk  en een 

replica van Gebouw A. Tegen 24.00 uur was de avond ten einde en ging iedereen zoals 

afgesproken rustig huiswaarts. Al met al een  avond waarbij vele bewoners hebben bijgedragen 

aan een gezamenlijke geslaagde avond. Anoek, Robert en Roger bedankt voor het organiseren van 

deze geweldige feestavond! 

 

Monumentendagen 

 

Tijdens deze 2 dagen telde SBB ongeveer 4000 bezoekers die een bezoekje aan gebouw A 

maakten. Het dorp ondervond weinig hinder van het verkeer, alle bezoekers kwamen met de bus  

of  lopende. 

Voor de belangenvereniging is er middels onze jaarlijkse cateringverkoop een 

omzet gemaakt van ong. 900 euro, na aftrek van kosten bedraagt de verdienste 

ong. 560 euro. Dank aan de dorpsbewoners die ook dit jaar wederom vrijwillig 

hebben meegewerkt. Door deze vrijwilligers kunnen wij extra – goedkoop -

genieten van onze feesten en partijen.  

 

De komst van de Wisenten 

 

Vorig jaar is de komst van de Wisent een jaar 

uitgesteld. Dit was omdat er o.a. niet nagedacht was 

over zwerftoerisme en het beperken van verkeer door 

Radio Kootwijk. Inmiddels is de drinkven, in overleg 

met de dorpsraad, op een van de weg af onzichtbare 

plek gepland. Bovendien zal de Stichting Wisent 

alleen hun Excúrsies naar de Wisent op Midden 

Veluwe promoten en niet de komst en aanwezigheid 

van de Wisent in Radio Kootwijk. De excursies zijn 

voor maximaal 15 personen per keer en vertrekken vanaf Kootwijk met een elektrisch busje. 

Binnenkort wil de Stichting Wisent geïnteresseerden van het dorp voorlichting en uitleg geven 

over de Wisent en het eventueel leiden van de excursies. Als bijlage treft u het artikel uit de 

Stentor  

 

Convenant Dorpsraad, Staatbosbeheer en Gemeente Apeldoorn 

 

Het convenant is het sluitstuk geworden van het bestemmingsplanproces. We hadden als 

Dorpsraad nog een paar laatste kleine aanvullingen en het wordt nu gereed gemaakt om te kunnen 

tekenen. Ondertussen is de uitvoering van het convenant al wel in volle gang. In de gesprekken 

met alle partijen merken we dan ook dat er rust en duidelijkheid is gekomen. We hebben een 

mooie basis voor de samenwerking en voor de behandeling van onderwerpen die bewoners dwars 

zitten. Binnenkort delen we graag de inhoud met het dorp. 
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30 km door het dorp en snelheidsdisplay 

 

De ervaring heeft inmiddels geleerd dan menig automobilist het moeilijk vindt 

om zich aan deze snelheid te houden met of zonder de nodige 

verkeersdrempels. We zien dat het snelste verkeersbewegingen door 

dorpsbewoners en door mensen met een zakelijke afspraak worden gemaakt. 

Het recreatieve verkeer, zonder afspraak, sukkelt juist een beetje door het 

dorp. 

 

Middels de opnieuw geplaatste tijdelijke snelheidsdisplay hopen wij deze automobilisten hierop 

nogmaals te attenderen. Wilt u ook uw steentje bijdragen? Verder is de snelheid in het dorp in 

gesprek tussen de Dorpsraad, politie en gemeente Apeldoorn een terugkerend onderwerp.  

 

 

 

Nieuwe afvalbak op de driehoek 

 

In september heeft de gemeente een extra afvalbak bij de driehoek geplaatst.  

Drie jaar geleden zijn bijna alle afvalbakken weggehaald vanwege bezuinigingen. Uit ervaring 

blijkt dat er nog eentje nodig was. In totaal in de gemeente Apeldoorn levert dit grote 

bezuinigingen op.  

 

Werkzaamheden Asselseweg 

 

In week 45/46/47 (start 2 november) zal op de Asselseweg (zandpad) het klinkerstuk eruit worden 

gehaald en opnieuw worden gelegd, dit klinkerstuk zal dan meteen smaller gemaakt worden. 

Deze weg zal tijdens deze drie weken doordeweeks worden afgesloten en alleen in de weekenden  

open/toegankelijk zijn. 

 
 

Ster op de wereldbol 

 

De gemeente is druk bezig met het herstellen van onze wereldbol. 

Er zal wederom een massieve metalen ster op komen te staan, die goed wordt 

verankerd in de wereldbol. Mocht u dus merken dat de wereldbol is verdwenen, 

maakt u zich dan geen zorgen, hij is in goede handen. 

 

 

 

 

 

BESTUURSLEDEN GEVRAAGD! 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we het al vermeld, Robert Sühre legt in maart 2016 na bijna 16 

jaar zijn functie als penningmeester neer. Hij zal wel aanblijven als dorpshuisbeheerder. 

Grietje Anchelon zal in maart 2016 ook haar functie als secretaris neerleggen, zij werd in maart 

2013 gekozen voor 3 jaar en dit eindigt dus in maart 2016. 

Marit Elders is in maart 2014 als voorzitter gekozen voor een periode van 2 jaar, zij zal in maart 

2016 zich herkiesbaar stellen.  
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Uit bovenstaande kunt u wel opmaken dat wij dringend op zoek 

zijn naar een nieuwe penningmeester, secretaris en voorzitter. 

Maar ook nieuwe leden zijn bijzonder welkom binnen de 

dorpsraad/belangenvereniging. Voelt u zich betrokken en wilt u 

graag een steentje bijdragen voor 2 of 3 jaar reageert u dan op 

deze oproep middels een mailtje naar grietjeanchelon@gmail.com. 

  

Verboden zwijnen te voeren 

 

Het stond in augustus in de kranten en stond op de teletekst van 

bijna alle tv. zenders,  

“Stop met het voeren van zwijnen – Staatsbosbeheer roept 

bezoekers op om wilde zwijnen niet te voeren “ De boswachters 

die een aantal weken trouw elke avond bezoekers aanhield, 

aansprak en flyers uitdeelden kregen van menig dorpsbewoner 

complimenten en blije gezichten. Een uitstekende actie van 

staatsbosbeheer na menig jaar dit te hebben aangekaart. 

De boswachters verwezen bezoekers die “wild” kwamen spotten 

door naar het wildscherm op de Alverschotenseweg. Uit recente 

informatie blijkt dat bezoekers nu ook meer gebruik maken van 

deze uitkijkpost. Ons dorp heeft als enige een nieuw speciaal 

ontworpen verkeersbord. 

“verboden te voeren”  

 

Whatsapp.groep 

 

In de maanden augustus en september hebben zich 23 huishoudens gemeld bij René van Lier. 

Tevens hebben ook één contact uit Hasslo, en één contact uit Assel en de bewoners van het 

boswachtershuis aan de Hoog Buurloseweg zich aangemeld. Een prachtig resultaat tot dusver maar 

nieuwe aanmeldingen zijn meer dan welkom…….want hoe meer ogen en oren, hoe minder kans 

op een eventuele inbraak in uw eigen huis. Heeft u zich nog niet aangemeld of wilt u nog even 

weten hoe het ook al weer werkt? Bijgaand nogmaals de uitleg van deze Whatsapp.groep en de 

wijze van aanmelden. 

 

Whatsapp groep 

 

Helpt u ook mee om Radio Kootwijk veiliger te maken? 

 

Veilig Radio Kootwijk 

 

Voorwoord van onze wijkagent Petra van Doorn, 

 

Beste inwoners van Radio Kootwijk, 

 

Enige tijd geleden deed ik een oproep voor het oprichten van een Whatsapp-groep voor 

Radio Kootwijk. Inmiddels hebben René van Lier en Carla Ebben zich gemeld en heb ik met 

hen om de tafel gezeten en uitleg gegeven over het hoe en wat van een Whatsapp-groep. Om 

Radio Kootwijk nog veiliger te maken, hebben we als politie jullie als inwoners hard nodig. 

Jullie weten wie er in het dorp thuis horen en zien veel eerder verdachte situaties dan dat wij 

die zien. Ongeveer 80% van de heterdaad aanhoudingen vinden plaats nav een melding van 

een burger ! 

mailto:grietjeanchelon@gmail.com
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Wat is een verdachte situatie? Buikgevoel en intuïtie en gezond verstand spelen hierbij vaak 

ook een grote rol. Twijfel je over de situatie, benader dan een buurman/vrouw via de 

Whatsapp-groep en spreek de persoon samen aan. (zie hiervoor ook de gegevens die hierna 

volgen) 

Zijn er andere zaken waar geen spoed bij is, zoals bijvoorbeeld overlastmeldingen, bel dan 

met 0900-8844, mail naar ondergetekende of vul een contactformulier in via www.politie.nl 

Samen met u hopen we de boeven die zich nog in Radio Kootwijk durven te vertonen aan te 

pakken.  

Geef u op en maak van de Whatsapp-groep in Radio Kootwijk een succes ! 

U werkt mee aan de veiligheid van uw dorpsbewoners en aan de veiligheid van uzelf, immers 

uw dorpsbewoners zullen ook extra een oogje voor u in het zeil houden ! 

Hierna volgt een uitleg over de Whatsapp-groep en hoe u zich kunt aanmelden en dat is echt 

zeer eenvoudig. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u mij bellen of mailen, of u natuurlijk wenden tot de 

beheerders van de Whatsapp-groep.  

  

Met vriendelijke groet, 

Petra van Doorn 

petra.van.doorn@politie.nl 

0900-8844 

  

Whatsapp groep?  

In de app kun je groepen vormen, waardoor je op eenvoudige wijze berichten met een grote 

groep mensen kan delen. Iedere groep heeft 1 beheerder die leden toevoegt of verwijderd en 

maximaal 100 nummers. In Radio Kootwijk kunnen dus meerdere personen per huishouden 

zich aanmelden, graag zelfs! Hoe meer ogen en oren hoe beter! 

 

Waarom is een whatsapp-groep nodig? 

Na een inbraak, diefstal, collectanten/ colporteurs zonder vergunning of  een ander incident 

blijkt vaak dat buurtbewoners iets opvallends hebben gezien, maar dachten dat het toch 

niets was of alleen niets durfden te ondernemen.  

De op te zetten whatsapp-groep is bedoeld om elkaar in ons dorp te informeren over 

verdachte situaties. Hiermee kunnen we ons gezamenlijk laten zien en (potentiële) boeven 

belemmeren in hun plannen. In andere gemeentes blijken whatsapp groepen heel effectief te 

zijn.  

 

Hoe werkt het? 

Voor dit initiatief in Radio Kootwijk is René de beheerder. 

Hij heeft de whatsapp groep “Veilig Radio Kootwijk”aangemaakt en zal ook contact 

opnemen met bewoners in Assel, Hoog Soeren en begin Hoog Buurlose weg, om zo ook de 

whatsapp groepen te laten overlappen. 

 

Hoe kunt u meedoen? 

Als u de beschikking heeft over een smartphone met een Whatsapp mogelijkheid, voeg René 

dan toe aan uw adresboek. Zijn telefoonnummer is 06-29114812. Stuur vervolgens een 

whatsapp-bericht met daarin uw naam, adres en de vraag of u toegevoegd kunt worden aan 

de whatsapp-groep. 

U ziet de uitnodiging voor de groep dan zo snel mogelijk op uw telefoon verschijnen. 

 

Bord aan het begin van het dorp 

De gemeente Apeldoorn ondersteund dit initiatief ook en zal een jaar nadat de whatapp 

groep is opgericht en bij voldoende deelname en initiatief van bewoners, een bord aan het 
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begin van ons dorp plaatsen. Zie bijgevoegde afbeelding. 

Ook dit zal hopelijk in de toekomst criminelen afschrikken. Dus des te meer reden om u aan 

te melden en er samen een succes van te maken!  

 

Wat te doen bij een verdachte situatie  (SAAR) ? 

Signaleren 

Alarmeren 

Appen 

Reageer 

  

Alarmeer 1-1-2 

 

App om de verdachte situatie bekend te maken bij anderen en om te laten weten dat 1-1-2 

gebeld is. Voorkom een regen van 1-1-2 meldingen.  

Doe dit door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De 

bedoeling is dat we de plannen van de mogelijke inbreker verstoren. (“ zaak stuk maken”). 

Doe dit alleen als u zich veilig voelt. U kunt bijvoorbeeld vragen of hij/zij naar iemand op 

zoek is of laat merken dat hij gezien is. Daarnaast kunt u met meerder personen uit de  

Whatsapp-groep naar buiten gaan i.p.v. alleen. 

Spelregels voor deelname aan de Whatsappgroep 

 

- Deelnemers hebben een minimum leeftijd van 18 jaar. 

- Deelnemers zijn woonachtig in de wijk/buurt waar de groep wordt opgericht. 

- Het oprichten van een WhatsApp-groep is een burgerinitiatief en is bedoeld om                                                                

elkaar te informeren over verdachte situaties. De politie komt alleen in actie wanneer een 

melding bij 112 gedaan wordt. 

- Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke. 

- Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten.  

- Het versturen van foto’s van een verdacht persoon is alleen toegestaan t.b.v. het 

verstrekken van een signalement als dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. 

Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en opvallende kenmerken kunnen ook 

goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het 

kenteken. 

- Gebruik deze Whats-App groep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling 

contact / privéberichten. 

 

Deze whatsapp groep is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een 

melding 112 wordt gedaan.  

Onze wijkagente, Petra van Doorn is op de hoogte van dit initiatief.  
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“Buurten in het dorp” door Brotherwood 

 

Vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe veranderingen in de zorg en welzijn 

Denkt u hierbij aan de overheveling van taken naar de gemeenten; de grotere nadruk op de eigen 

(financiële) verantwoordelijkheid van de burger en de bezuinigingen die hieraan zijn gekoppeld. 

Voor een aantal van deze onderwerpen is 2015 nog een overgangsjaar en zullen de effecten in 

2016 voor de bewoners nog nadrukkelijker merkbaar worden. 
 

Brotherwood, een netwerk platform voor o.a. zorg en welzijn en geleid door Simon Boon en 

Herman Waagmeester geven informatie-avonden over de veranderingen in zorg en welzijn; vragen 

worden opgehaald en met de aanwezigen in gesprek gegaan over wat de veranderingen voor hen 

betekenen. Bewoners krijgen altijd een antwoord op hun vragen. Als het niet diezelfde avond kan, 

dan zorgen ze dat het antwoord op een later moment bij de bewoners terecht komt. 

Brotherwood wordt organisatorisch ondersteund door Stimens. Inmiddels hebben 22 

maatschappelijke organisaties, waaronder de gemeente Apeldoorn zich bij hun initiatief 

aangesloten. 

  
‘Buurten in het dorp' 
Het is hun bedoeling  om ook naar de dorpen te gaan, zodat ook de bewoners van de verschillende 

dorpen geïnformeerd zijn, hun vragen kunnen stellen en met elkaar kunnen nagaan wat deze 

veranderingen voor hen betekenen. Men noemt deze avonden ‘Buurten in het dorp’. 

 

Heeft u interesse in een infoavond, laat u dit dan vóór 15 november weten aan de secretaris van 

de dorpsraad Grietje Anchelon  grietjeanchelon@gmail.com of per telefoon. Bij voldoende animo 

gaan we een infoavond regelen. 

 

Nieuwsbrief Don Bosco 

 

Op donderdag 17 september hebben 2 leden van de dorpsraad samen met leden van de dorpsraden  

Hoog Soeren en Kootwijk kennisgemaakt met de heren Lejo Webbers en Peter Overmars van de 

Stichting Don Bosco in Assel. De kennismaking vond plaats in de onlangs gerenoveerde villa van 

Don Bosco. Na een hartelijk ontvangst met koffie en lekkere koekjes gingen we bespreken wat wij 

voor elkaar konden betekenen. 

 

“Don Bosco” staat onder meer voor gastvrijheid, men wil graag de 

omliggende dorpen Radio Kootwijk, Hoog Soeren en Kootwijk  op de 

hoogte stellen en informeren wat er speelt en welke activiteiten en 

mogelijkheden Don Bosco Assel kan bieden. 

De dorpsraad heeft aangegeven de nieuwsbrief van Don Bosco onder 

hun eigen bewoners te willen verspreiden opdat u allen een inkijkje 

krijgt bij Don Bosco. Als extra bijlage treft u dan ook hun nieuwsbrief 

aan. 

 

De buurtmiddag eind september, waarvan iedereen een flyer van Don Bosco heeft ontvangen en 

die we als mail verspreid hebben heeft intussen plaats gevonden. 

Deze buurtmiddag stond in het teken van Vrede en was als Burendag bedoeld voor de dorpen 

Radio Kootwijk, Kootwijk en Hoog Soeren. Van Radio Kootwijk hebben er drie bewoners 

deelgenomen aan deze middag. 

 

 

 

 

mailto:grietjeanchelon@gmail.com
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Power in de huiskamer door Kerschoten Engergieneutraal 

Een aantal van de dorps- en wijkraden heeft het thema duurzaamheid en energie besparen op de 

agenda staan en heeft al acties ondernomen om de mensen in de wijk hierin te ondersteunen 

door  middel van warmteschans, artikelen in het wijkblad etc. Vanuit Kerschoten Energieneutraal 

is een huiskamer-gesprek over dit thema ontwikkeld, waarmee in Kerschoten en De Naald ervaring 

is opgedaan. Nu zijn er door heel Apeldoorn een aantal vrijwilligers opgeleid die deze avonden 

kunnen geven, dus kan men nu ‘workshops’ aanbieden aan alle Apeldoorners. Het doel is helder: 

van de ene burger naar de andere, zonder commercieel belang; het doel is om te inspireren, 

ervaringen en tips uit te wisselen. Meer informatie treft u in de bijlagen. 

 

Kootwijker Duin en Veentocht 2015 

 

De Wandelcommisie van de stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn heeft de organisatie 

van de wandeltochten ( in het verleden georganiseerd door de Oostelijk Wandelsport Bond) op 

zich genomen. Door de fusie van de NWB met de KNBLO, afgelopen januari, dreigde deze 

tochten in de omgeving Apeldoorn verloren gegaan. De voortzetting is nu echter gewaarborgd. Nu 

ook de gemeente Apeldoorn het wandelen een warm hart toe draagt, het draagt meer dan zeker bij 

aan een goede gezondheid, probeert de wandelcommissie middels deze manier hiervoor ook de 

aandacht te vragen en op deze wijze een zo groot mogelijk publiek in Apeldoorn te bereiken. 

Als bijlage treft u de folder aan van onze komende wandeltocht begin november.  
 

 

 

Evenementen in en rondom gebouw A – november 2015 

 

Datum                     Naam                                     Personen      Tijdstip              Verkeers-              

                                                                                                                                  Regelaar 

November 2015 

  1-11-2015 Groepsexcursie                            25 13.00-15.30 uur 
   1-11-2015 Zalige zondag Plezant 150 12:00-18:00 uur 
   7-11-2015 Groepsexcursie 25 13:00-15:30 uur 
   8-11-2015 Groepsexcursie 25 13:00-15:30 uur 
 13-11-2015 Groepsrondleiding 12 13:00-15:30 uur 
 14-11-2015 Groepsexcursie 25 13:00-15:30 uur 
 15-11-2015 fotoshoot 30 10:30-13:00 uur 
 15-11-2015 Groepsexcursie 25 13:00-15:30 uur 
 21-11-2015 Groepsexcursie 25 13:00-15:30 uur 
 22-11-2015 Groepsexcursie 25 13:00-15:30 uur 
 24-11-2015 Klanten dag 350 09:00-23:00 uur       x RKW 

28-11-2015 filmshoot 125 09:00-23:00 uur 
 29-11-2015 filmshoot 125 09:00-23:00 uur 
 30-11-2015 filmshoot 5 09:00-23:00 uur 

  

December 2015  
  1-12-2015 Symposium 45 12:00-18:00 uur 

   6-12-2015 Groepsexcursie 25 13:00-15:30 uur 
 11-12-2015 Cultuur in het groen 8 13:00-15:30 uur 
 13-12-2015 inspiratie festival Plezant 150 12:00-18:00 uur 
 13-12-2015 Groepsexcursie 25 13:00-15:30 uur 
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20-12-2015 Groepsexcursie 25 13:00-15:30 uur 

 26-12-2015 lichtjeswandeling 250 18:00-23:00 uur      x RKW 

26-12-2015 lichtjeswandeling 250 18:00-23:00 uur      xRKW 
 

 

 

 

 

                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 
 


