
Alstublieft
De We zijn er weer Wolfheze

Kalender

•	 St. Maarten
•	 Sinterklaas
•	 Halloween tennis
•	 Tennis bibberweek
•	 Ontsteken kerstboom
•	 50+ Sport en spel
•	 Kerstmarkten
•	 Concerten en lezingen
•	 Slow Sports
•	 Kerstviering
•	 Boekenmarkt
•	 Lampion Knutseluur
•	 Stamppottenbuffet

Alstublieft, voor u ligt de We zijn er weer Wolfheze Kalender, 
met activiteiten tot eind 2021 in ons Wolfheze. Na een lange 

periode komt langzaam maar zeker weer meer op gang.

Namens alle organisatoren van harte welkom!



November 2021

Oktober 2021
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St. Maarten
18.00 uur, vanaf je eigen huis

Stamppottenbuffet
18.00 uur, Camping Lindenhof
€ 15,00 p.p.
Opgeven t/m 31 oktober bij de receptie.

Bloembollenplantdag
10.00 uur, Komgrens bij viaduct A50
Om onze mooie, nieuwe Wolfhezerweg nog verder 
te verfraaien worden de entrees van het dorp 
beplant met bloembollen. Je hulp is van harte 
welkom en nodig!  De koffie staat klaar!

Lampion Knutseluurtje
14.45 - 16.00 uur, Prinses Beatrixschool
Wil jij meelopen met Sint maarten op 11 november? 
Dan heb je wel een mooie lampion nodig. Neem je 
eigen stokje met lampje mee. Wij hebben spullen 
en bieden hulp.

Indische muziekmiddag
14.30 uur, Oranjerie van Het Schild
Onder leiding van het duo Ginger
€ 2,50, vooraf betalen bij de receptie van Het Schild.

Opgeven noodzakelijk: therese.van.loon@hetschild.nl

U heeft bij alle activiteiten die u in Het Schild bezoekt een 
coronatoegangsbewijs nodig.

Halloween glow in the dark tennis
19.00 - 21.00 uur, TV De Slenk
Een spannende avond bij TV de Slenk. Alle kids, jeugd 
en jongeren tussen de 4 en 17 jaar welkom. Wie durft? 
Tennisrackets en ballen zijn aanwezig
€ 3,00 (inclusief hapje en drankje)

Opgeven: jeugd@tvdeslenk.nl

Ivm corona is er geen samenkomst op het dorpsplein en start je 
vanaf je eigen voordeur. Zie je een kaars bij een raam branden? 
Dan mag je aanbellen en je mooiste liedje zingen! 
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November 2021
Tweedehands boekenmarkt
10.00 - 16.00 uur, SV Wodanseck
Een gezellige tweedehands boekenmarkt. Opbrengst 
voor de vernieuwing van Wodanseck.

Boeken doneren:
Van 30 oktober t/m 6 november kun je boeken 
doneren. Afgegeven kan bij Duitsekampweg 38.

Jazz concert Martien Oster Trio
14.30 uur, Oranjerie van Het Schild
Vrijwillige bijdrage (richtprijs € 7,00)

Opgeven noodzakelijk: therese.van.loon@hetschild.nl

U heeft bij alle activiteiten die u in Het Schild bezoekt 
een coronatoegangsbewijs nodig.

Lezing: Tijd als kwetsbaarheid
10.30 uur, recreatiezaal van Het Schild
€ 2,50, vooraf betalen bij de receptie van Het Schild.

Opgeven noodzakelijk: therese.van.loon@hetschild.nl

U heeft bij alle activiteiten die u in Het Schild bezoekt 
een coronatoegangsbewijs nodig.

Een nieuwe duo-fiets voor Het Schild
Eén van de twee duo-fietsen heeft het begeven. 
Een nieuwe kost rond de € 8.700,00. Dat geld 
hebben we niet. Maak jij het mogelijk?

Scan de QR-code. Of doneer op bankrekening
NL 31 RABO 0355 0064 99 t.n.v. Stichting het 
Schild  o.v.v. “sponsoring fiets”

Herfst / wintermarkt
12.00 - 17.00 uur, Camping Lindenhof
Lekker eten, leuke markt, kinderentertainment en 
muziek.

Sinterklaas
Het hoe en wat laat Sinterklaas 
nog weten

Het Grote Boek onthult nog niet hoe het feest 
dit jaar in Wolfheze wordt gevierd. 
Een echte intocht of een pietenbezoek?
Piet Co-fit houdt het nauwlettend in de gaten!

Meer info via sintenpietwolfheze@gmail.com
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Ontsteken lichtjes kerstboom
19.00 uur, Dorpsplein
Samen aftellen naar nul om de 5000 lichtjes 
in de boom te ontsteken onder het genot van 
gluhwein en chocolademelk.

Doorgang afhankelijk van corona-regels

Kerstnachtviering
21.00 uur, Opstandingskerk
(Terrein Pro Persona)

Slow Sports
19.30 - 20.30 uur, SV Wodanseck
Voor alle vrouwen die soepel en in balans willen 
blijven.

50+ Sport en spel
09.30 - 10.30 uur, Gymzaal Balijeweg
Alle inwoners van Wolfheze e.o. ouder dan 50 
jaar kunnen meedoen.

Wintermarkt Het Schild
10.00 - 11.30 uur
Wintermarkt in de recreatiezaal, zonnekamer 
en pantry van het Schild.

U heeft bij alle activiteiten die u in Het Schild 
bezoekt een coronatoegangsbewijs nodig.

Tennis Bibberweek
De Slenk
Leuk tennisweekje met schnaps en de kerstman 
op de baan.

Winter wonderland tennis
17:00 uur, De Slenk
Alle kids, jeugd en jongeren tussen de 4 en 17 
jaar zijn welkom. Tennisrackets en ballen zijn 
aanwezig. € 3,00 (inclusief hapje en drankje)

Opgeven: jeugd@tvdeslenk.nl

Tennisclinic
10:00 - 12.00 uur, De Slenk
Van 10.00 tot 11.00 uur voor 4 t/m 8 jaar
Van 11.00 tot 12.00 uur voor 8 t/m 12 jaar
Tennisrackets en ballen aanwezig. Deelname is 
gratis! I.s.m. sport- en beweegteam gemeente 
Renkum.

Opgeven: jeugd@tvdeslenk.nl

Kerstmarkt Pro Persona
13.30 - 16.00 uur, Nederveluwe
Gezellige muziek en diverse kramen.

t/m


