
Alstublieft, voor u ligt de Warme Winter Wolfheze 
Kalender met alle komende activiteiten in de 
maanden november 2019 t/m februari 2020 

georganiseerd in ons Wolfheze

Namens alle organisatoren van harte welkom!

Alstublieft
(voor uw prikbord)

De Warme Winter Wolfheze

Kalender

•	 Spel en borrel
•	 Concerten
•	 St. Maarten
•	 Intocht Sinterklaas
•	 Wintermarkt
•	 Vrijwilligersdag
•	 Lichtjes kerstboom Dorpsplein
•	 Advent- en kerstviering
•	 Leef! Diner en Lunch
•	 Nieuwjaarsparty
•	 Jaarvergadering OV
•	 Schneeuwklokjesfeest
•	 Winter Wine Wolfheze
•	 Koffieplus
•	 Modeverkoop
•	 Bitterballentoss
•	 Bibberweek
•	 Dans, Yoga, Functional training
•	 50+ Sport en spel
•	 Knutselclub
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Stille voorbereiding op Kerst (in stilte toeleven naar Kerstfeest)
20.00 - 21.00 uur, Heerlijkheid Wolfheze
Organsisatie: Leef! Wolfheze
info@leef-wolfheze.nl - www.leef-wolfheze.nl

Bitterballentoss
14.00 - 17.00 uur
Tennisvereniging De Slenk
Meer info op www.tvdeslenk.nl

Schneeuwklokjesweekenden
10.00 - 17.00 uur, Boschhoeve
Entree gratis.
info@boschhoeve.nl - www.boschhoeve.nl

Aanmelden proefles of meer informatie: anouk@ritmiekmuziek.nl

Themadans
16.00 - 16.30 uur
Gymzaal Wolfheze
leeftijd 4 – 6 jaar
Kosten € 25,00 per maand

Koffieplus
08.30 - 12 00 uur, Heerlijkheid Wolfheze
Gezellig dorpsgenoten ontmoeten met koffie plus wat lekkers

Yoga
19.15 - 20.15 uur, Kleine zaal van Prinses Beatrixschool
Yoga oefeningen op een matje, bewust leren inspannen en 
ontspannen.
Contact: Vernon Pieters  -  06-40961304  -  senangpt@hotmail.com

Functional training
08.30 - 09.00 uur, Speelplein naast Prinses Beatrixschool
        (bij slecht weer in gymzaal)
Fitness training in circuitvorm met bal, losse gewichten, touwen, 
kabels enz.
Contact: Vernon Pieters  -  06-40961304 - senangpt@hotmail.com

De vereniging “50+ Sport en Spel” is voor alle inwoners in 
de gemeente Renkum vanaf ca. 50 jaar* , die graag aan hun 
lichamelijke gezondheid willen werken, zonder voor één enkele 
sport te moeten kiezen.

Ook in Wolfheze, in de gymzaal aan de Balijeweg, is er die 
mogelijkheid. De lessen bestaan uit oefeningen ter bevordering 
van conditie, spierversterking en souplesse, waarna volleybal, 
badminton of een ander spel.
Iedereen kan meedoen met haar of zijn mogelijkheden. Ga, 
geheel vrijblijvend, enkele keren kijken en/of meedoen.
Eerste maand gratis, daarna € 65,00 per halfjaar

Informatie en contact:
www.50plussportenspel.nl  -  0317-414827 of 06-53230896

* Bent u jonger dan 50 jaar, maar is een reguliere gym-/sportvereniging niet 
   geschikt voor u, probeer dan gerust of deze activiteit wel bij u past.

Leef! diner, christelijke viering met diner
17.00 - 19.00 uur
Heerlijkheid Wolfheze
Organisatie: Leef! Wolfheze

Leef! lunch, christelijke viering met lunch
11.00 - 13.00 uur
Heerlijkheid Wolfheze
Organisatie: Leef! Wolfheze

Streetdance
16.30 - 17.00 uur
Gymzaal Wolfheze
leeftijd 9 – 12 jaar
Kosten € 27,50 per maand

50+ Sport en Spel
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Wintermarkt
13.30 - 18.00 uur, Camping Lindenhof
Er is van alles te doen; er is heerlijke warme Glühwein, leuke activiteiten 
voor de kinderen en natuurlijk is er sfeervolle muziek.

Huiskamerconcert met Lisa Ké
20.00 uur, Heerlijkheid Wolfheze (wolfhezerweg 84)
Entree: gratis, vrijwillige bijdrage

Muziekgroep “Magnolia” 
14:30 - 16:00 uur, Oranjerie van Het Schild
Gevarieerde muziek,  barok, volks,  instrumenten blokfluit, dwarsfluit en 
gitaar, olv Truus Sidrè
Opgeven via therese.van.loon@hetschild.nl

Intocht Sinterklaas
09.40 uur verzamelen bij het Station
Sint Nicolaas komt rond 09.57 uur met de trein 
in Wolfheze aan. Daarna gaat het gezelschap 
naar de gymzaal van de Beatrixschool. 
Sinterklaas verwacht uiteraard alle kinderen en 
ouders.
(Zie voor kosten en verdere informatie het 
inschrijfformulier dat via de Prinses Beatrixschool wordt 
mee gegeven aan de kinderen in het dorp en bij de 
stationswinkel zal worden neergelegd eind oktober.)

Kerstmarkt
10.00 - 12.00 uur 
Recreatiezaal en zonnekamer van Het Schild

Spel en drankje
16.30 tot 18.00 uur
Gymzaal
Voor ouders en kinderen van de KC de Sterren

St. Maarten
18.00 uur, Dorpsplein
Kom gezellig buurten bij één van de vuurplekken. Liever thuis blijven? 
Zet een kaarsje (zichtbaar) in je raam, dan weten de kinderen dat ze 
mogen aanbellen.

Vrijwilligersdag
Welke Wolfhezer vrijwilligers verdienen wat jou betreft een attentie? Lever 
als organisatie, initiatief of vereniging de namen en liefst ook adressen 
uiterlijk woensdag 4 december aan bij sterkwolfheze@gmail.com.

Tennis Bibberweek
Inschrijven kan tot 3 december via www.tvdeslenk.nl 
Leuk weekje met schnaps en de kerstman op de baan.

Kerstmarkt
13.00 - 16.00 uur
Rondom Nederveluwe (vooraan op het terrein van Pro Persona)
Gezellige  kraampjes, eten, drinken en muziek. Je kunt ook een rit over het 
terrein maken in een koets, voortgetrokken door paarden.

Ontsteken lichtjes kerstboom
19.00 uur, Dorpsplein
Een jaarlijkse traditie, het ontsteken van de lichtjes in de kerstboom. Een 
mooi moment om elkaar als dorpsbewoners te ontmoeten onder het 
genot van glühwein, warme chocolademelk, marshmellows en een hapje.
Vooraf eten is dus niet nodig!

Nieuwjaarsparty
00.30 - 04.00uur, Bar camping Lindenhof

Het nieuwe jaar gaat spetterend van start met een party bij de camping. 
Na de champagnekurken om 00.00 uur een leuke gelegenheid om 
dorpsgenoten te ontmoeten en een mooi 2020 te wensen.

Jaarvergadering Oranjevereniging
Inloop 20.00 uur, aanvang 20.30 uur
Kantine Wodanseck

Kerstviering van de school
19.00 uur, Gymzaal

Germa mode verkoop
10.00 - 12.30 uur
Recreatiezaal van Het Schild

Schneeuwklokjesfeest
10.00 - 17.00 uur
Kwekerij/Tuin ‘De Boschhoeve’
Entee: € 4.00 p.p.,kinderen tot 12 jaar gratis.
info@boschhoeve.nl - www.boschhoeve.nl

Winter Wine Wolfheze
Start 15.00 uur

Na het succes van Winter Wine 2019, ben je van harte uitgenodigd om 
deel te nemen aan Winter Wine Wolfheze 2020.
 
Net als bij het Running Dinner zijn deelnemers één keer gastheer of 
-vrouw en wordt er daarna op twee andere adressen geproefd. Als 
gastadres wordt een lekkere wijn met een paar bijpassende hapjes 
geserveerd. Een biertje of sapje mag natuurlijk ook. Het gaat om de 
gezelligheid, een blokje kaas en een nootje is prima. Wil je culinair 
uitpakken, ook goed. Nogmaals, het gaat om de gezelligheid.
 
Vanaf 15.00 uur verzamelen we op een centrale locatie in het dorp. Daar 
hoor je op welk adres je moet zijn voor de eerste toast van 16.00 uur. Om 
17.15 uur ga je naar het 2e adres. De laatste toast is om 18.30 uur op het 
derde adres.
Geef je vandaag, maar uiterlijk 25 januari 2020 op via:
winter.wine.wolfheze@gmail.com.

t/m

t/m

BSO Beatrixschool, t/m 7 jr
Vrijdag 12.00 - 14.45 uur

Vragen en opgeven via info@kc-desterren.nl

1 november Lampionnen
8 november Lampionnen
15 november Verven met herfstblad
26 november Sint knutselen
6 december Kerstboomkaarsjes van wasknijper en muizentrap
13 december Kerstboomkaarsjes van wasknijper en muizentrap
20 december Kerstknutselen

Knutselclub


