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Activiteiten Persbericht 
Otterlo, zaterdag 28 december 2019 

 

Snertwandeling met de boswachter door 
Planken Wambuis te Otterlo 
 
Ga mee met een stevige winterwandeling door het prachtige Planken Wambuis vlakbij 
Otterlo en geniet onderweg van een kom vers bereide snert met roggebrood en spek.  
 
Natuurmonumenten organiseert op zaterdag 28 december een stevige doorstapwandeling van 
ongeveer 12 km met de boswachter. Tijdens de wandeling kom je op plekken die normaal minder 
toegankelijk zijn. De kans op het zien van wild of grote grazers is heel groot. Onderweg kun je 
even uitrusten en opwarmen bij een welverdiende kop heerlijke erwtensoep met roggebrood en 
spek. 
 
Praktische informatie 

 Trek stevige waterdichte schoenen of laarzen aan 
 Neem uw verrekijker mee 
 Honden mogen helaas niet mee 
 Inclusief erwtensoep met roggebrood en spek 

 
De wandeling begint om 11.00 uur en eindigt rond 16.00 uur. Startpunt is Parkeerplaats Oud 
Reemst, Harderwijkerweg 1 6731 ST in Otterlo. Deelnamekosten per persoon voor leden van 
Natuurmonumenten € 20,00 en niet-leden € 25,00.  
 
Let op: Gezien de afstand van deze snertwandeling is de tocht alleen geschikt voor de échte 
wandelaars. Reserveer van tevoren je deelname. In verband met de te verwachten grote 
belangstelling kunnen alleen deelnemers deelnemen die van tevoren een kaartje hebben 
gekocht. Dit kan via Nm.nl/snertwandeling-otterlo 
 
Afwisselend landschap en grote zoogdieren 
Het landschap van het Planken Wambuis bestaat uit een afwisseling van akkers, graasweides, 
bos en heide. De uitgestrektheid van het gebied en de afwisseling maken dit bijzondere stukje 
Veluwe geknipt voor een heerlijke lange wandeling. In het uitgestrekte Planken Wambuis leven 
veel grote zoogdieren, zoals wilde zwijnen, reeën, edelherten, pony’s en Spaanse runderen. Altijd 
kans om ze tegen te komen. Ook kleinere zoogdieren, als de vos en de das komen in het gebied 
voor. In de bossen broeden maar liefst drie soorten spechten: de grote bonte, groene en zwarte 
specht. Zelfs raven, ooit uitgestorven in Nederland, broeden hier. Hun roep is onmiskenbaar en 
indrukwekkend. Vooral ook in de winter is deze vaak te horen. Waarom? Je hoort het van de 
boswachter. Hij kent de mooie plekken, elk met een verhaal. 
 
Meer activiteiten? 
Kijk op www.natuurmonumenten.nl en volg ons op twitter.com/@NM_Gelderland en 
Facebook.com/DeVeluwe 
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Dorpsgenoten uit Wolfheze zuid, noord, de Buunderkamp en het Hazeleger kwamen 5 ok-
tober bij elkaar over de vloer. Ze aten op vaak onbekende adressen samen een hapje. Het 
leverde onverwachtse ontmoetingen en geanimeerde gesprekken op. Lekker eten werd 
voorgeschoteld aan toevallige tafelgenoten. Een geanimeerde en verrassende avond. De 
editie 2020 speelt zich af op 3 oktober. De eerste inschrijvingen zijn alweer binnen. Kun je 
je ook niet beheersen? Mail naar runningdinnerwolfheze@gemail.com

Wolfhezenaren hebben zin in Running Dinner
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Welkom bij Thai Lanna Massage


Waan u in Thailand en laat u verwennen met een heerlijke Thaise massage.


Wij  hebben diverse soorten massages voor u zoals;

• Thaise Traditionele Massage /  Thaise olie ontspanning massage

• Thaise voetmassage / Nek/hoofd/schouder

• Thaise kruidenstempel / En bodyscrub


Eén van onze masseuses zal u graag verwelkomen in onze massagepraktijk.


LET OP; BIJ ONS WORDEN GEEN EROTISCHE HANDELINGEN VERRICHT.

Vraag er dan a.u.b ook niet naar.


Openingstijden 
Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 21:30 uur. Zaterdag van 11:00 - 17:00 uur.


U kunt bij ons contant betalen en pinnen.

Tevens kunt u bij ons terecht voor een cadeaubon. 

Een leuk idee om iemand hiermee te verrassen.


Wolfhezerweg 110  6874AH Wolfheze Tel 0651049411 


U kunt ons volgen op de website www.thai-lanna-masage.nl en via facebook
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Voor al uw kleine en grote klussen.

06-50212395
info@renovatiebouwtq.nl

Ton Quaadgras

www.renovatiebouwtq.nl

VooVV r al uw kleine en grote klussen.

06-50212395
info@renovatiebouwtq.nl

Ton QuTT aadgras

www.renovatiebouwtq.nl
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Zoekt u bediening voor uw feest of 
partij en wilt u op uw feest ook  écht 
eens tijd hebben voor uw gezel-
schap? Dan bent u bij ons aan het 
juiste adres, want Wij van de Partij 
neemt graag de verzorging van u 
over, zodat u alle tijd heeft voor uw 
gasten.  Wij denken graag met u mee! 

Meer weten? Bezoek een van onze 
pagina’s.

www.WijvandePartij.nl
WijvandePartij@gmail.com
facebook.com/WijvandePartij
@WijvandePartij
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OPEN WOENSDAG T/M ZONDAG: 11.00 TOT 21.00 UUR > laatste ronde 
Weverstraat 65 | Oosterbeek | 026 737 04 64 | info@bildersproefl okaal.nl
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