
Airborne 2019

WOLFHEZE
Programma

We bieden u hierbij het programma aan met activiteiten 
in Wolfheze vanwege de 75ste herdenking van de 
Airborne in september 2019.

Airborne
Comité Wolfheze

Vrijdag 20 september 2019
Paradropping, postvlucht, kranslegging, 
lunch schoolkinderen, dorpsbu� et, � lm
v.a. 08.30 - 12.30 uur en v.a. 18.00 uur
Camping Lindenhof

De tent van de Oranjeverening staat opgesteld bij de camping. 
Een centrale plek om te genieten van een mooi programma in de 
ochtend en avond.

In de ochtend is er een paradropping en bijzondere postvlucht. 
Met twee zweefvliegtuigen worden poststukken gebracht 
en afgestempeld. Deze krijgen een plaats in Glider Collection 
Wolfheze en daar zijn deze unieke stukken ook te koop. De hele 
basisschool wordt uitgenodigd en alle kinderen krijgen een lunch 
aangeboden die wordt geserveerd door leden van de paragroep 
Holland in militair uniform. Bij het Glidermonument worden 
kransen gelegd.

Vanaf 18.00 is er een (dorps)bu� et en de avond wordt afgesloten 
door de vertoning van de � lm Theirs is the Glory uit 1946.

Zaterdag 21 september 2019

Zondag 22 september 2019

Kijken op de camping naar luchtlandingen 
en muziekavond
v.a. 10.00 en v.a. 20.00 uur
Bij en in tent camping Lindenhof

De luchtlandingen op de Ginkelse Heide zijn op afstand vanaf 
de Wolfhezerweg perfect te zien. Bij gunstige wind komen alle 
vliegtuigen over voordat de parachutisten boven de Ginkelse 
Heide springen. Een prima locatie, zeker als de Ginkelse Heide 
waarschijnlijk vrijwel onbereikbaar is. De tent op de camping is 
open.

In de avond is de tent open en is er een muziekavond.

Herdenking Airbornebank
15.15 uur
Airbornebank, Dorpsplein

De Airbornemaand wordt afgesloten met de jaarlijkse 
herdenking bij de Airbornebank; een moment om stil te staan 
bij hen die de Slag om Arnhem niet hebben overleefd en onze 
bevrijders te danken voor dat wat we herwonnen hebben: onze 
vrijheid. De Last Post, de volksliederen, een minuut stilte en de 
bloemleggingen maken deel uit van deze herdenking.

www.dorpsbelangwolfheze.nl

Nederlandse versie



Inleiding Dinsdag 10 september 2019

Dinsdag 17 september 2019

Donderdag 19 september 2019

Dinsdag 17 september t/m 
zondag 22 september 2019

Zaterdag 7 september 2019 Onthulling gedenksteen
15.00 uur
Reijerscamp uitzichtpunt

Precies 75 jaar na dato wordt een gedenksteen voor Royal Air 
Force (RAF) piloot Fl.Lt. David Lord en zijn bemanning op het 
uitzichtpunt van natuurgebied de Reijerscamp onthuld. Hij 
stortte 19 september 1944 neer in het gebied, waarbij zeven 
bemanningsleden incl. hijzelf om het leven kwamen. Hij werd 
postuum onderscheiden met het Victoria Cross voor zijn 
uitzonderlijke moed.

Glidernatuurwandeling
19.00 - 21.00 uur
Start op Dorpsplein

De Dorpswandeling van Dorpsbelang Wolfheze staat in het teken 
van de 75ste herdenking. Er is een Glidernatuurwandeling uitgezet 
van 6 en 10 km lengte. De wandeling voert langs de nog steeds 
bestaande velden waar de Gliders zijn geland. Deze avond wordt 
de route van 6 km gelopen. Onderweg wordt op een paar plaatsen 
uitleg verschaft. Lekkere loopschoenen aanbevolen.

Herdenkingsconcert en -theatervoorstelling
19.00 - 21.30 uur
Openluchttheater De Klaproos

Een bijzonder en gedenkwaardig moment. De dag van het 
bombardement van Wolfheze, 75 jaar geleden, een eenmalige 
en unieke voorstelling, waarbij theater en orkest stil staan bij de 
gebeurtenis. Een gezelschap, mede gevormd door dorpsgenoten. 
Toegang bedraagt € 3,00 per ticket (incl. servicefee). Tickets zijn 
alleen verkrijgbaar via: http://bit.ly/tickets17september of via de 
site van Dorpsbelang Wolfheze, www.dorpsbelangwolfheze.nl.

Extra openstelling Glidermuseum
12.00 - 17.00 uur
Glider Collection Wolfheze (op de camping)

Paul Hendriks heeft een prachtige verzameling die vertelt over 
de gebeurtenissen rondom Wolheze. De Glider speelt daarin de 
hoofdrol. Een bijzondere collectie en zeker een bezoek waard. Paul 
bezit een grote kennis en kan uitgebreid en tot in detail vertellen 
over alles wat er te zien is.

In september 2019 is het 75 jaar geleden dat rondom 
Wolfheze talloze gliders landden in een poging om 
Nederland te bevrijden. Wolfheze kreeg vlak voor die 
luchtlandingen een bombardement te verduren. Een 
vergissing bleek later. Er werd aangenomen dat er nog 
Duitsers aanwezig waren. De vergissing kostte meer dan 90 
inwoners, cliënten en verplegend personeel van Pro Persona 
het leven.

De 75ste herdenking is voor een groep inwoners de aanleiding 
om dit jaar meer aandacht te geven aan de gebeurtenissen in 
herdenkingsmaand september 2019. Wolfheze zelf speelt daarin 
een hoofdrol, waarbij daar waar mogelijk wordt aangehaakt bij 
bestaande initiatieven. Denk dan bijvoorbeeld aan de dropping 
van parachutisten bij de camping, de Airborne wandeltocht of 
de klusdag NL Doet bij Glider Collection Wolfheze. Andere zijn 
nieuw, zoals een glidernatuurwandelroute, een postvlucht of 
een herdenkingsconcert en -theatervoorstelling op de dag dat 
Wolfheze het bombardement te verduren kreeg, 17 september.

In deze kalender vindt u het programma 
en de activiteiten die op de rol staan

Helpen kan ook, op heel veel manieren. Heel simpel is in 
september 2019 massaal de Airbornevlag te laten wapperen. Zou 
toch mooi zijn als heel Wolfheze Maroonrood kleurt. Er zullen 
ook genoeg klussen te doen zijn achter de schermen. Financiële 
ondersteuning is ook zeker welkom (NL22 ABNA 0515 4467 18 
t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Wolfheze e.o. onder vermelding 
van herdenking). Samen maken we er een gedenkwaardige 
septembermaand van.

Airborne Comité Wolfheze
Jan Aalderink, Frans Kappen, Ester van Puijenbroek,
Paul Hendriks, Ulbe Anema, Frans van Daal

herdenking@dorpsbelangwolfheze.nl

Airborne wandeltocht
10.00 - 13.00 uur
Dorpsplein

Het Dorpsplein is de centrale plek waar wandelaars van de 25 
en 40 km even lekker tot rust kunnen komen en dorpsgenoten 
uiteraard de wandelaars aanmoedigen en ondersteunen. In een 
kraam heeft Paul Hendriks een aantal objecten uit zijn Glider 
collectie uitgestald. Voor de inwendige mens wordt uiteraard 
gezorgd.
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