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Buiten is het een wat druilerige dag, heel 
veel winter hebben we dit jaar niet gehad, 
laten we hopen op heel veel lente zodat we 
een zonovergoten Oranjefestijn tegemoet 
gaan. En een Oranjefestijn gaat het ook 
dit jaar weer worden. Het is met de hulp 
en inzet van velen weer gelukt om een 
schitterend programma in elkaar te zetten. 
Een programma met activiteiten voor 
alle leeftijden en alle smaken. Natuurlijk 
zijn er de traditionele onderdelen zoals 
de kinderdisco, de jongerenavond, de 
rondtocht door het dorp, de aubade 
bij het Schild, het koningsschieten en 
koningsfeest. Dit jaar hebben we ook 
weer een aantal nieuwe onderdelen 
kunnen opnemen in het programma: Een 
filmavond voor alle leeftijden, ‘Wolfheze 
Proeft’ en een paasactiviteit voor de 
kleintjes. Alle details vind u verderop in dit 
programmaboekje.

Als bestuur kunnen we samen met de 
vrijwilligers veel organiseren, maar het 
echte feest maken we samen. We roepen 
dan ook iedereen op om te komen, 
een uurtje, een hele dag, alle dagen? 
Koningsgezind of misschien toch meer 
republikein. Al je hele leven in Wolfheze, 
of pas een paar maanden. Nederlander 
of misschien van elders. Het maakt niet 
uit, zolang je Wolfheze een warm hart 

toedraagt 
en weet 
hoe je samen een 
gezellig feestje 
bouwt ben je 
welkom.

Ik wil afsluiten 
met iedereen te 
bedanken die heeft 
bijgedragen in de 
voorbereidingen. 
Donateurs, 
sponsors, ritselaars en regelaars, 
vrijwilligers op vele fronten, en natuurlijk 
collega bestuursleden: hartelijk dank voor 
jullie inzet. Zonder jullie ondersteuning 
in tijd, energie, geld, middelen en niet 
nalatend enthousiasme was dit niet 
mogelijk geweest.

We gaan er samen met alle inwoners van 
Wolfheze een prachtige feestmaand van 
maken!

Servi Orbons, Dirk van de Kraats
Oranjevereniging Wolfheze

Naast mij ligt, naast alle notulen van de bestuursvergaderingen, ook het 
programmaboekje van het vorig jaar. Dat is als nieuwbakken voorzitter ook wel 
zo prettig. Het is een mooi referentiekader voor wat er ook dit jaar weer op papier 
moet komen. Maar tussen die papieren ligt ook de ‘Frisse lente Wolfheze Kalender’ 
die Dorpsbelang Wolfheze heeft uitgebracht. Ik realiseer me dat we een bijzonder 
dorp zijn. Het is echt niet standaard dat er in een relatief kleine gemeenschap 
als Wolfheze zoveel georganiseerd wordt om de samenhang en de dorpsgeest te 
bewaren. Laten we er met z’n allen trots op zijn, maar het vooral ook koesteren en 
ondersteunen. 

Voorwoord

Beste Wolfhezenaren





www.oranjeverenigingwolfheze.nl

Volg en like ons op Facebook

De Oranjevereniging Wolfheze organiseert activiteiten in de periode rond 
Koningsdag en 5 mei met als doel de saamhorigheid in Wolfheze te vergroten en 
de leefbaarheid te versterken. Op Koningsdag wordt gezamenlijk de verjaardag 
van de Koning gevierd. Tevens organiseert de Oranjevereniging de jaarlijkse 4 mei 
herdenking op de begraafplaats van Pro Persona.

De Oranjevereniging Wolfheze werd opgericht in 1922 en staat geregistreerd bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 40121512.
Het IBAN nummer van de vereniging is NL47 RABO 0355 0092 18.

De Oranjevereniging Wolfheze feliciteert Z.M. Koning Willem-Alexander 
met de officiële viering van zijn 52e verjaardag.

Oranjevereniging Wolfheze

De activiteiten van de Oranjevereniging 
zijn van en voor alle inwoners van 
Wolfheze. We steunen op de grote 
betrokkenheid en deelname van het 
gehele dorp. Vanuit deze gedachte 
streven we naar een zo groot mogelijk 
bestand van mensen die bijdragen aan 
de activiteiten. De diverse activiteiten en 
festiviteiten worden georganiseerd voor 
alle leeftijdsgroepen en voor iedereen in 
Wolfheze.

Dat is alleen mogelijk dankzij het grote 
aantal enthousiaste vrijwilligers die hun 
tijd en talent beschikbaar stellen, en door 
de donateurs en ondernemers die ons in 
belangrijke mate steunen met advertenties 
en/of sponsoring.

Om alle activiteiten mogelijk te maken 
vragen we per adres een bijdrage van
€ 8,00 per jaar (voor alleenstaande senioren 
desgewenst € 4,00). Door deze lage 
bijdrage ondersteunt bijna iedereen in 
Wolfheze de Oranjevereniging. Daarom 
wordt de bijdrage huis-aan-huis opgehaald 
door bestuursleden en vrijwilligers.

Het kan zijn dat u niet thuis was of dat u het 
bedrag niet in contanten had. Wilt u dan 
zo vriendelijk zijn dit bedrag over te maken 
naar: NL47 RABO 0355 0092 18, onder 
vermelding van uw naam en adres. 

ContributieInformatie
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De Club van 50 is erg belangrijk voor de 
Oranjevereniging. Het is voor de vereniging 
een hele klus om financieel gezond te 
blijven, en de ambities in het programma 
te blijven waarmaken. Door de Club van 50 
blijven we uit de rode cijfers. Daarom blijft 
de Oranjevereniging op zoek naar nieuwe 
donateurs.

U kunt zich aanmelden voor de Club van 50 
door een email te sturen naar:
info@oranjeverenigingwolfheze.nl of 
door gewoon € 50,00 over te maken op 
IBAN: NL47 RABO 0355 0092 18, onder 
vermelding van uw naam en adres en 
uiteraard “Club van 50”.

Club van 50
De Oranjevereniging wordt ook gesteund door donateurs. Donateurs betalen €50,- 
per jaar en worden daarom de “Club van 50” genoemd.

Het bestuur van de Oranjevereniging
Servi Orbons  voorzitter  Lawijckerhof 16
Dirk van de Kraats voorzitter  Heelsumseweg 29
Saskia Giesbers  secretaris  Wolfhezerweg 80
Peter Jasperse  penningmeester  Wolfhezerweg 120-36
Rens Verbeek  bestuurslid  Lindeboomlaan 4

Annemarie van Weelden adviserend lid communicatie
Jan van Oort  adviserend lid logistiek

Email: info@oranjeverenigingwolfheze.nl
Web: www.oranjeverenigingwolfheze.nl

NIEUW NIEUW: Betalen met pin!
Zoals elk jaar maken we ook dit jaar weer gebruik van munten waarmee u de 

consumpties kunt betalen. U kunt de munten kopen op het feestterrein. We 

hebben een pinautomaat en vragen iedereen om te pinnen. Dat is makkelijk, snel 

en voorkomt dat wij veel contanten in huis hebben.
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We hebben ook elk jaar nieuwe vrijwilligers 
nodig om het stokje over te kunnen 
dragen, continuïteit te waarborgen en te 
voorkomen dat het een exclusief “gebeuren” 
wordt. Iedere hulp is dan ook altijd welkom. 

Dat met veel mensen snel veel werk kan 
worden verzet merken we elk jaar weer bij 
het opzetten van de feesttent. Dit jaar zal 
de tent op woensdag 17 april om 19.00 uur 
worden opgebouwd en ingericht. Ieder is 
van harte welkom om ons daarbij te helpen!

Op zaterdag 4 mei wordt vanaf 11.00 uur 
alles weer schoongemaakt, afgebroken en 
opgeruimd. Juist op deze dag is alle hulp 
erg welkom; vele handen maken het werk 
dan echt een stuk lichter. Kom je ons dan 
ook helpen?

De Oranjevereniging heeft concreet 
mensen nodig voor de volgende klussen:
•	 contributie halen
•	 karren versieren
•	 opbouw tent
•	 bardiensten
•	 schiettent
•	 opbouw podium
•	 tent inrichten
•	 opbouw Dominospel
•	 (jeugd) bestuursleden
•	 programma hulp
•	 karren begeleiden
•	 afbraak

Je kunt je vooraf opgeven of gewoon 
naar de tent komen om te kijken of er nog 
ondersteuning kan worden geleverd.

Doe je mee?Neem contact op met één van de bestuursleden of via:

info@oranjeverenigingwolfheze.nl

Vrijwilligers
De Oranjefeesten zijn van en voor iedereen in het dorp. Voor nieuwe inwoners van 
Wolfheze is meedoen als vrijwilliger een uitstekende mogelijkheid om veel mensen 
te leren kennen en deel uit te gaan maken van deze gezellige gemeenschap. Veel 
vrijwilligers helpen elk jaar mee. 

Er wordt geen alcohol geschonken en 
verkocht aan personen onder de 18 jaar, en 
we zullen ook niet toestaan dat er onder die 
leeftijd alcohol gedronken wordt. Personen 
onder de 20 jaar dienen zich te kunnen 
legitimeren om misverstanden over de 
leeftijd te voorkomen.

In de tent is het niet toegestaan te roken.

Feesten zijn leuk, maar houd als bezoeker, 
zeker in de late uurtjes, rekening met 
de bewoners in de omgeving van het 
feestterrein.

Onze huisregels
De activiteiten zijn toegankelijk voor alle inwoners van Wolfheze. 
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Matjesmarkt
Wanneer: zaterdag 27 april 2019
Tijd: 12:30 - 16:00
Voor wie: Groot, klein en alles daar 
tussenin

HEt is gratis en zonder aan te melden, 
maar....Vergeet je matje niet!

Inspiratie nodig?
Denk aan:

Oud speelgoed
Boeken die je niet meer leest

Kleding die nog best te dragen is
Een cavia- of konijnenrace

Nagels lakken of haren vlechten
Zelfgemaakte kaarten/sieraden/schilderijen 

Spullen die jou (per instructie van Marie Kondo) geen 
“joy” meer geven, maar een ander misschien nog wel
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Vlaginstructie

Afmeting
vlag

Vlaggenstok

Kleuren

Verhouding lengte
breedte 3:2

helder vermiljoen
helder wit
kobaltblauw

Moet zo lang zijn
dat de vlag (ook als
zij halfstok hangt)
nooit de grond
raakt of het verkeer
hindert

De Nederlandse vlag is het symbool van de 
eenheid en de onafhankelijkheid van het 
Koninkrijk der Nederlanden. Je gaat dus 
netjes om met een vlag. 

Je mag op elke dag in het jaar de 
Nederlandse vlag uithangen. In de 
feestmaand is het gebruikelijk om dit te 
doen op de volgende dagen:
27 april:  Koningsdag, verjaardag van
 Koning Willem-Alexander, met 
 oranje wimpel
4 mei:  Nationale dodenherdenking, 
 halfstok vanaf 18.00 uur tot 
 zonsondergang
5 mei:  Nationale Bevrijdingsdag

De kleuren van de Nederlandse vlag zijn 
helder vermiljoen, helder wit en kobalt 
blauw. Een vlag moet schoon zijn en 
er behoort geen versiering of andere 
toevoeging te worden aangebracht. Een 
verkleurde of versleten vlag wordt niet 
uitgestoken. 

De vlag dient gehesen te worden aan 
een stok, waarvan de lengte zodanig is, 
dat de vlag (als zij halfstok is bevestigd) 
nooit de grond raakt of het verkeer kan 
hinderen. Vlaggen mogen niet tussen 
zonsondergang en zonsopgang worden 
gehesen of blijven hangen.

Op 4 mei wordt de vlag halfstok gehesen 
vanaf 18.00 uur tot zonsondergang. Voor 
het halfstok hijsen van de vlag wordt de 
vlag eerst vol gehesen, daarna wordt zij 
langzaam en statig neergehaald. Bij het 
neerhalen van een halfstok gehesen vlag 
wordt deze eerst langzaam en statig vol 
gehesen en vervolgens op dezelfde wijze 
neergehaald. 

De juist wijze voor het opvouwen van de 
vlag is: de vlag wordt langs de banen in 
drieën gevouwen, zodat alleen de rode en 
de blauwe baan zichtbaar blijven. Dit witte 
baan is tussen de blauwe en rode baan 
verscholen. Vervolgens wordt de vlag haaks 
op de vorige vouwen dubbelgevouwen, 
met de blauwe baan naar buiten. Dit wordt 
nogmaals herhaald.

Over het hoe en wanneer vlaggen, en dan met of zonder oranje wimpel, worden 
vaak vragen gesteld. Dus hier leggen we het voor je uit.
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De Oranjevereniging
bedankt voor hun bijdrage:
•	 Jan Aalderink en Theo Jurries
•	 Jansen Recycling
•	 Henri Bloem
•	 GlobalHome

ROUTE OPTOCHT
Start: Balijeweg  Finish: Oranjefeesttent

13



PROGRAMMA 2019

De activiteiten van de Oranjevereniging 
kent veel tradities. Eén van de herkenbare 
programma onderdelen is de Kinderdisco. 
De Oranjevereniging start de feestweek 
met een feestelijke disco voor de 

allerkleinsten, in de leeftijd van 3 tot 10 
jaar. Op herkenbare disco muziek springen 
en dansen in de Feesttent aan de van 
Mesdagweg. Het feest kan beginnen! Met 
aansluitend borrelen voor de ouders.

Zaterdag 20 april, 18.00 uur  Kinderdisco

Programmaoverzicht
In Wolfheze daar gebeurt het! Onze jaarlijkse feestweek is bekend bij jong en oud. 
Hieronder het programma in één oogopslag.

Wo. 17 april:  Opbouwen tent   19.00
Zat. 20 april:  Kinderdisco    18.00-20.30
Ma. 22 april:  Paasochtend kinderactiviteit 10.30-12.00
Wo. 24 april:  Filmavond    20.00
Za. 27 april:   Koningsdag    08.00-01.00
Zo. 28 april:  Wolfheze Proeft   12.00-13.30
Do. 2 mei:  Jongerenavond   18.30-23.00
Vrij. 3 mei:  Lumberjack Evening  21.00-01.00
Za. 4 mei:   Afbreken tent   11.00
Za. 4 mei:   Dodenherdenking   19.15
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Je eigen kwaliteiten inzetten om er samen een prachtig 
feest van te maken, dat is het Oranjegevoel Wolfheze

dagvoorzitter - presentator - gespreksleider
Vedecom.nl - Frans van Daal - Lindeboomlaan 4 - 6874 BR Wolfheze



PROGRAMMA 2019
Maandag 22 april, 10.30-12.00 uur Paasochtend kinderactiviteit

Op de ochtend van 2e paasdag kunnen de kleintjes van het dorp paaseieren komen 
zoeken op het feestterrein. Als alle eieren gevonden zijn kun je ze nog mooi versieren en 
mee naar huis nemen. Gezellig voor ’s middags op de paasbrunch thuis.

Het is voor kinderen van 3 tot 8 jaar. We zullen de gevonden eieren eerlijk delen en zorgen 
dat alle kinderen wat hebben om mee naar huis te nemen.

Woensdag 24 april, 20.00 uur  Filmavond

Een avond genieten met natuurfilms voor iedereen. We starten om 20.30 met de film 
‘Afslag Reijerskamp’. De film wordt ingeleid door Roel van Ekris van Natuurmonumenten. 
Daarna volgt om 21.15 uur de film ‘Wild’. De avond is voor iedereen van jong tot oud.

Help je mee met opbouwen en afbreken?

Opbouwen:  Woensdag 17 april 19.00 uur
Afbreken:  Zaterdag 4 mei 11.00 uur
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PROGRAMMA 2019
Zaterdag 27 april , ochtend  Koningsdag

08.00 uur

08.45 uur

09.00 uur

10.00 uur 

10.15 uur

Klokgelui en de vlag uitsteken
De kerkklokken zorgen dat iedereen wakker wordt en weet: het is feest 
vandaag! Overal in het dorp wapperen al snel de Nederlandse driekleur én 
oranje wimpel.

Alle kinderen uit Wolfheze verzamelen zich aan de Balijeweg. De kinderen 
nemen plaats op de versierde wagens en onder muzikale begeleiding van 
Marchingband Arnhem zullen we het dorp doorgaan om daarmee iedereen 
op te roepen zich te verzamelen op het plein bij de Oranjefeesttent. De meest 
actieve, maar ook creatieve kinderen van het dorp mogen ook met versierde 
fietsen aansluiten aan de optocht. Zorg voor een goede bel of toeter om 
iedereen goed wakker en actief te krijgen.

Start van de rondgang door het dorp. We hopen veel bewoners van Wolfheze 
langs de route te mogen toezwaaien. Voor de kinderen op de wagens zijn 
toeschouwers natuurlijk wel belangrijken wordt het een extra feestelijke 
optocht. We rijden de volgende straten door: Balijeweg – Wildforsterlaan 
– Marcharislaan - Johan Stratiuslaan – Balijeweg- Heelsumseweg – 
Wolfhezerweg – Johannahoeveweg – Sara Mansveltweg – Albert Oltmansweg 
– Duitsekampweg – Lindeboomlaan – eindpunt: Van Mesdagweg.

Gezamenlijk zingen van het Wilhelmus en opening van de 
Koningsdagactiviteiten door de Voorzitter, op het plein voor de 
Oranjefeesttent aan de Van Mesdagweg.

Aubade van Marchingband Arnhem bij Het Schild

Op Koningsdag presenteren we een doorlopend programma, van 8.45 tot 22.00 uur. 
We zorgen ook dat er wat te eten en te drinken is zodat je niet naar huis hoeft.
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PROGRAMMA 2019
Zaterdag 27 april , ochtend  Koningsdag
10.15 uur

Nederland heeft Heel Holland Bakt, maar op Koningsdag wordt de grote tent 
omgebouwd tot het klaslokaal van Mees Kees voor de “Mees Kees’ Cup Cake 
Kwis”.

En hoe zit het dan met die cupcakes? Je gaat in een team cupcakes versieren. 
Dat lijkt eenvoudig, maar we maken het wat moeilijker. Elk team kan aan de 
hand van opdrachten punten verdienen. Met de opdrachten en vragen uit 
de kwis verdien je met jouw team de versiersels zodat jij je eigen cup-cake 
kan versieren.

Als iedereen klaar is met het versieren van de cup-cakes, zal een deskundige 
jury de resultaten beoordelen. Wie weet win jij de Cup?

Tip: neem een oud schort van je moeder, oma of tante mee. Er mag geknoeid 
worden!

Geef je op via de brief die op school is uitgedeeld
Kinderen die niet op de Beatrixschool zitten kunnen zich voor 15 april aanstaande aanmelden 
voor het ochtendprogramma via info@oranjeverenigingwolfheze.nl.

(Opgeven op de dag zelf is niet mogelijk. Als je je niet van te voren hebt opgegeven,
kun je helaas niet mee doen. Dit heeft te maken met de planning en de inkopen
die we moeten doen.)

De ochtend van Koningsdag is de grote tent zoals gebruikelijk 
gereserveerd voor de deelnemers aan het ochtendprogramma.
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PROGRAMMA 2019
Zaterdag 27 april , middag en avond  Koningsdag

13.00 uur
tot
16.00 uur

14.00 uur
tot
17.00 uur

Matjesmarkt 
Een gezellige markt waar jij je spulletjes kwijt kan. Heb je inspiratie nodig? 
Denk aan: oud speelgoed, boeken die je niet meer leest, kleding die 
nog best te dragen is of organiseer een cavia- of konijnenrace, bied aan 
om nagels lakken of haren te vlechten, verkoop zelfgemaakte kaarten/
sieraden/schilderijen. Of spullen waar jij niet meer om geeft, maar een 
ander misschien nog wel. En ............ vergeet je matje niet!

Koningsschieten
Wie is de beste schutter van Wolfheze? Op het plein voor de 
Oranjefeesttent wordt de schiettent opgebouwd. Hier ontbrandt de 
strijd om de titels Schuttersprins / Schutterprinses / Schutterskoning 
/ Schutterskoningin. Het is de gehele middag mogelijk een zo hoog 
mogelijke score te halen. De winnaars mogen zich een jaar lang de beste 
schutters van Wolfheze noemen.19



PROGRAMMA 2019
Zaterdag 27 april , middag en avond  Koningsdag

14.30 uur
tot
17.00 uur

Dominospel
Na wat jaren een spel met water gehad te hebben dit keer weer eens wat 
anders, namelijk Het Dominospel! Het ideale spel voor jong en oud, slim of 
minder slim waarin je je kwaliteiten kunt laten zien!

Het werkt als volgt: op een 
lange plank die ook nog een 
beetje beweegt moet je 30 
dominostenen plaatsen en wel zo 
dat als ze omvallen de laatste in 
een emmer aan het eind van de 
plank valt. Vallen ze om voordat ze 
allemaal staan? Dan moet je weer 
overnieuw beginnen.

Opgave op de dag zelf bij  een bestuurslid of Jan van Oort.

Wie o wie wordt de domino

koning(in) van wolfheze?

16.00 uur

22.00 uur

Koningsfeest
Op het plein gaan we een gezellige markt inrichten waar lekkers en drinken 
te verkrijgen is. Op het podium is vanaf 17.00 live muziek te horen. De band 
‘KLINK’ zal zorgen voor geweldige feestmuziek.

We bouwen weer 
een feestelijk en leuk 
Koningsdagfeest. Geen 
break of pauze in het 
programma, de bar 
blijft open, niemand 
hoeft naar huis want 
het wordt gewoon erg 
gezellig. Lekker kletsen 
aan een biertafel, 
of dansen op de muziek. En genieten van een hapje, een drankje en de 
gezelligheid. Je hoeft niet naar huis, de frietkraam blijft staan, maar we bieden 
ook andere betaalbare hapjes aan.

Hopelijk genieten we ook van het mooie weer, maar mocht het iets kouder 
worden, verplaatst het feest zich gewoon naar de Oranjefeesttent.

Eindtijd band en tot 01.00 uur een nazit met rustige muziek. 20



Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Volkslied
Op Koningsdag en bij Dodenherdenking zingen wij ons volkslied. We zingen dan 
alleen het eerste couplet van het Wilhelmus:



Is het niet leuk om gezamenlijk aan lange tafels een maaltijd te gebruiken? Wolfhezenaren 
onder elkaar, gezellig eten en drinken en vooral elkaar weer eens een keer ontmoeten of 
misschien elkaar leren kennen. De Oranjevereniging biedt u in samenwerking met een 
aantal Wolfhezer ondernemers de mogelijkheid daartoe.

Zondag 28 april van 12.00 en 13.30 uur organiseren wij daarom..... Wolfheze proeft!

Onze plaatselijke ondernemers (De Tijd, Stationswinkel en Snackbar), de mensen van 
de vrijdagmarkt (Stoepje, Daalder kaas en De Groene Horizon) en tevens Douze, Puur 
en Henri Bloem (allen wonend in Wolfheze) laten u tegen een kleine vergoeding graag 
proeven van wat zij in huis hebben. En al deze “proeverijen” bij elkaar vormen een 
gezellige lunch op het terrein aan de Van Mesdagweg. De kosten hiervoor bedragen € 
7,50 voor volwassenen en € 3,75 voor kinderen tot 12 jaar.

U begrijpt dat het belangrijk is om te weten hoeveel mensen hieraan deel gaan nemen. 
Daarom moet u zich aanmelden vóór 21 april door onderstaande strook in te vullen en 
in te leveren bij Marja van Tooren, Lindeboomlaan 53. Of u kunt een deelnemerskaart 
kopen, en wel op woensdag 17 april op het schoolplein, vrijdag 19 april op de markt 
of in de Stationswinkel in de week van 15 t/m 20 april. Alleen diegenen met een 
deelnemerskaart kunnen tijdens Wolfheze proeft aanschuiven. Houd de website 
www.oranjeverenigingwolfheze.nl in de gaten of volg de facebookpagina van de 
Oranjevereniging Wolfheze voor de laatste informatie. Voor vragen of opmerkingen kunt 
u contact opnemen met Marja van Tooren, m.vantooren@me.com.

Zondag 28 april, 12.00 - 13.30 uur  Wolfheze Proeft
PROGRAMMA 2019

Voor opgave:
Knip deze foto uit, vul de achterzijde 
in en deponeer voor 21 april bij 
Lindeboomlaan 53 in de bus
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Opgavestrook: Wolfheze Proeft
PROGRAMMA 2019

Ik meld mij aan voor “Wolfheze proeft” op zondag 28 april met:
……. volwassenen en …….. kinderen.

Naam: ……………………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………….

Telefoonnummer: …………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………..

Doe mee met Wolfheze Proeft en meld u vóór 21 april aan door onderstaande strook 
in te vullen en in te leveren bij Marja van Tooren, Lindeboomlaan 53. Of koop een 
deelnemerskaart op woensdag 17 april op het schoolplein, vrijdag 19 april op de 
markt of in de Stationswinkel in de week van 15 t/m 20 april. Alleen diegenen met een 
deelnemerskaart kunnen tijdens Wolfheze Proeft aanschuiven.

De ‘mannen’ van Wolfheze , Lucas van Krugten, Luuk Scholten, Emiel en Sebastiaan 
Raven, en Jens Dronkelaar zijn samen met Jozephien Milder het programma van de 
jongerenavond aan het voorbereiden. Dit jaar wordt het extra spannend. Daarvoor 
hebben ze speciaal Ruben Stoutmeijer gevraagd om te helpen.
Wat je nodig hebt is een goede maaltijd vooraf dat helpt voor de stalen zenuwen. Kleding 
aangepast op het weer.

De avond is voor jongeren van 11 tot 15 uit Wolfheze. Start is om 18.30 uur en het eindigt 
na het traditionele vuurtje, mét worst en broodjes begeleid door Frans Kappen.

Donderdag 2 mei, 18.30 - 23.00 uur  Jongerenavond
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Op 3 mei is het dan weer zover. Woodpeckers, The Lumberjack Song, Woodpeckgirls.
Het thema van de avond draait om lumber en aanverwante ideologiën. Centraal 
staat het archetype: the Lumberjack.

En van Timber tot Timberlake 
op elke muzieksoort zal 
gedanst kunnen worden, 
begeleid door DJ Dennis. 
Verder blijft het natuurlijk 
“a great surprise” en “only 
insiders will know!”

Gepaste kledij is natuurlijk 
zeer welkom (award possible). 
Trek allen jullie Lumbershirts 
aan en wees welkom

Eddy Daan en Jules,
Your lumber hosts

Aan alle leuke dingen komt een eind. Zo ook aan de jaarlijkse Oranjefeesten van Wolfheze. 
Zaterdag in de ochtend gaan we de boel schoonmaken, opruimen en inpakken. Komen 
jullie allemaal helpen, dan is het zo gebeurd en is alles weer netjes ingepakt voor het feest 
van 2020.

Nationale Herdenking van de gevallenen, zowel burgers als militairen, die sinds het begin 
van de Tweede Wereldoorlog, waar ook ter wereld in het belang van het Koninkrijk zijn 
gesneuveld en allen die door oorlogshandelingen of terreur zijn omgekomen.

Zie de laatste binnenpagina voor het programma.

Vrijdag 3 mei, 21.00 - 01.00 uur  Lumberjack Evening

Zaterdag 4 mei, 11.00 uur   Afbreken tent

Zaterdag 4 mei, 19.15 uur   Dodenherdenking

PROGRAMMA 2019
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PROGRAMMA 2019

Nationale Herdenking van de gevallenen, zowel burgers als militairen, 
die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog, waar ook ter wereld 
in het belang van het Koninkrijk zijn gesneuveld en allen die door 
oorlogshandelingen of terreur zijn omgekomen.

19.15 uur Verzamelen op het Dorpsplein Wolfheze
19.25 uur Opstellen voor de stille tocht
  Kinderen kunnen een bloem krijgen die zij op het kerkhof in
  de daartoe gereed staande vazen op één van de graven
  kunnen zetten.
19.25 uur Vertrek 

De wandeling naar het kerkhof op het terrein van Pro Persona wordt in 
stilzwijgen afgelegd.

19.45 uur Aankomst bij het Monument Wolfhezenaren.
  Toespraak en gedicht
20.00 uur Aankondiging 2 minuten stilte door trompetist
20.02 uur Aankondiging einde 2 minuten stilte door “Last Post”
  Wilhelmus
  Kranslegging bij het Monument Wolfhezenaren, de graven
  van de twee gefusilleerde jongens en het Monument
  Patiënten Ziekenhuis, door respectievelijk:
  Gemeente Renkum - Pro Persona - Oranjevereniging
  Wolfheze en Dorpsbelang Wolfheze. 

Zaterdag 4 mei, 19.15 uur

4 mei Herdenking Wolfheze
vanaf het Dorpsplein naar
het kerkhof van Pro Persona
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 Maak kennis met ons ruime assortiment in elke prijsklasse. 
 

Schrijf je in voor onze…… 
 

 
 

in het markante Arnhemse rijksmonument “de koepelgevangenis”. 
Deelname € 12,50 p.p. Aanmelden verplicht. 

 

Wijnkoperij Henri Bloem 
Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem 
026-4455220 – arnhem@henribloem.nl 

www.henribloem.nl/arnhem 
 


