
Van 4 tot en met 9 november 2019 is 
er een week van waardering voor 
vrijwilligers en mantelzorgers in de 
gemeente Renkum. Wat soms 
‘zo gewoon’ lijkt is in wezen 
‘super bijzonder’.  Dit compacte    
programma; een aanbod van diverse 
activiteiten, wil deze waardering 
ondersteunen.  Iedere vrijwilliger 
en/of mantelzorger kan kosteloos 
deelnemen aan één van de 
onderstaande activiteiten.

Hoe meld ik mij aan?
Kijk op: 
www.renkumvoorelkaar.nu/woh 
als dat niet lukt neem dan contact op 
met: 
(088) 784 63 69. 

Inschrijving sluit op 27 oktober.
Na deze datum ontvang je een 
bevestiging met aanvullende 
informatie.

Activiteiten:

1. Film; Rocket Man
 maandag 4 -11, Oosterbeek 
 19:00 uur
 
Is een biografische muziekfilm. De film 
is gebaseerd op het leven van de Britse
 zanger en pianist Elton John. 

2. Film; Pay it Forward
dinsdag 5-11, Oosterbeek
14:00 uur

Het verhaal hiervan is gebaseerd op 
dat uit het gelijknamige boek van 
Catherine Ryan Hyde.

3. Klassiekconcert
 dinsdag 5-11, Doorwerth
 19:30 uur

Metzosopraan Laura Kaper zingt 
klassieke liederen. Begeleiding op de
piano door Wouter Bakker.

4. Fietstocht
 woensdag 6-11, Wolfheze
 10:00 uur

Een mooie gezellige fietstocht van 
26 kilometer, met tussendoor een kopje
 koffie, gebakje en een goed praatje.

kijk verder op de achterzijde...



5. Diashow oud-Renkum
 woensdag 6-11, Renkum
 14:30 uur

Historische genootschap geeft een lezing 
met behulp van dia voorstelling van 
oud-Renkum.

6. Rondleiding Papiermuseum 
 donderdag 7-11, Renkum
 14:00 of 15:30 uur

Rondleiding, onder het genot van een
 kopje koffie/thee en een gebakje.

7. Natuurwandeling 
 donderdag 7-11, Beekdal
 13:30 uur

Wandeling in het mooie Beekdal met
mooie verhalen over het gebied door 
de natuurgids, aansluitend een
kop koffie en gebak.

8. Lasergamen
donderdag 7-11, Phoenix 
O'beek,19:00 uur
(niet rolstoeltoegankelijk)

Phoenix veranderd in een lasergame hal. 
wie gaat er winnen?! Vanaf 19.00 uur 
staat een drankje klaar en om 19.30 uur 
zullen de eerste teams starten.

9. Inspiratieochtend Odensehuis                  
 vrijdag 8-11, Doorwerth, 
10:00 uur

Voeding, beweging, inspiratie 
en creativiteit voor iedereen die met 
ouderen omgaat. Met gezamenlijke lunch.
. 
 

11. Diashow oud-Renkum,
 zaterdag 9-11, Renkum
 14:30 uur

Historische genootschap geeft een lezing 
met behulp van dia voorstelling van 
oud-Renkum.

12. Natuurwandeling
 zaterdag 9-11, Wolfheze
 14:00 uur

Gezellige wandeling o.l.v. natuurgids. 
Langs Wodanseikenen met bijzondere 
weetjes. Na afloop even lekker tot 
rust komen met een kopje koffie of thee 
met gebakje bij het Fletcher Hotel.

(onder voorbehoud van wijzigingen)

10. Theatervoorstelling Kazou
vrijdag 8-11, Oosterbeek
19:30 uur

Een verrassende voorstelling die 
ontroert, confronteert of zorgt voor 
een (glim)lach.




