
 

  

Zelf uw kerststukjes maken met materialen uit het bos 

Kom bij onze vuurkorven zitten en geniet van de verhalen van onze kerstverteller. 

En meer …. 
Geniet van onze warme drankjes 

Stichting vrienden Wolfsdreuvik 

info @ smithuyserbos . nl 

www . smithuyserbos . nl 

 Stichting Smithuyserbos 

Ontdek hoe je zelf een leuk kerstverhaal kan schrijven  

Smelt een marhsmallow boven het vuur, 



 

Dit jaar brengen wij op zondag 11 december 2022 de Wolfsdreuvik in kerstsfeer. 
Dit is het mooiste plekje midden in het Smithuyserbos.  

 
 

Bezoekers kunnen zelf een kerststukje maken met materialen uit het Smithuyserbos. Geef jouw 
creativiteit de vrije loop! We leggen ook andere spullen voor je klaar zoals kerstballen, lijm en simpel 
gereedschap. Je vindt er ook houten schijven en boomschors om mee te beginnen. Daar kan je dan 
bijvoorbeeld jouw kerststukje op bouwen met takjes en dennenappels. Werk dat af met kunstsneeuw 
en zet er een potje bij met een lichtje erin. Of maak van takjes een kerstboompje, of een kerstster. Je 
mag het helemaal zelf verzinnen!  
 
Ook kan je genieten van chocolademelk, koffie, thee of glühwein (alcoholvrij).  
 
Een Keltische dame zal beeldend een verhaal vertellen. 
 
Er zijn kramen waar je waar plantjes en kerstfiguren kan kopen. Ook is er een boekenkraam waar je 
je fantasy-boeken kan kopen, van de schrijfster zelf. Zij geeft ook een korte workshop waarbij zij je 
zal vertellen over de kunst van het schrijven van een prachtig kerstverhaal. 
 
Op vuurpotten kunnen marshmallows tot smelten worden gebracht voordat je er van gaat smullen.  
 
Op de tafels liggen donatieverzoeken met een QR-code waarvan we hopen dat iedereen die gebruikt 
om het behoud van de Wolfsdreuvik te steunen met een financiële bijdrage. 

Wij nodigen iedereen van harte uit voor een bezoek aan deze 
Kerstbeleving op zondag 11 december 2022 van 12.00 tot 16.00 uur.  

Vanaf Herberg Boschoord, zullen wij met wegwijzers aangeven hoe de Wolfsdreuvik is te bereiken. 
 Het adres van Herberg Boschoord is Zwarteweg 2, Lage Vuursche.  

 
Als je met de auto komt, hou er dan rekening mee dat het Smithuyserbos met de auto alleen te 

bereiken is via de Zwarteweg. 


