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Wist u dat Woezik (de “Plek van Wodan” of “Wodan’s 

Eik”) al vijfduizend jaar geleden bewoond was! 

Het beroemde wagengraf, 
dat in 1895 op de Wezelse 

Berg is gevonden.  

Keizer Hendrik IV 
schenkt in 1196 Huize 

Unum in Wonsick 
aan graaf Allard. Het 

was een goed dat  
lag op de huidige 

Hofsedam.  

In Wuzeke is in 1247 

door de kloosterorde 
van de Cisterciëncers 

een stiftshoeve  
gebouwd. In 1296 

hebben de Ridders 
van St.Jan in Woezik 

een hof bezeten, 
waarvan de opbrengst 

diende ter onder-
steuning van de  
zieken in Nijmegen in 

het Gasthuis van de 
Johanniters;  

Johanniter Orde is een 
ridderlijke orde met 

een protestants-
christelijke grondslag 

en in 1099 gesticht.  

In de 16e eeuw wordt 
het Woesikker Sand 

genoemd als de plaats 
waar men zich ver-

zamelt om tegen de 
Spanjaarden ten  

strijde te trekken. 

Zo’n honderd jaar  

geleden kwamen  
er steeds meer  
ambachtslieden: zoals 

slager, timmerman, 
rietdekker, smid,  

molenaar en kastelein. 
Er ontstond een  

gehucht dat op  
kaarten vermeld stond 

als Woezikrot.  

 

 

 

 

 

Een belangrijke  
mijlpaal was de  

opening van de St. 
Paschalisschool in 

1931.  

 Kunst  
“Zonneveld” 

Dit monumentale 
kunstwerk van Jan van 

IJzendoorn is geplaatst 
in 1996 en heeft  

duidelijke, geometri-
sche vormen. Je ziet 

een aantal grote  
granieten stenen die  

in twee halve cirkels 
geplaatst zijn met in 

het midden een bol.  

Bij elkaar is het een 

soort uurwerk. De  
cirkel laat de conti-

nuïteit van de tijd zien. 
Je ziet er de weer-
barstige, haast tijdloze 

stenen.  

Tegelijk zie je het hele 

jaar de verandering 
van de seizoenen door 

het spel van het licht 
en het groen er  

omheen. Een cirkel 
symboliseert ook hoe 

je zelf ten opzichte van 
de tijd staat. Een cirkel 

omringt je:  

je staat er in of je 

staat er buiten. 
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