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De prestaties van het grote bureau
voor de tarieven van het kleine!

Opvallen kan iedereen. Loop op stelten door het dorp met een
spandoek 'Joop voor al uw tuinhout' en het zal u aan aandacht

niet ontbreken. U valt op en hoe! Maar... valt u ook relevant op?
Want dáár draait het om bij uw merk, uw product, uw dienst.

En daar draait het dus zéker om bij TaalTotaal.

TaalTotaal denkt en gelooft in oplossingen zonder nutteloze
poespas. In even effectieve als verrassende communicatie. In

een no-nonsense benadering tegen no-nonsense tarieven. Maar
wél op basis van 18 jaar creatieve ervaring bij top(tien)bureaus!

Dus wilt u een overtuigende brieftekst of een complete campagne?
Een radio/tv-commercial of een website? Een pakkende mailing
of nieuwsbrief? Of een van de vele andere manieren om met uw

doelgroep te communiceren? Neem dan snel contact op met
Bert van der Neut van TaalTotaal. U kunt hem bereiken via de

gsm (06-50655777) of via de mail (taaltotaal@planet.nl).

TaalTotaal   Lindeboomlaan 49   6874 BP Wolfheze
T 06-50655777   E taaltotaal@planet.nl

Oversteekplaats t.b.v. Het SchildAfbeelding voorpagina:
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Veel leesplezier! 
De redactie

Beste 

- Colofon -

De Wolfskreet is een blad voor en 
door inwoners van Wolfheze, de 
Buunderkamp en het Hazeleger.

 Uitgave september 2011
 Oplage:   780 stuks
 Druk:   Huisdrukkerij 
  De Gelderse 
Roos
 Verschijning:  viermaal per jaar
 Abonnementen              € 10,00 per 
jaar

 Contactgegevens
 Advertenties:  Anne Veenstra
 E-mail:                    
redactie@wolfskreet.nl

 Redactie
Carool Hoogendoorn
 Lindeboomlaan 51 
 026-4822231
 Anne Veenstra Lindeboomlaan 
32
  026-3830933
 Ingrid Damen Duitsekampweg 
30
  026-3622202
 Kees Koek (eindred.) Sara 
Mansveltweg 30
  026-4822339

 Vormgeving
 Gerard van der Heiden
 Wolfhezerweg 120-24
  026-333 55 72

 Vaste medewerker
 Ulbe Anema (De Duizendjarige Den)

 Volgend nummer
 Verschijnt december 2011

Een nieuwe Wolfkreet is weer door uw brievenbus 
gevallen.  Dat zijn tenminste leukere blaadjes om op te rapen dan de niet aflatende stroom 
boombladeren. Herfst en winter komen eraan. 
Vanuit het huis waar ik dit schrijf is er overal volop bouwactiviteit waar te nemen: 
huurhuizen zijn verkocht, tuinen worden opgeknapt, zwembaden geplaatst voor als de 
zomer weer doorbreekt.

In dit nummer een interview met Peter en Mieke Peltzer die aan de Wolfhezerweg al vele 
maanden een nieuw aanzien toveren. Het interview is gedaan door Ingrid Daamen die de 

redactie is komen versterken. Welkom Ingrid! 
Welkom ook aan Gerard van der Heiden die dit 
nummer voor het eerst vormgeeft. Nieuwe mensen bij 
de redactie geven weer een frisse impuls. 
We zoeken nog iemand voor de financiën en het 
advertentiebeheer, zie verderop in dit blad. Aarzel 
niet, we zijn een leuke club.

Zoals gebruikelijk zijn er de vaste bijdragen van 
Dorpsbelang en De Duizendjarige Den. 
En weer een Hakblok. De vorige bijdrage voor het 
Hakblok leverde ons veel telefoontjes en ingezonden 
brieven op. Een bloemlezing  hiervan en een woordje 
van de redactie vindt u verderop. We willen graag een 
podium blijven bieden voor kritische bemerkingen 
over ons dorp en hoe wij het samen bewonen. We 
hopen dat hiermee de lucht klaart. 

In de donkere dagen als tegenwicht weer de nodige 
dorpsactiviteiten, van St. Maarten tot Sinterklaas tot 
het ontsteken van de kerstboom. 
Oef, dat lijkt nog ver weg gelukkig.

Wij wensen u knusse maanden toe, geniet van de 
herfststormen en de laatste zonnestralen.
Wij komen bij u terug als de sneeuw valt.
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Graag halen we voor de lezers van de Wolfskreet een aantal zaken naar voren die in de afgelopen 
maanden actueel waren binnen Pro Persona. (Voorheen de Gelderse Roos, maar dat wist u natuurlijk 
al.)

Herstellingsoord heet voortaan Herstellingsoord Veluwebeeck
Sinds 2009 is het Herstellingsoord gesitueerd in Wolfheze, maar het had nog geen eigen naam. 
Sinds 18 mei 2011 wel, de naam is geworden: Herstellingsoord Veluwebeeck. De Veluwe is een 
aansprekend gebied gericht op rust, ontspanning en recreatie, dit spreekt veel mensen aan. Ook 
lopen over de Veluwe diverse beken en sprengen, dit is kenmerkend en karakteristiek voor het 
landschap. In de omgeving van  Wolfheze zijn er ook diverse beken en sprengen die het landschap 
bijzonder maken. Verder, de naam van het Herstellingsoord past bij de doelgroep die wij beogen. 
Onze cliënten komen uit het hele land en komen bij ons voor herstel, rust en op krachten komen. Bij 
goede zorg, een mooi gebouw, een mooie omgeving, hoort ook een mooie naam.

Pro Persona bij protestmanifestatie

Op 10 juni jl. werd in de ministerraad besloten om verregaand te snijden in de financiële middelen 
voor de GGZ. 

• Ongeveer een derde van de totale bezuiniging in de gezondheidszorg komt terecht bij de 
GGZ - een sector die maar ongeveer 10% van alle kosten vertegenwoordigt. 

• Deze bezuiniging, in totaal zo’n 600 miljoen, wordt voor ongeveer de helft verhaald op de 
partijen die de zorg aanbieden zoals Pro Persona en voor de andere helft op onze 
patiënten. 
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       •       Dat laatste gaat via een eigen bijdrage, die oploopt naar mate de behandeling     I      
ntensiever is.

Pro Persona was er bij toen op 29 juni j.l. de geestelijke gezondheidzorg op het Malieveld de stem 
liet horen tegen de bezuinigingen. Met enige improvisatie konden op korte termijn zeven bussen 
worden geregeld die de Pro Persona-delagatie naar Den Haag vervoerden. Desgevraagd meldde 
geestelijk verzorger Remco Graat over de manifestatie:
‘Ik vond het een goede demonstratie, met name omdat er veel mensen meededen die zelf in 
behandeling zijn. Het zou mij niet verbazen als dat de helft van de aanwezigen was. De sfeer was 
goed: wel boos, maar geen verbittering of agressie, veel meer een sfeer van onderlinge 
verbondenheid. Zo van: ‘Dit wordt te gortig!’ Hannie van Leeuwen, oud politica van het CDA en 
een van de sprekers citeerde in dit verband de uitspraak van de Italiaanse filosoof en theoloog 
Thomas van Aquino: Rechtvaardigheid zonder barmhartigheid is wreedheid,  barmhartigheid zonder 
rechtvaardigheid is ontwrichtend.’

Riny Arts legt eerste steen STC 
Op 14 juni j.l. werd door Riny Arts, directeur Financiën & Automatisering, de eerste steen gelegd 
voor de nieuwbouw van het Socio Therapeutisch Centrum. Onder deskundige begeleiding van een 
echt bouwer met verstand van specie en eerste stenen en een prachtige zilveren troffel, verrichtte hij 
de symbolische daad, waar zo’n vijf jaar naartoe was gewerkt. Dat lijkt misschien lang, maar is het 
niet, benadrukte architect Ad Lengkeek. In de regel duren dergelijke trajecten veel langer, maar door 
uitstekende samenwerking tussen architect, de afdeling Huisvesting, de aannemer, de Gemeente en 
andere betrokken partijen, kon veel tijdwinst worden geboekt.
Directeur Tom Zewald schetste hoe het denken over behandeling in een STC, vanaf de eerste 
initiatieven van voormalig Wolfheze-directeur van der Drift, zich had ontwikkeld.

Openluchttheater De Klaproos 
Op 14 augustus vond de laatste voorstelling van dit seizoen in openluchttheater De Klaproos plaats. 
Dat wil zeggen, er moest worden uitgeweken naar De Brug, omdat het gras in het openluchttheater 
te nat was voor de spectaculaire capoeiracapriolen.
Vijftien atletisch gebouwde Braziliaanse jongens, die, ondersteund door opzwepende percussie, 
schijngevechten hielden waarbij hun armen en benen een geheel eigen leven leiden, sprongen en 
salto’s maakten van meer dan twee meter hoog en dat drie kwartier lang met het energieniveau van 
honderdmetersprinters.
Deze show was het slotakkoord van acht voorstellingen waarbij driemaal uitgeweken moest worden 
naar de grote gymzaal De Brug, vanwege de weersomstandigheden. 
En wat voor voorstellingen: Rapalje, de openingsact, goed voor 700 bezoekers, wist met doedelzak, 
viool, gitaar en meerstemmige zang ook de aanwezigen helemaal mee te krijgen. En dat allemaal 
gratis en voor niets. Voor cliënten, patiënten, medewerkers en dorpsbewoners. Onder andere door 
De Vrienden Van De Klaproos, een initiatief van bewoners van Wolfheze, die zo’n reeks 
voorstellingen in de zomer, acht op een rij, zo waardevol vinden dat ze geld inzamelen en de 
voorstellingen met raad en daad ondersteunen. 



- 6 -

Wie zijn zorg?

In de krant heeft u het kunnen lezen: Kamer gaat akkoord met bezuinigingen van 300 
miljoen bezuinigingen op het onderwijs en het rugzakje (lees : extra geld voor 
zorgleerlingen) verdwijnt. 
We hebben als team en directeuren nog onze stem laten horen aan Den Haag, maar we  
wisten dat de dreun ging komen, alleen nog niet wanneer. Dus schouders eronder en aan 
de slag. Wij zijn ons gaan voorbereiden op de bezuinigingen, wat moeten we veranderen 
om toch nog het onderwijs te kunnen geven wat we willen?

Eerst de zorg binnen de klas onder de loep genomen en van individuele plannen per 
zorgleerling zijn we overgestapt naar plannen voor de hele groep, die worden verdeeld in 
drie verschillende groepen met verschillende onderwijsbehoeften. Zo wordt elke leerling 
individueel besproken en geholpen op zijn of haar niveau op de vakken (begrijpend) 
lezen, spelling en rekenen. Voor de sociaal emotionele vorming houden we een 
observatielijst bij en we besteden klassikaal tijd aan dit onderdeel, omdat we dat heel 
belangrijk vinden. De creatieve vakken en lichamelijke oefening komen uiteraard ook aan 
bod.
Verder was ons onderwijs al zo georganiseerd, zodat we tijd konden vrijmaken voor het 
individuele kind en daar kunnen we nu de vruchten van plukken.  Zelfstandig werken, 
coöperatief werken en taakbrieven zorgen ervoor dat de leerkracht handen vrij heeft. Tijd 
voor instructie voor verschillende groepjes kinderen is van groot belang.
In onze samenwerking met het speciaal onderwijs zijn we al twee jaar geleden in overleg 
gegaan en zij helpen ons ook met de voorbereiding voor de veranderingen die er aan 
komen. Zo gaan we dit jaar gescreend worden om te bepalen welk onderwijszorgprofiel 
wij hebben. Welke zorg kan de Beatrixschool bieden, wanneer zorgleerlingen niet meer 
naar het speciaal onderwijs toe kunnen?

Zoals u leest zijn we druk bezig met de verandering van ons zorgsysteem. Dit neemt 
echter niet weg dat wij als leerkrachten ons zorgen maken of alle leerlingen in Nederland 
straks wel de zorg kunnen blijven krijgen waar zij recht op hebben, gezien de enorme 
bezuinigingen die ons te verwachten staan. En dat wanneer dit niet blijkt de regering hele 
boze juffen, meesters, ouders en kinderen op hun stoep kan verwachten! 



- 7 -

Training

ACT/Mindfulness

Maak kennis met ACT, om onder andere  piekeren,

stress, neerslachtigheid te verminderen en acceptatie te

vergroten

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is een relatief nieuwe vorm van

behandeling ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes.

Uit je hoofd in het leven

ACT in vogelvlucht:

• ACT is op gedragsverandering en een waardevoller leven gericht.

• ACT legt niet de nadruk op het veranderen van de inhoud van de 

gedachten, maar op de functie en het herkennen van negatieve 

denkpatronen.

• ACT leert een acceptatiegerichte houding aan ten opzichte van 

gedachten en emoties. Wie geneigd is om uit angst bepaalde 

zaken te vermijden, zal zijn angst vaak eerder versterken dan 

verminderen. Een hond vermijden die op het punt staat je te 

bijten is een zinvolle vermijding. Je kunt niet meer gebeten 

worden. De strategie van vermijden gebruiken om je emoties/

gevoelens te bedwingen werkt echter niet. 

Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken

uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

Voor wie is de training bedoeld:

• bij faalangst - levensfaseproblematiek (ouderen)

• het hebben van een negatief zelfbeeld - bij eetstoornissen

• bij veel piekeren - bij een milde vorm van depressie

• bij angsten - bij chronische pijn

• sociale vaardigheidsproblemen - bij dwangklachten                        

• problemen op school  - na ingrijpende gebeurtenissen

• arbeidsgerelateerde problematiek - bij stress

 EduConsult,Arnhem  www.educonsult.nu

026 3516238  info@educonsult.nu
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Verenigingen, clubs en activiteiten centraal bij dorpsavond

Op donderdag 13 oktober aanstaande houdt Dorpsbelang Wolfheze een dorpsavond waarbij 
het verenigings- en clubleven in Wolfheze centraal staat. Zelfs een klein dorp als Wolfheze 
kent wat dat betreft een rijke verzameling aan activiteiten, verenigingen en clubs die wellicht 
ook bij u onbekend zijn.

Voetballen, tennissen, volleyballen, hardlopen, zingen, bridgen, bingo, klaverjassen, zwemmen, 
jeux de boules, schilderen, activiteiten voor jeugd en jongeren. Het kan allemaal in dit dorp 
gevonden worden. En dan zijn er nog de verenigingen zoals de Oranjevereniging en Dorpsbelang 
Wolfheze zelf.

Tijdens de dorpsavond kunt u zelf kennismaken met de verenigingen, clubs of individuele personen 
die al deze activiteiten en bezigheden mogelijk maken. Zij presenteren zich in De Burcht. Wellicht 
zit er iets van uw gading tussen, of misschien wordt u zo enthousiast dat u zich als vrijwilliger wilt 
inzetten.

Ook voor de verenigingen en clubs zelf is de avond interessant. Zij kunnen bij de ook aanwezige 
partners van het dorpsplatform, zoals gemeente en welzijnsorganisatie Solidez informatie vergaren 
over bijvoorbeeld ondersteuning.

Het laatste deel van de avond wordt ingeruimd voor een forumdiscussie, waarbij zowel partners van 
het dorpsplatform als verenigingen en clubs aan de discussietafel plaatsnemen. Onderwerp van 
gesprek is een gezond voortbestaan van verenigingen, clubs en activiteiten en welke aandachts- en 
knelpunten daarbij een rol spelen.

De gemeente Renkum en Dorpsbelang Wolfheze hopen op veel dorpsbewoners die deze avond 
bezoeken, zeker ook omdat het u de gelegenheid biedt kennis te maken met het scala aan activiteiten 
dat dit dorp te bieden heeft en met de enthousiaste initiatiefnemers en vrijwilligers die dit alles 
mogelijk maken.

Dorpsavond Wolfhezer verenigingen, clubs en activiteiten:
Datum: Donderdag 13 oktober               Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Plaats: De Burcht, Macharislaan 15, Wolfheze
Programma:
19.30 - 20.00 uur: Open inloop, bezoeken stands
20.00 - 21.00 uur: Interviews, demonstraties en presentaties
21.00 - 21.30 uur: Forumdiscussie
Graag tot 13 oktober
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Oversteekplaats Het Schild gemarkeerd met paaltjes

Het is niet helemaal wat de bewoners van Het Schild gevraagd 
hadden, tijdens de laatste buurtwandeling van Dorpsbelang 
Wolfheze op dinsdag 10 mei jl., maar de oversteekplaats bij Het 
Schild naar de Duitsekampweg is voor de automobilist niet meer 
over het hoofd te zien. Sinds vandaag wordt die plaats 

gemarkeerd met vier rood-witte palen.

Tijdens de buurtwandeling gaven bewoners van Het Schild aan het liefst een zebrapad te 
zien ter hoogte van de kruising Duitsekampweg - Wolfhezerweg. Veel blinden en 
slechtzienden steken hier over. Weinig automobilisten hebben respect voor de rood-witte 
stok.
Ook werd aangegeven dat de markering in de tegels slecht voelbaar was.

De provincie Gelderland - eigenaar van de weg - heeft de aanpassingen uitgevoerd. Ter 
hoogte van de oversteekplaats zijn aan beide zijden van de weg markeringen aangebracht 
in de vorm van rood-witte palen. Ook de tegelmarkering is aangepast.
Dorpsbelang Wolfheze is benieuwd naar de ervaringen en reacties van bewoners van Het 
Schild met de nieuwe situatie. Uw ervaringen kunt u sturen naar 

info@dorpsbelangwolfheze.nl met als onderwerp "Oversteekplaats 
Wolfhezerweg", of schrijf uw mening op de forumpagina van onze website, rechtstreeks 
bereikbaar via:
 http://www.dorpsbelangwolfheze.nl/index.php?id=10
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Op zoek naar de brandweer voor taart dorpsbelang

Het was nog een hele toer, donderdagavond 8 juli, om de taart van Dorpsbelang 
Wolfheze te overhandigen aan de vrijwillige brandweer van het dorp. Het plan was 
om de brandweerlieden op te wachten bij terugkeer naar de kazerne op de vaste 
oefenavond. Alleen, ze kwamen niet.

Voorzitter Martin de Graaff en de bestuursleden Engel-Tjenk Vos en Frans van Daal 
hadden zich om 21.30 uur geposteerd bij de kazerne vlakbij het station. De tijd waarop de 
brandweerlieden normaal terugkomen van hun oefening. Om 22.00 uur waren ze echter 
nog niet terug op de plaats van bestemming. Ook een aantal telefoontjes naar de 
huisadressen van enkele brandweerlieden leverde niets op. De telefoons werden niet 
opgenomen.
Een toertje door het dorp en navraag leerde dat de brandweerlieden in Doorwerth op de 
kazerne te vinden waren, voor de jaarlijkse afsluiting van het seizoen met een barbeque.
Op naar Doorwerth waar inderdaad de taart - geleverd door bakkerij Cock Aalders uit 
Doorwerth - overhandigd kon worden, in het bijzijn van veel collega brandweerlieden uit 
omringende plaatsen.

Voorzitter Martin de Graaf overhandigde de taart aan Herrie Kelderman en gaf aan dat de 
taart welverdiend is voor een 
groep Wolfhezenaren die altijd 
vrijwillig klaar en paraat staat. 
Ook de bijdrage aan de 112-dag 
van Dorpsbelang Wolfheze werd 
geprezen.

De taart van Dorpsbelang 
Wolfheze is zo langzamerhand 
een traditie, waarbij een aantal 
keer per jaar een groep of 
individu die zich inzet voor de 
Wolfhezer gemeenschap in het 
zonnetje wordt gezet.

Talent gezocht:
Eén maandagavond per maand oefent Rob Kuiper met de Theatergroep in De 
Burcht. Vind je het net als wij leuk en belangrijk om lekker energiek en creatief 
theatertechnieken te oefenen? Als je tussen de 15 en 85 bent en het net als wij 
druk, druk, druk hebt en geen winterblues of burn-out wilt krijgen, geef je op! Voor 
Wolfhezenaren is er een speciaal gereduceerd tarief van € 16 voor vier lessen.
Voor meer informatie en aanmelding mail naar Rob Kuiper, e-mail: 
kuiwolf@me.com
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Wijnkoperij Henri Bloem
VOOR AL UW KWALITEITSWIJNEN

Najaarsproeverij
Ca. 80 wijnen op de proeftafels in
Hotel De Bilderberg in Oosterbeek

op zondag 20 november a.s.
tussen 13.30 en 17.00 uur.

Entrée: € 10,00 per persoon.
Vooraf aanmelden op:

arnhem@henribloem.nl
026-4455220

Wijnkoperij Henri Bloem
Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem

Tel.: 026 – 4455220
Fax: 026 – 4455085

E-mail: arnhem@henribloem.nl
www.henribloem.nl
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Meldingen leiden tot aanhouding drugsdealer

Dankzij de meldingen van dorpsbewoners en de zeer alerte reactie 
van een medewerker van Pro Persona heeft de politie dinsdag 19 
juli een drugsdealer kunnen aanhouden.

De man stond geparkeerd op de Van Mesdagweg met zijn zwarte 
auto. Vanuit de auto werd er harddrugs verhandeld. Wijkagent Lucy Mons heeft 
samen met een collega de man kunnen aanhouden. In zijn auto werd cocaine 
aangetroffen. De man is aangehouden en zijn auto is inbeslaggenomen voor verder 
onderzoek.

Wijkagent Lucy Mons is blij met de meldingen. "U ziet het, samenwerken loont! 
Blijft u vooral bellen als u een verdachte situatie ziet. Noteer, indien mogelijk, het 
kenteken of het signalement en geeft u dit door."
Melden kan via 0900-8844 of mail wijkagent Lucy Mons:

 lucy.mons@gelderland-midden.politie.nl. Bel bij dringende situaties 112!

Weg vrij voor woningbouw Wolfsheide

De weg is vrij voor woningbouw op Wolfsheide. Woensdag 18 mei heeft de Raad van 
State alle ingediende bezwaren ongegrond verklaard. Daarmee is het 
bestemmingsplan onherroeplijk geworden. Wolfsheide voorziet in de realisatie van 
49 woningen.

Niet het feit dat er woningbouw gepleegd gaat worden, maar met name de hoeveelheid en 
aard van woningen en de ontsluiting van de nieuwe wijk riepen bezwaren op.
In haar uitspraak wijst de Raad van State alle bezwaren af. Daarmee is de weg vrij voor 
realisatie van de nieuwbouwwijk.

De volledige uitspraak van de Raad van State kunt u vinden op de site van dorpsbelang, 
via http://www.dorpsbelangwolfheze.nl/nws/pdffiles/
201105222011072210154.pdf

Beste Dorpsbewoners,

11 November is het St. Maarten.
Als jullie van liedjes willen genieten, zet dan een kaars voor het raam 
(in de tuin).
Alleen dan komen de kinderen en worden graag met iets lekkers 
beloond.
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Op het Hakblok in ons juninummer kregen wij 
veel reacties. Een enkeling was enthousiast 
over deze column maar de meeste reacties 
waren minder positief. Het gaat te ver om alle 
reacties te plaatsen, maar de drie die hier 
onder staan geven een goed beeld. Bij nader 
inzien komen wij tot de conclusie dat het stuk 
te zeer gericht was op de persoon in plaats van 
op de situatie.  Om te zorgen dat situaties in het 
dorp vrij en kritisch kunnen worden 
besproken, zullen we daar in het vervolg beter 
op letten.  
 De redactie.
Anneke Schut schrijft ondermeer:

“Het is een groot schandaal dat in een dorpsblad dat iedereen graag leest een stuk 
geschreven staat dat zeer beledigend is voor een inwoner van Wolfheze. 
Wat de betreffende winkel betreft,moeten wij als inwoners niet eerst de hand in eigen 
boezem steken? 
Voordat de supermarkt ter ziele ging haalden we onze boodschappen al in de grote supers 
in Oosterbeek en Renkum en voor een kilo suiker die we vergeten waren kon je nog altijd 
bij van Dugteren terecht.En zo kan een winkel niet blijven bestaan. 
En nu dat pand al jaren leeg staat krijgt de eigenaar de vreselijkste dingen naar zijn 
hoofd geslingerd

Jan-Joris van Kampen schrijft ondermeer:
“Met veel plezier lees ik altijd de Wolfskreet, waaronder de kritische column het Hakblok. 
In de laatste editie van juni 2011 werd ik echter onaangenaam verrast door een 
naargeestig op de man gespeelde column. Met welk doel is deze column geplaatst? Voor 
zover ze berust op feiten voegt het niets toe aan het algemeen bekende, voor de rest wordt 
één persoon door het slijk gehaald.”
“Ik lees graag kritische columns, in kranten, op het internet, of in de Wolfskreet. Soms 
ben je het eens met de inhoud en strekking, soms niet. Belangrijk is dat we in een vrije 
samenleving leven waar kritiek geuit mag worden en meningsverschillen kunnen bestaan.
Er dienen in een kritische column echter wel een aantal spelregels gevolgd te worden! 
Een mening mag een mening zijn, een feit moet echter een feit zijn. Feiten moeten 
controleerbaar zijn.”
“Even later spreekt anoniempje Blokhakker over "quelle déja-vu" (het is overigens quel 
déja-vu (mannelijk), even het woordenboek erbij pakken als je niet zo goed Frans 
spreekt..) wanneer hij het over de huizen aan de overkant heeft. Het klopt dat er op een 
gegeven moment gaten in het dak vielen als gevolg van achterstallig onderhoud. Dit huis 
was toen echter al niet meer in bezit van de "zilverharige grootgrondbezitter"! Het was de 
projectontwikkelaar die zich vergaloppeerd had aan zijn projectje en alsmaar niet aan de 
bouw (en voorafgaande sloop) kon beginnen.”
“Laat het duidelijk zijn: Ik ben het met de Blokhakker eens dat een en ander er niet fraai 
uitziet de laatste jaren. Als het op minder fraaie zaken aankomt kan ik op persoonlijke 
titel echter nog wel wat zaken noemen die mij "een doorn in het oog zijn" in Wolfheze. 

REACTIES
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(Het voormalige cafe, het "dorpsplein",de (verdwenen) groenvoorziening op diverse 
plaatsen, de "tijdelijke" parkeerplaats op de hoek wolfhezerweg/parallelweg en de met 
auto's volgepropte straten terwijl de gemiddelde wolfhezenaar voldoende 
parkeergelegenheid op eigen terrein heeft, enz.).   Het is ook goed als er kritiek op dit 
soort zaken gegeven kan worden. Er moet echter wel een juist en volledig beeld geschetst 
worden en feiten moeten van meningen gescheiden blijven. Gericht (groepen) mensen 
zwart maken is zinloos en gevaarlijk, zeker in een kleine gemeenschap zoals in Wolfheze.”

En Nynke Zeehuisen schrijft:
“Het zal je maar gebeuren. Je koopt een pand in Wolfheze en je krijgt als 
welkomstgeschenk een artikel in de Wolfkreet, waar geen spaan heel gelaten wordt van 
jouw nieuwe droom.
Ik moet eerlijk zeggen, dat ik het erg te doen heb/had met deze positievelingen. Laten we 
ze nu eens laten zien hoe blij wij zijn dat wij verlost zijn van de vorige eigenaar en een 
gezamelijk cadeau overhandigen in de vorm van een bankrekening, waarop iedere 
Wolfhezenaar een geldbedrag voor een bosje bloemen stort, zodat wij hun bedanken voor 
de inzet.”
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Van vervallen bakkerij tot welness b&b
Domus Locus. 
Dat is de fraaie naam van de bed and breakfast, nog even zonder ontbijt, van Peter en 
Mieke Peltzer aan de Wolfhezerweg 75. Die bestaat uit twee appartementen met eigen 
ingang. Op dit adres verschijnt ook een dementiewinkel en de grote kelder komt 
beschikbaar voor verhuur. Verder is nummer 75 een prachtige, comfortabele woning met 
imposante woonkeuken.

De Peltzers namen ruim een jaar terug aanvankelijk hun intrek in de twee sfeervolle 
appartementen die ze nu verhuren. Peter daarover: “De appartementen moeten een 
wellness bed & breakfast worden. Met sauna en jacuzzi.” Maar zo ver is het nog niet. Wel 
heeft de eigenaar lichtwekkers geplaatst, in een romantische slaapkamer met een fraaie, 
wandvullende foto van een houten loopbrug over een rivier en hindoeïstische beelden 
boven het bed. En achter de wand van sloophout gekleurde ledverlichting. Als je daar niet 
ontspannen van wordt!  
Het totale gezin bestaat uit Peter, verpleegkundige bij Pro Persona voor 20 uur en 
ondernemer, Mieke, die drie dagen in de Utrechtse kinderopvang werkt, zoons Peter en 
Stijn van 12 en 8 jaar en dochter Guusje van 4. Al enkele maanden hebben ze hun intrek 

genomen in het huis. Het is al een 
echte blikvanger als je over de 
Wolfhezerweg komt aanrijden. De 
gevel is grijs gepleisterd, het rieten 
dak ligt er strak op en in de voortuin 
staan bloeiende plantjes. Mieke heeft 
het interieur bedacht. De 
woonkeuken, met een prachtige 
strakke witte keuken aan de kop en 
een gezellige eettafel verderop. En 
stellinghout op de eerste verdieping. 
Daarvan heeft Peter onder meer een 
bedstee gemaakt voor Guusje en 
een prachtig kastenwand voor Mieke 
en hemzelf.
De onderverdieping, voormalig 
partykelder, wordt vanaf de straat 
langzamerhand zichtbaar voor het 
oog. Tonnen zand zijn namelijk 

afgevoerd, om een in- en uitgang te realiseren bij dat souterrain. Daarin prijken inmiddels 
twee openslaande deuren. Een terras eroverheen moet nog worden gerealiseerd. En bij de 
straat staat een blauwe omheinde trampoline voor de kinderen. Een heel verschil met de 
tijd ervoor.

Verwaarloosd
De voormalige bakkerij heeft vijf jaar leeggestaan en zag er treurig en verlaten uit. “Ja, het 
pand was flink verwaarloosd, meer dan wij aanvankelijk in de gaten hadden”, vertelt Peter. 
De vorige eigenaar verhuurde het aan Polen en Oost-Duitsers die hier werkten. “We  
hebben de buitenmuren laten staan, maar verder is zo’n beetje alles vervangen: de 
leidingen, het riool, het stucwerk en de deuren. Als ik bij de bezichtiging had geweten wat 
ik nu weet, dan had ik het huis zeker niet gekocht!”

Op de foto:
Peter met kat, Mieke, Peter junior, Guusje en Stijn. Rechts hond Scott.
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Toch is deze woning voor Peter, die van oorsprong uit Oosterbeek komt maar er al jaren 
weg was, de vervulling van een lang gekoesterde droom. Samen met vrouw en kinderen 
woonde hij eerder in een ecologisch nieuwbouwhuis in een prettig klein autoluw wijkje in 
Culemborg, waar hij bij de vrijwillige brandweer zat. Maar de verpleegkundige wenste 
meer. “Van jongsafaan wilde ik een eigen winkel, bed & breakfast  en een eigen 
multifunctionele ruimte. Plus schommelstoel en een Deux Chevaux, een eendje!” Dat 
laatste hoeft overigens niet meer per se, laat hij weten. 
Op een dag speurde Mieke op de site Funda. En ze wees haar echtgenoot op de helft van 
de twee onder één kap in hartje Wolfheze. Compleet met gigantische kelder van 160 
vierkante meter! Ze gingen poolshoogte nemen en Peter was op slag verliefd. Op deze 
plek zou hij zijn ambities kunnen waarmaken. 

Dementiewinkel
We zakken af naar de megagrote kelder. Die bestaat uit zeer veel verschillende 
onderdelen. Als eerste ontvouwt zich een grote ruimte van naar schatting 8 bij 15 meter, 
sinds kort met daglicht, en een bar. De ondernemer is daar volop aan de slag. “Afgelopen 
nacht heb ik hier behangen. Het moet volgende maand af zijn.” Dan gaat het in de verhuur 
voor een zacht prijsje. Het exacte bedrag heeft Peter nog niet in zijn hoofd. “Kinderfeestjes 
kun je hier uitstekend houden, of kaartavonden. Maar ook cursussen bijvoorbeeld.” De 
kleine bioscoopruimte, in een belendende ruimte, compleet met echte rode 
bioscoopstoelen, kan bij dat laatste handig zijn. Zelfs een popcornmachine staat al gereed.  
“Daar kun je dan presentaties of films vertonen.”

Hubo Willemsen

Cardanuslaan 2B                                                     Doorwerth
Tel: 026 - 33336571                                         Fax 0263336329

www.hubowillemsen.nl

Openingstijden:
Maandag   13.00 - 18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag  09.00 - 18.00 uur
Vrijdag    09.00 - 19.00 uur
Zaterdag   09.00 - 17.00 uur

In Wolfheze bezorgen wij gratis aan huis
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Verderop een opslagruimte en een keuken en een sauna. Met douches en een dompelbad 
en even verderop een dames- en herentoilet. Tot slot nog een vertrek van zo’n 15 
vierkante meter. “Hier begin ik met mijn winkel”, zegt Peter enthousiast. Hij moet daar nog 
wel het een en ander voor opruimen en opknappen, zo lijkt het.

Tegen verveling 
De nieuwbakken Wolfhezenaar beschikt al langer over een virtuele zaak: dementie-
winkel.nl. Daar biedt hij artikelen aan die een positieve invloed kunnen hebben op demente 
mensen. Volgens de site gebruikt hij in dat verband kennis van de moderne hersenkunde. 
Tegen verveling bij mensen met dementie biedt hij bijvoorbeeld ‘voelkussens’ aan, en voor 
instellingen kan hij belevingsgerichte wandelcircuits inrichten; ideaal voor personen die 
loopdrang hebben. Een driewieler waarbij chauffeur en vervoerde naast elkaar kunnen 
zitten, waarover Het Schild ook beschikt, prijkt eveneens op de site met retro-uiterlijk. 
Verder vele spelletjes en cd’s, te veel om op te noemen. Een greep van die winkel komt 
binnenkort in het echt in de showroom te staan. Dan kunnen klanten langskomen om het 
aanbod life te ervaren. 
De winkel is tot stand gekomen in samenwerking met hersendeskundige en sociaal 
geriater Anneke van der Plaats. 
”Zij is heel bekend en mijn moeder”, aldus Peter. De specialist maakt deel uit van het 
Breincollectief, een samenwerkingsverband van deskundigen. Haar visie luidt: ‘een 
gunstige omgeving kan probleemgedrag voorkomen’. 

Moed
‘Dit huis biedt vele mogelijkheden’, vermeldde Funda destijds over nummer 75. Menigeen 
zou de moed in de schoenen zijn gezakt, maar de Peltzers niet. Zij wisten zowel 2 
appartementen als huis om te bouwen tot eigentijdse, prettige ruimtes. De kelder komt 
binnenkort gereed, en daarna de bijzondere winkel. Een aanwinst voor Wolfheze!
De familie heeft haar draai hier wel gevonden. Voor de kinderen zijn volop leeftijdgenootjes 
en pa gaat bij de vrijwillige brandweer!

Tekst en foto: Ingrid Damen

Verzorgt u uw onderdanen wel goed genoeg?

Janine van Dijk
Voet-en-Zorg Hazeleger 

Bij Provoet aangesloten PedicurePlus-praktijk
het betere voetenwerk voor standaard voetenzorg 
en gespecialiseerd in diabetische- en reumatische 
voetverzorging, maar óók cosmetische 
behandelingen, zoals een zuiverende peeling en 
voedend masker voor de voeten

Bel voor een afspraak: telno. 06 - 55.50.27.18
Adres: Wolfhezerweg 120/67,  Wolfheze
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DRUMLES in ‘de BURCHT’  
WOLFHEZE

Ben je 8 of 88, heb je loszittende handjes en 
bespeur je een ritmegevoel? 

Kom op drumles!

In de namiddag, na schooltijd, ruimte van 
dokterspost in de Burcht. Voor techniek, 

houding, samenspel, luisteren en lol.
Marc Leeflang 0629513380 of mail 

info@marcleeflang.nl

G R O E N  B I N N E N  D E  P E R K E N

V O O R K O M  W I L D G R O E I  -  S N O E I

Wolfheze is een lommerrijk dorp. Het telt mooie huizen met ruime siertuinen die uitbundig bloeien & 
groeien. Kortom, het is er goed wonen.

Behalve tot wonen nodigt ons dorp, met z’n afwisselende omgeving, tevens uit tot fietsen en wandelen. 
O.a. de inrichting van het NS-station getuigt daarvan.

Vooral wandelaars hebben belang bij goed-begaanbare trottoirs & voetpaden. Echter, helaas ervaren zij 
op hun pad nogal eens hinder van overhangend groen. Oorzaak is vaak plantenweelde in voortuinen die 
wat al te ongeremd de aangrenzende openbare weg probeert te annexeren. Met name voor blinde & 
slechtziende wandelgrage Schildbewoners vormt dit overhangend groen een extra obstakel. Dit treft hen 
immers onvoorzien. Helemaal wanneer het hierbij gaat om bijv. rozenstruiken of hulst kan schade aan 
kleding en zelfs verwonding soms het gevolg zijn. Dit gebeurt natuurlijk onbedoeld; maar toch… En, 
met wat aandacht en goede wil valt zulk ongerief bovendien te voorkomen. 

Ook is het zo dat volgens de Algemene Politieverordening van de Gemeente Renkum het een plicht is 
van iedere bewoner overhangend groen te snoeien. De gemeente is daarom bevoegd om een bewoner 
opdracht te geven om het overhangend groen dat over de afscheiding van de openbare weg hangt, weg 
te snoeien. Zover willen we het echter niet laten komen.

Eind september zullen bewoners van het Schild samen met vrijwilligers van Dorpsbelang een rondgang 
maken door het dorp.  Bij huizen met hinderlijk overhangend groen zullen zij signaleren dat er gesnoeid 
moet worden. 

Dus roepen wij alle tuiniers vooraf hierbij met enige klem op gehoor te geven aan ons bovenvermeld 
verzoek: VOORKOM WILDGROEI – SNOEI.

In vertrouwen op uw steun aan deze actie vast dank voor uw medewerking.

Cliëntenraad Het Schild & Vereniging Dorpsbelang Wolfheze.
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Onafhankelijke bemiddelaar voor vele verzekeringsmaatschappijen en 
hypotheekverstrekkers

Uw hypotheek herzien?
Uw pensioen bekijken?

Uw verzekeringspakket doornemen?

Loop even binnen, bel of mail ons!

Financieel adviseurs:
Dirk Kruitbosch / Harry Waaijenberg

Wolfhezerweg 94a
6874AH  WOLFHEZE

Tel: 026 - 482 17 51 / Fax 026 - 482 19 21
E-mail: vanedeass@hetnet.nl

www.vanedeass.nl
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GEZOCHT: Zakelijk talent!

Een halve dag per kwartaal over?

Wordt dan penningmeester/advertentiebeheerder van de 

Wolfskreet.

De werkzaamheden bestaan uit: 

- jaarlijkse advertentie-facturen maken in maart

- begroting / subsidieaanvraag in mei

- nieuwe adverteerders werven

- rekening beheren

- deel uitmaken van de redactie als geheel

We zijn een financieel gezond blad met diverse 

inkomstenbronnen. Als penningmeester is het vooral uitvoerend 

werk en alle voorbeelden liggen klaar.

We vragen : Goede zin, accuraat werken, niks bijzonderder dan 

de huishoudrekening.

We bieden: gezellige redactievergadering met jaarlijks etentje.
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Taalvervuiling
Pro Persona zocht een naam voor haar 
herstellingsoord. Het is Veluwebeeck geworden. 
Jawel, met ck op het eind.

Al meer dan tweehonderd jaar geleden – net voor de 
Franse tijd - hebben wij in Nederland een verfrissende 
spellinghervorming voor ondermeer plaats- en 
familienamen gehad: alle overbodige klinkers en 
medeklinkers werden eruit gegooid.  Kom je iemand 

tegen met “ae” in plaats van “aa” of “ck” in plaats van gewoon “k”in zijn naam, dan is de 
kans heel erg groot dat hij of zij van Belgische afkomst is. 

Waarom dan toch die neiging om horecagelegenheden, huizen, winkels en nu dus ook 
afdelingen van zorginstellingen namen te geven die suggereren dat ze al meer dan 
tweehonderd jaar oud zijn? Iedereen hier weet dat ons eigen ziekenhuis net iets ouder is 
dan honderd jaar. Kennelijk wil het herstellingsoord suggereren dat zij meer dan twee 
keer zo oud is als de rest van ons ziekenhuis.

Ik word er misselijk van. 

De wisselwachter.
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Ontmoetingspunt in het Schild

Sinds juli van dit jaar is Wolfheze een ontmoetingspunt rijker: Het Schild aan de 
Wolfhezerweg! Mensen van de Gemeente Renkum kunnen elkaar in het Schild en 
op diverse andere locaties binnen de gemeente ontmoeten. Voor een praatje, het 
spelen van een gezelschapsspel of gewoon voor de gezelligheid. Er is van alles te 
doen op het ontmoetingspunt: activiteiten voor uzelf of samen met anderen. Zo is 
er de mogelijkheid om te fitnessen, u kunt gaan wandelen in de prachtige 
omgeving of misschien heeft u wel een hobby waar u al heel lang niet meer aan 
toekomt. Bij een ontmoetingspunt hoort natuurlijk ook een kopje koffie of thee. 
Het Schild zorgt voor de koffie en thee en bovendien voor een warme maaltijd, 
waarbij u kunt kiezen uit twee menu’s.

Voor wie is het ontmoetingspunt?
Het ontmoetingspunt is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een gezellige 
dagbesteding en graag wat meer sociale contacten op willen doen. Ook alleen 
voor een kopje koffie of thee bent u van harte welkom! Van de bezoekers wordt 
een bepaalde mate van zelfstandigheid verwacht, bijvoorbeeld in het vinden van 
een plezierige tijdsbesteding. Indien gewenst kunnen bezoekers hierbij 
ondersteund worden door de aanwezige begeleiding.

Waar en wanneer?
U bent iedere maandag van 12.00 uur tot 16.00 uur van harte welkom bij Het 
Schild. U vindt het ontmoetingspunt links naast de hoofdingang. Voor koffie en 
thee betaalt u € 2,-, voor een warme maaltijd € 6,-.

Aanmelden
Geïnteresseerden die zich willen aanmelden, een keer de sfeer willen ervaren of 
graag wat meer informatie willen hebben, kunnen via 026 – 482 11 77 contact 
opnemen met Het Schild en vragen naar Gonnie Lamers. E-mailen kan ook: 
gonnie.lamers@hetschild.nl.

Wist u van het Schild:

· Dat er op 25 september om 14.30 uur weer een klassiek kamerconcert in Het Schild 
werd georganiseerd?

· Dat Het Schild volgend jaar 100 jaar bestaat?
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· Dat Het Schild dit groots met u wil vieren?
· Dat Het Schild sinds kort een prachtige, nieuwe ontvangstbalie heeft?
· Dat Het Schild ook huishoudelijke ondersteuning in het dorp Wolfheze aanbiedt?
· Dat leerlingen die een Maatschappelijke Stage willen lopen van harte welkom zijn bij 

Het Schild?
· Dat je tijdens een stage bijvoorbeeld meehelpt gezellige feestavonden (carnaval) te 

organiseren?
· Dat leerlingen zich op kunnen geven voor een stageplek bij Anne Degen via (026) 

482 11 77?
· Dat de meeste woningen in Het Schild een oppervlakte hebben van 70m2, sommige 

van 85m2 en enkele AWBZ woningen van 35m2?
· Dat een woning alleen via de AWBZ kan worden betaald als u daar een indicatie voor 

heeft?
· Dat deze eis voor een huurwoning van Het Schild niet geldt?
· Dat er ongeveer 140 ouderen wonen in 124 wooneenheden?
· En dat er 115 medewerkers en ruim 75 vrijwilligers actief zijn?
· Dat Het Schild heel blij is met haar vrijwilligers?
· Dat u ook als vrijwilliger bij Het Schild aan de slag kunt, bijvoorbeeld door samen 

met bewoners te gaan fietsen, wandelen, te praten, etc.?
· Dat u zich aan kunt melden als vrijwilliger via (026) 482 11 77?
· Dat u meer informatie op www.hetschild.nl kunt vinden?

Wilt u reageren, of heeft u vragen over Het Schild? Stuur dan een mailtje naar Frank de 
Vries frank.de.vries@hetschild.nl.

SUCCESVOL SOLLICITEREN !!

Persoonlijke begeleiding en/of groepsgewijze training bij
• het herkennen van je kwaliteiten
• het maken van een goed Curriculum Vitae
• het zoeken naar vacatures die bij je passen
• het schrijven van aansprekende sollicitatiebrieven
• het voorbereiden en oefenen van sollicitatiegesprekken
Dit maatwerk naar jouw behoeften en situatie levert:

Ulbe G. Anema - Balijeweg 5 - 6874 AK  Wolfheze
tel. (026) 482 13 92  of  06 - 41 43 05 26 

uanema@hetnet.nl
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Persoonlijke begeleiding en/of groepsgewijze training bij
• het herkennen van je kwaliteiten
• het maken van een goed Curriculum Vitae
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• het schrijven van aansprekende sollicitatiebrieven
• het voorbereiden en oefenen van sollicitatiegesprekken
Dit maatwerk naar jouw behoeften en situatie levert:

Ulbe G. Anema - Balijeweg 5 - 6874 AK  Wolfheze
tel. (026) 482 13 92  of  06 - 41 43 05 26 

uanema@hetnet.nl
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De Duizendjarige Den vertelde
In de vorige aflevering werd gebruik gemaakt van een leuk 
artikel van de heer Dekker, net op het moment dat De 
Duizendjarige Den dacht ‘waar moet ik nu over schrijven’.
Dit brengt ons op een goed idee! 
Ook ú kunt (enigszins) historisch getinte artikelen, 
dorpsherinneringen e.d. aandragen voor ‘De Duizendjarige 
Den vertelde’. Deze worden dan aangekleed met afbeeldingen 
en zonodig aangevuld/toegelicht door De Duizendjarige Den.

De heer Dekker woonde met zijn gezin van oktober 1954 tot 
december 1999 aan de Macharislaan 9. Deze aflevering brengt 
nog twee artikelen van zijn hand en tevens een kleine 
aanvulling op het artikel van de vorige keer.
Ook deze herinneringen vragen op sommige punten om een kleine toelichting of een 
bijpassende foto. De Duizendjarige Den kan deze leveren want hij heeft dit vroeger 
allemaal aan Ulbe doorgegeven. 

Aflevering 33: Herinneringen van de heer A. Dekker, deel 2 en 3

Vervolg op 1. De bazaar en de ezels van de Duitsekampweg 

Ellen Ninaber (Duitsekampweg 38) reageerde per email enthousiast op het vorige artikel 
van de Duizendjarige Den en dan in het bijzonder op de ezels. Wat blijkt? De ezels 
waarover de heer Dekker schrijft zijn van haar oudoom, Johan van den Berg, geweest. Hij 
woonde op Duitsekampweg 40 en heeft het huis omstreeks 1924 gebouwd. Johan is 
begonnen met ezels. Later stapte hij over op import en export van shetlandpony's. Hiervan 
heeft Ellen nog een bord dat waarschijnlijk op een (aanhang)wagen bevestigd kon 
worden.  Weer later begon Johan van den Berg een stamboek van appaloosa's (de 
dalmatiërs onder de paarden).

Het bord dat Ellen nog in haar bezit heeft van haar oudoom Johan van den Berg

Een ansichtkaart uit de jaren vijftig van de vorige eeuw van pony’s met veulens bij Johan 
van den Berg. De uitgever (BOVO te Ede) heeft er maar ponny van gemaakt met dubbel n.
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2 - 
Macharis 
oppositie 
tegen de 
berken!

De 
Macharislaan is 
vanaf het begin 
ruimschoots 
van opgaand 
groen voorzien. 
De bomen 
langszij en in 
de tuinen 
brachten 

schaduw, soms te waarderen, soms weg te wensen. De gemeentelijke plantsoenendienst 
maakte zich evenwel zorgen over een tekort aan groen en … op zekere dag plantten ze een 
aantal  berkenbomen langs de laan om hun zorg te verminderen. Tegelijk nam het 
ongenoegen van de Macharis-bewoners, waaronder ikzelf t.a.v. dit ongevraagde groen toe. 
Ik bood aan om een tekening te maken van het al aanwezige groen in laan en tuin, vanuit 
de lucht gezien, met de nodige aantekeningen. Alle bewoners plaatsten hun handtekening 
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waaruit hun instemming bleek, behalve één die waarschijnlijk uitging van het Bijbels 
gegeven om de Overheid te gehoorzamen. Ik deed de tekening in een envelop, plakte er 
een paar postzegels op en stuurde deze naar het hoofd van de plantsoenendienst op zijn 
particulier adres en wachtte af. Later bleek dat de postbode vond dat er te weinig 
postzegels op de grote envelop waren geplakt en verzocht de strafporto meteen te betalen. 
Bij afwezigheid van de geadresseerde betaalde de zoon als voorschot op zijn wekelijkse 
zakgeld dit tekort. Thuisgekomen van de vader, overigens een vreedzaam man, zal deze 
wellicht in toorn zijn ontstoken. Ten eerste over de kritiek en ten tweede dat daarover nog 
met zijn geld werd betaald! Een tijd later ontving ik bericht van de gemeentelijke instantie 
dat men t.z.t. (dus na jaren) wel eens zou bekijken of het groen inderdaad overbodig zou 
zijn. En wat gebeurde er met de berken? 
Ach, hoe jammer … ze gingen allemaal op één na allemaal dood. Dankzij de “verzorging” 
door de bewoners!
Een ansichtkaart van de Macharislaan uit de tijd waarover de heer Dekker schrijft (Uitgave Th. 
Lodewijk, Wolfheze). Het middelste van de drie huizen is het huis van de heer Dekker (nr. 9). 
Rechts op de kaart staat nog een armoedig berkenboompje op de straat tussen nr. 7 en 5. Deze 
heeft het niet overleefd, maar wel een berk schuin aan de overkant tussen nr. 8 en 10 en dit zal 
dan ook de boom zijn waar de heer Dekker het in zijn artikel over heeft. Op deze kaart staan ook 
de gemetselde bloembakken voor zijn huis waarover hij in het artikel hieronder schrijft.

3 - Waarom de precariorechten vervielen

In de jaren ’50 had ik bloembakken gebouwd aan de Macharislaanzijde van onze tuin. Om 
de bloemen daarin te sparen voor het gebruik als fietssteun der bezoekers besloot ik  een 
wat anderssoortige steun aan te brengen, Ik groef op het trottoir 2 palen in de grond. Dat 
was niet zo moeilijk want het trottoir was nog niet met tegels of een andere verharding 
uitgevoerd. Aan de twee palen bevestigde  ik als verbinding een aan de natuur aangepaste 
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plank. Daarop schilderde ik een wandelstok, een vélocipède (voorloper van de fiets) en 
een vliegtuig. Je wist immers nooit van te voren met welk hulpmiddel de bezoeker zou 
komen!
Dit voldeed vele jaren tot er een aanslag kwam van de gemeente inzake “precariorechten”. 
Daar had ik nog nooit van gehoord! Ik begaf mij naar het gemeenteraadslid vlakbij – 
eveneens een Zeeuw – die uitleg gaf dat dit het gebruik van gemeentegrond betrof. Na 
enige hersenarbeid kwamen wij tot de conclusie dat dit het bovengenoemde “fietsenbord 
op palen” betrof. Gewoon 10 cm terug zetten was het advies. 
Aldus geschiedde. Vervolgens ging er een brief naar de gemeente dat ik niet kon 
bedenken waar ik de tuingrens had overschreden.
Nooit meer iets van gehoord!
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Bezuinigingen.
Zoals uit de herfstnota van de regering nog eens overduidelijk is gebleken, moet de overheid fiks 
bezuinigen. En een van de manieren waarop dat gebeurt, is door taken naar de gemeenten over te 
hevelen. En aangezien die laatste er niet meer geld bij krijgen, zullen die de bezuinigingen 
doorbelasten naar allerlei posten die zij wel kunnen afstoten. Een gemakkelijke “oneigenlijke” is 
cultuur. Daaronder valt ook de bibliobus die op die plaatsen komt waar geen bibliotheek (meer) 
is. Dat geldt ook voor Wolfheze. 
Als u wilt dat deze tweemaal-per-weekse service blijft (maandagmiddag en donderdagavond), 
dan zullen toch meer inwoners hiervan gebruik moeten maken. Alweer enige tijd terug is de 
tweede tijd op verzoek van werkenden die overdag moeilijk kunnen naar de avond verplaatst. 
Maar daarna is van die groep weinig meer vernomen. 
De gemeente stelt terecht dat zij alleen die dienstverlening kunnen handhaven als er ook frequent 
gebruik van wordt gemaakt. Kom daarom liefst in grote getale naar ons toe. Wij kunnen alle 
boeken leveren die u ook in de vaste plaatsen vindt. En de tijden staan vermeld achter in elk 
nummer van de Wolfskreet.  
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De veldleeuweriken 

van de Reijerscamp.

De Reijerscamp is in een aantal jaren tijd voor een aantal vogelsoorten een waardevol 
broedgebied geworden.

 Zo’n soort is de veldleeuwerik. Het is een leuke zangvogel die druk in de weer is met voedsel 
zoeken op de bodem. Hiervoor bezoekt hij ruige graslanden, akkers en heidegebieden. Met zijn 
onopvallend grijsbruin gevlekte verenkleed en donkerbruin gevlekte kop en borst valt hij 
tijdens dit gescharrel amper op. Een typisch kenmerk is zijn kleine kuifje. Meerdere 
leeuweriken beschikken overigens over een kuif. 

Veldleeuweriken zijn wellicht het bekendst om hun baltsvlucht.  Ze zingen uit volle borst als 
ze in de lucht opstijgen tot op grote hoogte. Ze kunnen dan een tijdje rondcirkelen om 
vervolgens als een parachuutje snel weer te dalen. 

Het gaat niet zo best met de veldleeuweriken in Nederland. In agrarische gebieden is de soort 
vrijwel verdwenen. Inmiddels prijkt hij op de Rode lijst van broedvogels. Op de Reijerscamp 
komen 45 broedparen voor, is gebleken uit verschillende inventarisaties van vrijwilligers. De 
komende jaren zullen de vogels van de Reijerscamp nog nadrukkelijker gevolgd gaan worden 
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op hun aanwezigheid. En wel gedurende de zomer- en de wintermaanden. In oktober en 
november  trekt een belangrijk deel van de veldleeuweriken weg om in februari weer terug te 
keren. Deze trek wordt veroorzaakt door een gebrek aan voedsel in het broedgebied. Om de 
omgeving van Wolfheze tot een geschikter overwinteringsgebied te maken gaat 
Natuurmonumenten 8 hectare akker bij de Reijerscamp zo beheren dat er het er aantrekkelijker 
wordt voor deze vogels, dus met meer voedsel. De Vogelbescherming heeft ons hierin 
geadviseerd Naast zomergranen en akkerrandbeheer zullen ook oliehoudende zaden en 
wintergranen verbouwd gaan worden. Meerdere vogelsoorten zullen hiervan  profiteren.

Waar gaat dat plaats vinden? Bij het voetbalveld rechtsaf  en dan naar achteren, voor het bos 
aan de rechterkant liggen de akkers. En tegelijk met het inzaaien van de gewassen zullen we 
een extra wandelpad aanleggen zodat er tussen de akkers door gewandeld kan worden.

Als u vragen heeft n.a.v. dit artikel, bel ons gerust: 026 4822219.

Roel van Ekeris, Boswachter Vereniging Natuurmonumenten Zuidwest Veluwe

Een bijzonder cadeau voor een bijzondere baby?

- badcapes
- box opbergzak voor knuffels en speeltjes

- deken- en lakensetjes
- kleertjes

- aankleedbakken
en zo meer

in een unieke combinatie van dessins, kleuren en stoffen uit Marianne’s atelier

Lindeboomlaan 15, 6874BN, Wolfheze
Bel ons voor een afspraak: 026 - 4820075

Mariannehw@baby-allerlei.nl    -    www.babyallerlei.nl
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Stationswinkel 

Wolfheze
tel: 026 - 4.82.04.84

Uw vriendelijke dorpswinkel

Voor al uw:
� Levensmiddelen,
� Toiletartikelen,
� Rookartikelen,
� Kantoorartikelen,
� Wenskaarten,
� Enz., enz.

Onze diensten:
� Beperkt assortiment 

geneesmiddelen
� Picoprint fotoservice
� Stomerijdienst Peelen
� Postagentschap
� OV vervoersbewijzen 

(trein en bus)
� Boodschappen bezorg-

service in heel Wolfheze

Big Snack Wolfheze

Voor al uw overheerlijke 
snacks

Nu ook soft-ijs!

Openingstijden:

� Stationswinkel
Ma. 13.00 - 18.00 uur
Di. t/m vr. 09.00 - 18.00 uur
Za. 09.00 - 16.00 uur
Zo. - Gesloten - 

� Big Snack Wolfheze
Ma. t/m vr. 11.00 - 20.00 uur
Za. & zo. 14.00 - 20.00 uur
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OPROEP: Getuigen gezocht!

Wij komen graag (schriftelijk) in contact met mensen die 
ons informatie kunnen verschaffen over de oude 

partykelder bij de voormalige bakkerij. Bijvoorbeeld 
personen die het huis hebben bezichtigd en er om een of 

andere reden van af hebben gezien.
Alle informatie is welkom, zoals foto’s, bouwgebreken, 

rapporten, ervaringen met de makelaar of verkoper, etc..

Alvast onze dank hiervoor.

Mieke en Peter Peltzer

Wolfhezerweg 75
6874 AC Wolfheze

E-mail: domuslocus@gmail.com of  
miekepeltzer@gmail.com
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U zoekt goed passende ZORG?
Verpleging, verzorging of begeleiding zijn allemaal “zorgproducten” waar 
je eigenlijk niet mee in aanraking wilt komen, maar die opeens toch 
noodzakelijk kunnen zijn. U kunt denken aan wondverzorging, 
steunkousen aan en uit doen, wassen en douchen, verzorging na een 
heupoperatie, het uitvoeren van alle verdere verpleegtechnische 
handelingen en nog veel meer.

ZorgServiceThuis biedt deze zorgproducten aan in Wolfheze. Een vast 
team verpleegkundigen is verantwoordelijk voor uw welzijn. 
U weet vooraf wie er bij u komt en u weet ook hoe laat. Samen wordt het 
zorgplan gemaakt. 

Wij kijken niet alleen naar het “ziektebeeld”, maar vooral naar u. Uw 
wensen staan voorop. U hebt in Wolfskreet al diverse malen 
ervaringsverhalen van bewoners uit ons dorp kunnen lezen. 
Voor ons geldt maar één ding: Een tevreden zorgontvanger.
Bel gerust voor meer informatie, want wij zijn er voor u!

ZorgServiceThuis
Ellen ten Cate, 026-4820009
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Glas-in-lood atelier

“De Bonte Specht”
De kunst van het licht.
Vervaardigen, ontwerpen, restaureren

Job Becker
Heelsumseweg 12

Wolfheze
026 - 4821675

www.debontespecht.nl

...\DeBonteSpecht01.jpg

11 November is het St. Maarten.
Als jullie van liedjes willen genieten, zet dan een kaars 

voor het raam (in de tuin).
Alleen dan komen de kinderen en worden graag met iets 

lekkers beloond.
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Restaurant & Pannenkoekenhuis De Tijd
www.restaurantdetijd.nl

Wolfhezerweg 87,  6874 AC  Wolfheze, 026-4821202
www.restaurantdetijd.nl/info@restaurantdetijd.nl

Tijd voor lunch, diner, vergaderen en meer

Koffietijd
High Tea

Lunch
Diner

Pannenkoeken

Fabian, Natascha & Ingrid

Openingstijden:
Ma, woe: 17.00-22.00, do t/m zon: 10.00-22.00
Vanaf 1 april: elke dag vanaf 09.30 tot 22.00 tot 1 oktober
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Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ): 
Ondersteuning voor de mantelzorger  bij een terminaal zieke.

Mensen die weten dat ze binnenkort zullen sterven, willen het liefst in een vertrouwde 
omgeving zijn, meestal thuis. Mantelzorgers (partner, kind, familielid of vriend(in))  
nemen  als vanzelfsprekend de verzorging op zich. De  Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg (VPTZ) Renkum  is er om de mantelzorger te ondersteunen.
De VPTZ- vrijwilliger zorgt ervoor dat partner, kind, familielid of vriend(in) het proces 
kan volhouden. Samen met haar/zijn naaste houdt de mantelzorger dan de zorg zoveel 
mogelijk in eigen hand. Onze hulp is vergelijkbaar met wat de mantelzorger zelf biedt. 
We kunnen helpen bij de persoonlijke verzorging van de zieke, zolang dit geen medische 
of verpleegkundige handelingen betreft, en ondersteunen bij licht huishoudelijke taken. 
Ook bieden wij een luisterend oor.

Veel mensen schakelen ons pas ‘laat’ in. Het is vaak moeilijk om onder ogen te zien dat 
de zorg te zwaar wordt. Wij kunnen eerder in het proces ondersteuning bieden.

Wilt u informatie over deze ondersteuning?
Dan kunt u bellen of mailen naar: 

De coördinator: Wietske Vissers
VPTZ- Solidez welzijn in uitvoering Renkum
Tel.: 0645193443
Mail: vptz.bos@solidez.nl
Werkdagen: 
Maandag, dinsdag, woensdag (tot eind van dit jaar), daarna donderdag.
Voor acute aanvragen: 0644728964
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Maandag:

Vanaf 07:30 uur
11.30 tot 12.30 uur
16.00 tot 18.30 uur
16.30 tot 19.00 uur
18.00 tot 18.30 uur
19.30 tot 22.00 uur
19.30 uur
19.30 tot 21.40 uur
20.00 tot 22.30 uur

Duobak en grof tuinafval
Bibliobus
Kindergymnastiek en turnen
Training pupillen
Zwem ABC (RZC 0317-312763)
Badminton
Tweewekelijks Bridgen (4821570)
Zang en Vriendschap (4821556)
Holistische Ontspanningsmassage

3348150
Beatrixschool
Gymnastiekzaal Balijeweg
Wodanseck
Zwembad Gelderse Roos
De Brug
De Slenk
Het Schild
Villa Beukenoord

Dinsdag:

09.15 tot 11.15 uur
14.00 tot 16.00 uur
14.00 uur
14:00 tot 16:00 uur
15.30 tot 16.30 uur
18.10 tot 18.40 uur
19.30 uur
19.00 tot 21.00 uur
20.00 uur
20.30 tot 22.00 uur

Damesgymnastiek / sport en spel
Inloopspreekuur huisartsen
1e dinsdag van de maand 55+ fietsen
Sacred dance (13-10/27-10/10-11/24-11/22-12)
Zwemmen voor ouderen (4821711)
Zwem ABC (RZC 0317-312763)
Jeux de Boules (4821630)
Aquarobics (RZC 06-12925039)
Afrikaanse percussielessen
Volleyballen

Gymnastiekzaal Balijeweg
De Burcht
De Burcht
De Burcht
Zwembad Gelderse Roos
Zwembad Gelderse Roos
De Burcht
Zwembad Gelderse Roos
Gebouw Helios
De Brug

Woensdag:

Vanaf 07.30 uur
10:30 tot 11:00 uur
14:30 tot 16:30 uur
17.00 tot 18.30 uur
17.15 tot 18.15 uur
20.30 tot 22.00 uur
20.00 tot 22.00 uur

Grof afval
Inloopspreekuur Huisartsen
Bingo 55+ (21-10/18-11/16-12)
Inloopspreekuur Open Hof Kerk
Peuter-, kleuter- en kinderzwemmen
Volleyballen (4821860)
Koor Harmony

3348150
De Burcht
De Burcht
Ingang Macharislaan
Zwembad Gelderse Roos
De Brug
4821909

Donderdag:

13.00 tot 14.00 uur 
19.00 tot 20.00 uur
21.00 tot 23.00 uur

Spreekuur gebiedsagent
Bibliobus
Volleyballen (026-4821236)

Medisch centrum Wolfheze
Gelderse Roos
De Brug

Vrijdag:

08.00 tot 11.30 uur
14:00 tot 17:00 uur

19.30 tot 21.30 uur

Weekmarkt
Klaverjassen en Jokeren (7-10/21-10/4-11/18-11/2-
12/16-12)
Eenmaal per maand (4821932)
Wolfheze Night Fever groep I of II
Bingo in De Burcht ( 19-10/16-11/21-12)

Terrein Gelderse Roos
De Burcht

Kelder De Vlinder

Zondag:

09.30 uur Hardlopen (4822362) Station

Ook iets te melden voor de activiteitenagenda?
Meld het ons via redactie@wolfskreet.nl

Weekagenda








