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Kwartaalblad voor Wolfheze

De stationswinkel in 
het nieuw

Continurooster in 
Beatrixschool

Volgend jaar
Het Schild 100 jaar

De afdeling Phoenix 
van Pro Persona

Kinderzwemmen in 
Wolfheze

En meer...

Met in dit nummer o.a.

Wolfskreet zoekt versterking van het team: Een 
allround redactielid. Zie advertentie pagina 29.



tekst • concept • reclame & media-advies • uitvoeri ng & 
productiebegeleiding

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

De aankomst van .....Afbeelding voorpagina:
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Veel leesplezier! 
De redactie

Beste dorpsgenieters,Beste dorpsgenieters,Beste dorpsgenieters,Beste dorpsgenieters,

- Colofon -

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

 Uitgave december 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
 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 maart 2012
 Inleveren kopij vóór 1 februari 2012
 per e-mail of afgeven bij één van de
 redactieleden.

 De redactie houdt zich het  recht voor om
 ingezonden stukken in te korten dan wel niet
 te plaatsen.

Hier had uw stukje kunnen staan! 
Wolfskreet zoekt namelijk versterking van het team. Primair gaat het om 
het onderhouden van de contacten met adverteerders en subsidiegevers 
en het bijhouden van inkomsten en uitgaven, maar een inhoudelijke 
redactionele bijdrage wordt ook op prijs gesteld. Zo had u bijvoorbeeld dit 
voorwoord kunnen verzorgen. Daarnaast zijn wij als team 

verantwoordelijk voor de inhoud van het 
blad en wordt ieder kwartaal bekeken wat 
er al aan kopij binnen is en welke 
onderwerpen nog aandacht verdienen.

Elders in dit nummer staat de vacature voor 
deze functie.

Verder in dit nummer aandacht voor “Hans 
Anders”, de nieuwe uitbater van onze 
stationswinkel. De Beatrixschool bericht 
over het invoeren van een continurooster, 
Pro Persona zet de afdeling Phoenix in het 
voetlicht en Het Schild kondigt de 
festiviteiten voor het vieren van het 100-
jarig bestaan aan. De Duizend Jarige Den 
wijst ons op de mogelijkheid om weer bijna 
net als vroeger de Heelsumseweg te volgen 
naar het Kousenhuisje, de route die de heer 
Dekker vroeger ook volgde als hij mest ging 
halen voor zijn tuin. Ouders met jonge 
kinderen moeten vooral het stukje over het 
kinderzwemmen lezen: laat deze unieke 
gelegenheid om in het eigen dorp uw 
kinderen watervrij te maken en te laten 
zwemmen niet teloorgaan!
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Graag informeren we de lezers van de Wolfskreet over een aantal zaken rond Pro Persona. 
(Voorheen de Gelderse Roos, maar dat weet u.)

250 klussers actief in Wolfheze
Het weer was niet heel feestelijk, maar de stemming heeft er niet onder geleden. Op 6 
oktober, gingen maar liefst 250 medewerkers van Enexis als vrijwilliger aan de slag op het 
terrein in Wolfheze. Enexis beheert het energienetwerk van ongeveer 2,6 miljoen 
huishoudens, bedrijven en overheden in zeven provincies en zorgt ervoor dat gas en 
elektriciteit van de energieleveranciers bij de klant terecht komen. 
Na een ontbijt en een warming up in het openluchttheater werden er overtollige planten 
langs de rondweg verwijderd, lantaarnpalen schoongemaakt en terrasjes opgeknapt. 
Daarnaast werden er veel bollen in de grond gestopt die, straks in het voorjaar, een mooie 
herinnering zijn aan een zinvolle dag.

Phoenix
Om een beeld te geven van hetgeen er op het Pro Persona terrein gebeurt, geven we u 
ditmaal een impressie van de afdeling Phoenix, waar asielzoekers en vluchtelingen 
worden behandeld voor ernstige psychiatrische problemen. Aanvankelijk ging het hierbij 
vooral om Vietnamese bootvluchtelingen, maar tegenwoordig bieden we zorg aan tal van 
nationaliteiten uit alle delen van de wereld. Vaak hebben deze mensen in hun eigen land 
zulke ingrijpende zaken meegemaakt, in oorlogssituaties bijvoorbeeld, dat er sprake is van 
trauma’s.

Wat is het doel van de behandeling?
Per patiënt verschilt het doel van de opname. In het algemeen streeft Phoenix ernaar dat 
de klachten minder worden of zelfs helemaal verdwijnen. Na behandeling kunnen cliënten 
dan terug  naar hun woonplaats, eventueel met ambulante zorg in de eigen omgeving. 
Het doel van de behandeling kan ook zijn het dagelijks leven zo goed mogelijk weer op te 
pakken. 

De behandeling start
De eerste stap in de behandeling is altijd een gesprek met een behandelaar. Die stelt een 
behandelplan op. Zo nodig, ook tijdens de behandeling, schakelen we tolken in. Het is ook 
mogelijk dat cliënten tijdens de behandeling Nederlandse les volgen. 

Waaruit bestaat de behandeling?
Een behandeling op Phoenix kan bestaan uit verschillende onderdelen, zoals  

• gesprekken met een psychiater of psycholoog; 
• medicatie;
• gesprekken met een persoonlijk begeleider, een verpleegkundige;
• hulp bij maatschappelijke vragen, over bijvoorbeeld financiën, asielprocedure of 

huisvesting, door een maatschappelijk werker; 
• sociotherapie, dat wil zeggen leren van het met elkaar leven in een groep; 
• gesprekken met familieleden of andere voor de cliënt  belangrijk mensen; 
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• werken op het ziekenhuisterrein;
• volgen van diverse therapieën, zoals arbeids-, muziek- , beeldende of 

psychomotore therapie;
• Nederlandse les; 
• training in huishoudelijke werkzaamheden.

Wetenschappelijk Onderzoek 
Op de afdeling wordt regelmatig wetenschappelijk onderzoek gedaan om op die manier 
ons behandelaanbod verder te verbeteren. De gegevens die we daarvoor verzamelen 
worden anoniem en vertrouwelijk behandeld. Cliënten mogen altijd weigeren om aan 
dergelijk onderzoek mee te doen zonder dat dit gevolgen heeft. 

Wie zijn bij de behandeling betrokken?
Het behandelteam bestaat uit een psychiater, een psychotherapeut, psychologen, 
verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden en een aantal vaktherapeuten zoals een 
creatieve therapeut, een muziektherapeut en een sporttherapeut. Op het ziekenhuisterrein 
zijn ook een huisarts, een fysiotherapeut en een aantal andere (para)medische disciplines 
aanwezig. 
Indien nodig wordt ook het gezin, familie of vrienden bij de behandeling betrokken.

Hoe lang duurt de behandeling? 
Gemiddeld duurt een behandeling op Phoenix zes maanden, de behandeling duurt echter 
hoogstens één jaar. 

Afsluiting van de behandeling en nazorg 
Cliënten gaan met ontslag wanneer de klachten sterk zijn verminderd, wanneer duidelijk 
is dat een langer verblijf op Phoenix niet zal helpen of wanneer de maximale verblijfsduur 
van één jaar is bereikt. 
We bereiden de cliënt op het ontslag voor en gaan samen na wat een volgende stap zal 
zijn. Dit kan zijn: 

• naar het asielzoekerscentrum
• naar huis
• naar een ander (psychiatrisch) ziekenhuis
• naar beschermd wonen (RIBW)

Nooit vergeten
Pro Persona organiseerde via het personeelsblad Purper een schrijfwedstrijd waarbij 
medewerkers werden uitgenodigd om onder het motto ‘Nooit vergeten’ hun 
herinneringen aan een bepaalde cliënt of patiënt te beschrijven. Twee van die verhalen die 
zich afspelen in Wolfheze geven we met toestemming van de schrijvers graag aan u door.

Tachtigduizend gulden
Jan van den Bos
Groot, breed, gespierd en imposant was Johan, met een stem als een rollende donder. Hij 
hield zich regelmatig op in de buurt van het hoofdgebouw in Wolfheze waar ik toen een 
werkplek had. Ik was een klein beetje bang voor hem, eerlijk is eerlijk, niet omdat hij ooit 
zelfs maar dreigde, maar vanwege de kracht en zijn uitstraling als hij met stemverheffing 
zijn theorieën verkondigde. Want die had hij uit voorraad leverbaar. De wereld was één 
groot complot en hij was de enige die inzicht had in hoe alle geheime zaken internationaal 
met elkaar verweven waren. Dan kwam hij op me af, hief zijn armen ten hemel en 
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bulderde: ‘Meneer, de Universiteit van Jeruzalem heeft mij tachtigduizend gulden 
geboden als ik zou praten, maar ik zeg niets, mij maken ze niet gek. Want dat proberen ze 
meneer, ze proberen je kapot te maken.’ 
Met veel tam tam en een hoop toestanden, waarvan ik het fijne niet weet, maar waarbij 
zelfs de pers werd ingeschakeld is Johan toen vertrokken uit Wolfheze. En een poosje later 
weer teruggekeerd. Ik was inmiddels verhuisd naar een andere werkplek en verloor Johan 
uit het oog.
Tot ik pas geleden op een afdeling een vergadering bijwoonde. Daar kwam ik hem in de 
gang tegen. Dat wil zeggen iemand die wel heel veel op hem leek,even lang, maar verder 
in alle opzichten een schim van de indrukwekkende gestalte die Johan ooit was. In pyjama 
en hangend over een rollator bewoog hij zich fragiel en kwetsbaar over de gang. Toen ik 
hem passeerde en ‘goedemiddag’  zei bleef hij naar de grond kijken, maar fluisterde wel: 
‘Meneer’.  Toen ik stopte, startte hij een verhaal waar ik weinig van begreep. Totdat hij, 
met een lichte dreiging in zijn stem, fluisterde: ‘Maar de universiteit van Jeruzalem 
meneer, die hebben nooit iets van mij losgekregen. Tachtigduizend gulden gaven ze, als ik 
zou praten, meneer. Maar ik heb nooit iets gezegd.’ Er gleed een voldane glimlach om zijn 
mond en voorzichtig zette hij zich weer in beweging.

Zoeksoep
André Schulten
Het was 1987 of 1988. De tijd dat het nog Psychiatrisch Ziekenhuis ‘Wolheze’ heette en ik 
er nog als tuinman werkte. Tijdens de ochtendpauze gaat de telefoon. Zoekactie. Er is een 
patiënt kwijt. Zo heetten de cliënten toen, patiënten. Maar meestal hadden we het over ‘de 
mensen’. Alle mannen van de toenmalige Technische Dienst zijn opgetrommeld. Plus alle 
verpleegkundigen die op dat moment gemist kunnen worden. Verzamelen in het 
hoofdgebouw. Een korte uitleg. Groepen maken. De tuinmannen kenden het terrein het 
beste, dus die kregen ieder de leiding over een groep. Mobilofoon, stokken en een 
plattegrondje mee. Het terrein is verdeeld in zes stroken van noord naar zuid. En dan met 
z’n allen op pad.  

Het was niet mijn eerste zoekactie. Het gebeurde met enige regelmaat. Meestal was het 
voor niets. Er stond dan wel een hek rondom het terrein, maar dat vormde geen enkele 
belemmering. Je kon immers nooit weten. Een zoekactie hoorde gewoon bij het werk, al 
stond er niets over in de functieomschrijving.

Enerzijds was het een afwisseling op de dagelijkse werkzaamheden. Anderzijds bracht het 
ook spanning met zich mee. Want stel dat je iemand vindt. Wat tref je dan aan? Een 
gedachte die ik zoveel mogelijk buiten de deur hield.

Die dag was de zoekactie snel voorbij. De vermiste vrouw dreef in de vijver voor 
Eikenhorst. Mijn zoekveld. Een grijze jas, grijze haren en een deel van de benen. Meer was 
er niet te zien. Maar het greep me. Alsof ik vanbinnen ineens helemaal leeg en hol was 
geworden.

Toen de zoekactie werd afgeblazen was het meest bizarre dat iemand riep: ‘Kom jongens, 
er staat nog wat soep in de centrale keuken.’ Het voelde niet goed, maar toch ben ik 
meegegaan. Ik heb stil en bleekjes in een hoekje gezeten. Dagenlang brandde het beeld op 
m’n netvlies. Ik kon er met mijn verstand niet bij. Ik kon niet begrijpen dat een mens zo ver 
van zichzelf verwijderd kon raken en zoiets doen. In een vijver die nog geen anderhalve 
meter diep was. En dan die soep. 
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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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Wolfheze gezegend met rijke verzameling aan activiteiten

Het was gezellig druk op donderdag 13 oktober in De Burcht, maar dat kwam 
vooral door de grote opkomst aan activiteiten, clubs en verenigingen die zich 
presenteerden bij de platformavond van Dorpsbelang Wolfheze. Weinig 
Wolfhezenaren lieten zich deze avond zien, terwijl de informele opzet van de 
avond juist de gelegenheid gaf om eens kennis te maken met al die activiteiten 
die het dorp te bieden heeft en de mensen die dat mogelijk maken.

Bingo 55+, klaverjassen en jokeren, voetbal, gymnastiek, zwemmen voor 
ouderen, damesgym, schilderen, volleybal, wolfheze night fever, de 
sinterklaascommissie, oranjevereniging, jeux de boule en ook de dorpsvereniging 
zelf, ze waren er allemaal. Langs de rand van de grote zaal van De Burcht 
stonden tafels opgesteld waaraan ieder zich presenteerde.

Het maakt duidelijk dat Wolfheze een rijke verzameling aan activiteiten kent die 
openstaan voor iedereen. Elke club en vereniging werd geïnterviewd, gaf aan 
welke activiteiten ontplooid worden, maar ook tegen welke knelpunten men 
opliep. Voor enkele activiteiten is het afnemend deelnemeraantal en de 
toenemende lasten van bijvoorbeeld accommodatiehuur nijpend aan het worden. 
"Het wordt een spiraal naar beneden", zo werd gezegd. "Door een afnemend 
aantal aan deelnemers en toenemende lasten moet nog meer bijdrage gevraagd 
worden aan de deelnemers. Dan haken sommige mensen af."

Een probleem dat deze avond ook voor het voetlicht werd gebracht is dat het 
altijd dezelfde mensen zijn die de kar trekken. Jozephien Huibers van Wolfheze 
Night Fever verwoordde het treffend: "Kinderen van Wolfheze bezoeken graag 
onze activiteit, maar als je de ouders vraagt of ze ook een keer een avond toezicht 
willen houden, dan geven ze niet thuis."

Hilariteit toen Gerard Grevers van de Sinterklaascommissie aan het woord 
kwam. Bij de vraag of zij tegen knelpunten of problemen aanliepen, gaf Gerard 
aan dat Sinterklaas een nieuw paard nodig had en dan wel een paard dat in een 
optocht met kinderen betrouwbaar was. Ook heeft de Sinterklaascommissie 
behoefte aan nieuwe kleding voor de Zwarte Pieten.
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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



- 11 -

Voor voorzitter Frans Kappen van de Oranjevereniging kon de 
avond niet meer stuk. Hij wist een nieuw bestuurslid te werven 
voor de vereniging.

Ondanks de afwezigheid van de Wolfhezenaar zelf was het toch 
een geslaagde avond. De kruisbestuiving en de contacten tussen verenigingen en 
clubs waren waardevol. het bracht aan het licht dat op diverse vlakken kan 
worden samengewerkt.

Dit kwam ook naar voren in de afsluitende forumdiscussie, waaraan ook 
wethouder Rita Weeda deelnam. 
Verenigingen en clubs kunnen 
gebruik maken van de expertise 
en ervaring die de gemeente te 
bieden heeft. Het hoeft niet altijd 
een pot geld te zijn, zo werd 
duidelijk, om een gezond 
verenigingsleven in stand te 
houden, al blijft een 
subsidiebijdrage - van wie dan 
ook - noodzakelijk om activiteiten 
in stand en betaalbaar te houden.

Gerard Grevers van de Sinterklaascommissie wordt geïnterviewd door bestuurslid Frans 
van Daal van Dorpsbelang Wolfheze. De sinterklaascommissie zoekt een nieuw paard 
voor Sinterklaas

Bestrijding geluidsoverlast in de gemeente Renkum

Bij het project van de verbreding van de A50 langs Wolfheze en Heelsum 
kwam ook het probleem van geluidsoverlast naar voren.

Behalve het aanpakken van de geluidsbronnen zelf zijn er twee mogelijkheden 
om de geluidsoverlast te verminderen, namelijk door toepassing van een 
geluidsabsorberende wegverharding en/of door het aanbrengen van 
geluidsschermen. Rijkswaterstaat heeft gekozen voor de eerste mogelijkheid en 
tijdens de reconstructie van de A50 een dubbele zoab-laag aangebracht, wat 
positief heeft gewerkt. Zoab betekent Zeer Open Asfalt Beton.

De Stichting A50dB was en is nog steeds van mening dat de aanwezigheid van 
geluidsschermen voor een verdere reductie van geluidsoverlast kan zorg dragen. 
Dit wordt niet ontkend door Rijkswaterstaat, maar die meent dat het effect 
daarvan te gering is ten opzichte van de daarvoor benodigde kosten.
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Daarom werd de gemeente Renkum benaderd voor het alsnog 
aanbrengen van schermen. De gemeente verklaarde, bij monde van 
wethouder van Lent, dat eerst geluidmetingen verricht dienden te 
worden, om een goed beeld van het probleem te krijgen. 

Deze metingen zijn inmiddels uitgevoerd en leverde de volgende resultaten op: 

• bij Heelsum zal de aanwezigheid van een scherm aan de oostzijde van 
het beekdalviaduct de overlast beduidend verminderen. 

• bij Wolfheze is er niet of nauwelijks sprake van vermindering als er 
schermen bij het viaduct en de spoorlijn geplaatst worden (lengte van 
beide schermen 400m). Alleen een scherm vanaf de spoorlijn tot voorbij 
het viaduct bij de Wolfhezerweg zal leiden tot een significante 
vermindering. Deze laatstgenoemde optie is zeer kostbaar, omdat het om 
een scherm van zeer grote lengte gaat.

Naar aanleiding van deze resultaten heeft de gemeente Renkum besloten tot 
financiering, samen met Rijkswaterstaat, van een scherm bij Heelsum. Verder is 
zij van mening dat aanleg van een scherm bij Wolfheze vanaf de spoorlijn tot aan 
het viaduct te kostbaar is in relatie tot het geluidseffect en daarom ziet de 
gemeente af van financiering hiervan. De Stichting A50dB kon zich vinden in 
deze opstelling van de gemeente.

De werkgroep blijft dit proces actief volgen. Zij zijn met Rijkswaterstaat in 
gesprek om de nul-meting te laten verrichten. Dit zou plaatsvinden nadat het 
tracé in gebruik is genomen.

Als na een paar jaar een hermeting wordt verricht (als het ZOAB wat meer rubber 
bevat) zal moeten blijken of dat meer geluid oplevert en of dan alsnog 
maatregelen genomen moeten worden.

Laatste bedrijfsdag ontvangt Hans Bennink taart 
Dorpsbelang

Het was 31 oktober de laatste dag dat Hans Bennink de scepter zwaaide over de 
Stationswinkel in Wolfheze. Na 7 jaar draagt hij het stokje over aan Wilfred en 
zijn neef Michel van Aggelen. Om Hans te bedanken voor zijn inzet om zo'n 
belangrijke dorpsvoorziening te draaien en in stand te houden, kreeg hij uit 
handen van voorzitter Martin de Graaff van Dorpsbelang Wolfheze de taart 
van Dorpsbelang overhandigd.

De stationswinkel is een echt ontmoetingspunt van het dorp. Iedereen loopt de 
winkel wel eens binnen voor een vergeten boodschap, versnaperingen, het 
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brengen van goed voor de stomerij of het ophalen van een 
postpakket. Zeven jaar heeft Hans de Stationswinkel gerund, maar 
hij wil aan iets nieuws beginnen. Wat dat is moet nog verder 
uitgedacht worden.
Hij draagt het stokje over aan in ieder geval één bekende. Wilfred 

van Aggelen bemande al de cafetaria. Zijn neef Michel gaat de winkel runnen.
De laatste dag van dienst is een mooi moment om Hans in het zonnetje te zetten 
en te verrassen met de taart van Dorpsbelang, zo dacht het bestuur. Dus togen 
voorzitter Martin de Graaff en bestuursleden Engel-Tjenk Vos en Henk Horsman 
op de laatste werkdag naar de Stationswinkel om de lekkernij - mede mogelijk 
gemaakt door bakkerij Cock Aalders in Doorwerth - te overhandigen.

Iedereen in Wolfheze heeft de 
Stationswinkel wel eens 
bezocht. De cliëntele is divers, 
dat vergt vaardigheden en 
vrijwel elke klant kan rekenen 
op zijn droge humor, het 
geduld en ook oprechte 
belangstelling.

Er is weinig middenstand in 
Wolfheze en Hans nam daarin 
een belangrijke positie in. De 
Stationswinkel voldoet aan de 
behoefte van ons dorp, is 
centraal ontmoetingspunt en 
valt niet weg te denken. We zijn 
als bestuur dan ook erg blij dat 
de functie van de winkel wordt 
voortgezet.

We wensen zijn opvolgers en 
ook Hans veel succes en geluk.

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

Hans Bennink (midden) ontvangt de taart van
Dorpsbelang Wolfheze uit handen van voorzitter Martin
de Graaff (rechts) en bestuurslid Henk Horsman (links).

Michel (links) en Wilfred (rechts) van Aggelen flankeren als 
opvolgers van de Stationswinkel Hans Bennink. 

1 November namen zij het stokje over.



- 15 -

Veel inbraken in Wolfheze

De dagen zijn weer kort, het wordt vroeg donker en de inbrekers 
zijn weer actief. Er is in oktober in tien dagen tijd maar liefst zes 
keer ingebroken in Wolfheze. Nog steeds wordt in het dorp 

relatief veel ingebroken.

De politie vraagt of u verdachte mensen en/of voertuigen die u in de afgelopen 
dagen heeft gezien, aan hen door te geven. U kunt daarvoor bellen met 0900-8844 
of rechtstreeks mailen naar wijkagent Lucy Mons via lucy.mons@gelderland-
midden.politie.nl

Ziet u verdachte zaken waarvan u denkt dat het met inbrekers te maken kan 
hebben, twijfelt u dan niet maar belt u 1-1-2.
Voor de politie is het heel fijn als u kentekens noteert en kort omschrijft hoe 
iemand eruit ziet (denkt u dan aan huidskleur, kleding, tassen, vervoersmiddel 
enz.).

Heeft u de mogelijkheid om een foto te maken, dan vraagt de politie om dat te 
doen !!

Opvallend is dat men vaak via de achterkant van de woning en dan via de eerste 
etage naar binnen gaat!

Dorpsbelang schrijft gemeente brief over strooibeleid

De gemeente Renkum heeft op haar website kenbaar gemaakt welke routes 
deze winter gestrooid worden, maar ook welke niet. Kortgezegd komt het er op 
neer dat alleen doorgaande routes gestrooid worden. Voor Dorpsbelang 
Wolfheze reden de gemeente in een schrijven te verzoeken meer straten in het 
strooibeleid op te nemen.

In Wolfheze zijn de Wolfhezerweg, Parallelweg, Heelsumseweg en Balijeweg in 
de strooiroutes opgenomen. De laatstgenoemde omdat hier de bus van 
Connexxion rijdt. De andere straten in Wolfheze worden niet gestrooid.

De afgelopen jaren zijn er (veel) klachten geuit over de onbegaanbaarheid van 
niet gestrooide straten. Vooral bij dooi overdag en het opvriezen van de sneeuw 
’s nachts veranderden de straten in ijsbanen. Zeker onbegaanbaar voor de oudere 
inwoners in ons dorp.

Dorpsbelang pleit er richting gemeente voor, dat meer straten in de strooiroute 
worden opgenomen.
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Gerrit Hiemstra:
50 keer Airborne, artrose of niet.

Hij heeft in zijn hele lichaam artrose. In zijn armen, zijn knieën, zijn heupen… “Ik 
ben een beetje verrot”, zegt de heer Hiemstra, die sinds 1969 in Wolfheze woont. 
Maar op 3 september 2011 
liep de 70-jarige wel de 
Airborne wandeltocht. Voor 
de 50e keer. Met krukken. Op 
karakter. “Mijn vrouw Riet 
stond bij de finish te huilen.”

Zoals zijn naam al doet 
vermoeden: Gerrit Hiemstra 
is een Fries. In 1941 zag hij het 
levenslicht op het platteland 
in die noordelijke provincie. 
Zes jaar later kreeg zijn vader 
werk bij een melkfabriek in 
Arnhem, en het gezin 
verhuisde een paar honderd kilometer zuidelijker. 
Maar de woning die voor hun bedoeld was, had geen 
deuren of ramen, dus trokken ze met het gezin van vijf 
personen ineen kamer bij een melkboer van de fabriek. 
“In Friesland hadden we niet veel meegekregen van de 
oorlog”, kijkt Gerrit terug. “Maar toen we in Arnhem 
kwamen, zagen we hier de enorme schade die erdoor 
was ontstaan. Kapotte huizen en ingestorte gebouwen, 
vreselijk. Wij kinderen speelden op de fundamenten 
van de panden. In die tijd is bij mij een fascinatie 
ontstaan voor de oorlog.”

Geschiedenis 
Hij verdiepte zich in de geschiedenis van deze omgeving. En in 1960 besloot hij 
mee te gaan met de Airborne Wandeltocht in Oosterbeek. “Ik ben mee gaan lopen 
uit respect voor de parachutisten die zich hier dood hebben gevochten. En dat 
voor mijn vrijheid!” zegt hij uit de grond van zijn hart. Een aantal jaren legde de 
voormalig kok van Pro Persona het 25 kilometer-traject af met vrienden. De 
laatste tien jaar toog hij alleen op pad. En de afgelopen vier jaar koos hij de tien 
kilometer-route. 
Maar de laatste keer was veruit de meest inspannende: de 50e maal. Eigenlijk was 
het gekkenwerk in verband met de artrose, maar Gerrit Hiemstra wilde per se de 
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50 keer halen. 49 maal was zo niks. En met zijn stokken in de hand toog hij op 3 
september op pad. Een paar dagen ervoor had hij fysiotherapeut Hans Stam 
bezocht. Die behandelt mensen uit het dorp in het gebouw van Het Schild. Stam 
masseerde als voorbereiding de rug, benen en schouders van Hiemstra. 

Afzien
“Ja, het was afzien”, blikt hij terug. “Ik moest echt 
op mijn tanden bijten. Bij de finish liep ik alsof 
mijn broek vol zat. Maar ik heb het gehaald!” En 
zijn vrouw Riet vond het ook een huzarenstukje 
van haar man. Zij stond bij de finish te snikken 
omdat hij zich zo had moeten inspannen. 
Een tijdje later ging Hiemstra weer naar de 
fysiotherapeut. Die informeerde hoe het was 
gegaan. “Ik ben trots op je”, liet hij weten toen 
Hiemstra over zijn succes vertelde.
Gerrit Hiemstra is tevreden. Hij kan de 50 keer op 
zijn conto schrijven. Van de organisatie ontving 
hij ter ere daarvan een mooie speld. Ook de 
burgemeester sprak in een persoonlijk gesprek 
zijn bewondering uit. En volgend jaar doet hij weer mee met de Airborne 
Wandeltocht. Als vrijwilliger.
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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

Thee met Thema in Oosterbeek op zondag 15 januari 2012

Modern geloven, de twijfel te boven?
Kun je tegelijk een mens van deze tijd zijn en toch geloven?

In het kader van de ontmoetingen Thee met Thema vindt op zondag 15 januari 
2012 een bijeenkomst plaats met de predikant Jan Offringa.
Tegenwoordig wordt nog al eens beweerd dat het christendom achterhaald is, 
bijv. door inzichten uit de wetenschap. Jan Offringa denkt daar anders over. Hij is 
van mening dat een eigentijdse manier van geloven mogelijk is die niet de ogen 
sluit voor moderne inzichten. Een geloof dat weet heeft van twijfel, maar deze als 
het ware integreert en daarmee te boven komt. Hij schrijft hier helder over in zijn 
boek Na een gezonde geloofscrisis. Over modern geloven (2008, 2e druk 2010). 
Na zijn inleiding kan met hem en met elkaar in gesprek worden gegaan. 

Jan Offringa is predikant van de Protestante Gemeente van Kesteren en 
omstreken. Hij was 5 jaar voorzitter van Op Goed Gerucht , een nog jonge 
beweging van moderne theologen binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Hij 
schreef mee aan de onlangs verschenen Doornse Catechismus, opgesteld vanuit Op 
Goed Gerucht.

Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek
Tijd: 16.30 uur tot 18.00 uur; inloop vanaf 16.15 uur
 Informatie: Jan Hendriks, tel. 026 334 0133, a.h.hendriks@tele2.nl of
Marlies Raaijmakers tel. 026 333 2226, ml.raaijmakers@kpnplanet.nl
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De Gelderlander belde ons op met de vraag: Wij hoorden in de stationswinkel dat de 

Beatrixschool een continurooster gaat uitproberen, klopt dat? 

Ja, dat klopt, maar is dat nieuws? 

Ja, voor de schoolbewoners is dat een hele verandering, maar landelijk en zelfs 

mondiaal gezien niet hoor. 

Een continurooster houdt in, dat alle kinderen tussen de middag op school eten. De 

lunchpauze wordt korter en de kinderen zijn ’s middags eerder uit. In bijna alle landen 

om ons heen gebeurt dit al. Op veel scholen wordt zelfs een warme maaltijd 

geserveerd, dit is in Nederland nog niet gebruikelijk. Verder zijn er in Nederland al 

scholen met een 5 gelijke dagen model, alle dagen van half 9 tot twee uur naar school. 

Tevens lopen er pilots met een flexibel rooster. De school is de hele dag open, er wordt 

de hele dag les gegeven en er is een mogelijkheid tot buitenschoolse activiteiten. 

Vakanties voor kinderen en leerkrachten kunnen flexibel opgenomen worden. Allerlei 

mogelijkheden, passend bij de veranderingen in de maatschappij,  worden 

uitgeprobeerd  

 Voor de vakantie hadden het team, de MR en  ouders al gepraat over een eventueel 

continurooster. In het begin van dit cursusjaar hebben ouders hun stem kunnen laten 

horen in een enquête en een duidelijke meerderheid sprak zich uit voor een 

continurooster. Nu gaan we in januari starten met het continurooster en gaan een 

proefperiode van een half jaar inlassen. Tijdens deze periode is er veel ruimte voor 

evaluatie met de kinderen, teamleden en ouders. Voor de zomervakantie hakken we 

de knoop door. Dan is de Beatrixschool Wolfheze de eerste school met een 

continurooster in de regio, daarom waren we denk ik nieuws!

SUCCESVOL SOLLICITEREN !!

Persoonlijke begeleiding en/of groepsgewijze training bij
• het herkennen van je kwaliteiten
• het m aken 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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Eeuwfeest Het Schild

Het Schild bestaat in 2012 100 jaar en dat willen we uitbundig vieren! In 2012 
zullen het gehele jaar feestelijke activiteiten worden georganiseerd. 
Activiteiten voor cliënten en hun familie, voor de medewerkers van Het 
Schild en eind september volgens planning ook voor u als inwoner van 
Wolfheze.

Wat er zoal op het programma staat in ons jubileumjaar? We zullen een tipje 
van de sluier voor u oplichten... Het Schildkoor treedt op samen met het 
strijkkwartet Meander, er wordt een groot galadiner georganiseerd, een 
belevingswandeling met de boswachter door het park Sonsbeek in Arnhem, 
cliënten kunnen deelnemen aan een workshop ‘blind koken’, er is een 
delicatessenmarkt, een Hollandse avond, een muzikale bingo en nog veel 
meer...! 

Als klap op de vuurpijl wordt er op dit moment gewerkt aan een unieke 
theatervoorstelling speciaal voor blinden en slechtzienden uit het hele land, 
die in 2012 een aantal malen in Wolfheze zal worden opgevoerd. Deze 
voorstelling zal alle zintuigen prikkelen, behalve de ogen. Dat wordt zeker 
een bijzondere ervaring, ook voor zienden. Ook u kunt daarbij aanwezig zijn. 
Houd onze website in de gaten. Vanaf december kunt u meer informatie 
vinden en lezen hoe u kaarten kunt bestellen op...
www.eeuwfeesthetschild.nl.

Low Vision shop in Het Schild

Op 19 september is Het Schild gestart met�een verkooppunt van slechtziend.nl, 

een leverancier van hulpmiddelen voor slechtzienden. Het verkooppunt is 

omgedoopt tot Low Vision shop Het Schild Wolfheze en wordt bemenst door mensen 

met ervaring, namelijk cliënten en medewerkers van Het Schild. Iedere 

slechtziende kan op afspraak bij de Low Vision shop terecht op dinsdagen tussen 

15.30 uur en 16.30 uur in de huiskamer van Het Schild.
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Wist u van het Schild:

• Dat Het Schild naast dagbesteding in Wolfheze ook dagbesteding in Ede 
aanbiedt?

• Dat het ontmoetingspunt binnen Het Schild iedere maandag tussen 12.00 
uur en 16.00 uur geopend is en dat u hier ook van harte welkom bent? (u 
kunt zich aanmelden via 026 – 482 11 77)

• Dat er op zondag 22 januari om 14.30 uur weer een klassiek kamerconcert 
in Het Schild wordt georganiseerd?

• Dat Het Schild ook huishoudelijke ondersteuning in het dorp Wolfheze 
aanbiedt?

• 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.
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Wijnkoperij Henri Bloem
VOOR AL UW KWALITEITSWIJNEN

Wijntje? Webshop?Wijntje? Webshop?Wijntje? Webshop?Wijntje? Webshop?

Vanuit uw luie stoel, wijn bestellen en
GRATIS thuisbezorgd krijgen?

Dat kan!Dat kan!Dat kan!Dat kan!

Surf naar onze website en bestel uw
favoriete wijn via de webshop!

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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Een boek over de omgeving 
van Wolfheze: 
                     Tijd is niks.
               Plaats bestaat.

Fietsen langs gedichten op de Zuidwestelijke Veluwe
�

Velen van ons zullen hun favoriete plekken in het landschap rondom 
Wolfheze hebben. Plekken die mooie, plezierige of wellicht weemoedige 
gedachten oproepen. Herinneringen. Plekken die je niet kunt bezoeken 
zonder een emotie, al is het dan wellicht een kleine en waarnaar je af en 
toe verlangt. Een doorkijkje, een uitzicht, een laantje tussen de bomen 
door, een bocht in een pad. Of een plek waar een fraaie, karakteristieke 
boom staat.

� In Tijd is niks, Plaats bestaat staan gedichten over mooie plekken. 
Bijzondere, markante plekken in het landschap van de zuidwestelijke 
Veluwe. Ze zijn geschreven door dichters die hier in de omgeving wonen 
en die goed kennen. Maar ook door dichters die op uitnodiging van 
Natuurmonumenten voor een plek een gedicht schreven. Zo schreef 
dorpsdichter van de gemeente Renkum Patty Scholten een gedicht over de 
Wodanseiken en Victor Vroomkoning over de Boschhoeve. En Eva 
Gerlach schreef een prachtig gedicht over de schaapskooi op de Ginkelse 
hei.

�Poëzie die dus niet alleen gaat over de gebieden van Natuurmonumenten 
in deze omgeving (Planken Wambuis en de gebieden rondom Wolfheze) 
maar ook over het landgoed Quadenoord, de uiterwaarden bij 
Wageningen en de dalen van de Renkumse Beek en Heelsumse beek. En 
nog veel meer. Gezamenlijk vormen zij het fraaie landschap van onze 
streek. Al deze plekken kunt u bezoeken met het boekje bij de hand.
Het boek is rijk geïllustreerd en u kunt de gedichten ook beluisteren. Op 
www.natuurmonumenten.nl/poezie kunt u de dichters hun gedichten 
voor horen dragen.

�Het boek is in elke boekwinkel te koop voor € 12,00 En via de website van 
Natuurmonumenten (shop/uit de regio).
�
Machiel Bosch
Beheerder en een van de samenstellers van het boek
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De Duizendjarige Den vertelde

Nu zodadelijk het wandelpad van het ‘Ecoduct 
Wolfhezerheide’ over de A50 open gaat en we 
gemakkelijker en directer in het mooie gebied van Laag 
Wolfheze kunnen komen, gaan we eens kijken hoe dat 
gebied er ongeveer een eeuw geleden uitzag. We doen 
dat op basis van een aantal ansichtkaarten uit die tijd en 
de toelichting op de afbeeldingen kan De Duizendjarige 
Den leveren want hij heeft dit vroeger allemaal aan Ulbe 
doorgegeven. 

Aflevering 34: De drie beken en Laag 
Wolfheze aan het begin van de 20ste eeuw

Onder Laag Wolfheze wordt het gebied verstaan van het voormalige 
Kousenhuisje tot aan boerderij De Kabeljauw, dus het gebied rondom en ten 
zuiden van de Heelsumse beek. De naam Hoog Wolfheze wordt gegeven aan het 
gebied rondom en achter het Hotel Wolfheze. Die benamingen echter zijn in het 
verleden op kaarten wel eens verwisseld.

Een kaart van rond 1900 van ‘Arnhem’s Omstreken Wodanseiken bij Wolfhezen’, een 
lichtdruk van de firma S. Bakker Jz. uit Koog-Zaandijk (Nr. 7019). De indrukwekkende 
Wodanseiken, toen zo’n 350 jaar oud, staan in die tijd vrij solitair in het landschap en zijn 
daardoor nog imposanter. Rechts in het diepe dal stroomt de Papiermolenbeek.
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Op Hoog Wolfheze was bij de Zwarte Kolk de oorsprong van de 
Papiermolenbeek, die verder westwaarts een soort gracht vormde rondom het 
Wildforsterhuis en daarna langs de Wodanseiken verder naar het zuidwesten liep 
naar Papiermolen De Kabeljauw.

Uit 1913 (poststempel) 
stamt deze kaart van de 
boerderij Laag Wolfheze 
(Uitgave L.R.V. No. 
8425). Deze boerderij zou 
later de naam 
Kousenhuisje krijgen, 
omdat daar de zwarte 
kousen van de Stichting in 
de beek werden gewassen 
en te drogen hingen aan de 
bonenstaken.
In 1988 is deze heel oude 
boerderij helaas afgebrand. 

Ten zuiden van deze boerderij stroomden de Wolfhezer beek en de Papiermolenbeek. Het 
dal hier op de kaart is van de Wolfhezer beek. Ook hier is het landschap nog kaal en de vele 
bomen van nu ontbreken. 

De tweede beek, de Wolfhezer beek, had sprengkoppen boven de Wodanseiken 
en een sprengkop ten noorden van het Kousenhuisje. Bij de schans (het Rondeel) 
kwamen deze twee takken van de Wolfhezerbeek samen en vormden ook een 
soort gracht rondom dit verdedigingswerk. Daarna liep ook deze beek verder 
zuidwestwaarts, bovenlangs De Kabeljauw naar Papiermolen De Kamp. Alleen 
bij de Wodanseiken heeft deze Wolfhezerbeek op het ogenblik wat water, verder
ligt hij praktisch droog.

Een genoeglijk praatje 
tussen twee boeren aan de 
Wolfhezer of Heelsumse 
beek in de buurt van De 
Kabeljauw, op een 
ansichtkaart uit 1931 
(poststempel). De boer 
rechts heeft een meisje aan 
de hand en vóór de boer 
links zit een jongetje in 
het hoge gras. Ook hier 
weer een landschap dat 
beduidend kaler is dan 
vandaag de dag.
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Wel veel én mooi helder water heeft gelukkig de Heelsumse beek, 
waarvan ook nu nog de verschillende sprengkoppen goed zichtbaar 
zijn. Waar nu het eerste bruggetje over deze beek ligt was een voorde, 
een doorwaadbare plaats in de beek. Hier vandaan zie je dan ook de 
oude karrensporen zich uitwaaieren over het landschap. Verderop 
vormt de Heelsumse beek een plas, dat een wijer geweest zou kunnen 
zijn voor een daar achter liggende (graan)molen. Een wijer is een molenvijver die 
vóór een molen werd aangelegd om het molenrad van voldoende en constante 
waterdruk te voorzien.

Ook deze ansichtkaart is toevallig uit 1931 (poststempel), uitgave Wed. W. Veenendaal, 
Boekh. Heelsum. De kaart laat het uitzicht zien op de boerderij De Kabeljauw met aan de 
horizon Wolfheze. De watertoren en de kerktoren van de Stichting zijn iets links van de 
boerderij duidelijk te zien. Ook hier weer een vrij kaal landschap, waardoor men heel ver 
kan kijken.

Wolfskreet zoekt versterking van het team. Primair gaat het om het 
onderhouden van de contacten met adverteerders en subsidiegevers en 
het bijhouden van inkomsten en uitgaven, maar een inhoudelijke 
redactionele bijdrage wordt ook op prijs gesteld. Zo had u bijvoorbeeld 
het voorwoord kunnen verzorgen. Daarnaast zijn wij als team 
verantwoordelijk voor de inhoud van het blad en wordt ieder kwartaal 
bekeken wat er al aan kopij binnen is en welke onderwerpen nog 
aandacht verdienen.
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Herinneringen aan Wolfheze van dhr. Dekker

Tuinbemesting in 1955

Wij waren wel liefhebbers van tuinen, maar we behoorden niet tot de 
deskundigen. Eén ding wisten wel: Wolfhezer heidegrond stond niet gelijk aan 
Zeeuwse klei of Edese tuingrond. Dus de teelt van suikerbieten of 
kleiaardappelen behoorde niet tot de mogelijkheden. Met hier en daar een 
bloempje moesten we al tevreden zijn, hoewel de vele bloemzaadzakjes een tapijt 
van bloemen beloofden. Wat we wel wisten was dat er mest nodig was. Wat we 
met de inhoud van de beerput deden – bij afwezigheid van riolering indertijd – 
laat ik hierbij ongenoemd vanwege de opkomende reukgedachten! Dus spraken 
we met boer J. Van het Kousenhuisje dat we mest konden krijgen voor ƒ 1,- per 
kruiwagen. Dus ’s avonds na het avondeten ging ik met de inmiddels 
aangeschafte kruiwagen (als plattelander paste ik me aan aan de voorhanden 
zijnde vervoersmiddelen) naar boer J. Toen ging dat nog regelrecht vanaf de 
Heelsumseweg door het bos. Er was immers nog geen snelweg!  Daar werd de 
kruiwagen volgeladen met een kop er op. Met een gemeen lachje vroeg de 
boer:”Zal ik er nog maar een schepje bovenop doen?” En zo gebeurde het dat ik 
zo nu dan een kruiwagen mest verspreidde over onze tuin. Een druppel op een 
gloeiende plaat. Later werd de mest per m3 opgebracht!
Dat in de mest ook wel eens gebroken vaatwerk voorkwam kwam waarschijnlijk 
niet vanwege echtelijke twisten. Het gezin J. stond als ruzie-vrij bekend!
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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.

Bel met Carool Hoogendoorn 026-4822231 of mail naar redactie@wolfskreet.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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“Hans Anders”
Enthousiaste nieuwkomers runnen stationswinkel en 
cafetaria
Waar hebben de huidige en de toekomstige klanten van de stationswinkel en de 
cafetaria in Wolfheze nog meer behoefte aan? Daar zijn Michel en Wilfred van 
Aggelen heel nieuwsgierig naar. De nieuwe exploitanten van de winkel en 
cafetaria in het prachtige voormalige stationsgebouw geven hun klanten 
binnenkort de gelegenheid om ideeën aan te dragen. Ze denken er ook over om 
een bezorgservice te starten.

Wilfred (46) en Michel (27) zijn oom en neef. Samen met Anja (48), de moeder 
van Michel, willen zij het bedrijf aan de Wolfhezerweg nog vele jaren draaiende 
houden en waar mogelijk verbeteren. De oom houdt zich bezig met de cafetaria, 
zijn neef met de winkel, en als het nodig is, helpen ze elkaar.
Nog maar een paar weken zijn ze aan de slag, en toch is de sfeer al heel anders 
in het winkelgedeelte. Het is er veel lichter, ruimer en het ruikt frisser. Aan de 
straatkant is een geblindeerd raam opengemaakt, daar valt nu veel daglicht door 
naar binnen. 
“En bij de kassa heb ik een grote mand weggehaald”, vertelt Michel, die druk de 
voorraden aan het opnemen is. “Een blinde man zei pas: ‘Wat is het hier 
opgeruimd’. Dat vond ik een groot compliment. Via zijn stok voelde hij dat er meer 
ruimte is gekomen.” 

Tasjes
De afgelopen tijd is er heel hard gewerkt. Letterlijk alles is van zijn plek geweest 
in de winkel. Het interieur heeft een fris tintje gekregen en is anders ingericht om 
de artikelen beter zichtbaar te maken. De winkel verkoopt namelijk enorm veel 
verschillende producten: levensmiddelen, limonade, diervoeders, dranken, 
kranten, zuivel, sigaretten, bloemen, sieraden, wenskaarten, tasjes, snoep, 
ondergoed, speelgoed, maandverband, brood... “En we hebben ook nog een 
stomerijservice, een servicepunt van de ING en een TNT-punt”, vertelt Michel 
trots. En een kopieerapparaat.
Aan de cafetaria hoefde niets te gebeuren, omdat die pas twee jaar oud is. Die is 
modern en redelijk makkelijk schoon te houden, vergeleken met de winkel. En 
heeft een veel kleinere oppervlakte.

Treinreizigers 
Maar het nieuwe duo is momenteel nog niet helemaal tevreden over de winkel. 
Daarom steken de eigenaars tussen Kerst en oud en nieuw opnieuw de handen 
flink uit de mouwen. De winkel krijgt een verfje en er komt bovendien overal 
nieuw laminaat op de vloer te liggen. 
Zo te zien is dat geen overbodige luxe. De vloerbedekking die er momenteel in 
ligt, is oud, grijs en grauw en toont nogal wat vlekken. “Helemaal mee eens”, 
bevestigt Michel. 
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De winkel trekt heel verschillend pulbiek: mensen van Het Schild, van Pro 
Persona, bewoners uit het dorp en reizigers die de trein pakken. “Heel 
verschillende types ja. En gelukkig is iedereen geduldig. Wij hebben namelijk 
soms wat tijd nodig bij het afrekenen omdat we niet van alle artikelen uit ons 
hoofd weten wat ze kosten.” Zelf zijn ze ook geduldig van aard. Sommige klanten 
hebben namelijk eveneens tijd nodig.

Taart
Aan de spoorzijde van de winkel moet een gezellig zitje komen. Daar kunnen 
reizigers dan koffie drinken met taart erbij. “Pas geleden reden er een tijd geen 
treinen. Dan is het heel druk op het station”, vertelt Wilfred. “Met die tafeltjes 
willen we hen hier binnen halen.” Ook de vragenlijst levert hopelijk op den duur 
nieuwe gezichten op. Doordat het duo producten gaat verkopen waar mensen 
behoefte aan hebben. 
De twee eigenaars overwegen ook om aan een bezorgservice voor inwoners van 
Wolfheze en het Hazeleger te beginnen. “We onderzoeken of het haalbaar is om 
artikelen vanaf bijvoorbeeld €10 aan huis te bezorgen. Als extra service voor 
mensen die niet zo makkelijk hierheen kunnen komen.” Onthult Wilfred. 
En Wilfred van het cafetaria? Die wil broodjes gaan leveren aan bedrijven. ’s 
Ochtends vóór 9 uur besteld en om 12 uur bezorgd, zo heeft hij voor ogen. De 
familie zit vol ideeën. Maar eerst het openingsfeest. Dat vindt plaats op 7 januari. 
Het programma is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat Michel en Wilfred er echt 
zin in hebben. Ze willen er alles aan doen om de winkel en de cafetaria tot een 
succes te maken. 

Ingrid Damen

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



- 33 -

De ANBO in de gemeente Renkum.

Onze gemeente telt een bovenmatig aantal senioren. De fraaie omgeving maakt 
samen met de gunstige ligging dat mensen na hun pensionering hier graag 
komen wonen.

Zolang je werkt, kan je terugvallen op allerlei voorzieningen die de werkgever of 
de personeelsvereniging biedt. Met het bereiken van het pensioen vallen deze 
zaken vaak weg. Je wordt teruggeworpen op jezelf en moet maar zien of de 
zorgverzekeraar je wil houden, hoe je de belastingaangiftes moet verzorgen, wat 
de personeelsreisjes of andere uitjes gaat vervangen en of je in de nieuwe 
woonomgeving nog recht hebt op huurtoeslag of andere voorzieningen.

Daarom is het belangrijk je gesteund te weten door een ouderenbond die veel van 
die faciliteiten met behulp van een groot aantal vrijwilligers en deskundigen kan 
leveren. Een van deze is de ANBO. Deze bond –er zijn nog twee andere op 
religieuze grondslag- biedt haar leden een aantal diensten.

Hieronder vallen belangenbehartiging, korting bij rijbewijskeuring, reisjes en 
spelmiddagen, hulp bij belastingaangifte en aanvragen van zorg- en huurtoeslag 
en korting op de zorgverzekering. De ANBO is landelijk aangesloten bij de FNV 
en via hen stemmen zij mee over uw pensioen. Zij treden kortom op als 
belangenbehartiger van de senioren. U hebt via hen weer een stem die als 
grootste seniorenbond een duit in het zakje doet.

Wilt u toetreden of eerst nog wat meer informatie hebben, neem dan contact op 
met een van onderstaande vertegenwoordigers en maak een afspraak. De ANBO 
is in Wolfheze nog sterk ondervertegenwoordigd en verwelkomt nieuwe leden.

Vertegenwoordiger Jan Vlasma,  0317-356288 of
Contactpersoon Wolfheze RM Ulmann,  4821433  of 
http://www.anbo.nl

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.
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Mantelzorg – Bezoek en Opvang Service (BOS)

Mantelzorg houdt in dat iemand uit de eigen omgeving (gezin, familie, buren) 

voor een zorgbehoevende (al dan niet langdurig ziek) zorgt. Heel vaak is de 

mantelzorger een kind van de zorgbehoevende, soms zelfs een kind dat nog 

leerplichtig is. 

Omdat mantelzorg behoorlijk belastend kan zijn voor de mantelzorger, tracht 

onze regionale welzijnsinstelling Solidez die belasting wat dragelijker te 

maken. Daartoe is de Bezoek en Opvang Service opgezet, kortweg BOS 

genoemd.

De vrijwilligers van de Bezoek- en Opvang Service kunnen de zorg één 

dagdeel overnemen  van de mantelzorger. Hierdoor krijgt de mantelzorger de 

mogelijkheid om iets voor zichzelf te doen. Uiteraard wordt vooraf overlegd 

hoe de tijd die de vrijwilliger en zorgvrager met elkaar doorbrengen, het beste 

kan worden ingevuld. Met onze ondersteuning willen wij een bijdrage leveren 

aan het zo lang mogelijk (zelfstandig) thuis wonen van de cliënt/zorgvrager.

Waarin wij speciaal zijn:

Als de Bezoek- en Opvang Service wordt ingeschakeld, dan kan de zorgvrager 

er zeker van zijn dat:

• Wij zo lang als gewenst, gemiddeld een dagdeel per week hulp bieden;

• Er een vrijwilliger komt die weet hoe hij/zij moet omgaan met 

dementerenden en chronisch zieken;

• De vrijwilliger weet wat de verzorging betekent voor de mantelzorger;

• De vrijwilliger alle tijd en aandacht heeft, voor zowel de zorgvrager als de 

mantelzorger.              

Mocht u meer willen weten, dan ben ik altijd bereid om mondeling een 

toelichting te komen geven.

Voor aanmeldingen of een intakegesprek kunt u terecht bij Wietske Vissers, 

Coördinator VPTZ/BOS, op werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag tel: 

0317 317553,  e-mail:  vptz.bos@solidez.nl
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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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De intocht van de Sint in Wolfheze
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foto's Kees Koek
voor meer foto's van de intocht van Sinterklaas zie www.wolfheze.nl



- 38 -

Sint Maarten door de jaren heen.

Tot mijn verbazing  zag ik in de vorige Wolfskreet een foto met de traktatie die ik uitdeelde aan 
de kinderen die net een liedje hadden gezongen. Elk jaar maak ik een – hopelijk – “kind-blij-
makende-verrassing” om het snoep heen en geniet van de glunderende gezichtjes.
Toen wij hier in 1999 kwamen wonen, kende ik de traditie van 11 november niet aan den lijve en 
werd ik overrompeld door een groep van circa twintig kinderen 
 die hun opwachting maakten op onze oprit. Gelukkig woonde onze snoepgrage zoon in die tijd 
nog bij ons en kon ik spekkies uitdelen, al vond ik het zelf een karig geheel.  Dus daarom de
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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

 volgende jaren bijtijds een traktatie in elkaar geknutseld. Van lieverlede kwam ook het advies 
een kaarsje voor de ramen te laten branden, wanneer je hen welkom wilde heten. Ik voldeed aan 
alle voorwaarden, maar ik hield altijd snoep over want er kwamen in die jaren maar weinig 
kinderen langs. Bij twee meisjes die wel aanbelden informeerde ik naar de reden. Ze 
vertrouwden me “complimenteus” toe: “In deze straat wonen alleen maar oude mensen, die 
hebben geen snoep in huis en dan komen er ook geen kinderen zingen.” Na hun bezoek zag ik 
twee wat grotere jongens voorbij sjokken, met lampionnen, maar zonder licht. Kijkend naar mijn 
voorraad snoepstokjes riep ik: “He jongens, kom eens hier?!” Enigszins argwanend kwamen ze 
schoorvoetend dichterbij. “Willen jullie wat snoep meenemen?” vroeg ik hen. “Ja, maar hoeven 
we dan alstublieft niet meer te zingen?” was de wedervraag. Ik stelde ze lachend gerust en 
opgelucht namen ze hun buit in ontvangst. 
Anno 2005 stonden enkele meisjes uit volle borst te zingen, toen er een mobieltje doorheen 
jengelde. Het zingen stokte en een van hen beantwoordde de oproep: “Nee mam, we zijn nog 
op de Johannahoeveweg … ja, dit wordt echt de laatste, tot zo!” Ze zongen het liedje uit en 
adviseerden: “Als u geen snoep meer heeft straks, dan dooft u gewoon alle lichtjes, dan komt er 
niemand meer.” Een lach kriebelde omhoog bij de gedachte dat ik (hun)lampionnen zou doven 
door verkeerd begrip , dus ging ik er maar vanuit dat ze de lichtjes binnen bedoelden.
Dit jaar wens ik iedereen een rustige, droge Sint Maarten en dan zal het wel lukken met de 
versierde versnaperingen, want inmiddels wonen er meerdere jonge gezinnen in onze straat en 
heeft Wolfskreet op vriendelijke wijze aangekondigd hoe Sint Maarten voor beide partijen zo 
plezierig mogelijk zou kunnen verlopen. Dank daarvoor!
Houd het licht, namasté, Nelleke Lieth.

Namasté komt uit het Hindi en het Sanskriet, en betekent: “Ik groet (het licht in) jou!”
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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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Kinderzwemclub dreigt kopje onder te gaan.

Het is kleinschalig en uniek, waterpret in een vertrouwde omgeving in 
ons eigen dorp (zwembad van Pro Persona/Gelderse Roos). Kinderen 
in alle leeftijden ontmoeten elkaar tijdens een vrij spel. Groeien in hun 
proces van 'watervrij' worden, zwemmen in groepsverband en naar 
diploma's. Het is 52 weken per jaar elke woensdag van 17.15u tot 
18.15u. Bovendien interessant voor ouders. Naast dat het heerlijk 
ontspant in therapeutisch verwarmd water, is het een bijzonder contact 
met je kind. 
Deze prachtige dorpsvoorziening mag niet kopje onder gaan. Op dit 
moment lijkt het erop dat de 'Kinderzwemclub' eind december dit jaar 
ophoudt te bestaan. Samen zien wij het belang van dit uitzonderlijke 
concept en geloven erin dat een doorstart mogelijk is. Daarom beste 
dorpsbewoners zoeken wij met spoed en m.i.g.v. vandaag nieuwe 
leden. Een uitgelezen mogelijkheid om je zwemvaardigheden te 
optimaliseren. Dit voor € 61,- per jaar per kind, dus als je elke week 
zou komen zwemmen praten we over € 1,20 per keer. Voor volledige 
informatie neem vooral contact op met Sacha van Ras tel. 0653915939.
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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
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