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Het Schild bestaat 100 jaar
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Veel leesplezier! 
De redactie

Beste dorpsgenieters,

- Colofon -

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

 Uitgave maart  2012
 Oplage:   780 stuks
 Druk:   Huisdrukkerij 
  De Gelderse Roos
 Verschijning:  viermaal per jaar
 Abonnementen              € 10,00 per jaar

 Contactgegevens
 Advertenties:  Peter Jasperse
 E-mail:           advertenties@ wolfskreet.nl 

 Redactie
 Carool Hoogendoorn Lindeboomlaan 51
  026-4822231

 Ingrid Damen Duitsekampweg 30
  026-3622202

 Peter Jasperse Wolfhezerweg 120-36
   026-4821810

 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 juni 2012
 Inleveren kopij vóór 1mei 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.

Zouden we dat blijven dorpsgenieters? 
Ook als de gemeentelijke bezuinigingen leiden tot sluiting van de 
voetbalvelden van Wodanseck? 
Of kiest de gemeenteraad eieren voor haar geld, realiseert zij zich 
wat een voetbalclub als Wodanseck betekent voor het sporten en 
bewegen van onze inwoners in het algemeen en onze jeugd in het 
bijzonder en zorgt zij ervoor dat er in Wolfheze gevoetbald kan 

blijven worden.
Tennisvereniging De Slenk blijkt een 
heel andere problematiek te kennen: 
uitstroom van ouderen. Zij doet een 
oproep aan ons allen om ook te komen 
tennissen. 
Sportief bewegen kunnen we ook bij het 
fitnesscentrum van Pro Persona en een 
hele andere manier van bewegen kan 
eens per maand in de Burcht als daar 
oude Engelse dansen geoefend worden.
Verder worden we in dit nummer 
geïnformeerd over de oude Supermarkt. 
Wat gaat het worden en hoe gaat  het er 
uitzien.
Een ander actueel onderwerp is het 100-
jarig jubileum van Het Schild. De 
Duizendjarige Den vertelt ons alles over 
de geschiedenis van het “Tehuis voor 
alleenstaande blinden”. 
Daarnaast wordt u opgeroepen om 
vooral ook – net als onze koningin - het 
toneelstuk Ongezien te gaan beleven.
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Jaarvergadering Dorpsbelang Wolfheze op 11 april

Het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze nodigt haar leden van harte uit tot het 
bijwonen van de jaarvergadering van de vereniging. Deze wordt gehouden op 
woensdag 11 april in De Burcht aan de Macharislaan en start om 19.30 uur. Het 
einde van de vergadering is rond 22.00 uur gepland.

Naast de vaste agendapunten, wordt ook tijd ingeruimd voor een kort verslag 
over het afgelopen jaar door wijkagent Lucy Mons en Machiel Bosch van 
Natuurmonumenten. Tevens zal Henk Horsman afscheid nemen als bestuurslid 
en zullen Hella van den End en Peter Jasperse worden voorgedragen als 
respectievelijk bestuurslid en penningmeester.

Kandidaten

Zoals hierboven aangegeven zal penningmeester Henk Horsman komende 
jaarvergadering afscheid nemen van Dorspbelang Wolfheze. Volgens de statuten 
van de vereniging kan elk lid een voordracht doen voor een nieuwe 
penningmeester. Het bestuur draagt Peter Jasperse als penningmeester voor. 
Indien u iemand wilt voordragen, stuur uw voordracht dan voor maandag 9 april 
aanstaande naar: Dorpsbelang Wolfheze, Wolfhezerweg 80, 6874 AG Wolfheze, of 
stuur een e-mail naar info@dorpsbelangwolfheze.nl.

Naast eventuele tegenkandidaten voor de functie van penningmeester, is het 
bestuur op zoek naar inwoners die een bestuursfunctie op zich willen nemen 
(taakgebied Ruimtelijke Ordening, Verkeer en wegen, Volkshuisvesting, Natuur 
en Milieu). Ook hiervoor kunt u via bovenstaand adres contact opnemen voor 
meer informatie.

Agenda

De agenda van de jaarveragdering ziet er als volgt uit:
19.30 uur: Opening en welkom
19.35 uur: Jaarverslag 2011 en verslag van de jaarvergadering 2011
20.20 uur: Financieel verslag 2011
20.40 uur: Pauze
21.00 uur: Werkplan en begroting 2012
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21.20 uur: Scheidende en nieuwe bestuursleden
21.40 uur: Vragen en opmerkingen
22.00 uur: Sluiting

Het bestuur hoopt veel leden te mogen begroeten op woensdag 
11 april in De Burcht.

Lidmaatschapsbijdrage Dorpsbelang

Graag maakt de penningmeester u attent op de betaling van uw 
lidmaatschapsbijdrage van Dorpsbelang Wolfheze. Zoals in de afgelopen jaren 
bedraagt de bijdrage € 5,-- per jaar. 

U wordt vriendelijk verzocht  € 5,-- over te maken op bankrekening 51.54.46.718 
t.n.v. Dorpsbelang Wolfheze, onder vermelding van lidmaatschapsbijdrage 2012. 
Indien u uw bijdrage voor  2012 al heeft overgemaakt, is dit verzoek uiteraard 
niet op u van toepassing.

Als u nog geen lid bent, kunt u eenvoudig uw lidmaatschap aanvragen door 
overmaking van € 5,-- naar bovenstaand banknummer o.v.v. uw naam en adres.

Nieuws van Dorpsbelang Wolfheze nu ook via digitale 
update

Dorpsbelang Wolfheze verspreidt haar nieuws via diverse kanalen, zoals 
Wolfskreet en haar website. Sinds kort is daar een nieuw kanaal bijgekomen in 
de vorm van een digitale update via e-mail.

Wie zich hiervoor aanmeldt krijgt met enige regelmaat een e-mail met de laatste 
nieuwtjes en agenda-items die op de website gepubliceerd zijn. Incidenteel 
worden ook oproepen en mededelingen van andere Wolfhezer verenigingen op 
deze wijze gepubliceerd en verspreid.

Wilt u deze digitale update ontvangen, ga dan naar de site van Dorpsbelang 
Wolfheze, www.dorpsbelangwolfheze.nl. Bovenaan de pagina kunt u het e-
mailadres opgeven waarop u deze nieuwsbrief wilt ontvangen.

Nieuwe beheerder voor De Burcht

Er is een nieuwe beheerder gevonden voor De Burcht. Maandag 6 februari 
heeftt Marcel Rowaan het stokje overgenomen van Dirk en Carla van de 
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Kraats. Op 31 december jl. zijn zij, na zes jaar het beheer te 
hebben gevoerd, gestopt.

Marcel Rowaan is geen onbekende in Wolfheze. In zijn jeugd zat hij 
hier op kleuterschool, is opgegroeid aan de Bilderberglaan en heeft 

een tijd in de supermarkt van Van Dugteren gewerkt.

Ook speelde hij in het 1e van Wodanseck en is tevens jeugdtrainer van de E1 
geweest bij de vereniging. Nu woont Marcel met vrouw en twee kinderen in 
Nijmegen.

Dorpsbelang Wolfheze wenst Marcel veel plezier en succes en is blij dat hiermee 
de toekomst van de zo belangrijke dorpsvoorziening voor Wolfheze gewaarborgd 
is.

Einde aan buslijn 109 in Wolfheze

Buslijn 109 van Wolfheze naar Arnhem via Papendal, zal vanaf eind dit jaar 
niet meer rijden in Wolfheze. Dat heeft wethouder Pieter van Lent bekend 
gemaakt. De bus verdwijnt ten gunste van een rechtstreekse nieuwe 
verbinding tussen Renkum en Heteren. Ook maken zo weinig mensen gebruik 
van de in- en uitstapplaatsen van de bus in Wolfheze, dat de dienst niet 
rendabel is.

Buslijn 109 werd eind 2010 doorgetrokken van Papendal naar Wolfheze. De 
stoptijd op Papendal was zo lang, dat makkelijk een lus in Wolfheze kon worden 
gemaakt. Het dorp - en ook de carpoolplaats aan de Amsterdamseweg - kreeg 
daarmee overdag door de week een halfuursdienst naar Arnhem.

Zeker het deel tussen Papendal en Wolfheze is de bus vrijwel leeg. Er zijn weinig 
reizigers die van de verbinding gebruik maken. De meeste passagiers trekt de 
busverbinding tussen Papendal en Arnhem.

Argument is ook de komst van een nieuwe busverbinding tussen Heteren en 
Renkum, die grotendeels door de gemeenten Overbetuwe en Renkum betaald 
wordt. Omdat de gemeente Renkum hier geen extra geld voor wil uittrekken 
heeft ze de vervoersmaatschappij gevraagd op andere lijnen te bezuinigen. De 
verbinding tussen Papendal en Wolfheze wordt daar nu voor opgeofferd.

Het is altijd de vraag geweest of buslijn 109 een rendabele aanvulling zou zijn 
voor het openbaar vervoer in Wolfheze. Het dorp heeft al een directe 
treinverbinding met Arnhem. Voordeel van de bus is wel dat deze midden in het 
centrum van Arnhem, op het Willemsplein, stopt. Voor bewoners van Het Schild 
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is de bus een uitkomst, vanwege de halte voor de deur. Ook bij de 
carpoolplaats aan de Amsterdamseweg wordt de bus gebruikt door 
forenzen van en naar Arnhem.

De vraag is wel wat het schrappen van de lus naar Wolfheze 
uiteindelijk aan bezuiniging oplevert. Met het verdwijnen van de lus lijkt voor de 
chauffeurs weer een wachttijd van een half uur te ontstaan bij Papendal. Buiten 
een liter diesel per rit zal het schrappen van de lus dan ook weinig opleveren.

U kunt uw mening geven over het verdwijnen van buslijn 109 in het dorp, via de 
stelling op de website van Dorpsbelang Wolfheze. Ook kunt u op de website in 
het forum aangeven hoe u hierover denkt. De website van Dorpsbelang Wolfheze 
kunt u vinden via: www.dorpsbelangwolfheze.nl.

Winterbarbeque Dorpsbelang groot succes

De regen kwam met bakken uit de hemel, toen Wolfheze zich verzamelde op 
het terras van restaurant De Tijd voor het ontsteken van de lichtjes in de 
kerstboom. Het deerde de Wolfhezenaar niet. Rond de 150 mensen kwamen 
ondanks het slechte weer op het festijn af. Vol enthousiasme zongen de 
leerlingen van de Beatrixschool de lichtjes aan.

Burgemeester Gebben was naar Wolfheze gekomen. Niet alleen voor het 
ontsteken van de kerstboom, maar ook voor de aansluitende winterbarbeque van 
Dorpsbelang Wolfheze ter ere van haar 15-jarig bestaan. Ruim 170 mensen 
hadden zich opgegeven om dit mee te maken.

Marshmellows 
roosteren boven 
de vuurkorven. 
Ondanks de 
gestaag vallende 
regen kon dat de 
pret tijdens de 
winterbarbeque 
niet drukken.
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Ondanks het uitermate slechte weer waren zo'n 150 Wolfhezenaren 
gekomen. Onder begeleiding van wijkagent Lucy Mons togen allen 
rond 17.15 uur naar de kerstboom op de hoek Wolfhezerweg - 
Heelsumseweg. Na een introductie van voorzitter van Dorpsbelang 
Martin de Graaf, waarin hij onder meer de mensen bedankte die 
gezorgd hadden voor het neerzetten en optuigen van de kerstboom, nam 
burgemeester Gebben het woord.

Hij roemde het initiatief dat Wolfheze zelf altijd neemt om zaken voor elkaar te 
krijgen en de gemeenschapszin die daar voor nodig is. "Ik woon in Heelsum en ik 
woon daar mooi, maar zou ik ooit nog een huis ergens zoeken, dan zou dat in 
Wolfheze zijn."

Hierna was het de beurt aan de leerlingen van de basisschool. Onder begeleiding 
van muziek zongen ze uit volle borst "Oh Dennenboom" en "We wish you a 
merry christmas". Uiteraard lieten ook de ouders en andere aanwezigen zich 
horen. Daarna brak het moment supreme aan. Burgemeester Gebben nam de 
leiding om terug te tellen van tien naar nul om zo de lampjes in de kerstboom te 
ontsteken. Bij nul sprongen de meer dan 3000 lampjes aan. Overal klonk het het 
oh en ah luidkeels.

Na deze officiële handeling trok iedereen naar het terras van restaurant De Tijd 
voor de winterbarbeque in het kader van het 15-jarig jubileum van Dorpsbelang 
Wolfheze. Een grote tent, dezelfde dag nog geregeld door Jan Aalderink en de 
grote parasols van restaurant De Tijd boden voldoende bescherming voor de 
regen en soms hagel die regelmatig viel. Het weer kon zelfs het roosteren van 
marshmellows boven vuurkorven, maar in de stromende regen, niet 
weerhouden.

Dorpsbelang Wolfheze kijkt terug op een zeer geslaagd evenement. We hebben 
veel positieve reacties mogen ontvangen. Nogmaals gaat onze dank uit naar 
iedereen die een bijdrage heeft geleverd om dit mogelijk te maken.

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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Restaurant & Pannenkoekenhuis De Tijd
www.restaurantdetijd.nl

Tijd voor lunch, diner, vergaderen en meer

Koffietijd
High Tea

Lunch
Diner

Pannenkoeken

Fabian, Natascha & Ingrid

Openingstijden:

Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag vanaf 12.00 uur, zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur

Vanaf 1 april ook de vrijdagen vanaf 10.00 uur
Vanaf 1 juni elke dag open vanaf 10.00 uur
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Van uw wijkagent, Lucy Mons

Wijkagent Lucy Mons nu ook op Twitter

Wijkagent Lucy Mons is sinds 9 februari te volgen op twitter. Daarmee kan 
elke twitteraar op de hoogte blijven van het wel en wee omtrent politiezaken 
in Wolfheze. Maar via een direct message kunnen volgers Lucy ook zaken 
aandragen.

Twitter is een sociaal medium voor met name de mobiele telefoon. Met korte 
berichten kunnen deelnemers wetenswaardigheden de wereld in sturen. Iedereen 
die iemand volgt, krijgt dat bericht in beeld, kan erop reageren of het doorsturen.

Lucy Mons is op Twitter te vinden met de twitternaam @glm_l_mons. In haar 
tweede bericht liet ze volgers weten vandaag bereikbaar te zijn op de politiepost 
in het medisch centrum op het terrein van Pro Persona.

Iedereen die Lucy volgt kan uiteraard ook haar een bericht sturen. Handig om 
verdachte zaken direct aan de wijkagent te kunnen melden, naast de al gangbare 
wegen als e-mail en telefoon.

U kunt de twitterwaardigheden van Lucy ook volgen via internet. Ga dan naar 
http://twitter.com/glm_l_mons.

Waarschuwing voor oplichters

Samen met Dorpsbelang Wolfheze wil ik u graag waarschuwen over oplichters 
die momenteel weer actief zijn in onze omgeving. 

Deze mensen doen zich regelmatig voor als klusjesmannen die komen melden 
dat bijv. uw dak lekt of de schoorsteen niet meer zo recht staat. Zij willen deze 
mankementen graag voor u herstellen maar vragen hier heel veel geld voor. 

Het gebeurt ook dat zij een inspectie van uw huis of dak aanbieden. Tijdens deze 
inspectie kijken zij zeer goed om zich heen en komen soms later terug om uw 
spullen te stelen.

Een paar tips:

� vraag altijd om een legitimatie, naam en telefoonnummer van het bedrijf 
waarvoor men zegt te werken.

� Als u twijfelt, belt u dan het bedrijf en vraag om een bevestiging van de 
identiteit van uw bezoek.
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� Laat niet zomaar iemand binnen in uw woning. Vraag 
eventueel familie of de buren om bij dit bezoek aanwezig te 
zijn.

� Zeker ’s avonds niet zomaar de deur openen als u geen 
bezoek verwacht. Kijkt u eerst even of u de mensen 
(her)kent die voor uw deur staan.

� U kunt altijd de politie bellen als de zaak niet vertrouwt. Probeert u 
kentekens te noteren en eventueel een signalement van de mensen. 

� Als u op vakantie gaat of even een paar dagen weg bent, zorg dat er ’s 
avonds verlichting brandt en licht uw buren in. U kunt deze informatie 
ook doorgeven aan uw wijkagent. 

Hoe kunt u de politie bereiken?
� u belt 0900-8844 en geeft uw informatie door
� In spoedgevallen (zoals een inbraak) belt u 1-1-2.
� Als u de beschikking hebt over internet kunt u mailen met uw wijkagent: 

lucy.mons@gelderland-midden.politie.nl.
� U kunt ook een afspraak maken met uw wijkagent. 
       Dit kan ook via 0900-8844.

Alle informatie over deze mensen is welkom!!

Met vriendelijke groet,

Lucy Mons
Wijkagent Wolfheze
Politie Gelderland-Midden
Unit Renkum-Wageningen
 

Niet alleen oplichters zijn actief in 
de omgeving van Wolfheze, ook 
inbrekers slaan nog geregeld hun 
slag. Maak het hen niet te makkelijk 
en berg inbrekersgereedschap goed 
op, bijvoorbeeld ladders. Ideaal 
voor inbrekers om op de eerste 
verdieping te komen.
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Coaching

ACT/Mindfulness

Maak kennis met ACT, om onder andere  piekeren,

stress, neerslachtigheid en burn-out te verminderen.

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 ACT 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  - bij burn-out

• arbeidsgerelateerde problematiek - bij stress

Acceptance en Commitment is een wetenschappelijk bewezen effectieve manier

om bovenstaande klachten te verminderen

 EduConsult,Arnhem  www.educonsult.nu

026 3516238  info@educonsult.nu
                                                                                                                         attentie geen .nl, maar .nu)

                 

                   EduConsult biedt eveneens studiebegeleiding aan en diagnosticeert en behandelt jongeren

                  met dyslex. Voor de overige diensten kunt u de website raadplegen.           
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De Cito-toets!

Groep 8 heeft hem net weer achter de rug, de Cito-toets. Vele lezers zullen het 

gevoel van spanning nog kunnen oproepen, want  de Cito-toets is al meer 40 

jaar een bekend fenomeen in onderwijsland. De toets is  in 1965 ingesteld bij 

Koninklijk besluit. Door een centraal toetsingsinstituut konden de resultaten 

van de Nederlandse schoolkinderen worden gevolgd en geanalyseerd.

Dit jaar maken  162.000 leerlingen de Cito-toets en dat levert een bron van 

informatie op. Voor de individuele leerling, de school en het ministerie die de 

resultaten nauwgezet volgt. Met de groepsresultaten van dit jaar en de jaren 

ervoor in de hand, kan je op zoek naar trends. Waar zijn we sterk in en wat 

kunnen we verbeteren.

Kritiek op de toets is er al vanaf het begin. Je toetst alleen de cognitieve 

vaardigheden, het is een momentopname, de vragen zijn gesloten en laten 

geen ruimte voor eigen inbreng en creativiteit van het kind. Dat klopt 

allemaal. Er zijn dan ook scholen die voor andere toetsen kiezen of besluiten 

geen enkele toets te maken. Dit stuit op problemen bij het ministerie van 

onderwijs die de opbrengsten van elke school wil volgen. Tevens wil het 

voortgezet onderwijs van elk kind een schriftelijk bewijs van de 

eindopbrengsten van hun ontwikkeling.  Neem je als school geen toets af, dan 

wordt de leerling alsnog getoetst op het voortgezet onderwijs.

Volgend jaar gaat de Cito-toets afgenomen worden in april. Zo zijn, volgens 

de minister, de kinderen langer gemotiveerd. Na de Cito doen ze toch alleen 

maar de musical en kamp. Nou minister, voor de Wolfhezense kinderen geldt 

dat niet.  Zij werken lekker door, maken hun boeken uit, leren nog prima hun 

huiswerk, een afwisselend programma in de klas en motivatie genoeg! 

Voor ons maakt het niet uit wanneer de Cito-toets wordt afgenomen, we 

doen gewoon elke maand ons best!
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“Samen Boodschappen Doen” met de stichting 
“Hulpdienst Voor Elkaar” voor inwoners van de 
gemeente Renkum.

DE “Hulpdienst Voor Elkaar” is een vrijwilligersorganisatie die al ruim 30 jaar 
hand- en spandiensten verleent aan inwoners van de gemeente Renkum. De hulp 
wordt geboden aan mensen die dit incidenteel nodig hebben. De hulpvraag kan 
bestaan uit hulp bij begeleiding naar arts, therapeut, ziekenhuis, enzovoort, maar 
ook voor klusjes in en rond de woning, assistentie bij het invullen van een 
formulier, een wandeling maken met iemand in een rolstoel en nog veel meer. 

Er zijn ongeveer 45 enthousiaste vrijwilligers actief bij deze hulpdienst. We 
kunnen echter altijd nog meer vrijwilligers gebruiken. Op dit moment zijn we 
onder andere op zoek naar mensen, met een rijbewijs en een eigen auto, die 
bereid zijn met anderen boodschappen te gaan doen in het eigen dorp of daar in 
de buurt en vervolgens ergens een kopje koffie met elkaar te gaan drinken. Dit zal 
niet meer dan één ochtend of middag per week kosten. Ook als een vrijwilliger 
aangeeft dit één keer per twee, drie of vier weken te willen doen is dit al heel fijn! 

De “Hulpdienst Voor Elkaar” is met ingang van 1 januari 2012 namelijk gestart 
met het project “Samen Boodschappen Doen” binnen de gemeente Renkum.

De gemeente is hiervoor 
opgesplitst in 3 kernen, 
namelijk Renkum/Heelsum, 
Doorwerth/Wolfheze en 
Oosterbeek.

In deze kernen heeft de 
Hulpdienst een aantal 
vrijwilligers bereid gevonden 
om één keer per week 
gedurende een dagdeel, met 

twee of drie mensen die dat gezellig vinden, naar de winkels te rijden om daar 
samen boodschappen te gaan doen. 
Het is de bedoeling dat deze mensen zelf hun boodschappen uitzoeken.  Daarom 
moeten zij wel zelfstandig, eventueel met behulp van een rollator of wandelstok, 
kunnen lopen. Het is helaas niet mogelijk rolstoelen in de auto mee te nemen. 
Desgewenst wordt er aansluitend, met elkaar,  ergens een kopje koffie gedronken, 
om gezellig samen nog wat te praten.
Tenslotte wordt iedereen weer, met de boodschappen, thuis gebracht. De 
vrijwilliger kan de boodschappen zo nodig  nog even naar binnen brengen.
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Deze dienst wordt aangeboden tegen een vergoeding voor de vervoerskosten, 
namelijk € 0,30 per gereden kilometer, met een minimum van € 2,50 per 
hulpvrager. De hulpvrager betaalt dit rechtstreeks aan de vrijwilliger.
Als er ergens koffie gedronken wordt is dit voor eigen rekening. Verder zijn er 
geen kosten verbonden aan deze service.

Om gebruik te kunnen maken van “Samen Boodschappen Doen” kan elke 
inwoner van de gemeente Renkum bellen met het Steunpunt Vrijwillige Hulp, 
telefoonnummer 026-3335537. Het Steunpunt is bereikbaar op maandag, 
woensdag en vrijdag, tussen 09.00 uur en 11.30 uur.
Degene die de telefoondienst heeft op het Steunpunt noteert de naam, het adres 
en het telefoonnummer van de hulpvrager. 
Vervolgens wordt dit doorgegeven aan de telefoondienst van de “Hulpdienst 
Voor Elkaar”, die de hulpvrager en de vrijwilliger met elkaar in contact brengt, 
om de afspraken te maken.

Als iemand informatie wil of zich wil opgeven als vrijwilliger bij de “Hulpdienst 
Voor Elkaar” kan hij of zij contact opnemen met het secretariaat, telefoonnummer 

06-22453239.
Dit nummer is bereikbaar op alle werkdagen, tussen 09.00 uur en 11.30 uur.
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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!

www.henribloem.nl

Wijnkoperij Henri Bloem
Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem

Tel.: 026 – 4455220
Fax: 026 – 4455085

E-mail: arnhem@henribloem.nl
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De Heikikker

Eén van de markantste kikkers die we in de 

Nederlandse natuur kunnen aantreffen is de 

Heikikker. Ook in Wolfheze komt deze kikker voor. Na de winterslaap trekken 

de dieren snel naar het voortplantingswater. Wie in maart langs de Heelsumse 

beek wandelt heeft een gerede kans de Heikikker te zien of te horen.  De 

heikikker is een middelgrote kikker met een zeer spitse snuit, in tegenstelling tot 

de Bruine kikker. Ze kunnen zeer variabel gekleurd zijn. Ook heeft de Heikikker 

een duidelijk zichtbare lichte lengtestreep over de rug lopen. De Heikikker is een 

goede graver en hij bezit ook een relatief grote graafknobbel op zijn achterpoot. 

Door te graven kunnen ze zich beter beschermen tegen teveel aan zonlicht of om 

ondergronds te overwinteren. De mannetjes kleuren in maart, tijdens de paartijd, 

enkele dagen licht- tot fel blauw. In Wolfheze houden ze er een verborgen leven 

op na. Ze leven veelal in de bosranden, de beken en de heide. Ze stellen hoge 

eisen aan de waterkwaliteit omdat het een juiste zuurgraad moet hebben om de 

voortplanting geslaagd te laten verlopen. Dit is een constante zorg voor ons 

beheer. Natuurmonumenten streeft ook naar een goed beheer van de beken 

waarin de heikikkerpopulatie van Wolfheze goed kan gedijen. In Nederland 

wordt de Heikikker niet echt bedreigd in 

zijn voortbestaan. Maar het is wel een 

beschermde soort. Er is ons veel aan gelegen 

om de Heikikker in Wolfheze beter naar zijn 

zin te maken omdat de soort in Europees 

verband een zeer hoge beschermingstatus 

heeft. Mocht U in maart , op een 

zonbeschenen dag, langs de Heelsumse 

beek wandelen dan kunt u wellicht de 

blauwgekleurde mannetjes in het water 

aantreffen. Ook de roep is markant. Het is te vergelijken met lucht dat ontsnapt 

uit een onder water gehouden fles, of nog duidelijker, een scheet in bad. Na het 

voortplantingseizoen zullen ze het water verlaten op zoek naar geschikte 

voedselplekken waar ze jagen op slakken, spinnen, wormen, kevers, rupsen en 

zelfs vlinders. Wij wensen u een fijne wandeling langs de Wolfhezer 

beken toe en wees alert op bijzondere geluiden.

Roel van Ekeris, Medewerker beheerevaluatie
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Ongezien
Het Schild presenteert onzichtbaar theater...

Ongezien is een theatervoorstelling op locatie, waarbij zicht geen rol speelt. 
Onzichtbaar theater zonder podium, decor of tribune. Maar in een intieme 
cafésetting met maximaal 50 toeschouwers per voorstelling, waarbij bezoekers 
de scènes ondergaan door te luisteren, voelen, ruiken en proeven. De regie is in 
handen van Jack Nieborg, bekend van het Shakespearetheater in Diever. De 
tekst is geschreven door Gert Fokkens en de muzikale leiding ligt bij Hans 
Kaldeway. De première is op 17 maart en het doek valt op zaterdag 7 april. De 
voorstellingen worden gehouden op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 
om 20.00 uur en op zaterdag en zondag ook ’s middags om 15.00 uur.

Hare Majesteit de Koningin bezoekt op 17 maart 2012 de première van deze 
bijzondere theatervoorstelling in Wolfheze. De initiatiefnemers, makers en 
spelers zijn natuurlijk erg trots op haar komst! 

Aanleiding Ongezien
In 2012 bestaat Het Schild, centrum voor blinde en slechtziende ouderen in 
Wolfheze, een eeuw. Deze mijlpaal wordt gevierd door het uitbrengen van een 
bijzondere theaterproductie, voor alle (ziende, slechtziende en blinde) 
theaterliefhebbers, onder de titel Ongezien. De ontvangst voor de voorstelling is 
dan ook in Het Schild, waarna men geblinddoekt met de bus naar de geheime 
speellocatie wordt vervoerd. Voor mensen die niet geblinddoekt willen worden 
of bang zijn in het donker: bezoek de voorstelling niet!
 

Het verhaal
Ongezien verhaalt over de ontmoeting tussen een blinde kroeg accordeonist, en 
een klassiek geschoolde celliste. Er ontstaat een vriendschap tussen beiden, die 
overslaat in liefde. Maar zij draagt een geheim met zich mee. Niet zichtbaar voor 
de buitenwereld …

De Cast
De cast van Ongezien bestaat uit professionals uit de theater- en muziekwereld, 
waaronder Minka Zaal, Stef Agsteribbe, Dick van Veen, Liesbeth Groenwold en 
Paul Rittel. Zij worden uitgedaagd iets te doen wat ze nog nooit eerder hebben 
gedaan. Wat overigens voor iedereen geldt, want voor zover bekend is een 
onzichtbare voorstelling nog niet eerder vertoond! De (geheime) speellocatie is 
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door een team van decorbouwers onder leiding van Janco van Barneveld 
omgetoverd tot een bijzondere theaterlocatie.

Reserveren
Voor elke voorstelling zijn slechts 50 kaarten beschikbaar. Reserveren kan via 
reserveren@hetschild.nl of via de speciale reserveringslijn: 06-37222526 (op 
werkdagen van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur). Informatie over de voorstelling, de 
speeldata en de kaartverkoop vindt u op www.ongezientheater.nl. 

Wist u van het Schild:

• 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 1 april om 14.30 uur weer een klassiek kamerconcert in Het 
Schild wordt georganiseerd?

• Dat ook honden van harte welkom zijn op het terrein van Het Schild, mits 
aangelijnd?

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

• 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.

Bezoek en Opvang Service is op zoek naar nieuwe vrijwilligers!

Vrijwilligers zijn de motor van onze organisatie. Zonder deze mensen kunnen 

we gewoon niets doen. Hebt u het in u om eenzame mensen, mensen die 

chronische ziek zijn, mensen met dementie of een handicap een stukje 

invulling te geven in de week? Om zo de mantelzorger te ondersteunen. En 

wilt u uzelf verder ontwikkelen en daarbij iets echt betekenen voor een ander? 

Kortom: wilt U uw kwaliteiten inzetten samen met een enthousiast 

vrijwilligers team? Meldt U zich dan aan als vrijwilliger bij de Bezoek en 

Opvang Service.Voor informatie kunt u terecht bij:

Coördinator BOS/Solidez : Wietske Vissers/Tel: 0645193443/ 

Mail:vptz.bos@solidez.nl/ www.solidez.nl
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De Duizendjarige Den vertelde.

Vrijdag 10 februari jl. vond in Het Schild het 
‘Openingsfeest 100 jaar Het Schild’ plaats, de start van 
een jaar vol festiviteiten en activiteiten. Een feestjaar, 
omdat ‘Het Schild, centrum voor blinde en slechtziende 
ouderen’ aan de Wolfhezerweg 101 op 20 augustus a.s. 
precies een eeuw bestaat. 
Na het openingswoord door de directeur, de heer Frei, 
en korte toespraken van de burgemeester en de 
voorzitter van de Stichting Beheer Het Schild volgde 
buiten de onthulling van de fraaie mozaïek sofa. In de 
recreatiezaal kon men daarna genieten van de 
uitmuntende conference van de blinde Charlotte Glorie, 

een voorstelling die zij drie keer gaf. In de pas verbouwde Oranjerie speelde het 
orkestje ‘Die Flegel’ en overal kon royaal van hapjes en drankjes worden genoten. 
Een heel mooie start van het feestjaar, waarvan u het gehele programma kunt 
vinden op www.hetschild.nl.
Dit eeuwfeest is aanleiding om terug te gaan naar 1899 en de jaren daarna, als de 
basis wordt gelegd voor dit mooie ‘centrum voor blinde en slechtziende 
ouderen’.
De Duizendjarige Den wist hier alles van en hij heeft dit vroeger allemaal aan 
Ulbe doorgegeven. 

Aflevering 35: Een eeuw geleden; de komst van het ‘Te huis voor 
alleenstaande Blinden’

Nicolaas Martinus Schild, geboren op 30 maart 1845, is onderwijzer en wordt al 
op 25-jarige leeftijd blind. Hierna besluit hij zijn verdere leven te wijden aan het 
verbeteren van het lot der blinden. In 1898 wordt hij gekozen tot voorzitter van 
de, dan vier jaar bestaande, ‘Nederlandschen Blindenbond’, met als zetel Den 
Haag. Deze functie vervult hij tot 1908.
In 1899 sticht de heer Schild in Den Haag de ‘Vereeniging voor Nationale 
Blindenzorg’ en wordt daar tevens voorzitter van (zelf gebruikt hij graag de naam 
‘president’). 
Drie punten worden als doel gesteld:
1. Oprichting van een tehuis voor alleenstaande blinden.
2. Stichting van een fonds ter ondersteuning van blinden boven de 50 jaar.
3. Een renteloze-voorschotkas voor blinden. 
Deze vereniging bestaat niet meer, maar de eerste twee van deze in de statuten 
gestelde doelen worden tot werkelijkheid gebracht.
Het eerste doel wordt bereikt door oprichting van de Stichting ‘Te Huis voor 
alleenstaande Blinden’ op 30 maart 1904 te ’s-Gravenhage, waarvan de statuten 
notarieel worden vastgelegd op 19 oktober van dat jaar.
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Voorzitter van deze stichting is de heer Schild zelf, vice-voorzitter de 
burgemeester van Renkum Jonkheer Mr. Lodewijk Hendrik Nicolaas 
Nedermeijer, Ridder van Rosenthal, secretaresse Jonkvrouwe Louise 
Henriëtte Cornelia baronesse van Hoëvell en mejuffrouw Joanna 
Maria Desmons is penningmeesteresse. Gestart wordt met een 
grondkapitaal van ƒ 138,-.

De heer Schild en talrijke helpers trekken door het land om belangstelling te 
wekken voor de oprichting van dit tehuis. Eind 1904 is hierdoor al ƒ 10.000,- 

bijeen en een jaar later ƒ 16.000,-. In mei 1908 is voldoende 
kapitaal bijeengebracht om een mooi stuk grond te kopen: 
een 5 hectare groot terrein te Wolfheze(n) van de Erven van 
de heer Hellingman, een gedeelte van het grote landgoed 
Waldfriede. Voor 15 cent per vierkante meter wordt dit 
terrein, gelegen op 150 meter ten noorden van het station 
Wolfheze, eigendom van de vereniging.
In 1911 heeft men voldoende geld om met de bouw van een 
‘Te huis voor alleenstaande Blinden’ te beginnen en op 23 
maart vindt de publieke aanbesteding plaats N.M. door de 
architect Corn. L. de Koning, met als laagste inschrijving de 

som van ƒ 82.200,-. Het gehele plan bestaat uit een middengedeelte met twee 
vleugels, doch eerst wordt een middenstuk met één vleugel uitgevoerd.

Op zaterdag 19 augustus 1911 zou de eerste steen voor het gebouw worden 
gelegd door Z.K.H. Prins Hendrik, die beschermheer is van de Vereeniging voor 
Nationale Blindenzorg doch de Prins is door een sterfgeval in zijn familie 
verhinderd. H.M. Koningin Wilhelmina neemt die taak over. Zij spreekt bij deze 
eerste steenlegging de heilwens uit ‘dat dit huis velen tot zege moge zijn’. De 
steen die op de foto in de takels hangt vermeldt echter al de naam van de Prins: 
‘Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden legde op 19 aug. 1911 den eersten steen 
van dit Tehuis gesticht door N.M. Schild pres. der Nat. Blindenzorg’.

Op 28 juni 1912 wijzigt het bestuur bij de notaris de statuten uit 1904 van de 
Stichting ‘Te Huis voor alleenstaande blinden’. Artikel 3 luidt nu:
‘Dit tehuis moet een pension zijn, waaruit alle gestichtsgeest ten strengste 
geweerd is en waar alleenstaande blinden, onverschillig van welke belijdenis of 
leeftijd, een goede huisvesting en humane verpleging kunnen vinden. Zij die dit 
kunnen, betalen een billijke vergoeding, later bij reglement vast te stellen, terwijl 
onvermogenden kosteloos worden opgenomen’. In Artikel 4 worden de namen 
van de leden van de Raad van Toezicht genoemd: ‘Het Bestuur wordt bijgestaan 
door een Raad van Toezicht, waarin thans zitting hebben de heeren doctor J. 
Brevée te Oosterbeek, G. van Mesdag te Hilversum, Jos. van Raalte te Vlissingen, 
H.Z. Zegers de Bijll te Nijmegen en Jonkheer J. Beelaerts van Blokland te 
Oosterbeek’.

N.M. Schild
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De aankomst van Koningin Wilhelmina op het bouwterrein, vergezeld door de burgemeester van Renkum. 
Rechts de Oosterbeekse muziekvereniging ‘Nooit Gedacht’. Links achter de koningin een hofdame en daarachter 
de heer Schild.

De eerste steen hangt in de takels om door de Koningin te worden geplaatst. De Koningin draagt een zwarte 
rouwband voor het overleden familielid van Prins Hendrik. De heer Schild staat klaar om zijn toespraak te 
houden.
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Dinsdag 20 augustus 1912, een jaar en een dag na de eerste 
steenlegging, vindt de plechtige opening van het tehuis plaats door 
Z.K.H. Prins Hendrik. Voor de ingang heeft zich het Oosterbeekse 
muziekgezelschap ‘Nooit Gedacht’ opgesteld die als de Prins per 
rijtuig het terrein oprijdt hem met het Wilhelmus begroet. De 
inwijding heeft in de benedenzaal plaats, waar de heer Schild een 
treffende rede houdt. Daarna brengen twee blinden, de zanger Caron begeleid op 
de piano door de organist De Rijp, een inwijdingslied ten gehore. Na het gebouw 
bezichtigd te hebben schrijft de Prins zijn naam in het 'Gulden Boek'. Ter 
gelegenheid van de opening schenkt de Prins ƒ 50,- aan het nieuwe tehuis.

Het tehuis begint met 29 inwonende blinden en is duidelijk bedoeld voor alle 
gezindten en heeft een strikt neutraal karakter. Voor onvermogenden is het 
wonen kosteloos, terwijl van degene die het betalen kan een billijke vergoeding 
wordt gevraagd. Er zijn kamers 1e, 2e en 3e klas en ook de eetafdeling heeft drie 
klasse-afdelingen die door het openzetten van de schuifdeuren daartussen kan 
worden veranderd in een grote conversatiezaal. Voor 'blindenarbeid' zijn twee 
kamers gereserveerd en de keuken is buiten het gebouw geplaatst om de 
etenslucht niet binnen te krijgen.
Een eigen elektrische installatie zorgt 
voor het opwekken van de stroom 
voor de verlichting en voor het 
oppompen van het water. Uit een 20 
meter diepe put wordt het water 
opgepompt naar een groot 
drukreservoir in de kelder van het 
hoofdgebouw. Aan de huisleiding zijn 
meer dan 50 tapplaatsen verbonden, 
niet meegerekend de verschillende 
brandkranen op elke verdieping. Het 
gebouw wordt verwarmd door middel 
van een centrale verwarming met 
laagdrukstoom. Voor het gebouw is 
een bloementuin aangelegd. Een 
tweede gedeelte is boomgaard. Een 
moestuin om groenten, fruit en 
aardappelen in eigen teelt te kweken 
bevindt zich achter het gebouw. 
De gemiddelde leeftijd van de eerste 
bewoners is 48 jaar; de jongste 
bewoonster, Antje Rendering, is 20 
jaar en de oudste, Clazina de Steur, 75 
jaar.

Op de veranda na de openingsplechtigheid op 20 
augustus 1912. v.l.n.r.: mevr. v.d. Kloot (directrice), 
Z.K.H. Prins Hendrik, Jhr. Nedermeijer, Ridder van 
Rosenthal (burgemeester van Renkum), een onbekende 
dame en een onbekend meisje, freule van Hoëvell 
(secretaresse), de heer Schild (voorzitter) en mej. 
Desmons (penningmeesteresse). Foto Van Leer, 
voorpagina van het tijdschrift ‘De Prins’ van 31 
augustus 1912.
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De naam  ‘Het Schild’.

In het begin van de jaren vijftig wordt er een prijsvraag uitgeschreven 
onder de bewoners voor een nieuwe naam van het tehuis, toen ‘Tehuis 
voor Blinden’ genaamd. Het wordt Huize 'Het Schild'; symboliserend 
enerzijds de bescherming en de geborgenheid en anderzijds het 
vertrouwen en de bemoediging die een schild biedt. Tevens herinnert de naam 
ook mooi aan de oprichter, de heer Schild.

Op deze ansichtkaart is het tehuis afgebeeld op de dag van de opening, met de vlag in top boven de hoofdingang. 
De foto is genomen op het moment dat de hoge gasten de veranda opkomen om te poseren voor de foto hiervóór. 
Foto Haagsch Illustratie & Persbureau - kaart nr. 4809.

Gezocht: organisatoren voor Sint Maarten

11 november was weer plezier voor jong en oud maar vooral voor de 
kinderen was het weer een  groot avontuur. Iedereen kon zich lekker 
warmen bij de vuurkorven. 
Daar Jozephien Huibers en Carool Hoogendoorn dit jaren met plezier 
geregeld hebben is het weer eens tijd het stokje door te geven. Het 
afgelopen jaar heeft Kathy Guilik meegeholpen maar alsnog zijn wij op 
zoek naar twee enthousiastelingen die St. Maarten voor de kinderen 
voort willen zetten. 
Voor informatie: Jozephien Huibers 06-22316350  en
Carool Hoogendoorn 06-36313600       
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Fitness in Wolfheze, dichtbij en zonder poeha
Door Jan van den Bos

Al eerder besteedde Wolfskreet aandacht aan de mogelijkheden die er voor 
dorpsbewoners zijn om aan fitness te doen op het terrein van Pro Persona. Omdat 
dat alweer een tijdje geleden is en omdat de mogelijkheden verruimd zijn, 
besteden we graag nogmaals aandacht aan het bewegingscentrum waar ook u als 
dorpsbewoner, van harte welkom bent.
Het bewegingscentrum, waar het fitnesscentrum onderdeel van uitmaakt, vindt u 
op het terrein in Wolfheze, naast sportzaal De Brug. 
Wij spraken met twee medewerkers van het centrum, Roel van Maasakkers en 
Vernon Pieters.

Waarom een Fitnesscentrum?

Vernon: ‘Bewezen is dat lichamelijke inspanning een gunstige invloed heeft op 
hoe mensen zich voelen. Uit onderzoek is ook gebleken dat bewegen net zo 
stemmingsverbeterend kan werken als medicijnen. Bewegen is gezond voor 
lichaam en geest. Er zijn dan ook diverse initiatieven die het doel hebben cliënten, 
maar ook medewerkers en anderen die dat willen, de gelegenheid te bieden in 
beweging te komen. Van hardlopen tot nordic walking en dus ook fitness.’ 

Roel: ‘Het bewegingscentrum zet zich in om op een kleinschalig en kwalitatief 
hoogwaardig niveau fitnessactiviteiten aan te bieden. Op een betrouwbare, 
veilige en laagdrempelige manier kan iedereen werken aan zijn of haar 
persoonlijke doelen op het gebied van bewegen. Zeg maar dichtbij en zonder 
poeha.’

Vernon: ‘Het bewegingscentrum beschikt over moderne kracht- en cardio 
apparatuur. Een combinatie van beide geeft een optimaal bewegingsresultaat. 
Naast de fitnesszaal zijn er ruime kleedkamers waar na het sporten een 
verfrissende douche genomen kan worden. Ook beschikken we over kluisjes en 
een koffiekamer.’ 

Roel: ‘Door de kleinschaligheid kunnen wij bezoekers persoonlijke begeleiding 
bieden. Er komen bij ons bijvoorbeeld mensen uit het dorp die uitbehandeld zijn 
bij een fysiotherapeut. Met name met nek-, rug- en schouderklachten. Die kunnen 
we verder helpen met gerichte oefeningen.’

Vernon: ‘Wij hebben nog wel wat plek voor nieuwe bezoekers, bijvoorbeeld uit 
het dorp. Samen met de buurman aan de slag gaan stimuleert, het is veel leuker 
als het centrum bruist van de activiteit. U bent welkom dus.’

Wat u moet weten over het Fitnesscentrum

• Trainen gebeurt onder professionele begeleiding.
• Wie in het Fitnesscentrum gaat sporten krijgt een persoonlijk en in 

overleg op maat gemaakt fitnessprogramma. 
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Stationswinkel 

Wolfheze
tel: 026 - 4820484

Uw vriendelijke dorpswinkel

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

Onze diensten:
� Beperkt assortiment 

geneesmiddelen
� Stomerijdienst Peelen
� Postagentschap
� Boodschappen bezorg-

service in heel Wolfheze

Het Spoortje
Openingstijden
Stationswinkel
Het Spoortje

Di. t/m vr. 11.00 - 20.00 uur
Za. en Zo.14.00 - 20.00 uur
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• Om dit persoonlijke programma te kunnen opstellen, nemen we tijdens 
een van de eerste bezoeken een fitheidstest af.

• Benodigdheden: Sportschoenen, sportkleding, een handdoek en 
eventueel een flesje water. 

Kosten

Kosten, per maand, voor dorpsbewoners en andere geïnteresseerden:
€ 17,50 één keer per week
€ 25,- twee keer per week
€ 30,-  drie/vier keer per week
€ 15,-  intake en fitheidstest

Wanneer?

Voor dorpsbewoners en andere 
geïnteresseerden:
Maandag  16.00-18.00 uur
Woensdag  18.00-18.00 uur
Donderdag  16.00-18.00 uur
Zaterdag 09.00-10.00 uur

Voor cliënten, dorpsbewoners 
en andere geïnteresseerden:
Maandag  18.30-20.30 uur
Woensdag  18.30-20.30 uur
Zaterdag  10.00-12.00 uur

Informatie en aanmelding

Meer informatie en of aanmelding kan via het Bewegingscentrum. 
Het Bewegingscentrum is telefonisch bereikbaar via het algemene nummer (026) 
483 31 11, toestel 415, 416 of 417.
Of via bewegingscentrum@propersona.nl

Postadres

Bewegingscentrum, Wolfheze 2, 6874 BE Wolfheze

En dan nog dit:

Wij zoeken vrijwilligers/clubleiders voor ondersteuning bij het recreatieve fitness

• Heeft u affiniteit met fitness?
• Zou u het leuk vinden om de fitnessinstructeur te ondersteunen bij het 

begeleiden van cliënten?
• Bent u beschikbaar op maandag, woensdag en/of donderdagavond van 

18.30 tot 20.30 uur en/of de zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur?
• Dan praten wij heel graag met u verder! 
• Als u contact opneemt maken we een afspraak!
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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

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: info@vanedeass.nl

www.vanedeass.nl

l:\_W...\logovanedeass.jpg
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Regency Country Dances in Wolfheze

Veel mensen kennen de prachtige bals uit de tijd van Napoleon en de Regency 
periode (1795-1830). In de literaire werken van de Britse schrijfster Jane Austen - 
zoals 'Pride & Prejudice' en 'Sense & Sensibility' - worden deze sociale 
happenings uitvoerig beschreven.

Altijd al eens willen weten hoe er werd 
gedanst aan het begin van de 19e eeuw? 
En misschien zelf willen leren zo te 
dansen? Nu kan dat!

In het dorpshuis 'De Burcht' in Wolfheze 
worden iedere tweede zondag van de 
maand Regency Country Dance 
bijeenkomsten georganiseerd. De eerste 
bijeenkomst was op zondag 12 februari 
2012. 
De volgende bijeenkomsten zijn op 8 april (i.v.m. Pasen mogelijk andere datum), 
13 mei en 10 juni. Na de zomer wordt het dansen weer verder opgepakt. 
Aanvang 13:30 uur - zaal open om 13:00 uur.

Het doel is om in gezellig groepsverband en in eigen tempo dansen te leren zoals 
'La Boulangere', 'Hole in the Wall' en 'Mr. Beveridge's Maggot'. Aan de hand van 
filmpjes, documentatie en ervaringen van andere deelnemers worden basispassen 
en dansen geleerd. De bijdrage per persoon is € 5,- per les en is uitsluitend om de 
zaalhuur te bekostigen. 

Meer informatie - onder andere hoe aan te melden en route - is te vinden op 
www.wolfheze.nl. 

De organisators
Jacqueline Kramer, Saskia Giesbers en John van der Stap



- 32 -

Verzorging, Verpleging of 
Thuiszorg

in de
Gemeente Renkum?

ZORGSERVICETHUIS is een erkende en gecertificeerde 
zorginstelling die op persoonlijke - en flexibele basis zowel 
Huishoudelijke verzorging en Persoonsgebonden Budget als 
Zorg in Natura levert. 

Graag zijn we er voor u, met een klein, betrokken team. Wilt u 

samen met ons werken aan uw welzijn en welbevinden? Heeft 

u ondersteuningsvragen of direct zorg nodig?

Hier volgen onze contactgegevens:

Wolfhezerweg 120-9, 6874 AW Wolfheze

T 026 - 482 0009 - F 026 - 4820099

E info@zorgservicethuis.nl

W www.zorgservicethuis.nl  
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Website Gelderland in Beeld geheel vernieuwd

�De website Gelderland in Beeld, met daarop de gedigitaliseerde beeldcollectie 
van de Gelderland Bibliotheek, is geheel vernieuwd. Op de website zijn ca. 60.000 
ansichtkaarten, foto’s en gravures te zien met historische afbeeldingen van bijna 
alle steden en dorpen in Gelderland. De beeldbank is onlangs uitgebreid met 
interessant nieuw beeldmateriaal, zoals de schenking van ongeveer 600 
prentbriefkaarten en foto’s van Gelderland van de heer A. Kolkman uit Rheden 
en de complete ‘atlas van Blaeu’ (Atlas Maior). Deze historische wereldatlas uit de 
17e eeuw kan op groot formaat binnen een speciaal venster� worden bekeken en 
virtueel worden doorgebladerd. De overige historische afbeeldingen kunnen 
verder in verschillende groottes op het scherm worden getoond. Ook is het 
mogelijk om van de meeste afbeeldingen op de website downloads en prints te 
bestellen in verschillende formaten.

Het adres van de website is: www.gelderlandinbeeld.nl

Dorpsfeest in Wolfheze Dorpsfeest in Wolfheze Dorpsfeest in Wolfheze

De Vrienden van de Klaproos, dorpsbelang en Pro Persona hebben de handen 
ineen geslagen. We zijn samen een feestcommissie gestart om van een 
gezamenlijk dorpsfeest in Wolfheze een feit te maken! Op zondagmiddag 24 juni 
is het zover. We willen het programma nog even geheim houden, maar feestelijk 
zal het zeker zijn. Het allereerste, gezamenlijk georganiseerde dorpsfeest zal 
plaatsvinden in en om openluchttheater ‘De Klaproos’, op het terrein van Pro 
Persona in Wolfheze. 
Schrijf de datum vast in uw agenda en houdt uw brievenbus in de gaten dit 
voorjaar, voor meer informatie over deze feestelijke gebeurtenis!

Met vrolijke groeten, de feestcommissie
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Hubo Willemsen

Cardanuslaan 28                                                     Doorwerth
Tel: 026 - 3336571                                            Fax 026-3336329

www.hubowillemsen.nl

Openingstijden:
Maandag   13.00 - 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag   09.00 - 17.00 uur

In Wolfheze bezorgen wij gratis aan huis
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2012 WORDT HET JAAR VAN TV DE SLENK

Waarschijnlijk de kleinste tennisvereniging van onze gemeente Renkum, maar 
wel de gezelligste. Wij hebben 6 gravelbanen en 1 kunstgrasbaan. Dat is heel veel 
voor een kleine club. Dat houdt dan ook in dat je praktisch altijd kunt spelen.
Een nieuw jaar, een nieuwe lente, een nieuw bestuur met heel veel ambities.
En tennissen moet je niet gedwongen worden, maar je moet het gewoon leuk 
willen vinden.
Iets over de Slenk, naast de competitie organiseert de Slenk een aantal toernooien, 
vaak niet onder de vlag van de KNLTB. Dat houdt in dat er gezellig getennist 
wordt zonder dat de rating wordt aangetast.
Nu organiseert de Slenk voor het 13e jaar een vrijdagmiddagtoernooi.
Helaas worden mensen ouder en gaan een andere sport bedrijven. Dat geldt ook 
voor de deelnemers aan de vrijdagmiddag.
Op de vrijdagmiddag voert relaxed spelen de boventoon en om dan niet elke 
week te hoeven spelen is het prettig een paar teams extra toe te voegen.
Leden, niet leden , het maakt niet uit, u kunt zich gewoon opgeven.
Even duidelijk stellen hoe het op vrijdagmiddag er aan toegaat.

- Er is een A-poule en een B-poule, sterk en minder sterk, de teams 
kunnen   promoveren en degraderen.

- Er wordt een damesdubbel, een herendubbel en 2 mixen gespeeld. De 
wedstrijden

      duren een uur. We spelen normaal van 14.00 uur tot 17.00 uur.
-     Daarna gezellig drinken en snacken.

Nog een andere bijzonderheid is dat wij bijna altijd mooi weer hebben en dan is 
het lekker toeven op de Slenk.
Voor degenen die niet weten waar ze de Slenk moeten zoeken, de Slenk is 
gelegen aan de Duitsekampweg 43 in Wolfheze.
Met de aankomende nieuwbouw in Wolfheze, zullen ook de daar wonende jonge 
gezinnen, jeugd en senioren zich vlug thuis voelen bij de Slenk.
Kunt u zich vinden in deze uitnodiging geef u dan op.
U kunt e-mailen naar Alice Vale, mail: Alice@vale.nl en Stef Vrolijk, 
mail:stef.vrolijk@hetnet.nl

Jeugd Wodanseck in de Raadzaal

Maandagavond 12 maart vulde de raadzaal in het gemeentehuis van de gemeente 
Renkum zich met jeugdige voetballers van S.V. Wodanseck. Op deze manier 
maakte Wodanseck duidelijk hoe groot het belang van de voetbalvelden in ons 
dorp zijn voor het regelmatig sporten en bewegen van onze jeugd.
De gemeenteraad begon aan de behandeling van de Sportnota van de Gemeente 
Renkum. Een nota waarin ondermeer als doelstelling staat dat de bevolking meer 
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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

algehele voetenzorg en gespecialiseerd in 
diabetische- en reumatische voetverzorging

 maar óók cosmetische behandelingen, 
of een ontspannende voetreflexmassage  

aanrader :
 een verfrissende peeling en masker voor de voeten

Bel voor een afspraak : tel:06-55502718
Adres : Wolfhezerweg 120/67,  Wolfheze, www.voet-en-zorghazeleger.nl
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‘VOORLEESONTBIJT’

Woensdag 18 januari begonnen de Nationale Voorleesdagen en daarom mochten 
alle kindjes van SKAR locatie “Mozaïek” die dag in pyjama naar de opvang 
komen. De Leidsters van de Mozaïek hadden voor deze dag een voorleesontbijt 
georganiseerd.
Toen alle kindjes binnen waren, was er een grote ontbijttafel, gezellig versierd 
door de leidsters die ook in pyjama waren. Daaraan werd gezellig ontbeten met 
z’n allen. Voor groot en klein was er iets lekkers te eten. Broodjes, knakworstjes, 
druiven enz. Aansluitend werd er voorgelezen uit het prentenboek van het jaar: 
Mama kwijt. Het was een hele gezellige ochtend met een lekker ontbijt en een 
leuk verhaal. 

Vervolg Jeugd Wodanseck in de Raadzaal

moet gaan bewegen en sporten, maar waarin tegelijkertijd voorgesteld wordt de 
voetbalvelden in Wolfheze te sluiten.
Martin de Graaff voerde het woord als voorzitter van Vereniging Dorpsbelang 
Wolfheze en Harrie van de Ven als voorzitter van Wodanseck. Beiden maakten 
duidelijk dat sluiten van de voetbalvelden zonder enige twijfel zal luiden tot juist 
minder bewegen en minder sporten. Niet alleen onder de Wolfhezer jeugd maar 
ook onder de andere doelgroepen die volgens de sportnota juist meer zouden 
moeten gaan sporten en bewegen..
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Beste dorpsgenoten,

Als je in het centrum van een dorp een vervallen oude supermarkt gaat 

opknappen dan is dat vragen om aandacht. Niet dat we aandacht te kort 

kwamen. Maar we merken het als we er bezig zijn. Velen van jullie zijn al een 

praatje komen maken en nog meer mensen zijn nieuwsgierig naar wat er nu 

allemaal gaat gebeuren. En das natuurlijk niet gek. Het is zelfs leuk.  Vandaar dat 

we er nu eindelijk toe gekomen zijn eens uit de doeken te doen wat we van plan 

zijn. 

De winkel in oude glorie herstellen zit er helaas niet in voor ons. Het woonhuis 

zoals de familie van Dugteren het bewoonde zullen we wel weer op die manier 

gaan gebruiken. Het woongedeelte zit achter de supermarkt en is vanaf de 

Wolfhezerweg niet zichtbaar, maar wel vanaf de Heelsumseweg. De aanvoer van 

goederen voor de winkel werd vanaf de Heelsumseweg geregeld. Die ruimte 

zullen wij als inpandige schuur gaan gebruiken.  De bovenverdieping is voor ons 

gezin wat te klein met vier slaapkamers.  Bovendien moesten de kozijnen 

vervangen worden en was er onvoldoende geisoleerd. Dat bracht ons ertoe te 

besluiten de bovendverdieping geheel te vervangen. Dit gold ook voor de 

voorkant van het pand dat met alle glazen puien en platte daken niet echt een 

fraai aanzicht geeft.  De archtitect van Finnhouse, een bedrijf dat Finse houten 

woningen levert, maakte voor ons het ontwerp, waarbij de oorsponkelijke muren 

en funderingen als uitgansgpunt werden genomen en het pand meer als eenheid 

moest worden omgevormd. Met onze complimenten en die van de gemeente 

Renkum die het ontwerp in een keer goedkeurde. De bovenverdieping wordt 

naar voren gebracht en de platte delen naar achteren.  Bijgaand het plaatje zoals 

het er ongeveer uit moet gaan zien. 

De ruimte die overblijft in het supermarktgedeelte gaan we opdelen in een aantal 

kleinere kamers.  Het plan is een vergaderruimte te realiseren, een kleine 

stilteruimte, twee Bed & Breakfastkamers en een wat grotere Leef!ruimte. Daar 

kan worden geleefd, ontbeten, gespeeld, gechild…. Een knapperend vuurtje in de 

kachel een warm gesprek. 

Het idee voor een Leef!ruimte komt voort uit onze betrokkenheid bij een 

beweging in Arnhem Noord die Leef! heet. Leef! is ontstaan uit het verlangen van 

christenen in de wijken Hoogkamp, Burgermeesterswijk en Heijenoord om elkaar 

te ontmoeten en in de eigen wijk ook ontmoetingen aan te gaan met mensen die 
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geen kerken bezoeken. Dit heeft geresulteerd in bijeenkomsten in het KKC in Het 

Dorp waar eens in de maand op zondagmiddag Leef!bijeenkomsten worden 

gehouden. Dit voorziet in een behoefte. Doel is hiermee een open gesprek aan te 

gaan over geloof en de wezenlijke dingen van het leven.  Verder worden er voor 

kids activiteiten georganiseerd en zijn er onder meer doordeweekse 

gespreksgroepen.  Als bij wijze van spreken het zusje van Leef! Arnhem willen 

wij dergelijke activiteiten in Wolfheze organiseren.  Maar zover zijn we nog lang 

niet. Eerst maar eens zien dat we er als gezin kunnen gaan wonen. Als alles een 

beetje volgens planning verloopt zouden we in de zomervakantie over kunnen. 

Aangezien we zoveel mogelijk zelf doen is het soms lastig in te schatten hoeveel 

tijd het opbouwen kost. Via deze weg of via digitale middelen zullen we 

Wolfheze op de hoogte houden.. Op de Faceboekpagina van Maarten Nijeboer is 

e.e.a. te volgen over de verbouw. 

Op www. Leef-Arnhem.nl meer informatie over de achtergronden van Leef! 

Hartelijke groet, Familie Nijeboer, Wolfhezerweg 84

Zoals het was……

Zoals het ongeveer moet worden…
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Maandag:

Vanaf 07:30 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
Kindergymnastiek en turnen
Training pupillen
Zwem ABC (RZC 0317-312763)
Badminton
Tweewekelijks Bridgen (4821570)
Zang en Vriendschap (4821556)
Holistische Ontspanningsmassage

3348150
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
20.30 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)
Volleyballen

Gymnastiekzaal Balijeweg
De Burcht
De Burcht
De Burcht
Zwembad Gelderse Roos
Zwembad Gelderse Roos
De Burcht
Zwembad Gelderse Roos
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 
21.00 tot 23.00 uur

Spreekuur gebiedsagent
Volleyballen (026-4821236)

Medisch centrum Wolfheze
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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WAT BIEDT CAMPING LINDENTIOF ?

Íoeriíische plaatsen voor caravans, campers en tenteo.

Sèizoènplaatsen en voorsèizoenplaatsën.

Alle plaatsen ztn zeer ruim en autowij.
Parkeren op apaÍe parkeeÍplaats.

unie* sanitaiÍgetouw. Eeí hout stapel tlouwhuisie !il Lilouwor,
mot gràsdak. Hel gebouw hoefr vloerverwarming en is voortien
v6n zonneboilèr,solartubes en LED-verlichtíng.

Speeltuintje met airtrampotine.

Receplie en leÍÍas mel kleinschaliq verftoop en

deriireÍ.ll




