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Kwartaalblad voor Wolfheze

- De Buunderkamp

- Marathon Man

- Herinnering Masja   
Jansen

- Bordenkap  Hazeleger

- De Airborne bank

- En meer...

Met in dit nummer o.a.:

Het “bordenwoud” op het Plein



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 onze koningin.Afbeelding voorpagina:
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De redactie

Beste dorpsgenieters, 

- Colofon -

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

 
Uitgave september 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 december 2012
 Inleveren kopij vóór 1november 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.

Voor u ligt weer een goed gevulde Wolfskreet. 

De Duizendjarige Den had even geen inspiratie meer, maar gelukkig haalde 
Masja Jansen herinneringen op aan de tijd dat zij in Wolfheze opgroeide. Wie 
geïnteresseerd is in de historie van ons dorp kan in oktober meewandelen met 
Helen Trouwhorst om alles over de Buunderkamp te weten te komen.

Met de Olympische Spelen nog vers in het 
geheugen – we hebben zelfs een foto van een 
opmerkelijk bliksembezoek van de 
Olympische zeilers aan ons hoog en droog 
gelegen dorp – hebben we ook aandacht voor 
een wel heel bijzondere sporter in ons dorp. In 
een uitgebreid interview maakt u kennis met 
onze eigen wel heel bijzondere marathon loper.

Daarnaast ook de nodige oproepen. De 
Beatrixschool zoekt vrijwilligers om de Crea 
Middag nieuw leven in te blazen. Er wordt 
weer een Running Dinner georganiseerd. En 
zoals altijd in de nazomer zijn er de nodige 
herdenkingen van de Airborne landingen en 
wat daarop volgde.

De boswachter van Natuurmonumenten was 
nog met vakantie maar toch is er aandacht voor 
de natuur rondom ons dorp. In het hakblok 
aandacht voor het gebrek aan discussie over 
wel of geen wilde zwijnen op de Reijerscamp.

Dit en nog veel meer in deze Wolfskreet.

Wij wensen u veel leesplezier.
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Dorpsbelang niet voor of tegen komst zwijnen naar 
natuurgebied Reijerscamp

In de afgelopen periode zijn bij Dorpsbelang Wolfheze vragen 
binnengekomen over het standpunt van de vereniging t.a.v. de mogelijke 
komst van wilde zwijnen naar natuurgebied Reijerscamp. Tijdens een 
visiebijeenkomst van Natuurmonumenten op 25 juni jl. werd duidelijk dat 
het ecoduct over de A12 vanaf oktober een passeerbare doorgang wordt voor 
edelherten. Voor wilde zwijnen blijft het ecoduct vooralsnog een 
onneeembare barrière. Dorpsbelang Wolfheze is niet voor of tegen de komst 
van wilde zwijnen naar de Reijerscamp, zolang aan een 
aantal voorwaarden is voldaan.

Ook Dorpsbelang is er zich terdege van bewust dat de 
komst van wilde zwijnen, zonder afdoende maatregelen, tot 
overlast en schade kan leiden voor het bewoonde en 
agrarische gebied van Wolfheze.
 
Dorpsbelang is echter niet voor of tegen de komst van wilde zwijnen. De op 25 
juni j.l. gehouden visie-avond van Natuurmonumenten liet een duidelijk 
wisselend beeld zien t.a.v. de wenselijkheid of juist onwenselijkheid van de 
mogelijkheid voor wilde zwijnen om het ecoduct over de A12 te passeren. Ook de 
stemming waaraan een vragensteller refereert op onze website liet duidelijk die 
tegenstelling zien. In juni 2010 werd op de website de stelling voorgelegd: 
Wolfheze wil geen hangplek zijn voor wilde zwijnen na openstelling van het 
ecoduct over de A12. Daarop kwamen 37 stemmen binnen waarbij 38% van de 
stemmers het eens was met de stelling en 62% oneens. Uiteraard kunnen uit het 
aantal stemmen vraagtekens gezet worden bij de representativeit, maar het geeft 
wel een beeld.
 
Dorpsbelang Wolfheze behartigt de algemene belangen van het dorp en haar 
inwoners. Zeker wanneer de tegenstellingen duidelijk zijn zoals bij dit onderwerp 
- dat geldt bijvoorbeeld ook voor eventuele nieuwbouw in Wolfheze - kiest 
Dorpsbelang niet voor of tegen. Zij staat voor het algemeen belang van het dorp 
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en haar inwoners, waarbij zowel argumenten voor als tegen een rol 
spelen.
In het concrete geval van wilde zwijnen betekent dit dat 
Dorpsbelang niet tegen de komst van wilde zwijnen naar de 
Reijerscamp is, zolang wordt gewaarborgd dat het dorp en het 
agrarisch gebied van deze dieren wordt gevrijwaard, op welke wijze dat ook is. Of 
als zodanige afspraken zijn gemaakt met belanghebbenden dat anderszins tot een 
aanvaardbare oplossing wordt gekomen.
 
Het bestuur is er van overtuigd dat Natuurmonumenten in haar op te stellen visie 
rekening houdt met de zorgen die worden en zijn geuit. Daarnaast is tijdens de 
bijeenkomst op 25 juni duidelijk aangegeven dat het ecoduct over de A12 vanaf 
oktober enkel een passeerbaar raster wordt voor het edelhert. Voor wilde zwijnen 
blijft de Reijerscamp vooralsnog onbereikbaar. Vooralsnog betekent in die zin dat 
openstelling voor wilde zwijnen uitsluitend aan de orde kan zijn als zij de 
Reijerscamp niet kunnen verlaten. Dat is althans de randvoorwaarde die de 
provincie Gelderland Natuurmonumenten heeft gegeven voor openstelling van het 
ecoduct voor deze dieren.

In de nu lopende periode wordt de visie op de Reijerscamp uitegewerkt, in 
samenspraak met een klankbordgroep die tijdens de visiebijeenkomst op 25 juni 
is gevormd. In deze klankbordgroep zitten zowel bewoners als (agrarische) 
ondernemers. Natuurmonumenten wil nog dit jaar een uitgewerkte toekomstvisie 
aan de inwoners van Wolfheze presenteren.
 

Themabijeenkomst over toerisme en recreatie
Dorpsbelang Wolfheze houdt op donderdag 15 november een themabijeenkomst 
over toerisme en recreatie in Wolfheze. De avond, in de vorm van een debat, heeft 
plaats in De Burcht en begint om 19.30 uur. Tijdens de avond wordt 
gediscusieerd over de vraag of het wenselijk en mogelijk is de toeristische en 
recreatieve potentie van Wolfheze beter te benutten en zo ja, op welke wijze dat 
gerealiseerd kan worden.

Voor de bijeenkomst worden alle ondernemers en initiatieven uitgenodigd die 
momenteel een rol vervullen in het bieden van ontspanning en activiteiten, 
verblijfsaccommodatie, horeca, cultuur, instellingen en overheden. Ook inwoners 
van Wolfheze zijn van harte welkom om hun visie te geven op dit onderwerp.

Wolfheze wordt in de komende jaren omgevormd tot een officiële TOP-locatie 
(Toeristisch Overstap Punt). De eerste tekenen daarvan zijn al zichtbaar door het 
meer nadrukkelijk aangeven van bezienswaardigheden en natuurgebieden rondom 
het station. Daarnaast vormt de omgeving van het station nu al een centraal punt 
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voor wat betreft wandel- en fietsroutes. De geplande realisering van 
het Dorpsplein in 2013 is ook een stap daarin.

Ook qua verblijfsaccommodatie vindt er een toename plaats in 
mogelijkheden voor de toerist en recreant. Binnen het Wolfhezer 

gebied zijn een aantal hotels te vinden, een camping en ook het aantal 
mogelijkheden voor Bed & Breakfast neemt toe.

Er zijn echter ook in de huidige situatie een aantal knelpunten te benoemen. De 
Stationswinkel vervult een centrale rol in het bieden van informatie richting 
recreant en toerist. Op zondag is de winkel echter - begrijperlijkerwijs vanuit de 
ondernemer gezien - gesloten. Op die dag ontbreekt voor de toerist verdere 
informatie. De vraag kan gesteld worden hoe dit is op te lossen. 

Het centrale plein in het dorp lijkt een bordenwoud. ANWB richtingwijzers, 
groene richtingwijzers richting accommodaties en bijzonderheden, plattegrond 
fietsroutenetwerk, bord van het Molenbeeksepad, gele richtingaanwijzers, 
behorend bij het bord over bezienswaardigheden in de omgeving, het kastje van 
Dorpsbelang. Het lijkt voor de toerist en recreant bijna onmogelijk om daarin iets 
van zijn of haar gading te vinden. Wellicht is de herinrichting van het Dorpsplein 
de uitgelezen kans om hierin structuur aan te brengen.
Toerisme en recreatie is een belangrijke economische pijler voor het dorp. Veel 
ondernemers zijn hier voor hun broodwinning van afhankelijk. De vraag is of het 
wenselijk en mogelijk is deze toeristische potentie verder te benutten en uit te 
bouwen en zo ja, hoe dat dan kan om zodoende tevens de economische potentie 
voor het dorp en ondernemers verder te versterken.

U bent van harte welkom op donderdag 15 november aanstaande vanaf 19.30 uur 
in De Burcht om hierover mee te praten.

 Het plein in het centrum van 
Wolfheze staat vol met 
verwijzingsborden. De 
vraag is of dit de manier is 
om de toeristische en 
recreatieve 
aantrekkelijkheid van 
Wolfheze te vergroten.
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Van uw wijkagent Lucy Mons

Oplichters en inbraken via de gaatjesboormethode

Deze zomer hebben we weer diverse meldingen ontvangen over (Engelstalige) 
mannen die diverse diensten aanboden. Onder andere het asfalteren van 
opritten. Gelukkig zijn de mensen hier niet op in gegaan en hebben ze de 
politie gebeld. Over het algemeen zijn deze aanbieders niet te goeder trouw! 
Afgesproken prijzen worden ineens verhoogd en er wordt slecht werk 
afgeleverd. Dankzij een oplettende melder hebben we een kenteken kunnen 
krijgen. Het onderzoek wordt hierdoor makkelijker gemaakt!!

In de nacht van maandag op dinsdag zijn er een aantal meldingen binnengekomen 
over inbraken of pogingen hiertoe. Ook zijn er mensen waar het tuinhek ineens 
openstond. Gelukkig waren hier waakse honden aanwezig. Een methode die 
gebruikt wordt is het zogenaamde gaatjesboren. Hierbij boort men met een dun 
boortje een aantal gaatjes in het kozijn waardoor men een slot kan openen of de 
"haken" op een raamkozijn kan openduwen.

 Ziet u een verdachte situatie bel dan meteen de politie! Noteer, indien mogelijk, 
het signalement van mensen die u opvallen en als u een voertuig ziet, een 
kenteken kan ons verder helpen.

U kunt ons bereiken via 112 (bij een spoedmelding, zoals een inbraak) of via 
0900-8844. Ik ben ook nog bereikbaar via Twitter: glm_l_mons  of de mail: 
lucy.mons@gelderland-midden.politie.nl .
Dank u wel!

Lucy Mons Wijkagent Wolfheze

Ledenwerfactie Dorpsbelang Wolfheze succesvol

Dorpsbelang Wolfheze heeft deze zomer een huis-aan-huis actie gevoerd om 
haar ledenbestand te vergroten. Tevens werd de actie benut om het het 
huidige ledenbestand op actualiteit te controleren. Tijdens de actie kregen 
nieuwe en bestaande leden het cadeau van Dorpsbelang Wolfheze 
overhandigd. De actie is een succes gebleken. Het ledenbestand is fors 
toegenomen.
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Alle bestuursleden van de dorpsvereniging zijn op pad geweest om 
huis-aan-huis aan te bellen bij zowel bestaande als niet-leden van de 
vereniging.

De actie is gestart naar aanleiding van twijfels bij de actualiteit van 
de huidige ledenlijst. Vaak worden mutaties, bijvoorbeeld door verhuizing of 
overlijden, niet doorgegeven. Een oplopende achterstand in contributie kan 
zodoende een heel andere oorzaak hebben dan wellicht wordt gedacht. 
Dorpsbelang Wolfheze krijgt geen gegevens uit de gemeentelijke 
basisadministratie - dit is wettelijk verboden - om haar ledenlijst actueel te 
kunnen houden. Daarom werd besloten om huis-aan-huis een controle uit te 
voeren en deze actie tevens te combineren met het werven van nieuwe leden. 
Voor de actie was ongeveer de helft van de huishoudens in Wolfheze lid van de 
vereniging.

De actie wordt ook benut om bestaande en nieuwe leden van de vereniging het 
cadeau van de dorpsvereniging te overhandigen in het kader van haar 15-jarig 
bestaan in 2011: een verjaardagskalender met foto's van Wolfheze en omgeving. 
Deze is overigens ook te koop in de Stationswinkel, bij Camping Lindenhof en bij 
tuincentrum Davidse voor € 5,--, hetzelfde bedrag als de jaarcontributie voor de 
dorpsvereniging.

De resultaten zijn uitstekend te noemen. Het aantal leden is fors toegenomen tot 
bijna driekwart van de huishoudens. Oorzaak van het niet-lid zijn is vaak 
onbekendheid met de dorpsvereniging, of het vestigen als nieuwe inwoner in het 
dorp.

De Wolvensprong is 
jaarlijks één van de 
hoogtepunten tijdens 
de 
Koninginnedagviering 
op het plein aan de van 
Mesdagweg in 
Wolfheze. Het is één 
van de foto's die prijkt 
op de 
verjaardagskalender 
van Dorpsbelang 
Wolfheze.
Foto: Kees Koek
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Openingstijden:
Elke dag van 10.00 tot 22.00 uur
Vanaf 1 oktober maandagen gesloten
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Dorpsbelang Wolfheze ook op Twitter

Deze tijd van sociale media als Twitter, Facebook en Hyves maakt 
het voor Dorpsbelang Wolfheze bijna niet mogelijk daarbij achter te 
blijven. Daarom is Dorpsbelang Wolfheze voortaan ook te vinden op het sociale 
medium Twitter. Met enige regelmaat worden actuele berichten getwitterd naar de 
volgers en interessante vermeldingen over Wolfheze van anderen worden 
doorgestuurd.

Dorpsbelang Wolfheze is vindbaar onder de naam @dwolfheze en via internet 
kunt u ons vinden via http://www.twitter.com/dwolfheze. Uiteraard wordt ieder 
die de website van de vereniging volgt, zich opgeeft voor de digitale update, of de 
Wolfskreet leest, ook via die kanalen op de hoogte gehouden van de actuele 
zaken.

De Buunderkamp vroeger en nu, een wandeling

Tijdens de Dorpsbelangfietstocht van 5 juni door ondermeer De Buunderkamp 
was er veel belangstelling voor het ontstaan van dit gebied met het vorige hotel/
pension, de verwoeste villa “De Boschhoeve” en de luchtlanding in september 
1944.
Er was op dat moment te weinig tijd voor een uitvoerige uitleg en ik beloofde 
toen een wandeling te organiseren met uitleg, oude ansichtkaarten en luchtfoto’s.
De wandeling duurt 1½ à 2 uur en zal gedeeltelijk over bospaden gaan.
Aanmelden ’s avonds via telefoonnummer 4821868

Start: bij Hotel De Buunderkamp
Datum: Zondag 14 oktober 2012
Tijd: 14:00 uur

Bij regen 1 week later, bij twijfel ’s ochtends bellen.
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HERDENKING BIJ DE AIRBORNEBANK WOLFHEZE

In 1991 werd de Airbornebank onthuld en dit jaar komen voor de 22ste keer de 
leden van de ‘Glider Pilot Regimental Association’ onder leiding van luitenant-
kolonel Nicholls naar Wolfheze voor een korte herdenking bij de Airbornebank. 
De oud-strijders komen samen met hun echtgenotes en begeleiders naar 
Wolfheze, totaal ongeveer 35 personen.
Daarnaast nemen een 15-tal officieren en soldaten van het Army Air Corps weer 
deel aan de plechtigheid.
Luitenant-kolonel Nicholls is voorzitter van de veteranenclub en voert het woord 
tijdens de korte herdenking bij de Airbornebank. 

De herdenking vindt plaats op zondag 23 september 
om 15.00 uur a.s.. 
Het Comité Airbornebank Wolfheze hoopt dat de 
Wolfhezenaren weer in ruime mate aanwezig zijn bij 
deze korte plechtigheid, die herinnert aan het 
bombardement en de daarop volgende luchtlandingen in en rondom het dorp. 
De kinderen worden ook dit jaar weer betrokken bij de plechtigheid en leggen de 
bloemen namens de inwoners van Wolfheze. 
Voorafgaande aan de herdenking wordt de oud-strijders en hun echtgenotes een 
lunch aangeboden in dorpshuis De Burcht.
Na afloop gaan de veteranen weer kort naar De Burcht of naar de expositie Glider 
Collection Wolfheze van Paul Hendriks op Chaletpark Lindenhof. Op beide 
locaties bent u ook van harte welkom.

Het Comité Airbornebank Wolfheze
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Onderwijsinspectie

Er moet controle zijn op iemands werk, dat geldt zeker in het onderwijs. Daarom is 
daar al 200 jaar de onderwijsinspectie. In de grondwet van 1814 staat geschreven: 
onderwijs is een voorwerp van aanhoudende zorg van de regering. De 4 taken van de 
inspectie zijn: toetsen aan wet- en regelgeving, beoordelen van kwaliteit, bevorderen 
van kwaliteit en rapporteren.

Vroeger was men ronduit bang voor de inspecteur. Hij (ja, toen nog altijd een hij!) kon 
elk moment op de stoep staan van een willekeurige school. Roosters werden 
gecontroleerd en kinderen geteld, meesters en juffen bekeken. Het oordeel was streng.

Tegenwoordig gaat dat anders. Elk jaar moet je als school bepaalde zaken opsturen 
naar de inspectie, onder andere de schoolgids, het  schoolplan en de  opbrengsten. Met 
name de opbrengsten zijn zeer bepalend.  Rekenen, lezen en begrijpend lezen van 
verschillende groepen moeten voldoende zijn. Tevens het gemiddelde van de  CITO 
eindtoets is belangrijk. De inspectie legt bij deze toets resultaten  naast resultaten van 

scholen met een vergelijkbare 
leerlingenpopulatie, dan krijg je een eerlijke 
vergelijking. Wanneer deze papieren zaken 
goed zijn, zie je de inspecteur in levende 
lijven eens in de vier jaar op je school. 
Wanneer dit niet in orde is kan je als school 
onder verscherpt toezicht komen, moet je 
meer papieren leveren en komen ze vaker op 
school.

Waarom dit onderwerp, u voelt het al 
aankomen. Bij ons waren de vier jaar weer 
voorbij en we hebben voor de vakantie de 
inspecteur op bezoek gehad. Hij had grondig 
voorwerk gedaan en besprak met directie en 
intern begeleiders enkele zaken. Hij ging 
nog even een paar klassen in en na een 

ochtendje ging hij weer. Daarna is het wachten op je rapport, ja net als de leerlingen! 
We hadden een mooi rapport. Als kind kan je nog eens je rapport aan opa en oma laten 
zien en krijg je er vaak iets voor je spaarpot voor terug. Helaas we kregen niks voor in 
onze spaarpot, maar we zijn wel trots op ons rapport!

Team prinses Beatrixschool

Vertrekkende groep 8
Dit is de groep die deze zomer afscheid 
genomen heeft van de Beatrixschool:
Laura Landsman, Daphne van der Gun, 
Samuel van Wonderen, Jim Schut, Olivier 
Raven, Wouter Eekhoutte, Peter Peltzer en 
Lars Smit.                         Foto: Kees Koek.
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Wolfhezenaar die Marathon des Sables uitloopt 
wil naar China

Hij zag de Vlaming Tom Waes dodelijk vermoeid door de woestijn ploeteren. Op 
tv werd Tomtesterom uitgezonden, ergens in 2010. Voor dat programma volgt de 
hoofdpersoon instructies in boeken op om iets te bereiken. Ditmaal was het de 
Marathon de Sables, 250 kilometer in de woestijn in 7 dagen. Toen werd het idee 
geboren bij Wolfhezenaar Mario Penzen (47). “Dat vond ik fantastisch!” Dit jaar 
weet hij in Marokko de medaille in de wacht te slepen terwijl hij tegelijkertijd 
geld inzamelt voor een goed doel. En een nieuwe, vergelijkbare tocht staat hoog 
op zijn verlanglijstje.

Mario is een sportman in hart en nieren. Zo te zien zit er aan zijn lichaam geen 
grammetje vet. Sinds begin jaren ’80 loopt hij hard. Lange afstanden zijn zijn 
specialisatie. De trainingen bestaan uit stukken hardlopen, afgewisseld met 
kilometers wandelen. “Dat is in deze omgeving natuurlijk perfect”, wijst de 
fanatieke Mario richting Reijerscamp. “Je kunt hier grote afstanden afleggen door 
de natuur.” Echtgenote Karen is eveneens met het hardloopvirus besmet. Zij is 
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degene die 3 weken na de uitzending oppert: “Schrijf je toch in voor die wedstrijd 
als je dat zo graag wilt.” 

Droom

Dat is niet tegen dovemansoren gezegd. Als Mario gaat starten, wil hij ook 
finishen, dus begint hij aan een voorbereiding die 15 maanden in beslag neemt. 
Hij neemt talrijke boeken over onder andere sportpsychologie tot zich: 
“Visualiseer het einddoel. Hak de tocht in stukjes van 10 kilometer. Droom van 
de medaille.” Ook gaat hij op pad met een autoband die hij achter zich aan sleept. 
Kilometers lang. “En als ik van mijn werk in Oosterbeek thuiskwam, trok ik een 
gewichtsvest aan met 12,5 kilo eraan. Dat heb ik een jaar elke dag gedaan en dat 
helpt.” Voor deelname is ook een medische keuring verplicht. 

Mario loopt in Marokko met een rugzak van 600 gram die in totaal 15 kilo bevat. 
Die bevat al zijn spullen, behalve een tent en water. Denk aan shirts van 90 gram. 
Zijn schoenen komen uit Engeland, speciaal ontwikkeld voor in de woestijn. Om 
de benen pijpjes die met klittenband worden bevestigd aan de schoenen, tegen het 
zand. Verder zakjes gedroogd voedsel en zouttabletten. En een slaapmatje, dat op 
dag 1 al lek raakt. “En een slangen anti-gifkit, een noodfluitje, kompas en vuurpijl 
voor als ik in de problemen zou komen.” Iedere dag krijgen ze om de 10 
kilometer 1,5 liter water en in het kamp nog eens 4,5 liter voor alles. “Overal staat 
je startnummer op. Laat je in de woestijn een leeg flesje achter, dan krijg je 
strafpunten.”

Als gekken

De Wolfhezenaar is in totaal 7 dagen onderweg. Een fragment uit zijn dagboek: 
Ik heb besloten deze eerste dag te wandelen. Eerst maar eens wennen aan de hitte. 
Het valt mij op dat mensen weggaan als gekken. Ongelooflijk. Alsof het een 100 
meter sprint is. Ik laat het allemaal gebeuren en maak mijn eigen plan. De route is 
fantastisch. Het wisselt sterk af. Wat zandduinen (wat mij prima bevalt, lang leve 
het trainen met de autoband), bergop en bergaf. 
Hij speekt met mensen uit de meest uiteenlopende landen. Canadezen, 
Amerikanen, Australiërs… Het zijn altijd dezelfde vragen: “Waarom loop je mee? 
En: Hoeveel kilocalorieën heb je bij je?” Regelmatig heeft hij het zwaar. Soms is 
het 51 graden, er steekt een zandstorm op, een andere keer hagelt het of het regent 
keihard. 
Over de 4e etappe van 81,5 kilometer meldt zijn dagboek: Ik was bang voor het 
lopen in het donker. Kan ik de weg wel vinden? Uiteindelijk went het lopen in het 
donker ook. (…)Iets voor 4 uur kom ik aan. Ik ben tevreden. Ik had gedacht 
slaapdronken te worden. Ben ik niet. Ik had gedacht heel moe te zijn. Ben ik ook 
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niet. Had gedacht heel veel te moeten eten. Ook al niet. Ik heb de gehele dag 
vrijwel geen trek meer. Ik eet weinig. Wat noten, wat peronin en vooral heel veel 
worst. Die laatste is de redding.
Hij ziet ook kraakheldere sterren. “Schitterend! Die week kwam ik ook maar 100 
Marokkanen tegen in de woestijn. Dan vraag je je af: Hoe leven zij hier? Ik ben 
erg onder de indruk geraakt van de taaiheid van die mensen.”
Zijn deelname aan de Marathon des Sables heeft Mario verbonden met een goed 
doel.  Voor de stichting Jarige Job kwam er, ook door donateurs uit dit dorp, bijna 
€ 8.000 op tafel. “Daarmee konden voor 230 kinderen uit Voedselbankgezinnen 
verjaardagsfeestjes worden georganiseerd!” 

Uitverkocht

Vier maanden nadat hij de zwaarste 
hardloopwedstrijd ter wereld heeft afgerond, praat 
Mario over zijn aspiraties voor de toekomst. “Ik wil 
graag met Karen meedoen aan de marathon van 
Chicago volgend jaar. Maar die is binnen een half uur 
uitverkocht, dus of dat lukt... De Atacama Crossing 
van 250 kilometer in de gelijknamige woestijn in 
Chili staat ook op mijn verlanglijstje. Hoewel het daar 
overdag koud kan zijn. Eenzelfde afstand afleggen bij 
de Gobi March in de Chinese Gobiwoestijn lijkt me 
ook fantastisch. Maar dan wel samen met mijn 
vrouw.”

Zie ook zijn website www.penzen.nl

Ingrid Damen

Bezoek en Opvang Service is op zoek naar nieuwe vri jwilligers!

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 betekenen voor een ander? Kortom: wilt U uw 
kwaliteiten inzetten samen met een aantal enthousiaste vrijwilligers? 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:026-3391023 / Mobiel: 06-45193443 / Mail: vptz.bos@solidez.nl
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Op donderdag 16 augustus werd de training van onze voetbal- en tennisjeugd 
onverwacht verstoord door een helikopter die op het voetbalveld van Wodanseck 
landde.  De zeilers die medailles gewonnen hadden bij de Olympische spelen: 
Dorian van Rijsselberge - Olympisch kampioen windsurfen op de RS:X, Marit 
Bouwmeester - zilver in de Laserklasse en Lisa Westerhof en Lobke Berkhout  - 
brons in de tweemansboot 470 werden met een heli opgehaald na een bijeenkomst 
op Papendal voor een huldiging in Scheveningen. Op Papendal mocht de heli niet 
landen, bij Wodanseck wel.
Foto: Richard van Dronkelaar. 

                                Olympische zeilers op bezoek in Wolfheze

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

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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Modern natuurbeleid
Soms zijn er ideeën. Ideeën die lang in het 
achterhoofd spelen, maar door gebrek aan tijd, 
inspiratie of mankracht in de ijskast worden gezet. 
Soms zijn er ook mensen. Mensen met motivatie en 
inspiratie, die op zoek zijn naar precies zo’n idee. De 
momenten dat die twee elkaar ontmoeten, zijn 
schaars en kostbaar. Maar ze zijn er.

De ideeënavond die Natuurmonumenten eind juni hield, beoogde enkele tientallen 
Wolfhezenaren, een handvol ecologen en hun ideeën over modern natuurbeleid 
bijeen te brengen. Helaas blijkt de afstand nadien groter dan tevoren. Waar dat 
aan ligt? Zou de radiostilte erna ermee van doen hebben? Zou het te maken 
hebben met het infobord, bij de entree van de Reijerscamp aan de 
Duitsekampweg, dat al maanden melding maakt van het feit dat er een 
ideeënavond aan gaat komen eind juni? Vroeger verdween de vis in de krant van 
gisteren; kennelijk meent de zender dat  de belegen informatie gerust nog 
maanden kan worden getoond. (Overigens, ook de andere infoborden in ons dorp 
bevatten met regelmaat oud nieuws.) 
Er zou een werkgroep worden samengesteld met geïnteresseerde Wolfhezenaren. 
Mijn partner heeft zich er voor aangemeld; ze heeft niets meer vernomen. Dit 
alles heeft veel weg van Sinterklaasje spelen. Op een gegeven moment geloof je 
er niet meer in, hoe welwillend baardmans zich ook toont. Laat staan dat je nog 
op zijn schoot wilt zitten. 
Voor de ideeënavond was ik voor zwijnen op de Reijerscamp. Nu neig ik naar het 
tegenovergestelde. Wat gebeurt er met dit gebied, zo vroeg ik enkele in 
mosgroene kleding gestoken ecologen van Natuurmonumenten, als er wilde 
zwijnen ronddartelen? Een heldere verklaring 
op deze hamvraag bleef uit.’” Ze steken het 
gebied over naar de Rijn om er een slokje 
water te drinken”, zei de een. “Ze woelen de 
grond om, waardoor er nog meer sint 
jakobskruiskruid gaat groeien”, zei de ander.

Schade 
En wat als die zwijnen het dorp inkomen? “We graven gaas onder de grond, 
waardoor ze er niet door kunnen. En als ze schade aanrichten, is er de Faunawet 
die in schadevergoeding voorziet!” Je zou al die ecologen bij elkaar een complete 
Epese zwangere zwijnenkudde toewensen in hun achtertuin. Het ontlopen van 
enige verantwoordelijkheid, het gebrek aan voorlichting, dat schoolfrikkerige, 
bah! En dat van uw donateursgeld wellicht? De monumentenclub is ernstig in de 
portemonnee getroffen en gaat ook hier de deuren langs om inkomsten te werven. 
Denk eens aan de Reijerscamp, voordat u achteloos een eurootje schenkt. 
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Diner voor blinden en slechtzienden en buurtborrel

Op donderdag 27 september organiseert Het Schild een groot feestelijk diner 
voor mensen met een visuele beperking uit het hele land. Het diner is één van 
de vele activiteiten die Het Schild organiseert in het kader van zijn eeuwfeest. 
De luxe feesttent, waar het diner wordt gehouden, is de volgende dag, op 
vrijdag 28 september, het decor van de gezellige buurtborrel voor alle 
inwoners van Wolfheze.

Het diner
Het diner wordt een culinair festijn, een hapjesmenu dat vrijwel zonder 
gebruikmaking van bestek genoten kan worden. Directeur Edwin Frei: “mensen 
die slechtziend of blind zijn, ervaren regelmatig dat eten in een restaurant lastig is. 
Bij ons diner zal dat niet het geval zijn, want we zorgen voor gerechten en 
gerechtjes die allemaal makkelijk te eten zijn. Dus ontspannen eten zonder 
probleem!” Het Schild heeft topkok Lambrecht de Jonge uitgenodigd om samen 
met de eigen keukenbrigade een exclusief meergangendiner te bereiden. De Jonge 
verdiende zijn sporen bij gerenommeerde restaurants als Het Koetshuis 
(Bennekom), Kaatje bij de Sluis (Blokzijl) en restaurant de Watermolen (Velp).

Omdat Het Schild vele gasten verwacht, wordt er een grote feesttent op het terrein 
geplaatst, die voor de gelegenheid wordt omgetoverd tot een luxe restaurant. Dit 
restaurant biedt plaats aan maximaal 250 personen. Speciale gastheren en –
vrouwen zorgen er tijdens het diner voor dat het de gasten aan werkelijk niets 
ontbreekt. 

De buurtborrel
Aansluitend op het diner organiseert Het Schild op vrijdag 28 september een 
gezellige buurtborrel, waar u allemaal van harte welkom bent! Edwin Frei: “We 
hopen veel dorpsgenoten te mogen ontmoeten onder het genot van een drankje, 
waarbij we uiteraard ook zorgen voor lekkere hapjes!” De buurtborrel wordt 
gehouden in de luxe restauranttent op het terrein van Het Schild. Vanaf 17.00 uur 
wordt u ontvangen met een drankje. Rond 17.30 uur wordt er vervolgens een 
heerlijk soepenbuffet geserveerd, verzorgd door restaurant De Tijd. Vanaf 19.00 
uur kunt u in de feesttent met de voetjes van de vloer. Dorpsbelang Wolfheze 
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biedt u daar een feestelijke Ballroom Dansavond aan, waarbij de muziek wordt 
verzorgd door Salonorkest ‘Die Flegel’. De dansavond duurt tot 23.00 uur.

Wilt u deelnemen aan de dorpsborrel en het soepenbuffet, stuurt u dan een bericht 
naar info@dorpsbelangwolfheze.nl, onder vermelding van uw naam, 
telefoonnummer, aantal volwassenen en aantal kinderen. Tijdens kantooruren 
kunt u ook bellen met 026 – 482 11 77. Wilt u alleen naar de dansavond vanaf 
19.00 uur, dan hoeft u zich niet op te geven.

Wist u van het Schild:
· Dat Het Schild op 20 augustus 2012 precies 100 jaar bestond?
· Dat Het Schild op 27 september een uniek geschiedenisboek presenteert over 

de bijzondere geschiedenis van het centrum voor blinde en slechtziende 
ouderen?

· Dat de originele 1e steen uit 1911 en de gedenksteen uit 1949 op 19 augustus 
opnieuw onthuld zijn?

· 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 Het Schild ook dagbesteding aanbiedt in Ede?
· 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.

Zwemmen: goed voor u!

Zwemmen is gezond! Voor wie zo lang mogelijk fit wil blijven, 
biedt het zwembad van Pro Persona in Wolfheze de 
gelegenheid daartoe. Heerlijk warm water, verwarmde 
kleedruimtes en ruime parkeerplaats.
IIn 1977 kreeg Anneke van der Weerd toestemming om het 
bad één uur per week te huren: dinsdags van 15:30 tot 16:30. 
Sindsdien kan iedereen, ook van buiten Wolfheze, op die tijd 
komen zwemmen, het hele jaar door. Hoe meer zwemmers 
hoe lager de kosten. Anneke is helaas overleden, maar wij 
hebben het initiatief voortgezet.
Kom een keer kijken en meld u aan.
IInlichtingen: Ina Witjes tel: 026-4821711  

Daarnaast is er het kinderzwemmen, op woensdag van 17:00 tot 18:00. 
IInlichtingen: Sacha van Ras: 06533915939.
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Wijnkoperij Henri Bloem
VOOR AL UW KWALITEITSWIJNEN

www.facebook.com/BloemArnhem

Elke 5e volger ontvangt een fles wijn
naar keuze t.w.v. € 5,00.

Wijnkoperij Henri Bloem
Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem

Tel.: 026 – 4455220
Fax: 026 – 4455085

E-mail: arnhem@henribloem.nl
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Nieuws van Pro Persona

In deze Wolfskreet twee Pro Persona berichten. We informeren u over een 
wisseling binnen de Raad van Bestuur en belichten een van de inhoudelijke 
kanten van ons werk, de muziektherapie. Hiervoor bewerkten we een artikel dat 
eerder in ons personeelsblad Purper verscheen.

Nieuw lid Raad van Bestuur Pro Persona

Op 1 oktober beëindigt Christoph Hrachovec zijn werkzaamheden als bestuurder 
van Pro Persona en de Pompestichting. Hij is dan bijna 25 
jaar bestuurder geweest in verschillende
GGz-instellingen, waaronder 19 jaar bij Pro Persona en haar 
rechtsvoorgangers. Christoph zal terugkeren naar zijn oude 
vak en zijn loopbaan als psychiater voortzetten.
Hij wordt opgevolgd door Mevrouw dr. Cecile Exterkate 
MHA die per 1 oktober 2012 benoemd is tot lid van de Raad 
van Bestuur. 
Cecile Exterkate is op dit moment bij Pro Persona werkzaam 
als directeur regio Nijmegen en P-opleider Psychologie. 
Eerder was Cecile Exterkate bij andere organisaties 
werkzaam als P-opleider, klinisch psycholoog en 
wetenschappelijk onderzoeker.

Muziektherapie in Wolfheze

Jaap Orth werkt als muziektherapeut op het Pro Persona terrein in Wolfheze. Zijn 
werkplek is een studio die uitnodigend vol staat met 
muziekinstrumenten. Bij Jaap komen veel cliënten van 
Kompas (forensische psychiatrie) en Phoenix, een 
gespecialiseerde kliniek voor asielzoekers en vluchtelingen. 
Vanuit Phoenix werd onderzoek gedaan naar het effect van 
muziektherapie bij asielzoekers met een trauma. Dat leidde 
tot publicaties en methodes die geïntegreerd werden in het 
werk van ook andere vaktherapeuten. 'In muziek zitten 
verschillende parameters,' vertelt Jaap, 'zoals ritme, tempo, 
klankkleur, dynamiek en harmonie. Deze losse elementen kun 
je systematisch gebruiken om muziek te maken die past bij de 
stemming en behoefte van dat moment.Foto’s: Philip Homburg
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Muziek kan dan helpen een veilige sfeer te creëren om 
bijvoorbeeld de controle los te laten, los te komen van 
overheersende gedachten, gevoelens te uiten of te 
ontspannen.
Onderzoek binnen de neuropsychologie maakt het effect van muziek op het brein
steeds duidelijker,' zegt Jaap. ‘Recent is aangetoond dat muziek ook helpt de 
hersenen in goede conditie te houden en een ziekte als dementie op afstand kan 
houden. Neurowetenschappers als Eric Scherder en Dick Swaab onderschrijven 
dit en interesseren zich steeds meer voor detherapeutische effecten van muziek.’

Afrikanen tellen niet

In het werken met vluchtelingen heeft Jaap moeten leren zijn eigen muzikale 
vorming los te laten. ‘De meeste Afrikanen met wie ik werk, die tellen niet om 
een ritme vast te houden, zoals wij dat doen, die hebben zinnen in hun gedachten. 
Daardoor kunnen ze langere en gecompliceerde ritmes makkelijker onthouden en 
dynamischer spelen. Door bij samenspel, als therapeut, een ritmische basis of 
structuur te bieden, zal iedereen vrijer spelen en zijn eigen ritme op een prachtige 
manier samen laten komen. Als je dan een baslijn toevoegt begint iedereen te 
bewegen. En de harmonie van een akkoordenschema stimuleert dat mensen gaan 
improviseren en zingen.’
.
Oefenen met een andere rol

Jaap: 'Veel patiënten kunnen of willen niet praten over hun gevoel. Met muziek 
kan dat wel, enerzijds brengt het de boodschap vaak sterker over dan door middel 
van tekst, anderzijds kan muziek op de achtergrond een gesprek faciliteren. Door 
de muziek kunnen mensen een verhaal over zichzelf vertellen. Het gaat er niet 
alleen om wat je feitelijk hoort, uiteindelijk kom je vaak in gesprek over de 
interpretatie van de muziek en over gevoelens of gedachten die daaraan 
gekoppeld zijn. Bovendien is samen muziek maken een mooie manier om te 
oefenen met een andere rol. Bijvoorbeeld, bescheiden patiënten kun je 
spelenderwijs laten ervaren hoe het is om de regie te nemen of te soleren, op een 
heel veilige manier. ’Voor vluchtelingen is muziek vaak van heel grote betekenis 
omdat het in veel andere landen meer geïntegreerd is in cultuur en dagelijks 
leven. Het is soms lastig precies te onderbouwen wat de toegevoegde waarde is.
‘Muziek is raadselachtig en intrigerend’,zegt Jaap. 'De betekenis is zo persoonlijk 
en per cultuur verschillend. In onze cultuur is muziek tot kunst verheven en mag 
je het pas laten horen als het voldoende niveau heeft. In veel andere culturen is 
muziek maken als vanzelfsprekend
geïntegreerd in het dagelijkse leven. Een reden te meer om musiceren in de 
behandeling te stimuleren.’
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De Duizendjarige Den is op vakantie en gaat zich in die tijd 
ernstig bezinnen waar hij in Aflevering 40 over moet schrijven.
Het wordt voor hem al maar moeilijker om iets te vertellen dat 
nog niet aan bod is geweest.

Suggesties van lezers zijn welkom!

Peuters van 
kinderdagverblijf 
de Mozaïek 
bezoeken ’t Schild 

Dinsdag 19 juni zijn de peuters van kinderdagverblijf de Mozaïek  voor het eerst 
op bezoek geweest bij de bewoners van het Schild. We hadden van te voren aan 
de kinderen verteld waar we naar toe gingen en wat we daar gingen doen. 

Met z’n allen in de kiddy bus en de pedagogisch medewerksters erachter gingen 
we om 9:45 uur op pad. We waren iets te vroeg en konden even wachten in de 
hal waar de kinderen hun ogen uitkeken. De mensen die voorbij kwamen 
reageerden allemaal erg enthousiast op de kinderen. Het gebeurd natuurlijk niet 
zo vaak dat er een groep met peuters in hun hal zit. De kinderen vonden het 
allemaal best een beetje spannend.

IIn de “Tuin kamer” zaten 5 bewoners op ons te wachten en ook zij vonden het 
best een beetje spannend. Want wat kwamen die kinderen nou toch doen? We 
gingen met z’n allen aan een tafel zitten en stelden ons één voor één aan elkaar 
voor. Daarna dronken we gezellig wat limonade en aten een koekje met elkaar. 
Ondertussen kwamen de gesprekjes tussen de bewoners en de kinderen 
langzaam op gang wat erg leuk was om te zien. De interactie tussen kinderen en 
ouderen wordt op een natuurlijke wijze gestimuleerd door deze ontmoetingen. 
Een bezoekje aan het Schild kan voor de kinderen uitmonden in een leuke 
activiteit maar ook in het stimuleren van de sociale ontwikkeling. Daarnaast 
genieten de kinderen van de aandacht die ze van de ouderen krijgen.
 
Achter de “Tuin kamer” is een prachtige tuin en via die tuin hebben wij na 
ongeveer een half uur de mensen van het schild weer verlaten. We hebben daar 
nog een wandelingetje gemaakt en zijn toen terug gegaan naar het 
kinderdagverblijf, de Mozaiek. 

Wat ons betreft was het een erg leuke ochtend en zeker voor herhaling vatbaar. 
Na de zomervakantie nemen wij weer contact met het schild op om de frequentie 
van de bezoekjes en eventuele activiteiten met elkaar af te spreken. 

Team kinderdagverblijf de Mozaïek, kinderopvang SKAR
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Cafetaria
Het Spoortje

Openingstijden
Cafetaria

Het Spoortje
Ma.           Gesloten
Di. t/m Vr.11.00 - 20.00 uur
Za.           14.00 - 20.00 uur
Zo.           14.00 - 20.00 uur

Stationswinkel
Wolfheze

Openingstijden:
   Ma.           13.00 - 18.00 uur
   Di. t/m Vr.  09.00- 18.00 uur
   Za.            09.00 - 16.00 uur
   Zo.            Gesloten

  Voor al uw:
- Levensmiddelen
- Toiletartikelen
- Rookartikelen
- Kantoorartikelen
- Wenskaarten
- Kleine kledinghoek
- Enz., enz.

Onze diensten:
- Beperkt assortiment 

levensmiddelen
- Stomerijdienst Peelen
- Postagentschap
- Vulpunt inktcartridges
 

Uw vriendelijke dorpswinkel
Tel. 026 - 4820484
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Bordenkap op het Hazeleger

In tegenstelling tot het ‘bordenwoud’ bij het station is het bij Het Hazeleger een 
stuk overzichtelijker en mooier geworden.

Het bestuur van de vereniging Het Hazeleger 
heeft kritisch gekeken naar de aanwezige 
verkeersborden en nagedacht over welke er 
weg konden. Vervolgens is er één bord 
gemaakt waarop de overgebleven borden 
‘verzameld’ zijn. 

Er is ook een bord bijgeplaatst en wel een 
waarschuwingsbord ‘brandgevaar’ . Dit 
bord wordt opengeklapt indien de code 
‘oranje’ of ‘rood’ wordt afgegeven; de 
huizen liggen midden in het bos en bij 
brand is de situatie al snel kritiek. Vooral 
mensen die voor het eerst het park 
bezoeken zoals koeriers, monteurs etc. zijn 
zich daar niet altijd bewust van. 

Het oude naambord met de naam van het 
park is vervangen door een nieuw bord. Dit 
bord is haaks op de rijrichting geplaatst 
waardoor verkeer op de Wolfhezerweg 
eerder de ingang van het park ziet en er 
minder verkeerd gereden of abrupt afgeremd 
wordt. 

De bewoners van het Hazeleger zijn gezamenlijk eigenaar van het terrein 
waardoor zij zelf kunnen beslissen over dit soort zaken. Keerzijde is natuurlijk 
wel dat zij dit ook zelf moeten betalen!
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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
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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: info@vanedeass.nl

www.vanedeass.nl
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En langs het tuinpad van mijn vader…

Het is hoogzomer, 1961, een klein meisje, net 4 jaar oud geworden, komt in 

een grote auto aangereden. Ze kijkt naar buiten, hier gaat ze wonen, met 

papa en mama, haar broertje en zusje. Papa woont er al een paar maanden en 

nu komt de rest ook. 

Ze kijkt verbaasd rond, overal staan bomen, het lijkt wel of ze midden door 

het bos rijden! Een groepje kinderen wacht hen op en staart hen zwijgend aan 

als ze uitstappen. Daar, in dat huis, wat in het bos lijkt te staan, gaan ze 

wonen, ze vindt het spannend, maar vooral heel leuk…. 

Dit beeld staat in mijn geheugen gegrift. Dat dorpje in het bos, Wolfheze, 

was ruim 16 jaar lang mijn woonplaats, het is de plaats waar ik ben 

opgegroeid, waar ik een hele fijne jeugd gehad heb, vol vrijheid, vol 

buitenspelen. 

Op mijn 20e verliet ik het dorpje,ik ging op kamers in Ede wonen, daarna ging 

ik via Maarsbergen en Hilversum naar Almere-Haven, nu alweer 30 jaar mijn 

‘dorp’. 

In Wolfheze kwam ik al die jaren nog 

regelmatig, maar veel meer dan het huis 

van mijn ouders, waar ik vanaf mijn 12e 

woonde zag ik dan niet. En in de omgeving 

kwam ik helemaal zelden. 

Maar dit voorjaar bedacht ik dat het 

misschien een goed idee zou zijn om met 

Hemelvaart in Wolfheze te gaan 

kamperen, zodat ik dicht bij mijn vader en 

zieke moeder zou zijn. 

Behalve bij papa en mama zijn, ben ik deze 

dagen Wolfheze en omgeving gaan 

herontdekken. Het is een raar idee dat 

sommige mensen van toen er nog steeds 

wonen, voor hen zijn de veranderingen 

geleidelijk gegaan, voor mij in 1 grote 

stap. 

Bananenbult
We wandelden door het bos achter de camping, komen uit op het fietspad 
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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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langs het spoor en staan opeens voor de duiker, dat tunneltje heb ik altijd erg 

spannend gevonden, het was eng er onderdoor te lopen, maar toch deden we 

het steeds weer. Als we er nu onderdoor gaan, (wat is het laag!,) staan we 

opeens op de heide, vlakbij de snelweg. Daar was de bananenbult, vanaf die 

bult middenin het bos uitkomend op de hei, kon je geweldig sleeën, zodra er 

sneeuw lag trokken alle kinderen met hun slee over het fietspad het bos in, 

om naar de bananenbult te gaan, soms gingen we met de hele school tegelijk. 

Wat waren we boos toen er een snelweg werd aangelegd, weg bananenbult, 

weg heerlijke sneeuwdagen! Iets verderop komen we langs het stuk bos langs 

de spoorlijn waar ik met mijn hartsvriendin Marian, haar broertje André en 

nog een vriendje ondergrondse hutten groef, diepe vierkante kuilen waar we 

net in konden zitten en die verbonden waren door lange gangen waar je op je 

knieën of buik doorheen moest kruipen. Levensgevaarlijk, achteraf gezien, 

maar heerlijk spannend! 

Ook mijn schooltje had ik in geen jaren gezien, het staat er nog net zo, alleen 

is er aan de kant van het fietsenhok, waar we boompje-verwisselen speelden, 

nu een gebouw (gymzaal) en aan de andere kant, waar we landkapertje deden 

(toen mocht je nog gewoon een mesje mee naar school nemen om dat spel te 

spelen…) is nu het kleuterlokaal. 

Wodanseiken
We wandelden naar het bos bij het voormalige Kousenhuisje. Dat lage, oude 

huisje, waar het grote boerengezin van mijn vriendinnetje Margreet in 

woonde is in 1988 tot de grond toe afgebrand, maar de hoge bult erachter is 

er nog steeds. We klimmen 

omhoog en wandelen een stukje 

over het zandpad over de hei 

waarover we fietsen als we in de 

Branding in Doorwerth gingen 

zwemmen, het ligt er nog net zo. 

We liepen langs de Wodanseiken , 

de beekjes waren droog, maar het 

bos ruikt nog net zo, de verende 

grond voelt nog net zo. Is dat bos 

mooier, geuriger en is de bodem 

veerkrachtiger dan in de Gooise 

bossen, of zijn het mijn jeugdherinneringen die het veroorzaken? Nooit ben 

ik in die bossen bang geweest, ik fietste er in m’n eentje, ik liep er door naar 
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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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huis na het spelen, het voelde veilig en dat voelt het nog steeds. 

We rijden naar de Duno, wandelen door het prachtige hooggelegen gebied 

daar en kijken vanaf het plateau uit op de Rijnvallei, we rijden door 

Doorwerth, waar ik vroeger in de zomer zo vaak kwam. De Duno is nog steeds 

prachtig, maar het dorp is veranderd, de sfeer van die hete zomers vind ik 

niet meer. 

Herinneringen
Door Wolfheze lopend komen er allerlei namen in me op. Er is nu nog maar 1 

(stations)winkeltje, maar ik loop langs Van de Weerd, de groentewinkel, langs 

Steen, de slager, waar ik mijn eerste geld verdiende, langs Van Dugteren, de 

kruidenier, waar mijn zusje gewerkt heeft, Van Silfhout, de drogist, waar ook 

een kapperszaak aan vast zat, Schut, de melkboer, Klaver, Lodewijk, Van 

Doorne… al die winkels zijn nu verbouwd tot woningen, voor mij bestaan ze 

nog steeds. 

Op de Lawijckerhof woonde mijn vriendin Tjitske en daartegenover de familie 

Bruinsma. Tjarda, Corine, 

de familie Booy, Kooij, al 

die namen komen weer 

omhoog als ik de huizen 

zie waar ze ooit in 

woonden. 

En ook ‘over het spoor’ 

herinner ik me opeens 

weer allerlei namen, hier 

woonde de familie 

Wessels, daar 

Landeweerd, daar …. En 

woonde Masurel nou op 

Sara Mansveltweg 26 of was het een ander huis? Raar, nu vreemde kinderen 

te zien spelen in het huis waar ik vroeger bijna dagelijks over de vloer kwam. 

De Stichting
Zaterdagochtend rijden we even naar ons eerste huis in Wolfheze, op de 

stichting (we woonden bij de bloemisterij op de psych. inrichting, waar mijn 

vader bloemist-werkmeester was), het huis staat er nog, de bloemisterij is al 

jaren geleden verlegd van rechts naar links van de weg, helaas is het hek 

dicht. We wandelen langs de Piebouwe (zoals mijn zusje de therapiegebouwen 
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Crea-middagen

Een paar jaar geleden hebben we op school samen met een groep ouders en 
andere vrijwilligers crea-middagen georganiseerd. Batikken, breien, tekenen, 
schilderen, kleien, timmeren of misschien  zelfs een animatiefilmpje maken - 
allerlei leuke activiteiten. Helaas hadden we niet genoeg hulp om de 
creamiddagen voort te zetten. Maar de wens om ze te organiseren is er nog wel en 
we horen dit ook van ouders terug. Daarom een oproep wie er op vrijdag kan 
helpen en welke leuke activiteit past bij u? In eerste instantie voor groep 5 t/m 8 
op de vrijdagmiddag in blokken van 6 weken. Bij genoeg hulp draait groep 3 en 4 
ook mee en organiseren we het op vrijdagochtend van 10.45 uur tot 12.00 uur. 
We zijn benieuwd of we genoeg creatievelingen  bij elkaar krijgen. 

Heeft u ideeën of belangstelling om een of meer keren mee te helpen, neem dan 
contact op met Kees Koek 4822339 of Karolien van Mensvoort 4430098 of per 
e-mail: kees@koek.biz

noemde), door het bos naar de voormalige vloeivelden, ik zie de plek waar het 

korfbalveld ooit lag. Het is allemaal vreemd, maar ook heel vertrouwd. 

Het voelt goed er weer eens te lopen, maar ook vervreemdend, melancholisch, 

de mooie herinneringen zijn slechts herinneringen, het stichtingsterrein is 

veel efficiënter ingedeeld en bebouwd, maar lang niet zo mooi als vroeger. De 

kinderen met wie ik speelde zijn verhuisd, hun ouders vaak ook of ze zijn 

gestorven. 

Natuurlijk waren niet alle zomers in mijn jeugd warm en zonnig, maar in mijn 

herinnering zie ik zonnige dagen of besneeuwde lanen, dus het zomerse weer 

van dit hemelvaartsweekend klopt helemaal, de warmte, de zon, de bloemen, 

de groene bossen, het zit in me, toch wel. 

Mocht je al lezend denken dat ik heimwee heb naar die plek van vroeger… 

nee… ik vind het mooi, maar op een afstandelijke manier, bossen vind ik te 

somber, beklemmend. Ik hou van de polder, de vlaktes, het water. 

Maar het was goed weer eens een paar dagen terug te zijn op de plek van 

toen. De bomen te zien die groeiden langs het tuinpad van mijn vader ….. 

Masja Jansen, zomer 2011
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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

RUNNING DINNER 6 OKTOBER 2012

Beste dorpsgenoten,

Zoals jullie in de vorige Wolfskreet hebben kunnen lezen, 
was het Running Dinner op 24 maart  een groot succes. We 
willen proberen er een traditie van te maken en organiseren 
het op zaterdag 6 oktober weer.

Houd je van gezellig samen eten en wil je nieuwe dorpsgenoten leren kennen, 
maar weet je niet precies wat een Running Dinnerhet inhoudt, neem dan even 
contact op met:
Marja Kappen, Sara Mansveltweg 13, 3271087, kappen@hetnet.nl
Marja van Tooren, Lindeboomlaan 53, 3333537, m.vantooren@planet.nl
Gelijk aanmelden kan natuurlijk ook.

Zet een kaars voor uw raam op (11 november) St. Maa rten.
De kinderen zullen aanbellen en een prachtig gezang  laten horen voor iets lekkers.  
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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

Duobak en grof tuinafval
Kindergymnastiek en turnen
Training pupillen
Zwem ABC (RZC 0317-312763)
Badminton
Tweewekelijks Bridgen (4821570) nov. t/m maart
Zang en Vriendschap (4821556)

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

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
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 16:15 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+: 19 sept., 17 okt., 21 nov., 19 dec..
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
13:30 tot 16:30 uur

19.30 tot 21.30 uur

Weekmarkt
Klaverjassen en Jokeren (4821932)
28 sept.,12 okt.,26 okt.,9 nov.,23 nov.,7 dec., 21dec.
Wolfheze Night Fever groep I of II
Bingo in De Burcht

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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