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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 december 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 maart 2013
 Inleveren kopij vóór 1 februari 2013
 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 een extra dik jubileumnummer! 
Maar liefst 44 pagina’s dik en met zelfs een kleuren middenpagina. En zelfs 
met 44 pagina’s konden we niet alle kopij plaatsen. 
Met Dorpsbelang kijken we naar de plannen voor het Dorpsplein die steeds 
concreter lijken te worden.  Rondom het station gaat er nog meer veranderen: 
de spoorwegovergang moet veiliger worden en de parkeergelegenheid rond 
het station gaat uitgebreid worden. Er gaan geruchten dat die parkeerplaatsen 
nodig zullen zijn als station Oosterbeek gesloten wordt, zodat de Oosterbeker 

forenzen hier kunnen parkeren. Over de 
wenselijkheid van extra parkeerplaatsen is 
vrijwel iedereen het eens, maar lang niet 
iedereen is gelukkig met de keuze van de 
locatie: daar waar de huidige volkstuintjes aan 
de Johannahoeveweg liggen. Het lijkt veel 
logischer om de huidige parkeerplaats aan de 
Zuidzijde uit te breiden, daar waar niemand er 
overlast van zal hebben. Het lijkt er echter op 
dat de NS en de gemeente de makkelijkste 
weg kiezen tegen de belangen van de inwoners 
in.
Over de hele andere keuze die de leerlingen 
van groep 8 moeten maken kunnen we lezen in 
de bijdrage van onze school. De houthakker 
van dienst laat ons in het hakblok de keerzijde 
zien van het gezellige vuurtje in onze 
houtkachel of open haard.
Hadden we laatst Spaanse toestanden met 
loslopende runderen in ons dorp, het ziet er 
naar uit dat we nog niet bang hoeven te zijn 
voor loslopende zwijnen: die blijven voorlopig 
aan de andere kant van het ecoduct over de 
A12.
Dat en nog veel meer in deze Wolfskreet!
Wij wensen u veel leesplezier, prettige 
feestdagen en alvast een goed 2013!
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Gemeente presenteert plan voor Dorpsplein, spoorweg en P+R

De Burcht was dinsdagavond 6 november jl. goed gevuld. Veel inwoners waren 
afgekomen op de uitnodiging van de gemeente Renkum om uitleg te krijgen over 
de vergevorderde plannen voor aanleg van het Dorpsplein, aanpassing van de 
spoorwegovergang en aanleg van een P+R terrein aan de noordzijde van het spoor 
aan de Johannahoeveweg.

Uitvoering van de plannen staat op de agenda voor 2013. Wethouder van Lent 
maakte duidelijk dat de financiering rond is - de provincie en stadsregio dragen 
bij in de kosten - maar dat wel snel met de uitvoering moet worden begonnen, 
omdat anders de financiering wordt teruggetrokken.

Er is jarenlang door een aantal inwoners van Wolfheze op aangedrongen om het 
hart van Wolfheze te verbeteren en een echt dorpsplein te creëren. De eerste 
plannen dateren al van 2004. Het lijkt er nu echt van te komen.

Landschapsarchitecte Annerie van Daatselaar gaf uitleg over de plannen. Het idee 
is dat de Wolfhezerweg een klein stukje richting Pro Persona wordt opgeschoven. 
Verder dan nu ingetekend kan niet, omdat volgens de verordening een verplicht 
aantal meters afstand moet worden gehouden van de bebouwing van Pro Persona. 
Het geheel wordt vanaf station tot Airborne-monument bestraat met klinkers en 
het niveauverschil tussen straat en plein wordt een stuk kleiner. Aanwezige 
bewoners van Het Schild gaven aan dat het voor hen wel van belang is dit verschil 
duidelijk te kunnen voelen, zodat zij niet zomaar de weg oplopen.

Het plein wordt met paaltjes afgesloten voor alle autoverkeer. Parkeren voor het 
station is straks niet meer mogelijk. Langs de rand van het plein worden 
zogenoemde nietjes geplaatst waar fietsen tegenaan gezet kunnen worden. Het 
met de auto afzetten van kinderen bij de Beatrixschool aan de zijde Parallelweg is 
straks niet meer mogelijk. Dit riep reacties op van ouders, maar vanuit de zaal 
werd tegengeworpen dat afzetten ook kan op de Balijeweg. De Parallelweg blijft 
wel beschikbaar als uitrit voor de brandweer en laad- en losplaats voor 
Stationswinkel, restaurant en snackbar.
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Ook de spoorwegovergang wordt aangepakt. Aan de westzijde 
verdwijnt het voetpad over het spoor. Alle voetgangers dienen aan 
de oostkant het spoor over te steken. De vrijkomende ruimte wordt 
gebruikt om fietsers meer ruimte te geven. Voor de voetganger 
worden tussen de sporen extra spoorbomen geplaatst, zodat mensen 
die slechter ter been of niet zo snel zijn, een veilige plaats kunnen vinden als 
treinen voorbij komen. Er kwam kritiek vanuit de zaal op deze oplossing, maar 
deze veilige haven is een uitdrukkelijke wens van bewoners van Het Schild.

Kritiek was er ook op het P+R terrein, gepland aan de 
noordkant van het spoor. Hier komen 36 parkeerplaatsen. 
Aan de zuidzijde blijven zes kort parkeerplaatsen 
beschikbaar en deze worden ook als zodanig ingericht. De 
rest van de nu onofficiële parkeerplaatsen aan de zuidzijde 
verdwijnt. De zaal vroeg zich af waarom aan de zuidzijde 
niet meer parkeerplaatsen worden gemaakt, zodat dit aan de 
noordzijde niet hoeft. Wethouder van Lent was daar 

duidelijk over: "Aan de zuidzijde is de grond zowel van Prorail als van NS. Dat 
vergt aankoop en onderhandelingen. Bovendien dient hier de bestemming 
gewijzigd te worden. Het is al heel wat dat NS aan de zuidzijde wil meewerken 
aan zes parkeerplaatsen. Aan de noordzijde is de grond van NS en kan volgens de 
bestemming een parkeerterrein aangelegd worden." Wel zegde de wethouder toe 
om te kijken of het parkeerterrein iets meer richting Wolfhezerweg kan worden 
aangelegd.
 
Ledenaantal Dorpsbelang gestegen tot boven 400 huishoudens
De ledenwerfactie van Dorpsbelang Wolfheze, afgelopen zomer, heeft een aardig 
resultaat opgeleverd. Meer dan 400 huishoudens in het dorp zijn nu lid van de 
dorpsvereniging. Het betekent een toename van 25% van het aantal leden.

Omdat vermoedens bestonden van een "vervuilde" ledenlijst, werd afgelopen 
zomer besloten dat de bestuursleden huis-aan-huis zouden gaan om een controle 
uit te voeren. De actie werd direct benut om huishoudens die nog geen lid waren 
te bewegen lid te worden en achterstallige contributie te innen. Ook werd de 
verjaardagskalender uitgereikt aan alle bestaande en nieuwe leden.

De actie heeft succes gehad. Het ledenaantal steeg van 333 naar 411 huishoudens. 
De achterstallige contributie werd teruggebracht van 93 naar 56 leden.

Leden die nog met een achterstand te kampen hebben, krijgen een herinnering in 
de brievenbus of e-mailbox. Dorpsbelang verzoekt vriendelijk aan leden met een 
betalingsachterstand om de bijdrage zo snel mogelijk over te maken.
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Van uw wijkagent Lucy Mons

Donkere dagen, meer inbraken

De wintertijd is ingegaan, de donkere dagen zijn begonnen en helaas merken we 
het meteen in de inbraakcijfers. Ook in Wolfheze zijn de afgelopen week 
inbrekers aktief geweest. Gelukkig kon, dankzij een oplettende buur, een inbraak 
voorkomen worden en is het gebleven bij forse schade aan de voordeur. Op een 
ander adres is het helaas wel gelukt om binnen te komen en goederen te stelen.

Denkt u nog even aan onderstaande tips:
· Opvallend is dat er in Wolfheze vaak op de 1e verdieping wordt 

ingebroken. Hiervoor wordt dan een ladder gebruikt (deze wordt 
"geleend" bij de buren of verderop in de straat). Zorg dus dat ladders etc. 
goed zijn opgeborgen en niet zo voor het grijpen liggen.

· De buit bestaat vaak uit: geld, sieraden, laptops, spelcomputers, kortom 
spullen die makkelijk te dragen en te verkopen zijn. Als er bij u is 
ingebroken en er zijn zaken als laptops of spelcomputers gestolen, kijk 
dan ook eens op Marktplaats. Mogelijk komt u iets bekends tegen. 
Informeer in zo'n geval meteen de politie!

· Noteer altijd serienummers, imeinummers (van mobiele telefoons) en 
bijzonderheden van uw eigendommen. Maak foto's van dierbare sieraden. 
Print deze foto's ook uit en sla ze niet alleen op op uw computer.

· Voor Ipads geldt dat er een mogelijkheid is om een trackingsysteem in te 
stellen. Doet u dit vooraf en geef het door bij diefstal van uw Ipad. Het is 
dan mogelijk om op afstand de Ipad te traceren. Dit geldt ook voor een 
aantal smartphones.

· Ook hier geldt: als u iets verdachts ziet of hoort, bel meteen de politie. 
Denkt u dat er een inbraak gaande is, bel dan 1-1-2.

· Probeer een signalement of kenteken te noteren en geef dit meteen door 
als u belt.

· Veel inwoners denken dat een onbekend gezicht in de straat wel een 
patiënt van Pro Persona zal zijn, dit is niet altijd het geval! Bel bij twijfel 
de politie.

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.
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· Als u de beschikking hebt over internet kunt u mailen met 
uw wijkagent: lucy.mons@gelderland-midden.politie.nl

· En ook Twitter is een mogelijkheid: @glm_l_mons
· U kunt ook een afspraak maken met uw wijkagent. Dit kan 

ook via 0900-8844.
· Op donderdag is er natuurlijk het spreekuur in het Medisch Centrum, van 

13.00 tot 14.00 uur.

Lucy Mons, Wijkagent Wolfheze

Geslaagde dorpsborrel, buffet en dansavond

De grote feesttent op het terrein van Het Schild was bijna vol, vrijdag 28 
september jl.. Het Schild had het hele dorp uitgenodigd om een borrel en buffet te 
komen genieten vanwege het 100-jarig bestaan. Bijna 200 Wolfhezenaren gaven 
gehoor aan de oproep. Een kwart van de aanwezigen bleef daarna, om een heuse 
stijldansavond te beleven.

Al direct om vijf uur stroomde de tent vol. Deze was sfeervol ingericht met tafels 
en stoelen, bloemstukjes en sfeerverlichting. Er was door Het Schild werk van 
gemaakt om de gasten het naar de zin te maken.
Vrijwilligers uit het dorp en van Dorpsbelang zorgden er voor dat de bar bemand 
werd, de glazen opgehaald en gespoeld en alle verdere voorkomende 
werkzaamheden aangepakt.

Directeur Edwin Frei van Het Schild heette 
iedereen van harte welkom en zette de 
vrijwilligers in het zonnetje die maandag en 
dinsdag hadden geholpen om de feesttent op te 
bouwen. Twee keer, omdat de opgebouwde 
feesttent op maandag de storm die dag niet had 
overleeft. Hierna nodigde hij iedereen uit om 
van het soepenbuffet - verzorgd en beschikbaar 
gesteld door restaurant De Tijd - en de saladebar te nemen.
Na het buffet nam Dorpsbelang Wolfheze de avond over door verzorging van een 
stijldansavond. De sfeer was uitstekend en salonorkest Die Flegel wist met haar 
enthousiaste optreden menigeen te bewegen een stijldans te wagen. Ze wisten 
goed in te spelen op het aanwezige publiek. Ook de twist en een rock and roll 
nummer werden gespeeld. De opzet van een stijldansavond was in die zin een 
schot in de roos dat ook blinde en slechtziende bewoners van Het Schild een dans 
konden maken. Door begeleiding van een ziende danspartner kon menige zwier 
gemaakt worden.
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Jammer was wel dat direct na het buffet bijna driekwart van de 
bezoekers al huiswaarts keerden. Wie wel bleef maakte een 
ouderwets gezellige en geanimeerde avond mee.

De kerstboom voor het dorp is bekend
Het was nog vroeg in het jaar, de laatste dag van oktober, maar niet te vroeg om 
een kerstboom uit te zoeken voor het centrum van Wolfheze. Voor het tweede 
jaar op rij schenkt Natuurmonumenten de boom aan het dorp. Vandaag heeft 
bestuurslid Frans van Daal, samen met boswachter Klaas-Jan Mulder en 
verslaggever Kees Jansen van De Gelderlander, een boom uitgezocht. Er zijn 
twee bomen aangestipt. Binnenkort wordt de definitieve keuze bepaald.

De boom is, net als in 2011, 
afkomstig uit Planken Wambuis uit 
een deel dat gedund wordt. Het is 
echter lastig de majestueuze boom 
van 2011 te evenaren.
In een jeepsafari zijn enkele percelen 
bezocht en aan een nauwkeurige 
inspectie onderworpen. Twee bomen 
kwamen in aanmerking.

Het is de bedoeling dat op zaterdag 8 
december de boom wordt opgehaald. 
Onder politiebegeleiding wordt de boom 
van Planken Wambuis naar Wolfheze 
vervoerd. Dezelfde dag wordt de boom 
ook opgetuigd.
Donderdag 13 december om 19.00 uur 
worden de lichtjes ontstoken. Eén en 
ander wordt muzikaal begeleid door 
kinderen van de Beatrixschool. Uiteraard 
wordt het ontsteken van de lichtjes 
omlijst met warme chocolademelk en 
gluhwein. 

Samen met Klaas-Jan Mulder van 
Natuurmonumenten op jeepsafari door 
Planken Wambuis om een kerstboom voor 
Wolfheze uit te zoeken.

Dit is één van de twee kandidaatbomen.
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Openingstijden:
Elke dag van 10.00 tot 22.00 uur
Vanaf 1 oktober maandagen gesloten
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Wellicht koelwagen Veld en Beek in Wolfheze bij 
50 leden

Er bestaat een mogelijkheid dat er een koelwagen van biologische 
boerderij Veld & Beek in Wolfheze komt te staan. Dat werd gisteravond bekend 
tijdens de bestuursvergadering van Dorpsbelang Wolfheze. Voorwaarde is wel dat 
minimaal vijftig Wolfhezer huishoudens lid worden van de biologische boerderij. 
Met het lidmaatschap kunnen zij gebruik maken van de vlees- en zuivelvoorraad 
in de koelwagens. Waar de koelwagen zou komen te staan is nog onbekend. In 
Wolfheze is onder meer Bilderberghotel Wolfheze afnemer van het rundvlees en 
de zuivel.

Veld & Beek is een 
boerderij met melkvee bij 
de boerderij en ossen in 
natuurgebieden, 
bijvoorbeeld de 
Reijerscamp en 
Renkumse Heide. In 
1999 is boer Jan 
Wieringa vanuit het niets 
gestart met 
melkveehouderij. In de 
loop van de tijd heeft het 
bedrijf zich ook 
ontwikkeld richting 
natuurbegrazing. De 
dieren zijn van het oud-
Hollandse ras Blaarkop. 
Deze dieren kunnen er goed tegen om het hele jaar buiten te lopen, en ze kunnen 
op de heide hun eigen kostje bij elkaar scharrelen. Zo hebben ze als grote grazers 
een prachtig leven, en dragen ze bij aan natuurbeheer.

Uniek verkoopsysteem
Veld en Beek heeft een uniek verkoopsysteem opgezet waarbij - momenteel - in 
vier dorpen koelwagens met producten staan. De melk komt van de koeien, het 
rundvlees van de ossen die in de natuurgebieden grazen.

De kaas en het varkensvlees komen van collega-biologische boeren. Sinds 2011 is 
de boerderij aan de Fonteinallee in Doorwerth gevestigd. Het ligt in de bedoeling 
in de nabije toekomst weer varkens op eigen erf te houden.

De blaarkoppen van Veld & Beek in een winters landschap 
op de Reijerscamp.
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Eigen sleutel
Elke consument heeft een eigen sleutel en kan zo op elk gewenst 
moment de boodschappen ophalen bij één van de vier koelwagens. 
Een consument heeft een abonnement op melk en/of yoghurt en kan 
wanneer hij/zij wil via een zogenaamd pak & schrijfsysteem kaas 
en vlees meenemen. Je pakt wat je nodig hebt en schrijft het op een lijst, waarna 
het maandelijks achteraf via automatische incasso afgerekend wordt.

Consumenten
De band met de consumenten is een belangrijke pijler van het bedrijf. Het levert 
vanaf de start rechtstreeks aan een vaste consumentenkring. Dankzij de trouw van 
deze consumenten kon het bedrijf eind maart 2012 weer een eigen melkveestapel 
aanschaffen en zelf gaan melken.
De consumenten worden voor € 2,50 per jaar lid van de coöperatieve vereniging 
Veld en Beek, de koeien zijn eigendom van deze vereniging. De volledige 
verantwoordelijkheid voor verzorging en management van de dieren, productie en 
distributie ligt bij Boerderij Veld en Beek. De leden hebben geen enkele 
aansprakelijkheid. De consumenten betalen een prijs voor de geleverde diensten 
en krijgen de producten van hun eigen koeien.

Koelwagen in Wolfheze
Een koelwagen in een vijfde dorp - Wolfheze - is wel mogelijk, maar daarvoor 
dienen er wel voldoende consumenten te zijn in het dorp die de vlees- en 
zuivelproducten afnemen. Minimaal zijn 50 leden noodzakelijk.

Lid worden en meer informatie
Kijk voor meer informatie en hoe u lid kunt worden op de website van Veld & 
Beek, wwww.veldenbeek.nl. Onder de menuknop Klanten vindt u een 
aanmeldformulier.

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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PUUR KOFFIEΠΥΥΡ 
ΚΟΦΦΙΕ
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“Kopje koffie glazenwasser?”

Voormalig Oosterbeker Jan-Paul Fros, eigenaar van PUUR koffie in Oosterbeek 
en chocoweb.nl, was niet van plan om dat dorp ooit te verlaten. Maar vier jaar 
geleden reed hij door de Heelsumseweg in Wolfheze en zag een huis te koop 
staan. Zijn aandacht werd steeds weer getrokken als hij door de straat kwam. Hij 
vroeg zijn vrouw mee en ook zij was enthousiast. Die rust die hij in Wolfheze 
aantrof, miste hij enorm. Dus de koop werd gesloten.

Maar zijn espressobar zit in Oosterbeek, de plaats waar half Wolfheze zijn 
boodschappen doet. In de Weverstraat schenkt de gecertificeerd barista nu al ruim 
een jaar heerlijke koffiecreaties. Romige cappuccino’s, pittige espresso’s en nog 
veel meer, eventueel gecombineerd met cheesecake of chocolade.
Het is een bijzondere zaak, alleen al vanwege de grootte. Of beter gezegd de 
kleinte. Het vloeroppervlak meet slechts 15 vierkante meter en de ruimte heeft 
een driehoekige vorm. Maar dat stoort de Wolfhezenaar niet in het minst. Hij 
manoeuvreert handig tussen zijn werkgebied met professioneel koffie-apparaat en 
de krukjes aan het raam waar de gasten kunnen plaatsnemen om de krant 
bijvoorbeeld door te 
nemen of op straat te 
kijken. Hij hanteert 
een blad aan een 
handvat om hen de 
koffie en lekkernijen 
voor te schotelen. 
Vaste gasten maken 
gebruik van de 
koffiestrippenkaart die 
Jan-Paul in het 
assortiment heeft. “Dit 
is de laatste”, zegt een 
medewerkster van 
Simply Delicious 
teleurgesteld.

Versgemalen bonen
Hij verkoopt niet alleen warme dranken, maar ook versgemalen koffiebonen uit 
exotische streken. Die staan in originele silo’s van glas met koper aan de 
achterwand te pronken. De silo’s bevatten een zachte guatamala en een pittige 
boliviaan om maar eens wat te noemen. Voornamlijk biologisch en fair trade. In 
de muurkast staan tal van koffieapparaten, perculators en melkopschuimers 
tentoongesteld. Koffiekopjes, een trits aan lectuur boeken over de donkere drank, 
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koekjes en de meest exotische repen chocolade uit diverse windstreken. 
Chocoholics, u bent gewaarschuwd!   
“Chocolade is ontstaan in Zuid-Amerika. De Azteken ontdekten het. Wist je dat 
cacaobonen ooit een wettig betaalmiddel waren?” vertelt de ondernemer met een 
lichte twinkeling in de ogen. Tientallen tabletten in uiteenlopende verpakkingen 
liggen uitgestald. De cacaogehaltes worden expliciet vermeld. “Cacao is te 
vergelijken met wijn of whisky. Er zijn zóveel verschillen en nuances te proeven 
in de chocola, echt heel bijzonder. Er is dan ook niet een enkel cacao-ras, maar er 
zijn er vele.”
Speciaal voor het verhandelen van de chocola heeft de Wolfhezenaar een 
webshop in het leven geroepen: www.chocoweb.nl. Smulpapen kunnen de 
tabletten dus ook via de brievenbus het huis in halen. De webshop runt hij samen 
met chocolate lover Norbert Mergen, een voormalige squashmaat van Jan-Paul.
Twee vrolijke wandelaars lopen binnen. De dames snakken naar koffie en cake op 
het belendende terrasje, dat uitnodigend staat uitgestald in een waterig 
najaarszonnetje. Uit de wind op de witte krukjes is het er nog best aangenaam. De 
buurman van Centrum Zweiersdal drinkt zijn koffie in een meeneembeker.
Jan-Paul komt terug op Wolfheze. “Voor de afstand hoef je het niet te laten; ik 
fiets in een kwartiertje om van huis naar hier te komen. En we hebben een 
prachtige tuin bij onze woning. Het huis is uit 1907. We moesten het grondig 
verbouwen voordat het naar onze zin was. En dat is gelukt. Die rust hier, 
eindeloos. Beter dan de hectiek van de Oosterbeekse Grindweg, vinden wij.” Ik 
neem de laatste teug van, het moet gezegd, een goddelijke cappuccino en stap op 
de fiets voor een ritje van een kwartier. 
Kijk hiernaast voor een smakelijke aanbieding van Jan-Paul, exclusief voor 
Wolfhezenaren.

Zwemmen voor de ouderen 50+

Op dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur kunnen de 
50-plussers gebruik maken van het heerlijk verwarmde 
zwembad op het terrein van Pro Persona.
In de vorige Wolfskreet hebt u er al over kunnen lezen. Iemand uit Oosterbeek 
kwam even ter kennismaking meezwemmen en....vond het heerlijk! Zij was 
meteen verkocht en zou proberen nog een vriendin mee te brengen.  Kijk, zo doe 
je dat!  Onbekend maakt onbemind. Er zijn in Wolfheze ook veel ouderen en... je 
moet in beweging blijven is het devies. Zwemmen hoef je niet eens te kunnen, 
gewoon in het water bewegen is al goed voor de spieren. Kom, probeer eens te 
komen spartelen. 
Hoe meer leden, hoe goedkoper het wordt. Inl. bij: Ina Witjes tel. 026-4821 711.
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3 AED’s in Wolfheze om mensen met hartaanval te helpen

Wolfheze is sinds kort in het bezit van 3 Automatische Externe 
Defibrillatoren (AED’s).  Met deze apparaten kan de gebruiker 
een elektrische schok aan het hart van iemand toedienen, 
wanneer diegene last heeft van levensbedreigende 
hartritmestoornissen, en wellicht zo iemands leven redden. Het 
apparaat geeft via een ingebouwde computerstem opdracht om 
een stroomstoot toe te dienen of te starten met hartmassage en mond op 
mondbeademing, zo luidt de uitleg op de website                                                                
http://www.renkumhartveilig.nl/6203/.

De drie 
exemplaren in 
het dorp zijn te 
vinden bij 
Buurtcentrum 
De Burcht aan 
de Macharislaan 15 op de gevel, bij Het 
Hazeleger, Wolfhezerweg 120-29 op de 
berging naast het woonhuis en bij de 

Brandweerkazerne, Parallelweg 2. 
Daar zit de AED op de gevel. In de 
gehele gemeente Renkum zijn nu 
30 apparaten aanwezig om mensen 
te helpen die een hartaanval 
krijgen. 

Gem. Zangvereniging "Zang en Vriendschap"
 Graag zouden wij weer wat nieuwe leden willen inschrijven 
bij onze vereniging, vooral bassen en tenoren m/v. Ook 
sopranen en alten zijn van harte welkom. Het repertoire is 
veelzijdig, dus kom gewoon eens een keertje kijken/meezingen. Het is toch te gek 
dat er in Wolfheze geen zanglustigen bestaan? Wij repeteren op maandagavond 
van half acht tot half tien in Het Schild. Daarna heeft u nog een hoop tijd over. 
Inlichtingen verkrijgbaar bij
mw. M. Diekema, tel. 026-4821 556.
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Waar rook is, is vuur!

 Het is half zeven in de ochtend als ik geklop hoor op 
onze slaapkamerdeur. Nog slaapdronken roep ik ja en 
onze dochter komt klagend binnen. “Pap, ik heb last 
van mijn keel, het stinkt in de slaapkamer heel erg 
naar rook.” O jee, denk ik direct en ik ruik het ook. 
Hoe heb ik zo dom kunnen zijn om het raam 
vannacht open te laten. Het wordt weer kouder buiten 

en in onze omgeving zijn er mensen die ’s ochtends als eerste de open haard 
aansteken. Niet alleen stokend met hout, maar ook briketten om de kachel lekker 
lang te laten branden. Ik geloof niet dat er iets smerigers bestaat. De rook beneemt 
ook mij m’n adem en ik krijg er een geïrriteerde keel van, maar ik heb vooral 
medelijden met mijn dochter. Al jong last van kortademigheid en een vorm van 
COPD, is dit een hel voor haar.
 
Wij zijn nog niet zo lang geleden verhuisd vanuit de stad richting een dorp op de 
Veluwe, in de hoop dat de zuivere boslucht een weldaad zou zijn voor onze 
dochter. Ik had nooit kunnen bevroeden dat juist in zo’n bosrijke omgeving de 
penetrante geur van open haard en allesbrander zo alom aanwezig zou zijn.
 
Ik snap het uiteraard wel. Het vuur in je woonkamer geeft gezelligheid en 
aangename warmte. Het bespaart op je energierekening; gas is immers duur 
genoeg. Anderzijds is het niet voor niets dat we massaal zijn overgestapt op 
aardgas. Het was in de jaren ’50 en ’60 geen pretje buiten in de winter, toen 
iedereen z’n hout- en kolenkachel volop stookte. Een dikke bruine stinkende 
deken hing over het land. Het is af en toe nog zo, als de wind in de winter lang 
genoeg uit het oosten waait en de vervuiling vanuit Oost-Europa zich over ons 
land uitsmeert.
 
Niets is mij liever dan dat het hard waait, liefst vanuit het Zuid-Westen. De rook 
van open haard en allesbrander wordt dan snel verdund en verdwijnt in de 
atmosfeer. Staat er echter weinig of geen wind, dan weet ik dat ik ramen en 
deuren dag en nacht gesloten moet houden, hoezeer ik ’s nachts ook houd van 
frisse buitenlucht in mijn slaapkamer. Fris is dan namelijk iets heel anders.
 
Mag dan niemand meer de open haard stoken? Nee, zo rigide ben ik niet, maar 
elke dag met rook en stinkende lucht geconfronteerd worden gaat me echt te ver. 
Dus, als u de open haard of allesbrander weer eens aansteekt, zeker 's ochtends, 
vraag u dan eens af of uw genot elke keer opweegt tegen de overlast die een ander 
van uw genot ondervindt.

Uw houthakker.
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Kom eens gezellig langs...!

Op vrijdag 28 september was de gezellige dorpsborrel bij Het Schild met een 
heerlijk soepenbuffet. Dorpsbelang Wolfheze sloot hierop aan met een 
feestelijke Ballroom Dansavond, waarbij salonorkest Die Flegel zorgde voor 
de muzikale begeleiding.

In een speciale feesttent op het terrein van 
Het Schild, waarin de avond ervoor nog een 
feestelijk diner voor 250 gasten had 
plaatsgevonden, gingen op vrijdagavond de 
voetjes van de vloer. Voor het zover was, 
nam Edwin Frei, directeur van Het Schild, 
het woord om de aanwezigen welkom te 
heten en... om u uit te nodigen eens wat vaker 
langs te komen!

Edwin Frei: “Het Schild is een landelijk huis voor blinden en slechtzienden en dat 
blijft het ook. Maar Het Schild heeft enige tijd geleden besloten om ook meer van 
betekenis te willen zijn voor het dorp 
Wolfheze. U weet misschien dat daarom ook 
ziende ouderen uit het dorp, die in een veilige 
omgeving willen wonen en meer 
ondersteuning, verzorging of begeleiding 
nodig hebben, Wolfheze niet hoeven te 
verlaten, maar in Het Schild kunnen komen 
wonen. Er is daarvoor een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. Ook bieden we in 
Wolfheze huishoudelijke hulp thuis, 
vertrouwd vanuit Het Schild.”

“Daarnaast breng ik graag bij u onder de aandacht dat we elke maandagmiddag 
een ontmoetingspunt hebben in Het Schild. De gedachte daarachter is dat 
dorpsgenoten elkaar daar kunnen ontmoeten voor een praatje, een kop koffie, een 
gezamenlijke activiteit, enzovoort. Juist in een tijd waarin de overheid zich 
terugtrekt omdat er geen geld meer is, is onderling contact en noaberschap zo 
belangrijk. Misschien kan zo eenzaamheid worden voorkomen, komen mensen 
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met elkaar in contact en kunnen ze wat voor elkaar betekenen en elkaar bijstaan. 
Daarom een oproep aan u allen, jong en oud: kom langs op de maandagmiddag en 
ontmoet uw dorpsgenoten!”

Wist u van het Schild:
· Dat u bij het ontmoetingspunt voor € 8,- een warme maaltijd kunt krijgen?
· Dat er in september een prachtig boek over de 100-jarige geschiedenis van 

Het Schild is verschenen?
· Dat dorpsgenoot Ulbe Anema het boek geschreven heeft?
· 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 we nog vrijwilligers zoeken die tussen 10.00 uur en 12.00 uur willen 

helpen met het inschenken van koffie en dergelijke?
· Dat u zich aan kunt melden als vrijwilliger via (026) 482 11 77?
· Dat Het Schild 2 dagen per week dagbesteding aanbiedt in Ede, op dinsdag en 

vrijdag?
· Dat u meer informatie op www.hetschild.nl kunt vinden?

Wilt u reageren, of heeft u vragen over Het Schild? Stuur dan een mailtje naar 
Frank de Vries frank.de.vries@hetschild.nl.
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Wijnkoperij Henri Bloem
VOOR AL UW KWALITEITSWIJNEN

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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En wat gebeurt er bij Pro Persona?

Door Jan van den Bos, medewerker afdeling Communicatie (Foto’s Philip Homburg)

Laura Kaiser nam afscheid
We zullen er echt geen gewoonte van maken om in Wolfskreet te vermelden wie 
er afscheid namen van onze organisatie, maar voor Laura Kaiser maken we graag 
een uitzondering omdat veel dorpsgenoten in 
de lange tijd dat zij werkzaam was in 
Wolfheze contact met haar hadden.
Op speciaal verzoek van psychiater, eerste 
geneeskundige en voormalig directeur Laura 
Kaiser, waren er bij haar afscheid op 27 
september jl. geen toespraken. Wel was er een 
afscheidscoach. Een vlot van de tongriem 
geneden, in fel roze mantelpak gestoken 
glamourdame begeleidde op geestige wijze 
Laura’s afscheid. Inclusief samenzang met alle 
aanwezigen. Een feestelijk vaarwel voor een 
bijzonder mens.

Al meer dan 100 jaar ontwikkelt het terrein van ‘de Stichting’ zich op allerlei 
manieren. Het wegen- en padenplan, de paviljoens en andere cliëntenverblijven, 
de gebouwen voor de ondersteunende diensten en niet in de laatste plaats het 
groen. Voor veel inwoners van het dorp is het terrein bekend gebied en daarom 
staan we hier stil bij wat eigentijdse gedachten over:

Het groen van Pro Persona
Een collega van mij die zeer betrokken is bij al het groen in onze organisatie wees 
mij ooit op een, wat mij betreft, onbeduidende struik die ik als onkruid zou 
betitelen en lichtte mij voor: ‘Ik kan jou precies vertellen hoe lang die in 
Nederland is, 68 jaar. De Canadese parachutisten die hier in 1944 landden, 
hadden in Canada oefensprongen gemaakt en zaadjes van deze plant, de Canadese 
fijnstraal of Conyza canadensis, waren bij het opvouwen in de parachute terecht 
gekomen. Je ziet ‘m nu op alle plekken waar Canadezen zijn geland.’ 
Waarmee maar duidelijk is dat er heel veel factoren zijn die uiteindelijk bepalen 
hoe het terrein van een psychiatrische ziekenhuis eruit ziet. Smaak bijvoorbeeld is 
zo’n factor, strakke borders met rozen of uitbundige struikpartijen? Veel 
rododendrons of gemillimeterd gazon? Exoten aanplanten of alleen het groen uit 
de eigen heem koesteren? Daarnaast zijn twee belangrijke factoren, de eigentijdse 
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visie op natuur en groen en de beschikbare middelen. En 
op het snijvlak van  deze factoren wordt op dit moment 
een organisatiebrede, samenhangende en duurzame 
groenvisie ontwikkeld. 
Belangrijk bestanddeel daarvan is natuurvriendelijk beheer waarbij rekening 
wordt gehouden met de kwaliteiten, potenties en cultuurhistorie van het terrein. 
Ik kan me voorstellen dat u dat een uitgangspunt vindt met een hoog 
beleidsnotitiegehalte. Concreter dus. Een van mijn groencollega’s vatte het als 
volgt voor mij en voor u samen: 
 ‘Kijk, je laat de grond opzettelijk verschralen. Dus niet zoals vroeger alles netjes 
opgeruimd met vaste planten borders, exotische heesters, schoffelrondes, 
kunstmest geven, zesentwintig maaibeurten van het strak geschoren gazon per 
seizoen en kanten knippen. Dat intensieve beheer is ook te duur. Veel meer de 
natuur haar eigen weg laten gaan. Als je dat een poosje volhoudt, gaat die bodem 
verschralen en dan zie je allerlei kruiden en groeisels die hier oorspronkelijk 
horen, terugkomen. Die trekken op 
hun beurt weer insecten aan, waar 
dan vogels op af komen. 
Bloemenweides worden ruiger, met 
veel geuren en kleuren. Snoeihout 
voer je niet meer af maar stapel je 
op rillen. Bomen worden waar het 
kan geringd, ze gaan dan dood. We 
streven naar 10% dood hout op het 
terrein. Ik zeg altijd: dood hout is 
biologisch goud. In de hogere 
begroeiing ontstaan dan vanzelf 
natuurlijke paden waar mensen 
lopen, zogenaamde olifantspaden. In 
dat beeld passen ook natuurlijke 
maaimachines, schapen, daar zijn bij 
Pro Persona in Nijmegen uitstekende ervaringen mee en in Wolfheze staan ze al 
klaar bij de Tuinderij. Rekening houden met de aanwezige flora en fauna. 
Nestelgelegenheid, kasten voor vogels en vleermuizen, maar ook open 
zandplekken voor de zandhagedis. Er is een tijd geweest dat drie therapiegroepen 
een bijdrage leverden aan het onderhoud. Nu is alles uitbesteed. Uit ervaring ken 
ik de positieve werking van het hoveniersvak. Grond onder de voeten krijgen, 
scheppend bezig zijn, de voldoening van een vermoeid lichaam en concrete 
resultaten. Er is zo langzaamaan genoeg bekend over de relatie tussen bewegen en 
je goed voelen. En als je met cliënten vetbollen maakt en broedkastjes ophangt en 
je ziet dan dat dat veel en allerlei verschillende vogels aantrekt, dan vinden 
cliënten dat fantastisch. Dat geeft ze echt een ander, beter gevoel.’ 
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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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‘Het vermoeden van een nieuwe morgen’ - Kerstnachtviering 2012

De jaarlijkse kerstnachtviering voor dorp en ziekenhuis is één van de mooie 
tradities van Wolfheze. Ook dit jaar bent u daar weer van harte welkom. De 
viering is op maandagavond 24 december in de Opstandingskerk op het 
ziekenhuisterrein van Pro Persona. Vanaf 21.45 uur is er samenzang, waarna om 
22.00 uur de dienst begint. 

Deze oecumenische viering is een gezamenlijk 
initiatief van de kerken in Wolfheze. In de 
viering wordt stilgestaan bij het mysterie van 
Kerst. Het thema luidt: ‘Het vermoeden van een 
nieuwe morgen’. De voorganger is Mariette van 
Someren. Aan de viering werkt de Cantorij 
Wageningen mee.
 
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met een glaasje warme wijn of 
chocolademelk. Hartelijk welkom!

St. Maarten Het was weer een prachtige St. Maarten voor 
de kinderen, vele Wolfhezenaren hadden een kaarsje branden 
zodat de kinderen wisten dat ze welkom waren om hun gezang 

ter gehore te brengen in ruil 
voor wat lekkers. Op 
verschillende plekken in het 
dorp waren wolfhezenaren zo 
gastvrij hun oprit te gerbuiken 
om de St. Maartenen gangers te verwelkomen met 
drinken, koek en marchmellows voor de kinderen 
en lekkere warme glühwein voor de ouders. 
Dit alles is weer mogelijk gemaakt door sponsering 

van Wijnkoperij Henri Bloem, Dorpsbelang Wolfheze en de Prinses 
Beatrixschool.
                       Allen hartelijk dank hiervoor!
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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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De Duizendjarige Den vertelde

In Aflevering 25 (Wolfskreet jaargang 7 – nummer 3 – oktober 
2009) van deze rubriek is al het een en ander verteld over de 

Je hele leven is keuzes maken. Grote mensen kiezen, maar ook kinderen kiezen. 
Vaak kleine keuzes, wat trek ik aan of waar wil ik mee spelen? Echter aan het 
einde van je  jaren basisschool staat een belangrijk keuzemoment te wachten. Die 
keus maak je dan ook weloverwogen: Naar welke voortgezet onderwijsschool ga 
ik?

Bij ons op school nemen we in groep 7 de entreetoets af. Deze landelijke toets 
van CITO geeft een onafhankelijk beeld van de vakken spelling, taal, rekenen en 
begrijpend lezen. We analyseren de toets op individueel niveau en groepsniveau 
en weten zo waar we in groep 8 extra mee aan de slag kunnen. In oktober begint 
het te kriebelen, we organiseren een informatieavond voor zowel de kinderen als 
de ouders en opeens begint het wat dichterbij te komen. Wat is dat dan  VMBO, 
HAVO, VWO? In november praten we met alle ouders en de kinderen,  wat 
verwachten de ouders, welke ambities hebben de kinderen, welk niveau denkt de 
school? Zo langzamerhand gaan we een CITO toets oefenen, want die maken we 
in februari. Daarna is het even wachten op de score en kunnen we gaan kijken of 
we  gaan inschrijven op de school die we in gedachte hadden.
 Tegenwoordig bieden veel scholen dakpanklassen (b.v. brugklas MAVO/HAVO) 
aan, een mooie kans voor de kinderen om het uiteindelijke keuzemoment nog 
even uit te stellen. Want hoe ga je om met alle veranderingen  in het voortgezet 
onderwijs? Meer huiswerk, veel leraren, nieuwe vakken, meer zelfstandigheid, 
nieuwe vrienden. 

Wat je ook kiest, uiteindelijk is je 
motivatie misschien wel de grootste 
drijfveer. Als je ergens volledig voor gaat, 
bereik je jouw doel. De weg ernaar toe is 
voor de één misschien langer dan de 
ander, maar uiteindelijk….Succes met 
kiezen!

Hartelijke groet,

team prinses Beatrixschool
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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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                                                                                                                    TOEKOMSTPLAN 
REIJERSCAMP KRIJGT 
VORM   

Zwijnen zijn nog niet welkom in de 
Reijerscamp. Dat is de belangrijkste conclusie van de werkgroep van omwonenden 
die samen met Natuurmonumenten het toekomstplan opstelt voor het natuurgebied 
de Reijerscamp bij Wolfheze. Tijdens twee bijeenkomsten zette de werkgroep de 
lijnen uit voor het plan. De basis was al gelegd op de ideeënavond op 25 juni, toen 
bezoekers met medewerkers van Natuurmonumenten een rondgang door het gebied 
hebben gemaakt en veel input is geleverd. 

De werkgroep heeft over de Reijerscamp gesproken als natuurgebied én achtertuin 
voor inwoners van Wolfheze. De werkgroep heeft suggesties gedaan hoe de 
toegankelijkheid en beleefbaarheid van het gebied verbeterd kunnen worden, met 
behoud van de gewaardeerde openheid, rust en soortenrijkdom. Waar kun je het 
gebied in, hoe lopen routes, waar zijn paden gewenst of juist ongewenst. Onder 
toegankelijkheid valt ook het delen van kennis over het gebied. Er is gesproken 
over de gewenste kwaliteit en niveau van recreatieve voorzieningen zoals bankjes, 
wandel-, ruiter- en fietspaden. 

De impact van het ecoduct is uitvoerig aan de orde geweest. De komst van 
edelherten  stond niet ter discussie. Wel is gezocht naar mogelijkheden om 
edelherten te zien en de kans daarop te vergroten, zonder de noodzakelijke rust 
voor de dieren te verstoren. Over wilde zwijnen wordt anders gedacht. Deze dieren 
zijn nog niet welkom. Voor wilde zwijnen zou het slechts een geringe uitbreiding 
zijn van hun leefgebied. In tegenstelling tot de edelherten die van Planken 
Wambuis over het ecoduct via de Reijerscamp verder in zuidelijke richting naar 
uiteindelijk de Rijn kunnen doorsteken, zouden wilde zwijnen niet verder mogen 
dan de spoorlijn aan de zuidkant van de Reijerscamp. De werkgroep is daarom van 
mening dat het zwijnenkerende raster voorlopig op het ecoduct moet blijven. 

Natuurmonumenten is bezig met een toekomstplan voor het natuurgebied en wil 
inwoners van Wolfheze en anderen die zich betrokken voelen bij de Reijerscamp, 
daarbij betrekken. Op 25 juni is samen met Dorpsbelang Wolfheze een 
ideeënavond georganiseerd. Tijdens die avond hebben 9 belangstellenden 
aangegeven verder mee te willen denken over de invulling van het toekomstplan. 
De wensen en ideeën die door de werkgroep in beeld zijn gebracht zal  
Natuurmonumenten zo veel mogelijk een plek geven in het plan. Eind dit jaar of 
begin volgend jaar zal het  toekomstplan worden gepresenteerd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Mirjam Kleine Koerkamp, telefoon (026) 35 23 442
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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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Cadeau aan Wolfheze en
financiële bijdrage voor de herdenking

De herdenking bij de Airbornebank op zondag 23 september jl. trok weer veel 
belangstellenden en na afloop van de herdenking werden er royaal foto’s gemaakt 
van de veteranen samen met de militairen van het Army Air Corps, die elk jaar bij 
de herdenking een erewacht vormen rond de bank (zie onderstaande foto).

Voorafgaande aan de herdenking werd de oud-strijders, hun echtgenotes, 
begeleiders en de militairen van het Army Air Corps (totaal 60 personen!) een 
lunch aangeboden in Dorpshuis De Burcht.
Aan het eind van deze lunch werd door RSM (Regimental Sergeant Major) Price 
van het Army Air Corps een cadeau aan Wolfheze aangeboden voor de 
gastvrijheid en de hartelijkheid die zij elk jaar hier ervaren.
Het was een grote, fraai ingelijste (66 x 90 cm) en door de kunstenaar gesigneerde 
litho (steendruk) met als titel:

PRESENTATION OF THE GUIDON
TO THE ARMY AIR CORPS BY

H R H THE PRINCE OF WALES KG KT GCB AK QSO ADC
COLONEL-IN –CHIEF

10th MAY 1994

De kunstenaar heeft het bijzondere moment vastgelegd waarop prins Charles van 
Engeland op 10 mei 1994 officieel het vaandel aanbiedt aan het Army Air Corps 
op de luchthaven van Middle Wallop (Hampshire, Engeland), de thuisbasis van 
het Army Air Corps. Zeven gedetailleerde tekeningen van vliegtuigen omlijsten 
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de fraaie kleurlitho met uiteraard ook een tekening van een groep landende Horsa-
zweefvliegtuigen (midden boven). Het Army Air Corps is namelijk de moderne 
opvolger van het Glider Pilot Regiment, dat op 17 en 18 september 1944 met hun 
zweefvliegtuigen bij Wolfheze landde.

Onderop de lijst staat op een metalen plaatje de volgende tekst:

PRESENTED FROM
COMMANDING OFFICER & ALL RANKS

I REGT AAC
SEP 12

Het cadeau werd namens het dorp door Ulbe Anema in ontvangst genomen en hij 
zegde toe dat de litho een mooie plaats zal krijgen in de Glider Collection 

Wolfheze, het museum van Paul Hendriks op Chaletpark Lindenhof. Ieder kan het 
daar het komende jaar bewonderen (laatste weekend van de maand, m.i.v. april).

De acht aanwezige Glider Pilots hebben achter op de litho getekend en de zoon 
van Christopher Dodwell tekende uit naam van zijn een maand eerder overleden 
vader.

De lunch en de kosten voor de herdenking worden elk jaar betaald uit een 
bijdrage van Dorpsbelang Wolfheze en uit giften uit het dorp. Voor deze 
dorpsdonatie hebben wij voor het laatst een beroep op u gedaan in 2009. 
De bodem van de kas voor het aanbieden van de lunch en andere activiteiten van 
het Comité Airbornebank is nu weer in zicht. Een financiële bijdrage is dus hard 
nodig om de veteranen in 2013 weer op dezelfde wijze te kunnen ontvangen. 
Uw gift ontvangen wij graag op bankrekening 59.66.30.425 t.n.v. Airbornebank 
Wolfheze. 
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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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De Duizendjarige Den vertelde

In Aflevering 25 (Wolfskreet jaargang 7 – nummer 3 – 
oktober 2009) van deze rubriek is al het een en ander 
verteld over de Wodanseiken onder de titel: Zomers van 
vroeger bij de Wodanseiken en op Laag Wolfheze(n).
De Wodanseiken zijn onlosmakelijk met Wolfheze 
verbonden en een belangrijke toeristische trekpleister, 
getuige het grote aantal auto’s dat op mooie dagen op de 
parkeerplaats van Natuurmonumenten, schuin tegenover 
Hotel Wolfheze, staat en de vele wandelroutes waar deze 
eiken deel van uitmaken.
Op initiatief van de Stichting voor kunst en landschap 
Scarabee zijn dit jaar zestien kunstenaars uit deze omgeving gezamenlijk door dit 
bijzondere gebied gaan wandelen om zich te laten inspireren door de 
monumentale Wodanseiken. Dit heeft geresulteerd in een gevarieerd aantal 
kunstwerken, die tot 26 januari 2013 in de raadsgalerij van het gemeentehuis te 
Oosterbeek zijn te bewonderen. De titel van deze tentoonstelling is 
vanzelfsprekend ‘De Wodanseiken’.

Op verzoek van Scarabee heeft bakker Bas van Leersum van 
bakkerij Cock Aalders te Doorwerth bovendien een nieuw 
koekje ontwikkeld met de naam ‘Wodanseikje’.
Donderdag 29 november jl. is dit koekje in Hotel Wolfheze 
gepresenteerd aan burgemeester Jean Paul Gebben, die heeft het 
voorgeproefd en het als ‘een heerlijk en stoer koekje’ typeerde. 
Hotel Wolfheze, Hotel Dreijeroord in Oosterbeek en restaurants 
als de Oude Herbergh gaan de Wodanseikjes bij de koffie en 
thee aan hun gasten presenteren. Ook in de winkel van bakkerij 

Cock Aalders in Doorwerth vinden de Wodanseikjes al gretig aftrek.
Dit is voldoende aanleiding om weer eens aandacht aan de Wodanseiken te 
besteden en in hun geschiedenis te duiken. De Duizendjarige Den heeft ook 
hierover het nodige aan Ulbe verteld, die dat vroeger nauwkeurig heeft 
opgeschreven.

Aflevering 37: Wolfheze en de Wodanseiken

Onze Wodanseiken zijn zo’n 400 jaar oud. De eik is het symbool van kracht en 
standvastigheid en onder zijn brede kroon hebben onze voorouders vergaderd en 
is er recht gesproken. In diverse landen gold hij bovendien als een heilige boom 
waarvoor werd geknield. 
Deze oude zomereiken (Quercus robur) horen helemaal bij Wolfheze en zijn 
ontzettend vaak geschilderd, getekend en uiteraard ook gefotografeerd. 

Het ‘Wodanseikje’
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De naam Wodanseiken schijnt in de negentiende eeuw verzonnen te 
zijn door de schilder Johannes Warnardus Bilders (1811-1890) die een 
groot verteller is. Bilders woont vanaf 1841 in 
Oosterbeek en trekt vaak de Wolfhezer Bossen in 
om daar te schilderen. Hij is de nestor van de 
Oosterbeekse schilderskolonie en hij neemt 

nieuwkomers mee naar de Wolfhezerbeek om ze daar te 
dopen. H.P. Baard zegt in een monografie over Anton 
Mauve: “Zo werd bijvoorbeeld een nieuw aangekomene 
door ‘opperpriester’ Bilders op een steen of kruiwagen 
geplaatst in het midden der beek en daar volgens 
gebruikelijk ritueel gedoopt”.

Van de oude Wodanseiken zijn er nog een zestal over, de 
andere eiken die in de buurt van deze zes staan zijn jonger.
Helaas heeft Natuurmonumenten het wandelpad dat vlak langs de Wodanseiken 
liep vorig jaar moeten afsluiten omwille van de veiligheid van de wandelaars. 
Natuurmonumenten is bang voor ongelukken omdat er nogal eens zware takken 
van de eiken afbreken. Het alternatief is om de woudreuzen flink te snoeien, maar 
dat zou erg ten koste gaan van hun mooie, grillige vorm. Er is nu een nieuw 
wandelpad aangelegd aan de overkant van het beekdal en vanaf hier zijn de eiken 
ook mooi te bewonderen. 

Dit is het allerbekendste schilderij van de Wodanseiken. Het is van Jacobus Johannes 
(‘Jacob’) Cremer (1827-1880), een leerling van Frederik Hendrik Hendriks die de 
‘Meester van Wolfheze’ werd genoemd. Cremer schildert dit in 1849 op slechts 21 jarige 
leeftijd. Het olieverfschilderij is 81 x 114 cm. en in het bezit van het Gemeentemuseum in 
Arnhem.

  De schilderJ.W. Bilders
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In de tuin (de kant van het dorp) van Hotel Wolfheze staat de eerste 
Wodanseik en het is bij deze eik dat donderdag 29 november jl. het 
koekje Wodanseikje ten doop is gehouden. TV-Gelderland heeft er die 
avond een korte reportage aan gewijd.

Deze mooie oude foto van deze eerste Wodanseik is uit het tijdschrift De Prins van 
september 1906. Een foto met leraren, leerlingen en oud-leerlingen van de HBS op het 
Willemsplein te Arnhem (waar nu de AKU-fontein staat) die bij de boerderij/uitspanning 
het 40-jarig bestaan van deze school vieren. Ze zullen wel met de (speciale?) trein naar 
Wolfheze zijn gekomen en lopend over de Wolfhezerweg de uitspanning hebben bereikt 
voor het grote ‘Buitenfeest met Snipperjacht’. Rechts op de achtergrond de boerderij/
uitspanning, die drie jaar later zou worden afgebroken om plaats te maken voor de 
voorganger van het huidige hotel.

Ook de bij vele Wolfhezenaren bekende schilder Frederik Carel (‘Frits’) Oortgijs (1906-
1999) schildert graag bij de Wodanseiken, zoals hier in 1983. Frits is een erg productieve 
schilder en tekenaar geweest en bij veel oudere Wolfhezenaren hangt dan ook wel een 
werk van hem (foto Rien Snijders)
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In mei 2008 is onderstaande foto van een reeds wat vervallen 
Wodanseik gemaakt. Dit wandelpad is nu afgesloten en men moet 
links, aan de overkant van de droge bedding van de Papiermolenbeek, 
deze eik op afstand bewonderen. 
Deze foto siert ook de cover van de net uitgekomen ‘Canon van de 
gemeente Renkum’ die nog tot 1 januari 2013 voor € 15,- in de 
boekhandel is te verkrijgen (daarna € 17,50)

Volgende keer wéér een bijzonder verhaal over ons dorp en als u iets speciaals 
over de historie wil weten kunt u de redactie daar naar vragen die dat dan vast aan 
mij doorgeeft.
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"Als iets dampend voor je op tafel staat, kun je meteen aanvallen"

Op donderdag 15 november organiseerde Dorpsbelang Wolfheze een 
thematorenbijeenkomst over toerisme en recreatie. Is het wenselijk het toerisme in 
Wolfheze te versterken? Zijn er mogelijkheden om de recreatieve potentie te 
vergroten? En zo ja, hoe gaan we dat met elkaar doen? Dat waren de vragen die 
aan de orde kwamen. 

De combinatie van natuur en cultuur trekt mensen. Wat dat combineren betreft is 
er nog wel wat te winnen, zowel binnen Wolfheze als in regionaal verband. 
Zorgen dat jaarlijkse evenementen in Wolfheze, zoals de Airborne herdenking, 
het Sneeuwklokjesfeest of de Solextour, mensen prikkelt om terug te komen. Een 
culturele route koppelen aan bezoek aan het Historisch Museum van ProPersona 
en het Glidermuseum. Nieuwe wandelroutes, onder andere over het ecoduct. 
Tentoonstellingen in Museum Veluwezoom en nu in het gemeentehuis uitbuiten: 
"Wat hier aan de muur hangt, kunt u in Wolfheze in levende lijve zien". Een 
arrangement aanbieden met schildercursus in de natuur en museumbezoek. Of een 
culinair fietsarrangement, met koffie en diner bij verschillende restaurants. Ideeën 
genoeg. Door arrangementen wordt het mensen gemakkelijk gemaakt. Zoals 
Michel Lasche zegt: "Als iets dampend voor je op tafel staat, kun je meteen 
aanvallen!" 

Sommige voorzieningen kunnen worden toegevoegd of verbeterd. Een 
oplaadpunt voor elektrische fietsen zou handig zijn. Met een nieuw café zou er 
ook 's avonds iets zijn waar men naar toe kan. Voorlichting mag beter. Veelvuldig 
wordt gesproken over het bordenwoud bij het station. Naast borden kan ook 
gebruik gemaakt worden van smartphones die steeds meer mensen bij zich 
hebben. Door websites aan elkaar te koppelen en VVV te gebruiken, kunnen we 
mensen wijzen op activiteiten en bezienswaardigheden. Meeliften op regio 
Arnhem-Nijmegen en Veluwe. Bezoekers en inwoners zijn de beste 
ambassadeurs. Parkeren is een aandachtspunt. Als het goed wordt aangegeven, 
kunnen mensen ook op de Carpoolplaats aan de Amsterdamseweg parkeren of bij 
natuurgebied Wolfheze en van daaruit naar het dorp gaan.

De avond heeft een aantal actiepunten opgeleverd. Thijs Bisschops gaat zorgen 
dat op de VVV pagina de juiste informatie komt te staan - hij verontschuldigde 
zich dat dit niet het geval is, toen dit door een aanwezige werd ontdekt. Dineke 
Logtenberg (Boschhoeve) droomt van een sneeuwklokjesdorp, bij de aanleg van 
het nieuwe Dorpsplein zal hiermee een start worden gemaakt. Misschien kan in 
het kader van de actie NL-Doet Wolfheze worden vol geplant met sneeuwklokjes. 
Ineke Masselink-Beltman (Stichting MaakJeRoute) biedt aan een "regionaal 
beeldverhaal" te maken van Wolfheze, zoals op www.wandelenindoorwerth.nl, ze 
zal hierover doorpraten met Dorpsbelang. 
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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 21.30 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 Pro Persona
De Brug Pro Persona
De Slenk Tennnisvereniging
Het Schild

Dinsdag:

09.15 tot 11.15 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
55+fietsen, 1e dinsdag van de maand 
Meditatieve dans,(4437241 Mieke Achterhuis) even weken

Zwemmen voor ouderen (4821711)
Zwemmen ABC (RZC 0317-312763)
Jeux de Boules (4821630)
Aquarobics (RZC 06-12925039)
Volleyballen

Gymnastiekzaal Balijeweg
De Burcht
De Burcht
Zwembad Pro Persona
Zwembad Pro Persona
De Burcht
Zwembad Pro Persona
De Brug Pro Persona

Woensdag:

Vanaf 07.30 uur
10.00 tot 13.00 uur
10:30 uur
11.30 uur
14.00 tot 18.00 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
Schilderclub (06-20502500 Carla van de Kraats)
Inloopspreekuur Dr. Jongerius
Inloopspreekuur Dr. Blankenspoor
Drumles (06-29513380 Marc Leeflang)
Bingo 55+: 16 jan., 20 feb., 30 mrt.
Inloopspreekuur Open Hof Kerk
Peuter-, kleuter- en kinderzwemmen
Volleyballen (4821860)
Koor Harmony (4821909)

3348150
De Burcht
De Burcht
De Burcht
De Burcht
De Burcht
Ingang Macharislaan
Zwembad Pro Persona
De Brug Pro Persona
Bibliotheek Oosterbeek

Donderdag:

12.00 tot 14.00 uur
13.00 tot 14.00 uur 
21.00 tot 23.00 uur

Lunchtime en koffie/thee (06-51551778 MarcelRowaan

Spreekuur gebiedsagent
Volleyballen (4821236)

De Burcht
Medisch centrum Pro Persona
De Brug, Pro Persona

Vrijdag:

08.00 tot 11.30 uur
13:30 tot 16:30 uur

19.00 tot 01.00 uur
19.30 tot 21.30 uur

Weekmarkt
Klaverjassen en Jokeren (4821932): 11 en 25 jan., 8 
en 22 feb., 8 en 22 mrt., 12 apr.
Huiskameravond, 1e en 3e vrijdag van de maand
Wolfheze Night Fever: 4 jan., 1 feb., 1 mrt., 5 apr.

Terrein Pro Persona
De Burcht

De Burcht
Kelder De Vlinder

Zondag:

09.30 uur
10.00 uur
10.45 uur
13.30 tot16.30 uur

Hardlopen (4822362)
Koffiedrinken vòòr de kerkdienst: 2e zondag vd mnd.
Kerkdienst
Historisch dansen, John van der Stap, 2e zondag vd mnd.

Station
De Burcht
Open Hof kerk
De Burcht

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

Weekagenda
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Als je aan hel einde van de avond
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gaan, dan weeiie waa.ie hei

Je inzeten voor je eigen dolp:
del maakl WolÍl'ez€ Wollheze.
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WAT BIEDT CAMPING LINDENHOF ?

Toëriíische plaalsen voor caravans, campers en tenten,

Seizoenplaàtsen en voor§eizoenplaatsen.

Alle plaatsen zijn zeer ruim en aulovnl.
Parkeren op aparte parkeerplaats.

lJniek sanitairgebouw. Een hout stapelbouwhuisje uil Litouwen,
mel grasdak. Hèt gebouw heefr vloerverwarming en is voorzien
van zonneboiler,solartubès en LED-verlichting.

Spèeltuintje met airlrdmpoline.
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