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De vrijwillige brandweer van Wolfheze



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 herdenking bij de Airbornebank op 23 september j.l..Afbeelding voorpagina:
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De redactie

Beste dorpsgenieters, 

- Colofon -
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inwoners van Wolfheze, de Buunderkamp      
en het Hazeleger.
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 Druk:   Huisdrukkerij 
  De Gelderse Roos
 Verschijning:  Viermaal per jaar
 Abonnementen               € 10,00 per jaar

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

 Redactie
 Carool Hoogendoorn Lindeboomlaan 51
  026-4822231
 Ingrid Damen Duitsekampweg 30
  026-3622202
 Peter Jasperse               Wolfhezerweg 120-36
   026-4821810
 Kees Koek (eindred.)     Sara Mansveltweg 30
  026-4822339

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

 Vaste medewerker
 Ulbe Anema (De Duizendjarige Den)

 Volgend nummer
 Verschijnt juni 2013
 Inleveren kopij vóór 1 mei 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.

Onwetende mensen denken dat Wolfheze een klein, rustig dorp is waar weinig 
gebeurt. Een saai plaatsje zogezegd. Maar dat zijn personen die weinig voeling 
hebben met ons dorp. Want wist u dat de vrijwillige brandweer, met de kazerne 
verscholen achter het station, zo’n 100 keer per jaar uitrukt? Dat ze een opleiding 
van twee jaar achter de rug hebben en regelmatig met elkaar op stap gaan?

Dat de kinderopvang Mozaïek weliswaar de deuren sluit, maar dat twee 
dorpsgenoten bezig zijn met plannen om toch een vorm van opvang voor kinderen 

op te zetten? Hen lijkt het gewoon fijn als onze 
jonge Wolfhezenaren spelen met kinderen van om 
de hoek. En het maakt de overgang naar de lagere 
school makkelijker, om nog maar te zwijgen over 
het feit dat het gewoon praktisch is voor de ouders 
om een opvang in het dorp te hebben. De 
Beatrixschool draagt ook haar steentje bij. Zij is 
bezig  met peuteropvang. De school beschikt over 
een geschikte ruimte binnen het gebouw voor 
peuters en wil deze tak van sport nieuw leven 
inblazen als er vijf aanmeldingen komen. In april 
al! Of anders volgend schooljaar.

En dan is er nog natuurgebied de Reijerscamp, ons 
aller achtertuin als het ware. Drie keer is eind 
vorig jaar een werkgroep samen geweest om te 
praten over de natuurvisie die Natuurmonumenten 
voor dit terrein ontwikkelt: het ging kort door de 
bocht over paden, zwijnen, rustgebied voor wild, 
zitbankjes, hekken en herten. De provincie heeft 
een inloopavond hierover georganiseerd en 
Natuurmonumenten eveneens. En een volgende 
bijeenkomst met de werkgroep staat op de 
planning. Dat is niet voor niets, want 
dorpsgenoten zijn betrokken. Waarom kan in het 
noordelijke deel niet worden gewandeld? En hoe 
gaat dat nu verder met de herten? Trekken zij het 
dorp in en wat zijn dan de gevolgen.
Wolfheze. Als je er doorheen loopt, oogt het kalm. 
Rustig. Maar in werkelijkheid speelt er van alles. 
Het bruist er.
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Recycle frituurvet en bakolie en steun de jeu de boulesclub

Wist u dat u net als glas, papier en plastic ook uw gebruikte frituurvet en 
bakolie kunt inleveren? Dat is sinds kort ook mogelijk in Wolfheze. U draagt 
bovendien niet alleen bij aan een duurzame samenleving, u ondersteunt ook 
de jeu de boulesclub in het dorp.

Een gele container is te vinden aan de Heelsumseweg 52 bij mevrouw W. 
Versteeg - Venema. Doe 
gebruikt frituurvet of oude 
bakolie in een afgesloten fles 
in de gele container. Zo 
draagt u bij aan een groene 
samenleving want gebruikt 
frituurvet en oude bakolie 
kan worden hergebruikt als 
biobrandstof. 
Door uw oude frituurvet en 

bakolie hier in te leveren helpt u bovendien de jeu de boulesclub in Wolfheze. 

Verlichting A50 gaat in de nacht weer uit

De verlichting langs de A50 wordt binnenkort in de avonduren weer gedoofd. 
Dat heeft Rijkswaterstaat aan Dorpsbelang Wolfheze laten weten naar 
aanleiding van een brief die door de dorpsvereniging was verzonden. In de 
brief werd gewezen op het dag en nacht branden van de verlichting langs de 
A50 sinds de verbreding van de snelweg.

Vóór de verbreding van de A50 gold een nachtregime wat de openbare verlichting 
betreft. Tussen 23.00 uur en 6.00 uur was de straatverlichting tussen de Rijnbrug 
en knooppunt Grijsoord gedoofd. 
Voor Dorpsbelang Wolfheze reden om aan Rijkswaterstaat opheldering te vragen 
en tevens te verzoeken om het nachtregime weer in ere te herstellen. Sinds de 
verbreding brandt de verlichting op dit wegdeel namelijk dag en nacht. 
Het is Dorpsbelang Wolfheze duidelijk dat op weggedeelten waar de verbreding 
is uitgevoerd, het beleid van Rijkswaterstaat is om de openbare verlichting ook in 
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de nachtelijke uren te laten branden. Op betreffende wegdeel is hier 
echter geen sprake van en is de verbreding volwaardig uitgevoerd 
met de aanleg van extra verkeersbanen.
De dorpsvereniging van Wolfheze begrijpt wel dat eventueel een 
uitzondering op het nachtregime wordt gemaakt ter hoogte van 
knooppunt Grijsoord ten behoeve van de veiligheid van het verkeer.

Wij willen graag wijzen op het ontbreken van verlichting op de A12 tussen Ede 
en knooppunt Grijsoord. Dorpsbelang Wolfheze pleit er voor dat dit deel ook na 
een eventuele verbreding donker blijft.

Rijkswaterstaat heeft een antwoord gestuurd:
In uw brief van 12 december vraagt u aandacht voor het verlichtingsregime op de 
A50 tussen de knooppunten Valburg en Grijsoord.
De door u geschetste situatie betreft een tijdelijke situatie die verband houdt met 
de renovatie van de Verkeerscentrale in Wolfheze. Vanuit deze centrale wordt de 
verlichting bediend. De datum van aanpassing van het regime hangt samen met 
de afronding van de testfase van de nieuwe apparatuur in de verkeerscentrale.

Binnenkort zal het tijdelijke verlichtingsregime worden aangepast. Hierna zal de 
verlichting bij normale omstandigheden tussen (naar verwachting) 21.00 uur en 
05.00 uur uit staan. Daar waar sprake is van weggedeelten met zogenaamde 
‘rijtaakverzwarende omstandigheden’, zoals bij knooppunten, zal de verlichting 
bij duisternis vanwege de verkeersveiligheid wel branden.

Uitleg tijdelijke situatie
Ten tijde van de werkzaamheden voor de verbreding van de A50 Valburg-
Grijsoord (2010–2011) is in de Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat een ander 
groot project van start gegaan, namelijk een complete renovatie. Deze renovatie 
betreft diverse elektronische apparatuur alsook de software van de systemen.
(…)
Voor het A12-traject tussen Ede en knooppunt Grijsoord geldt dat er ten tijde van 
het besluit tot verbreding van de weg (december 2011) besloten is om geen 
nieuwe (permanente) verlichting langs de hoofdrijbaan van de A12 te plaatsen. 
Alleen bij diverse onderdoorgangen en op andere locaties waar nu al sprake is 
van verlichting, worden wijzigingen voorzien (verplaatsing/ vervanging).
Voor Rijkswaterstaat geldt dat wij gelet op de gewenste energiebesparing en 
efficiency ook steeds meer de verlichting langs de Nederlandse autosnelwegen 
gaan uitschakelen.

Dorpsbelang Wolfheze is tevreden met dit antwoord. Het betekent dat een meer 
‘donkere Veluwe’ gehandhaafd blijft.
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    Jaarvergadering Dorpsbelang Wolfheze
    op 28 maart

    Het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze / Dorpsplatform Wolfheze nodigt 
u van harte uit voor het bijwonen van de jaarvergadering op donderdag 28 
maart aanstaande vanaf 19.30 uur in De Burcht aan de Macharislaan.

We hopen dat veel leden deze vergadering bijwonen.

Agenda jaarvergadering:
· Opening
· Jaarverslag 2012, verslag en acties jaarvergadering 2012
· Financieel verslag door de penningmeester
· (Her)verkiezing bestuursleden en nieuwe bestuursleden
· Werkplan en begroting 2013
· Pauze
· Thema 'Veilig Wolfheze' met o.a. de presentatie van de resultaten van het 

Buurtsignaal-onderzoek, gehouden tussen eind december en begin januari 
in Wolfheze

· Rondvraag

Burgemeester Gebben zal tijdens het themadeel aanwezig zijn om de resultaten 
van het onderzoek te horen en mee te discussiëren over veiligheid.

(Her)verkiezing bestuursleden en nieuwe bestuursleden
Tijdens de jaarvergadering wordt Anthony Steinvoorte voorgedragen als nieuw 
bestuurslid. Tevens vindt de herverkiezing plaats van de bestuursleden Frans van 
Daal, bestuurslid (communicatie), Engel-Tjenk Vos, bestuurslid/vice-voorzitter en 
Saskia Giesbers, secretaris

Volgens de statuten van de vereniging kan elk lid een voordracht doen voor een 
nieuw bestuurslid. Indien u iemand wilt voordragen, stuur uw voordracht dan, 
vergezeld van minimaal vijf handtekeningen van leden, vóór maandag 25 maart 
aanstaande naar:
Dorpsbelang Wolfheze, Wolfhezerweg 80, 6874 AG Wolfheze.

De stukken voor de jaarvergadering kunt u vinden op de website van 
Dorpsbelang Wolfheze, www.dorpsbelangwolfheze.nl.Als u geen internet heeft, 
kunt u de stukken ook opvragen bij de secretaris, bereikbaar via 026 482 01 65 of 
via Wolfhezerweg 80, 6874 AG Wolfheze. De stukken liggen enkele weken voor de 
jaarvergadering ook ter inzage in de Stationswinkel.
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Lidmaatschapsbijdrage Dorpsbelang 2013
Graag maakt uw penningmeester u attent op de betaling van uw 
lidmaatschapsbijdrage van Dorpsbelang Wolfheze. De kosten zijn 
ook in 2013 € 5,-- per huishouden.Als u uw bijdrage voor 2013 nog 
niet heeft betaald, wordt u vriendelijk verzocht € 5,-- over te maken op 
bankrekening 51.54.46.718 t.n.v. Dorpsbelang Wolfheze

Heeft Wolfheze behoefte aan kinderopvang?
Met het sluiten van kinderdagverblijf de Mozaïek per 1 april aanstaande verdwijnt 
kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen uit Wolfheze. Wij, als ouders van jonge 
kinderen, vinden dat erg jammer. Wij, Eisse van Hoving en Monique van Limpt, 
denken dan dat het wel degelijk mogelijk is om kleinschalige kinderopvang in 
Wolfheze op te zetten. Daarom inventariseren wij de behoefte hieraan.

Enkele voordelen van kinderopvang in het dorp. Naast het gemak van een opvang 
in Wolfheze, hebben we gemerkt dat het voor de kinderen fijn is om te spelen met 
dorpsgenootjes. De stap naar de basisschool wordt makkelijker omdat ze hun 
klasgenootjes vaak al kennen van de kinderopvang. Voor de ouders heeft opvang 
in het dorp natuurlijk ook voordelen. Je hoeft immers niet naar een ander dorp te 
rijden om je kind(eren) te brengen en halen.
Diverse ouders hebben we gevraagd of het hen een goed idee leek om te proberen 
een vorm van kinderopvang in Wolfheze te realiseren. Daar werd veelal positief 
op gereageerd. Dat er animo is blijkt ook uit dat er per 1 april weer peuterwerk 
wordt opgestart op de Prinses Beatrixschool. 

Belangstelling?
Wij willen daarom een goed beeld krijgen van de behoefte binnen het dorp aan 
opvang. Om kinderopvang weer van de grond te tillen, moeten we weten of er 
voldoende belangstelling voor is. Wacht niet af als je denkt dat je er in de 
komende jaren misschien wel gebruik van zou willen maken. Het gaat alleen 
lukken als we voldoende potentiële afnemers vinden. We weten dat we nog lang 
niet alle (aanstaande) ouders van jonge kinderen bereikt hebben, vandaar deze 
oproep om je aan te melden als je iets ziet in ons plan. 
Voor alle duidelijkheid, het gaat hier slechts om een inventarisatie. Je zit dus 
nergens aan vast. Je kunt je belangstelling aangeven met een berichtje naar 
onderstaand mailadres. 
Als er voldoende interesse bestaat, is de volgende stap het zoeken naar een 
geschikte vorm, invulling en locatie. Daar zijn we al druk mee bezig. Als jij daar 
ideeën over hebt, laat het ons vooral weten!
Eisse van Hoving (06-23914445)
Monique van Limpt (06-28813361)
e-mailadres: kinderopvangwolfheze@gmail.com
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Taart van Dorpsbelang voor 21-jarige 
Tim van Tooren

Tim van Tooren kon op 24 februari smullen van een taart van 
Dorpsbelang Wolfheze. Dorpsbewoner Frans Kappen tipte het 
bestuur om hem de taart te schenken op zijn 21e verjaardag omdat hij al jaren bij 
heel veel activiteiten in het dorp het licht en geluid voor zijn rekening neemt. 

Hij verzorgt het licht en geluid bij bijna bij alle 
activiteiten in het dorp: als Sinterklaas wordt 
binnengehaald, er geluid moet zijn op de 
ijsbaan, als er een thema-avond in de Burcht 
wordt gehouden, bij de Airborne-herdenking in 
en zeker ook bij de jaarlijkse feesten van de 
Oranjevereniging.

Frans Kappen motiveert: “Licht en geluid moet 
op tijd klaar staan, en als wij alles opgeruimd 
hebben staat Tim zijn apparatuur af te breken en weer op te ruimen. Voor licht en 
geluid voor amateurs als ons moet je ook altijd improviseren, want die amateurs 
hebben weer eens iets vergeten..., maar Tim regelt het. Zolang ik in Wolfheze 
woon, zorgt deze jongen voor de Kinderdisco bij Koninginnedag. Een tienjarig 
jubileum op je 21-ste, dat is bijzonder”.

Taart voor Zorgservicethuis

Ellen ten Cate, meewerkend directeur van Zorgservicethuis heeft de taart van 
Dorpsbelang gekregen. Ze ontvangt de taart vanwege haar verdienste voor het 
dorp op het gebied van zorg aan huis. Voorzitter Martin de Graaff van 
Dorpsbelang Wolfheze bracht het gebak. 

Ellen was zeer verrast met de geste en 
waardeerde dat enorm. "Ik ga zo direct een SMS 
sturen naar onze medewerkers dat ze bij mij een 
stukje taart kunnen komen eten. Ik had dit 
helemaal niet verwacht."
Zorgservicethuis is een kleinschalige organisatie 
met negen medewerkers die in de gemeente 
Renkum zorg aan huis biedt. Dat kan 
persoonlijke verzorging en verpleging zijn, maar bijvoorbeeld ook bemiddeling 
voor klus- of tuinservice, een opticiën, een pedicure, een belastingconsulent, een 
glazenwasser of huishoudelijke hulp. Ook in Wolfheze maken veel mensen 
gebruik van de diensten van de organisatie, die hen de mogelijkheid biedt langer 
zelfstandig te kunnen blijven wonen.
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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 werd hiervoor getipt: "Het afgelopen jaar 
ben ik geconfronteerd geweest met een aantal sterfgevallen van 
dorpsbewoners rond ons huis. Bij sommigen waren de medewerkers 
van Zorgservicethuis diegenen die de laatste zorg verleenden. Ik 
heb daardoor geweldig veel waardering gekregen voor het werk 
van Ellen ten Cate en haar mensen", liet iemand weten.
Voor het bestuur reden de daad bij het woord te voegen en de taart langs te 
brengen. Meer informatie over de organisatie is te vinden via 
www.zorgservicethuis.nl.

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

Vrijwillig brandweerlid worden in Wolfheze?

Als lid van de vrijwillige brandweer kan het je zomaar gebeuren: 
het is 6 uur ’s ochtends en genietend trek je het dekbed nog eens op 
tot je kin. Maar plots vlieg je eruit als door een wesp gestoken: de 
pieper van de brandweer ligt te loeien. Je schiet als een haas een 
broek en een trui aan, want over drie minuten moet je op de kazerne, achter het 
station staan om binnen acht minuten bij de brand te kunnen zijn. En dat ga je 
halen ook. 

Het dorp Wolfheze heeft de luxe om te beschikken over een eigen 
brandweerkazerne voor de vrijwillige brandweer. Achter de roldeur aan de 
Parallelweg staat een enorme knalrode brandweerwagen gereed voor vertrek. Het 
voertuig is volgestouwd met een uitgebreid arsenaal aan gereedschap: 
hydraulische scharen, ladders, slangen, 2000 liter water, aansluitingen voor 
brandkranen, ademluchttoestellen, EHBO-materialen, chemiepakken, 
boomzagen….
Je moet je haast langs het enorme voertuig heen wringen om de kantine te kunnen 
bereiken, met fraaie toplesskalender aan de muur, waar de brandweermensen na 
een uitruk altijd napraten. Mannen en vrouwen. “Sinds tien jaar hebben we ook 
vrouwen in de club”, vertelt Hendrik Huibers van de Heelsumseweg. “En dat is 
geen enkel probleem. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Vrouwen kijken 
anders naar situaties, meer naar de persoon. Mannen denderen sneller door.” 
 
“Ik zou het leven knap saai vinden zonder de brandweer”, vertelt Jan Schut van de 
Henriëttehoeve aan de Duitsekampweg. Hij is lid sinds een jaar of tien. Als 
iemand een verjaardag heeft, kan hij overigens weg blijven.
De brandweermensen vormen een hecht team met elkaar. Iedere donderdag is er 
oefening. Soms simuleren ze situaties met gevaarlijke stoffen, of ze oefenen de 
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bestrijding van een bosbrand. Ze moeten hun weg zien te vinden door een gebouw 
dat zwart ziet van de rook of stabiliseren een passagier in verband met een auto-
ongeluk. Of met een droogpak aan, vissen ze een persoon uit het water.

De Wolfhezese brandweer rukt gemiddeld zo’n 100 keer uit in een jaar. Het 
verzorgingsgebied bestaat uit Papendal, ’s Konings Jagt, Pro Persona, Het Schild, 
de A12 van oost naar west tot Ede, de A12 tot Waterberg, de A50 tot Renkum en 
het dorp. “Meestal zijn het geen erge incidenten”, stelt Dirk van de Kraats gerust. 
“Vaak gaat het alarm af rond etenstijd ’s avonds. Dan zijn er problemen met 
bakken en braden of er is een kaars omgevallen.” 
Maar soms is het serieuzer. Zo stond in het najaar van 2012 een rieten dak in 
brand. “Zo’n huis is bijna niet te redden”, 
zegt Dirk. “Riet is erg brandbaar 
materiaal.” Maar toch wist het korps de 
brand baas te worden zonder dat het ten 
koste ging van de woning en vielen er 
geen slachtoffers. “Dat geeft wel een 
enorme kick”, zegt Jan Schut voorzichtig. 
“Dat vinden wij dan een brand die 
technisch interessant is. Maar terwijl ik 
het zeg, weet ik dat dat een gevaarlijke 
uitspraak is, want voor de betrokkenen is 
het altijd heel erg naar. En we willen 
niemands gevoelens kwetsen.” Hendrik redde ooit samen met een aantal collega’s 
een slachtoffer en weet te melden dat dat ook een enorm goed gevoel geeft.
In alle gevallen is de nazorg voor de brandweer goed geregeld. “Bij heftige zaken 
hebben we altijd een nagesprek met een traumateam. En als iemand toch een 
trauma heeft opgelopen, dan gaat hij naar de psychiater. Maar het napraten helpt 
zo enorm goed! Daardoor kun je de gebeurtenissen beter verwerken.” Zegt Dirk. 
Voor het groepsgevoel zijn er regelmatig activiteiten voor het korps. Dan gaan ze 
bijvoorbeeld uit eten, ze gaan een avondje bowlen, karten, zeilen of doen mee aan 
een bluswedstrijd. En het is ook enorm gezellig om mee te helpen met de opbouw 
van de tent voor de Oranjefeesten!

Belangstelling?
Heb je belangstelling om deel te nemen? Om vrijwilligerswerk te doen waar het 
hele dorp voordeel van heeft? Woon je in Wolfheze, ben je lichamelijk gezond en 
maximaal veertig jaar oud? Dan verwelkomen wij je graag in de groep, die nu 
bestaat uit Peter van Andel, Kees de Brouwer, Hendrik Huibers, Herry 
Kelderman, Dirk van de Kraats, Peter Peltzer, Hein van Pernis, Jan Schut, Sacha 
Ras, Ruben Stoutmeier en Ivon Tolhuisen. Enne… voor je vrijwilligerswerk krijg 
je ook nog betaald.

Ingrid Damen 



- 12 -

Gespreksgroep brengt ouderen nieuwe contacten

Voor mensen die zich soms alleen voelen en graag in contact met anderen 
willen zijn, is op donderdag eind februari de ‘gespreksgroep contacten’ in 
wijkcentrum de Poort van Doorwerth in Doorwerth gestart. Personen 
kunnen daarheen komen om bijvoorbeeld een spelletje te doen, te wandelen 
of voor een goed gesprek. Het gaat om mensen van 50 tot 100 jaar. De 
gespreksgroep wordt verzorgd door Gonnie Lamers en Christa Ruijssenaars 
van Het Schild.

Gespreksleider Gonnie Lamers legt uit: “De groep biedt deelnemers een nieuwe 
kijk op hun leven en kansen, en mogelijkheden om nieuwe contacten te leggen. 
Vanaf donderdagmorgen 21 februari praten we tussen 10.00 uur en 12.00 uur 
wekelijks met de deelnemers over onderwerpen als: Hoe blijf ik zo zelfstandig 

mogelijk? Hoe leg ik makkelijker contacten? Wat heb ik anderen te bieden? In 
totaal zijn er 10 bijeenkomsten.”
 
Binnen Het Schild heeft de gespreksgroep eerder plaatsgevonden. “De reacties 
van de deelnemers waren bijzonder positief”, aldus Gonnie. Een oud-
deelneemster gaf bijvoorbeeld aan dat de gespreksgroep haar leven had 
veranderd, omdat het haar heeft geholpen wat opener te worden. Hierdoor heeft 
deze vrouw goede kennissen aan de gespreksgroep overgehouden en zij was niet 
de enige. “Omdat het zo’n succes was, bieden we deze gespreksgroep nu aan aan 
iedereen uit de gemeente Renkum.”

Meer informatie en opgeven
Geïnteresseerden kunnen voor contact opnemen met Gonnie Lamers via 
telefoonnummer 026 – 482 11 77 of gonnie.lamers@hetschild.nl. De prijs 
bedraagt €25,- voor alle 10 bijeenkomsten. Dit is exclusief koffie en thee. De 
overige kosten worden betaald door de gemeente Renkum.
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Wist u dat...

· Bewoners en medewerkers van Het Schild het leuk zouden vinden u wat 
vaker te zien?

· U daarom iedere maandagmiddag van harte welkom bent bij Het Schild op 
het ontmoetingspunt?

· U bij het ontmoetingspunt voor € 8,- een warme maaltijd kunt krijgen?

· Het Schild ook huishoudelijke ondersteuning in het dorp Wolfheze aanbiedt?

· Enkele bewoners/cliënten nog een vrijwilliger zoeken voor een praatje of om 
mee te wandelen en te fietsen?

· U ook als vrijwilliger bij Het Schild aan de slag kunt?

· U zich aan kunt melden als vrijwilliger via (026) 482 11 77?

· 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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Expositie schilderijen

Op de Macharislaan 10 vindt op 2 juni van 11.30 tot 14.30 een expositie plaats 
van schilderijen. Hier woont schilder Ad Werkhoven. Hij exposeerde zijn werk al 
eens in de bibiliotheek van Oosterbeek en een verpleeghuis in Bennekom. Zie 
www.adrianus-schilderijen.nl.

Ad Werkhoven kwam in februari 2006 samen met Lia Pouleyn naar Wolfheze en 
wonen nu 7 jaar in het dorp. “De tijd vliegt 
voorbij”, zegt Ad. In het najaar van 2008 
kreeg hij een burnout. “Als afleiding ben ik  
gaan schilderen met acrylverf. Dit vind ik nog 
steeds leuk en door deze hobby groeit mijn 
aantal gemaakte schilderijen gestaag. Ik volg 
lessen bij kunstenares Mieke Diekmann te 
Loenen om mijn techniek aan te scherpen. Ook is het leuk om dan andere 
kunstschilders te ontmoeten en hun ervaringen te delen. De meeste van mijn 
werken ontstaan uit spontaniteit. Wanneer ik het schildersdoek een ondergrond 
behandeling geef, ontstaan er allerlei gedachten. Vaak verwerk ik materiaal in het 
schilderij, waardoor er structuur en vorm ontstaan. Vormgeving en compositie 
zijn belangrijke delen. Door de diverse lagen van kleuren ontstaat het 
uiteindelijke kleurenpalet. Iedere stap in het schilderij is een ontwikkeling in een 
proces waarin ik mij uitleef. Ik nodig u allen uit om mijn expositie binnenkort 
vrijblijvend te bezoeken.”

Macharislaan 10
6874 AR Wolfheze Mob. 06 83389208

www.adrianus-schilderijen.nl

Het telefoonnummer van Karolien van Mensvoort, die graag    
naaiwerkzaamheden uitvoert voor mensen uit het dorp, stond verkeerd 
in de vorige Wolfskreet. Het juiste nummer is: 06 47181011
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Pro Persona kent in Wolfheze een lange traditie van vrijwilligers die zich 
inzetten om mensen met een psychiatrisch ziektebeeld op allerlei manieren te 
helpen, te begeleiden en bij te staan. Persoonlijke aandacht, samen iets 
ondernemen, naar een museum of zomaar een stukje wandelen en met een 
kopje koffie afsluiten, betekent heel veel. Daarvoor zijn vrijwilligers 
onmisbaar. Vrijwilligers worden betrokken bij het u itvoeren van recreatieve 
activiteiten, creatieve activiteiten en vervoer en begeleiding bij kerkbezoek.  
Wij prijzen ons gelukkig dat een flink aantal dorpsbewoners  al 
vrijwilligerstaken bij ons uitvoert.

 Pro Persona zoekt vrijwilligers
voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in Wolfheze
Wij richten ons op mensen met een complexe problematiek. Zij hebben niet-
aangeboren hersenletsel als gemeenschappelijke factor. De Winklerkliniek is 
momenteel gehuisvest in het gebouw Duet, Plein 3 en 4, en op de voormalige 
Socio Therapeutisch Centrum-woning Erica. In de toekomstige situatie zal de 
afdeling worden ondergebracht in het gebouw van het Herstellingsoord en de 
Brink. Over de verhuizing naar het voormalige Herstellingsoord berichten we 
binnenkort graag meer.

Wat bieden wij u?
Vrijwilligerswerk is zinvol werk en uit ervaring weten we dat vrijwilligers veel 
voldoening halen uit de contacten met de cliënten. U kunt samen met onze 
cliënten wandelen, spelletje doen, fietsen of creatief bezig zijn.
Pro Persona legt de afspraken die worden gemaakt met vrijwilligers, vast in een 
overeenkomst. De vrijwilligerscoördinator maakt deze afspraken met u tijdens 
een persoonlijk gesprek.  Vrijwilligers zijn verzekerd  en reiskosten kunnen 
worden gedeclareerd. Eenmaal per jaar wordt er een gezellige avond voor 
vrijwilligers georganiseerd.

Wat verwachten wij van u?
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die flexibel zijn, en geïnteresseerd in de ander. 
U staat redelijk stevig in uw schoenen, bent enthousiast, ondernemend en u kunt 
omgaan met onze doelgroep.
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Belangrijk is ook dat u zich realiseert dat onze cliënten 
plannen kunnen hebben die op het laatste moment 
eventueel veranderen omdat ze het dan vergeten zijn of 

geen zin hebben. Het is een pré dat iemand dan cliënten kan motiveren of een 
ander plan kan bedenken.

 Meer weten?
Als u meer wilt weten over vrijwilligerswerk in de Winklerkliniek, of het 
vrijwilligerswerk in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met  Hans van 
Luttikhuizen, bereikbaar op: 
maandag tot en met donderdag, telefoon (026) 48 33 281

 Gebouw MEZZO in gebruik genomen

Gebouw Mezzo op  het terrein van Pro Persona is officieel en feestelijk  in 
gebruik genomen is. Op 31 januari gebeurde dit met een high tea, enkele korte 
toespraken en voor de geïnteresseerden een rondleiding, verzorgd door de 
cliënten.
Met de opening van dit bouwwerk  zijn de behandelmogelijkheden binnen de 

langdurige zorg volwassenen 
(LZV) toegenomen. Mezzo is 
een stap tussen Octaaf en de 
twee onder een kap-woningen 
van het STC. Op deze plek 
kan meer begeleiding worden 
geboden, en er is ook een 
nachtdienst aanwezig. We 
zijn erg blij met de prachtige 
voorziening die volgens de 
laatste inzichten is gebouwd. 
Cliënten genieten veel 
privacy en ruimte die herstel 
en kwaliteit van leven 
bevorderen.

 De naam
De naam Mezzo is gekozen omdat het een muziekterm is. Zo sluit de naam aan 
bij gebouw Octaaf en gebouw Duet. Het is een term die onder andere een 
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bepaalde dynamiek in de muziek weergeeft. Ook 
betekent het half. Er is ook een inhoudelijke betekenis. 
De nieuwbouw kent zijn oorsprong in de wens een 
voorziening te hebben die qua intensiteit van zorg tussen Octaaf en het STC in zit. 
Halverwege als het ware. Hiermee bieden wij cliënten meer zorg op maat. Een 
nieuwe aanvullende trede binnen de getrapte zorg.

Octaaf
Octaaf heeft acht groepen die over vier units zijn verdeeld. Elke unit heeft twee 
groepen cliënten. Er zijn twee ‘gesloten’ groepen voor personen die veel 
bescherming nodig hebben. Voor cliënten die aan minder bescherming voldoende 
hebben, zijn er zes ‘open’ groepen. Een groep telt hooguit dertien mensen. Elke 
groep heeft twee huiskamers met televisie en keuken. Alle cliënten maken 
gebruik van een éénpersoons zit-/slaapkamer. Daarin staat een bed, een wastafel 
met spiegel, een kledingkast, een klein bureau met stoel en er is kabelaansluiting. 
Op Octaaf zijn er vier comfortrooms beschikbaar. De comfortroom is een ruimte 
voor comfort, dus rust, gemak en relaxen. Dit is een ruimte waarvan cliënten 
gebruik kunnen maken, als hulp bij het verminderen van spanning. De 
comfortroom is een open ruimte met een deur die altijd van binnenuit geopend 
kan worden. Het verblijf in de ruimte draagt bij aan het bereiken van een 
behandeldoel. 

Special Care Unit
Ook zijn er twee Special Care Units (SCU) beschikbaar. De SCU is een grote 
ruimte op gesloten unit. Daarin staan een groot bed, een tafel met stoelen, een 
ruime zitbank en er is een douche en een toilet. Ook de SCU biedt de 
mogelijkheid om te ontspannen en tot rust te komen. 

Socio Therapeutisch Centrum (STC)
Het STC bestaat uit zeven, twee-onder-een-kap-woningen. Deze huizen zijn 
verdeeld in twee units. Iedere woning beschikt over een huiskamer met televisie, 
een eetkamer en een keuken. In een woning verblijven drie tot vijf cliënten. Er is 
één huis voor een groep van tien personen. Ook de woningen bevatten 
éénpersoons zit-/slaapkamers.

 De afdeling LZV
Octaaf, Mezzo en het STC maken onderdeel uit van  afdeling ‘Langdurige Zorg 
Volwassenen’ (LZV). LZV is er voor mensen  die één jaar of langer intensieve 
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KWALITEITSWIJNEN SINDS 1833

www.facebook.com/BloemArnhem

Elke nieuwe volger
uit Wolfheze ontvangt

een cadeaubon t.w.v. € 5,00.

Wijnkoperij Henri Bloem
Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem

Tel.: 026 – 4455220
arnhem@henribloem.nl

www.henribloem.nl
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hulp hebben gehad voor psychiatrische problemen en 
waarvoor hulp thuis niet meer voldoende is. De 
problemen moeten zo ernstig zijn dat men zich niet 
buiten een instelling kan redden. Die psychiatrische problemen komen vaak door 
een ziekte zoals schizofrenie, een (manisch-) depressieve stemmingsstoornis, een 
persoonlijkheidsstoornis of combinaties hiervan. Veel cliënten worden 
opgenomen omdat ze dat zelf willen, omdat ze zelf last hebben van hun 
problemen. Er worden ook mensen gedwongen opgenomen. Dit gebeurt alleen als 
zij niet inzien dat hun psychiatrische problemen een gevaar zijn voor henzelf of 
voor hun omgeving. De leeftijdsgrens is vanaf 18 jaar tot 60 jaar. De afdeling 
biedt behandeling aan 155 mensen. 

 Jan van den Bos, afdeling Communicatie, Pro Persona, foto Philip Homburg.

 GEZOCHT 
 Wij (Fam. Schut) zijn op zoek naar een 65+ of vutter. 
 Een enthousiaste persoon die het leuk vindt om ons te helpen, het betreft  
voornamelijk de zomermaanden. Alle voorkomende hand- en spandiensten. 
IInteresse, wij horen het graag. 

 Fam. Schut, Henriettehoeve, Tel. 0613457094
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Peuteropvang in Beatrixschool 

in samenwerking met Peuterplein?
De Prinses Beatrixschool wil binnen haar muren 
peuteropvang gaan aanbieden. Dit naar aanleiding van het 
sluiten van de vestiging Mozaïek(SKAR), waardoor Wolfheze 
kinderopvang en peuteropvang kwijtraakt. De school wil dit doen in 
samenwerking met Peuterplein. Bij vijf aanmeldingen gaat men van start. Voor 
kinderopvang is de school niet geschikt.

Wanneer de peuteropvang kan beginnen, is nog onduidelijk. Bij genoeg 
aanmeldingen wil Peuterplein in april beginnen. Op welke dagen dat is, heeft 
eveneens te maken met de belangstelling. Wij staan in ieder geval te springen om 
te starten. Maar eventueel kan het ook begin volgend schooljaar zo ver zijn. De 
peuteropvangtijden zijn van half acht ’s ochtends tot twaalf uur, of van half acht 
tot half twee.

Peuterplein is de organisatie van Thea Guikers en Cocki Vink. Zij werkten tot 
vier jaar geleden samen met de Beatrixschool. Het schoolgebouw is na een 
verbouwing van zes jaar terug prima geschikt voor peuteropvang.

Voor uurtarieven verwijzen we naar de website www@bredeplein.nl, of u kunt 
juf Alette aanspreken (directie@prinsesbeatrixwolfheze.nl). We zouden het 
fantastisch vinden om peuteropvang binnen Wolfheze in ere te kunnen herstellen. 

Vriendelijke groet, Alette Burghout , prinses Beatrixschool Wolfheze

Helderziende in De Burcht
In Dorpshuis De Burcht komt op maandag 15 april mevrouw Snik uit Westervoort. 
Zij houdt zich bezig met helderziende waarnemingen ofwel psychometrie. 
Psychometrie is een helderziende observatie met behulp van foto’s of voorwerpen. 
Mevrouw Snik nodigt belangstellenden uit om een foto of voorwerp mee te brengen. 
Ze meldt dat  pasfoto’s of persoonlijke voorwerpen voor dit doel bijzonder geschikt 
zijn. Natuurlijk is er ook gelegenheid om vragen te stellen, meldt zij. 
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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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Dorpsbewoners bijgepraat over 
toekomstvisie Reijerscamp

De komst van edelherten in de 
Reijerscamp zorgde voor veel 
gesprekstof tijdens de bijeenkomst over de toekomstvisie voor de 
Reijerscamp. De visie is op een haar na gereed. Het idee van een 
dorpsboomgaard werd enthousiast ontvangen. Op 21 februari organiseerden 
de werkgroep van Wolfhezenaren en Natuurmonumenten een 
inloopbijeenkomst om met belangstellenden in gesprek te gaan over de 
toekomstvisie voor dit gebied, die gezamenlijk is opgesteld.   

Die donderdagavond kwamen zo’n twintig dorpelingen en andere 
geïnteresseerden hun licht opsteken in De Burcht. Ze konden plaatsnemen aan 
drie tafels waar medewerkers van Natuurmonumenten en mensen van de 
werkgroep zaten om een toelichting te geven. Ook een journalist van De 
Gelderlander ondervroeg projectleider Annelies Blankena van 
Natuurmonumenten over het project. De vereniging vertoonde bovendien aan 
iedereen een powerpointpresentatie. 

Hekken
Menigeen wilde graag weten wat de komst van edelherten te betekenen heeft. 
Kunnen de dieren het spoor oversteken, komt er een raster om edelherten tegen te 
houden aan de kant van het dorp? Daarop klonk een helder antwoord: de 
provincie heeft van tevoren niet zo goed nagedacht over de komst van herten na 
opening van een ecoduct. In verband hiermee zijn enkele bedrijven en bewoners 
nu in gesprek met de provincie en Natuurmonumenten over de mogelijkheden 
voor een laag raster bij de Reijerscamp richting het dorp. Dit is een andere groep 
dan de werkgroep voor de natuurvisie. Ze overleggen om diverse opties te 
onderzoeken die zowel de economische als de natuurbelangen waarborgen, en er 
is nog geen besluit. Streven van Natuurmonumenten is om de hoeveelheid hekken 
op de Veluwe te verminderen, daarom moet hier goed over worden nagedacht. 
Maar als herten voor serieuze overlast zorgen, zal er toch een goede oplossing 
moeten komen. 

Vogels
Die avond in De Burcht werden ook vragen gesteld over vogels. Zijn de 
gevederde dieren gebaat bij het graanveld dat een half jaar geleden is aangelegd 
achter het voetbalveld? vroegen wandelaars uit Oosterbeek en bewoners van het 
Hazeleger zich onder meer af. Boswachter Herman Veerbeek gaf aan dat dit 
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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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inderdaad het geval is. Zo zijn veldleeuweriken deze winter niet 
en masse weggetrokken zoals eerder het geval was. Maar het 
graan is tevens neergezet voor de herten, gaf hij aan. Ook twee 
bewoners uit Wolfheze met eigen paard aan huis schoven aan het 
eind van de avond aan. Zij waren bijzonder te spreken over de 
extra ruiterpaden en vonden het verharde pad voor rolstoelers 
naar het uitzichtpunt eveneens een uitkomst. Tot slot kwam Jan Wieringa, 
eigenaar van de koeien op de Reijerscamp, naar de avond om op de hoogte te zijn 
van alle plannen.

Open gebied
Het hoofdpunt uit de visie is het behouden van de rust en openheid van het 
gebied. De koeien en straks ook de herten zorgen ervoor dat het gebied open 
blijft. De hoeveelheid bomen en struiken zal in de toekomst ongeveer gelijk 
blijven. De Reijerscamp heeft verder een belangrijke functie als verbinding tussen 
de Veluwe en de Rijn. 
Kleine en grote dieren zoals 
hagedissen, dassen, vlinders 
en reeën krijgen met de 
Reijerscamp en het ecoduct 
meer ruimte. De dieren 
zullen steeds makkelijker 
naar het Renkumse beekdal 
kunnen komen. Zorgen 
waren er die avond daarom 
ook over de passage van de 
dieren over de spoorlijn. 
Maar Pro-rail heeft 
onderzoek gedaan waaruit blijkt dat dieren goed in staat zijn om spoorlijnen over 
te steken. De werkgroep heeft afgesproken dat we dit de komende jaren in de 
gaten houden en aan de bel trekken als dat nodig blijkt. 
Heet hangijzer was eerder de komst van wilde zwijnen. Daarom staat er in de 
visie dat zwijnen voorlopig niet welkom zijn. 

Het belang van rust voor dieren rondom het ecoduct leidt ertoe dat een ruime 
cirkel rondom het ecoduct niet toegankelijk is voor mensen. Dit vindt niet 
iedereen leuk, geliefde wandelrondjes worden hiermee afgesneden. Daarom stelt 
de werkgroep voor nieuwe rondjes aan te leggen en meer toegangen tot de 
Reijerscamp te maken. In de routes wordt ook het tunneltje opgenomen, zodat 
wandelaars en ruiters kunnen doorsteken naar Planken Wambuis.  



- 28 -

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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Werkgroep
“Door de samenwerking met een werkgroep van bewoners uit 
Wolfheze, weten we beter wat de ideeën zijn van de 
dorpsbewoners. We hebben daar zoveel mogelijk naar 
geluisterd, maar niet alle antwoorden sluiten aan bij de 
individuele wensen”, zegt Annelies Blankena van 
Natuurmonumenten. Door inbreng van de werkgroep wil Natuurmonumenten de 
mogelijkheid bieden dat Wolfhezenaren naast het sportveld een dorpsboomgaard 
aanleggen en onderhouden; een boomgaard van en voor de dorpsbewoners. Er 
komt ruimte voor kinderen om in de natuur te spelen, verstoppertje te spelen, met 
takken te slepen, hutten te bouwen. Ook komt er plaats voor een 
hondenlosloopplek. 

De werkgroep komt nog één keer samen om alle reacties te bespreken en de 
punten op de i te zetten. Daarna zal de visie voor iedereen beschikbaar zijn. De 
komende 18 jaar gaat Natuurmonumenten de gemaakte plannen zo goed mogelijk 
uitvoeren.

Dit plan kwam tot stand in nauwe samenspraak met een werkgroep van bewoners 
van Wolfheze. De basis was al gelegd op de ideeënavond op 25 juni vorig jaar, 
toen bezoekers met medewerkers van Natuurmonumenten een rondgang door het 
gebied hebben gemaakt en veel input is geleverd. Dit toekomstplan is volgens 
Natuurmonumenten niet een eindstation, maar een start voor verdere voortzetting 
van samenwerking met Dorpsbelangen Wolfheze en de inwoners. Om zo een 
prettig gebruik te kunnen maken van dit stuk natuur en als goede buur samen te 
leven.

Voor meer informatie over Reijerscamp en de visie kunt u terecht bij Herman 
Veerbeek, Natuurmonumenten (026-4822219).

Annelies Blankena en Ingrid Damen

Grafisch ontwerper biedt diensten aan voor
non-profitorganisaties 

Als grafisch ontwerper ben ik van harte bereid om mee te werken aan
projecten van stichtingen en verenigingen om mensen te bereiken. Denk aan 
campagnes maken, een website bouwen of een folder of brochure vormgeven. Ik 
beschik over de professionele kennis en ervaring die hiervoor nodig is.
Ik werk graag tegen gereduceerde tarieven of op vrijwillige basis als het doel valt 
binnen de volgende aandachtsgebieden: kunst en cultuur, natuur en milieu, 
onderwijs, sport en recreatie, veiligheid, welzijn en zorg.

Reglement beschikbaar via: info@hansvrolijks.nl. Tel. 06 51 304 877
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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



- 31 -

De Duizendjarige Den vertelde

In de vorige aflevering zijn we de Wolfhezer Bossen 
ingedoken en hebben we de boeiende geschiedenis van 
de oeroude Wodanseiken onder de loep genomen. Deze 
keer gaan we weer terug naar het dorp en wel naar het 
kloppend hart van Wolfheze: het station en zijn directe 
omgeving. 
Naast het station staat Restaurant en Pannenkoekenhuis 
De Tijd op de plek waar al sinds het ontstaan van het 
huidige Wolfheze in 1907 (komst van het psychiatrisch 
ziekenhuis) een horecazaak is gevestigd.
De Duizendjarige Den heeft over deze locatie het nodige 
aan Ulbe verteld, die dat vroeger nauwkeurig heeft opgeschreven.

Aflevering 38: Van Hotel Pension Van Dijk tot Restaurant 
en Pannenkoekenhuis De Tijd.

Op 10 Augustus 1907 wordt ‘voor  5.675,- gulden de bouw aanbesteed van een 
woonhuis en café op een terrein, gelegen bij het Station Wolfhezen’, zo staat er in 
de Oosterbeeksche Courant te lezen. De grond is eigendom van Jeanne Henriëtte 
Gabriëlle Baronesse van Brakell Doorwerth, die in 1905 met Willem Charles van 
Heutsz is getrouwd en deze baronesse laat het pand ook bouwen.
Al in 1908 verkoopt zij de grond en het pand aan Hendrik Marinus van Dijk, 
stalhouder te Heelsum, die er Hotel Pension Van Dijk in start. In het adresboek 
wordt hij ’caféhouder te Wolfhezen’ genoemd. Van Dijk runt het bedrijf met zijn 
vrouw en twee dochters Cor en Dit(je).

In 1911 worden de eerste twee 
ansichtkaarten van Hotel Pension 
Van Dijk uitgebracht en dit is er één 
van. De foto is genomen vanaf het 
station en laat drie spoorlui zien die 
tegen de noordgevel aanzitten. Op 
de voorgrond staat rechts de vrouw 
van H.M. van Dijk met links haar 
dochters Cor en Dit. 

Hotel Van Dijk vormt samen 
met het station en het 
(Hulp)postkantoor het 
centrum van het jonge dorp Wolfheze. Soldaten houden vaak halt bij Hotel van 
Dijk en de paarden worden er dan getemperatuurd. Eén maal per jaar vinden er 
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grote drijfjachten bij Wolfheze plaats en na afloop wordt het geschoten 
wild op de stoep van Hotel Van Dijk tentoongesteld. Op 
Koninginnedag (toen 31 Augustus) vinden de grote Koninginnefeesten 
plaats voor Hotel Van Dijk.
Op 14 December 1914 vindt de belangrijke vergadering plaats in Hotel 
van Dijk om te komen tot oprichting van een Christelijke School.
Regelmatig zijn er grote houtverkopingen van Johannahoeve in Hotel van Dijk.
Het hotel herbergt ook regelmatig rijke gasten, zoals de familie van Mr. Adriaan 
Eliza Herman Goekoop, de toenmalige bewoners en eigenaar van het Catshuis in 
Den Haag. Als zij komen logeren wordt er voor de kinderen naast het hotel een 
grote zandhoop neergelegd om daarin te kunnen spelen.

Hotel Van Dijk op een heel mooie 
kaart uit 1918. Vrachtrijder/
boswachter Bos van Hotel Wolfheze 
poseert met hit Nellie. Hij haalt met 
zijn paard en wagen de gasten en 
bagage op van Station Wolfheze. De 
kinderen op de voorgrond zijn links 
Jan van Katwijk en rechts Henny 
Hey (5 jaar), die van de fotograaf 
een krant in haar handen krijgt 
zodat het wel lijkt of zij kranten 
rondbrengt. Achteraf is zij daar niet 
blij mee.

In oktober 1927 vestigen Teunis Jacob (Thom) van Dijk met zijn vrouw Geline 
Adriana Peternelle van Dijk-Lans en 
hun drie kinderen: Thom (1923) en de 
heel jonge tweeling Wilhelmina (Zus!) 
en Piet (1927) zich in Wolfheze. 
Thom is een neef van H.M. van Dijk 
(hij is de zoon van zijn broer) en hij 
neemt de exploitatie van Hotel Van 
Dijk over. Thom komt van het 
Parkhotel in Velp en dat wordt in 
advertenties van Hotel Van Dijk daarna 
graag als een referentie gebruikt.

In mei 1933 (Hemelvaartsdag) opent 
Thom van Dijk een soort dependance:  
Paviljoen ’t Stekje op de hoek van de Amsterdamseweg/Wolfhezerweg. Bij de 
opening speelt het Wolfhezer Fanfarecorps o.l.v. haar dirigent de heer Vos uit 
Oosterbeek.

Zo wervend adverteert Hotel Van Dijk in de jaren 
twintig.
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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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In ’t Stekje kunnen consumpties en versnaperingen (koeken en 
chocolade) worden genuttigd en er is 
een Russisch biljart (biljarttafel met 
een reeks gaten aan een van de 
breedtezijden en één gat in het 
midden).

In 1937 wordt deze kaart 
van Hotel van Dijk 
verzonden. Dit is de 
kaart die het duidelijkst 
het totale pand laat zien 
met de nieuwe vergrote 
serre en de hotelkamers 
boven.

In september 1944 wordt Hotel Van Dijk 
bij de bombardementen na de Slag om 
Arnhem door een V-1 ernstig beschadigd, 
maar niet verwoest. Na de oorlog wordt 
het pand niet hersteld doch afgebroken.

Na de oorlog wordt Paviljoen ’t Stekje van het 
eind van de Wolfhezerweg verplaatst naar de 
plek waar Hotel Van Dijk heeft gestaan en doet 
daar een tijd dienst als café.
In de jaren vijftig verrijst er een nieuw laag 
gebouw met de naam Restaurant Van Dijk op 
dezelfde plek.

Hotel Van Dijk zoals het uitziet na de 
verwoestende werking van een V-1 (foto: 
H.J. Willink – Oosterbeek)

Een advertentie van ’t Stekje in de 
gids van de V.V.V. Wolfheze en 
Buunderkamp uit het eind van de 
jaren dertig.

Een foto van omstreeks 1950 van Café ‘t Stekje op de plek 
van het verwoeste Hotel van Dijk.
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Op de plek van 
het voormalige 
hotel wordt in de 
jaren vijftig dit 
pand met een 
woonhuisgedeelte 
(rechts) gebouwd. 
Het heeft geen 
hotelfunctie meer, 
maar is alleen een 
café-restaurant. 
Het terras is goed bezet op deze zonnige en warme dag met wel 25 mensen, die voornamelijk de 
schaduw hebben opgezocht. Ook alle tuimelramen staan wijd open. De ansichtkaart is uit 1963 en 
een uitgave van Sigarenmagazijn ‘Bongaards’, L. v.d. Berg. Wolfheze.

Vanaf 1969 tot heden volgt er een reeks met wel negen verschillende 
uitbaters van deze aantrekkelijke horecalocatie:
1. In april 1969 stopt Thom van Dijk met Restaurant Van Dijk en Piet en 
Tini Brekelmans huren van hem het pand en kopen de inboedel en goodwill. Dit 
overnemen van inboedel en goodwill gebeurt – zoals gebruikelijk -  ook in de 
andere wisselingen van huurder(s) die hieronder worden genoemd. Het echtpaar 
start in het pand het Restaurant Brekelmans. Later begint Tini er een aparte 
Slijterij bij.
2. In maart 1980  huren Robert en Josette Sigmond het pand van de Erven 
Van Dijk (voor 1200 gulden per maand). Zij geven het de naam Het 

Wolvenbosch, de 
verklaring voor 
Wolfheze. Het echtpaar 
woont in het gedeelte 
achter het restaurant en 
in de voormalige 
slijterij. Deze 
voormalige slijterij 
wordt later aan het 
woongedeelte 
onttrokken en door de 
Sigmonds bij het 
restaurant getrokken.Het Wolvenbosch ten tijde van de Sigmonds
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Het telefoonnummer van Karolien van Mensvoort, die graag 

naaiwerkzaamheden uitvoert voor mensen uit het dorp, stond 

verkeerd in de vorige Wolfskreet. Het juiste nummer is: 06 47181011

  (Sport)massage

  in ‘de Burcht’ nu elke dinsdagavond!

Heeft u vermoeide spieren/ nek- of schouderklachten? 

Doe daar iets aan!

Bel mij voor het maken van een afspraak:

Gea Slof, 0647-514 393, Wolfhezerweg 120-36

(NGS gecertificeerd)

Ik ben al jaren actief in het geven van sportlessen en 

massages in Utrecht e.o.  Omdat  de Burcht nu een 

geschikte ruimte voor het geven van massages heeft, 

is dit een goede aanleiding om ook in Wolfheze te 

beginnen.

Oproep financiële bijdrage voor de herdenking 
Airbornebank

Onderstaande oproep in de Wolfskreet van december jl. heeft slechts vijf reacties 
opgeleverd, daarom vragen we nogmaals uw aandacht voor deze oproep.

De lunch en de kosten voor de herdenking bij de Airbornebank 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. 
Te uwer informatie: giften zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting, dus geeft 
gul!

Het Comité Airbornebank Wolfheze
Ulbe Anema, Paul Hendriks en Jan Aalderink
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Maak kennis met Tennis!

bij TV de Slenk

Actie:  

5 introductielessen voor 40 euro 
(mits voldoende aanmelding, rackets zijn te leen). 

U bent nog niet verplicht om lid te worden, 
dit kunt u beslissen na de introductielessen. 

Tennissen bij TV de Slenk in Wolfheze, 
waar tennis een sportieve en actieve beleving is. 

Waar staan wij voor: 
- sportief en actief sporten 
- laagdrempeligheid en voor alle leeftijden 
- hoge mate van verenigingsgevoel 
- lage prijzen, ook aan de bar 
- kindvriendelijke en natuurlijke omgeving 
  (speeltuin, speelruimte) 
- kwalitatief goede lessen, individueel of in groep sverband 

Aanmelden: 
Introductielessen: tennisschool Pim Brand 
Mail:   pim@brandtennis.nl 
tel nr: 06- 36410420 

Om direct aan te melden als lid: 
ledenadminstratie@tvdeslenk.nl 

Voor andere informatie: 
www.tvdeslenk.nl
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3. In september 1984 doen De Sigmonds Het Wolvenbosch over 
aan Jan Burgers en Ton Homburg wordt de kok  Het wordt een 
eenvoudiger restaurant (met een royale pannenkoekkaart), omdat de 
eigenaar geen restaurantpapieren heeft (geen vergunning om drie 
warme componenten te serveren).
4. In december 1985 doet Jan Burgers Het Wolvenbosch over 
aan Michel en Marja van Tooren, die het op 1 december 1985 openen. Ton 
Homburg is de kok gebleven en wordt daarbij geassisteerd door Marja. Het 
restaurant krijgt in 1991 de Hoffelijkspluim, een gezamenlijke prijs van de 
ANWB en het Bedrijfschap Horeca, die aan slechts één bedrijf per jaar wordt 
toegekend. In het voorjaar van 1988 wordt het terras vergroot en aangekleed en 
ook het interieur krijgt een opknapbeurt. De Van Toorens kopen het pand van de 
Erven Van Dijk, om in het voorjaar van 1989 fiks te verbouwen: het 
woongedeelte op de begane grond wordt bij het restaurant getrokken, er wordt een 
stuk achter bijgebouwd en er komt een etage op, als woonruimte voor het 
echtpaar.
5. In september 1996 verkopen de Van Toorens Het Wolvenbosch aan de 
Turkse Metin Cirtiki die het anderhalf jaar zelf exploiteert. In die periode maken 
de vorige eigenaren van Het Wolvenbosch, Michel en Marja van Tooren een 
geheel nieuwe start met hun Wijnkoperij Henri Bloem aan de Amsterdamseweg 
in Arnhem, die ze op 1 december 1997 openen.
6. In mei 1998 huren Eric Slingerling en Hans Versteegh Het Wolvenbosch 
van Citiki en Dennis Paulissen wordt de kok. Op de muur wordt een opvallende 
wandschildering van een aantal wolven aangebracht.
7. In april 2002 neemt Jaap van den Bosch Het Wolvenbosch als huurder 
over en kleedt het interieur aan als een oude herberg. Op vrijdagavond speelt er de 
pianist Jan Rath. 
8. In mei 2007 wordt Het Wolvenbosch verhuurd aan het echtpaar Daniël en 
Johanna Vinke, die wederom het interieur aanpassen en het een strakker uiterlijk 
geven.
9. In februari 2011 verliest Het Wolvenbosch na 31 jaar zijn naam en wordt 
Restaurant en Pannenkoekenhuis De Tijd als Fabian van der Post en zijn zus 
Natascha het pand huren van Cirtiki. Het interieur krijgt andere kleuren en zij 
geven het restaurant een toegankelijker concept. Dit concept is zichtbaar op de 
flyer die onlangs huis-aan-huis in Wolfheze is verspreid met verschillende 
aanbiedingen tot 50% korting (geldig t/m 25 april a.s.).

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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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+: 17 april, 15 mei en 19 juni.
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 

Lunchtime en koffie/thee (0651551778 MarcelRowaan)
Spreekuur gebiedsagent

De Burcht
Medisch centrum Pro Persona

Vrijdag:

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

19.30 tot 21.30 uur
20.00 uur

14.00 tot 17.00 uur

Weekmarkt
Klaverjassen en Jokeren (4821932): 12 april, 
26 april en 3 mei
Wolfheze Night Fever: 5 april, 3 mei en 7 juni
De Huiskamer: 5 en 19 april, 3 en 17 mei, 7 en 21 juni

Repair Café: 16 maart, 15 juni, 14 september

Terrein Pro Persona
De Burcht

Kelder De Vlinder
De Burcht

De Burcht

Zondag:

09.30 uur
10.00 uur
10.45 uur
13.30 tot 16.30 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.nlWeekagenda

   Zaterdag:
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