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Kwartaalblad voor Wolfheze

-Gespreksgroep 

- Veluwetocht

- Kinderopvang
  

- Ondernemersrubriek

- Bombardement

- En meer...

Met in dit nummer o.a.:

Het dorpscentrum nù



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 -

Wolfskreet is een gratis blad voor en door      
inwoners van Wolfheze, de Buunderkamp      
en het Hazeleger. Woont u buiten Wolfheze, 
wordt deze voor € 10,- per jaar toegestuurd.

 Uitgave September 2013
 Oplage:   720 stuks
 Druk:   Huisdrukkerij 
  De Gelderse Roos
 Verschijning:  Viermaal per jaar

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

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

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

 Vaste medewerker
 Ulbe Anema (De Duizendjarige Den)

 Volgend nummer
 Verschijnt december 2013
 Inleveren kopij vóór 1 november 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.
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Gespreksgroep brengt ouderen nieuwe contacten

Veel mensen voelen zich soms alleen en zouden graag in contact met anderen 
willen zijn om bijvoorbeeld een spelletje te doen, te wandelen of voor een goed 
gesprek. Voor deze mensen van 65 jaar en ouder is er de 'gespreksgroep 
contacten'. De bijeenkomsten starten op 1 oktober bij Het Schild centrum 
voor blinde en slechtziende ouderen in Wolfheze. De gespreksgroep is een 
initiatief van Het Schild en van Solidez.

Gespreksleider Gonnie Lamers legt uit: "De gespreksgroep biedt deelnemers een 
nieuwe kijk op hun leven en kansen er anders mee om te gaan. Binnen Het Schild 
hebben we de gespreksgroep eerder georganiseerd en de reacties van de deelnemers 
waren bijzonder positief. Oud-deelnemers van de gespreksgroep geven 
bijvoorbeeld aan nu meer de positieve dingen in het leven te zien en zich meer 
bewust te zijn van wat men wel en wat men niet wil." Gonnie vervolgt: 
"Onderwerpen die we samen bespreken zijn 'soorten vriendschappen', bijvoorbeeld 
iemand om mee te wandelen. Maar ook 'het leggen van contacten', 'zinvol ouder 
worden', zelfwaardering', 'omgaan met afhankelijkheid' en 'omgaan met conflicten' 
passeren de revue."

Meer informatie en opgeven
Vanaf 1 oktober gaat de gespreksgroep weer van start. Deelnemers zijn vanaf die 
datum iedere dinsdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur van harte welkom bij Het 
Schild aan de Wolfhezerweg 101. De kosten voor het bijwonen van de 10 
bijeenkomsten bedragen € 25,-, exclusief koffie en thee.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of om zich op te geven, contact 
opnemen met Gonnie Lamers via telefoonnummer 026 – 482 11 77 of per e-mail: 
gonnie.lamers@hetschild.nl.

Bron: Het Schild
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Brainstorm over een vitaal Wolfheze inspirerend

Wolfheze is een dynamisch dorp met een actief dorpsplatform en 
vele betrokken bewoners. De gemeente heeft op 11 juni 2013 met 
ongeveer een veertigtal bewoners, organisaties en instellingen gebrainstormd 
over een "vitaal" Wolfheze. Gastheer was de sportvereniging Wodanseck.

De komende jaren is de uitdaging om met minder, meer voor elkaar te krijgen en 
beter voor elkaar te zorgen. Hoe kunnen krachten worden gebundeld en de 
onderlinge sameehang versterkt? Hoe kan van elkaar worden geleerd en 
geïnspireerd?

De bijeenkomst van de inwoners en organisaties in Wolfheze voor de creatieve 
piramide was uitermate bruisend en inspirerend. De creatieve piramide is een 
simpel instrument om menselijke creativiteit te bundelen en draagvlak te creëren 
voor veranderingsprocessen.

Onder leiding van een gespreksleider werd aan de hand van vragen gebrainstormd 
over de sterke en zwakke kanten van Wolfheze en wat iedereen vanuit zijn eigen 
expertise zou kunnen bijdragen aan een vitaal Wolfheze.

Het verslag van deze bijeenkomst kunt u vinden op de website van Dorpsbelang 
Wolfheze op het adres: http://www.dorpsbelangwolfheze.nl/nws/pdffiles/
creatievepiramide.pdf

Aanleg Dorpsplein door Renkumse aannemer

De aanleg van het Dorpsplein in Wolfheze is gegund aan de Renkumse 
aannemer Hooijer Renkum BV. Dat heeft de gemeente bekend gemaakt in de 
laatste nieuwsbrief die is verschenen over de ontwikkelingen rondom het 
Dorpsplein en P+R terrein. De aannemer is nu bezig de benodigde 
vergunningen aan te vragen bij de provincie Gelderland.

Planning is om het Dorpsplein dit najaar te realiseren. Bij de 
aanbestedingsprocedure zijn ook de omliggende ondernemers en omwonenden en 
Dorpsbelang Wolfheze betrokken. Zij konden daarbij hun aandachtspunten en 
voorkeuren kenbaar maken. Zo is onder meer gekeken naar de duur van de
afsluiting, de bereikbaarheid gedurende de werkzaamheden, maar bijvoorbeeld ook 
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de versterking van de lokale economie. Uiteraard spelen ook de 
kosten een belangrijke rol. Uiteindelijk heeft de gemeente de 
beslissing genomen waarbij dus de voorkeur is gevallen voor de 
Renkumse ondernemer Hooijer.

Intussen is overleg gevoerd met de 
Brandweer, ProPersona en 
Buurtbusvereniging Veluwezoom 
West over een mogelijke omleiding 
van de Buurtbus over het terrein van 
ProPersona gedurende de duur van 
de werkzaamheden op het 
dorpsplein. Ook de bereikbaarheid 
voor de Brandweer is besproken. 
Rond eind augustus - begin 

september wordt meer duidelijk over de omleidingsroutes en afsluitingen.

P+R terrein zuidzijde
Er zijn ook ontwikkelingen te melden over de voorgenomen aanleg van het P+R 
terrein aan de Johannahoeveweg. Er is een grondonderzoek uitgevoerd waaruit is 
gebleken dat er sprake is van schone grond die zonder problemen kan worden 
afgevoerd. Het onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde dier- en 
plantensoorten is nog niet afgerond. Ook is de gemeente momenteel bezig met de 
behandeling van de ingediende bezwaren. De termijn om bezwaar te maken is 
inmiddels verstreken.

Nieuwsupdate gemeente
De gemeente Renkum brengt met enige regelmaat een update uit over de stand van 
zaken rondom het Dorpsplein en P+R terrein. Deze nieuwsupdate kunt u vinden op 
de website van Dorpsbelang Wolfheze onder nieuws -> dorpsplein. De update 
wordt ook gepubliceerd op de site van de gemeente Renkum en is daar te vinden 
onder www.renkum.nl > Inwoners > Openbare ruimte > Wolfheze

Vanaf 1 september weer kinderopvang in Wolfheze

Dorpsbelang Wolfheze is erg blij met de nieuwe opvang en stond aan de wieg van het 
bereikte resultaat waarover u elders in dit blad kunt lezen.



- 5 -

Geslaagde introductiedag nieuwe inwoners

Prachtig weer was het zaterdag 8 juni. Zo mooi dat het had 
kunnen leiden tot een mindere opkomst bij de introductiedag 
voor nieuwe inwoners van de gemeente Renkum. Dat bleek niet het geval. 
Bijna 150 mensen, afgelopen jaar komen wonen in deze gemeente, waren naar 
het gemeentehuis getogen om deze dag mee te maken. Voor de vierde keer 
gehouden met een welkom op het gemeentehuis in Oosterbeek en een bustocht 
door de zes dorpen die deze gemeente telt. Een succesformule, bleek ook dit 
jaar weer.

Vier jaar geleden ontstond het idee voor een introductiedag waaraan gemeente en 
dorpsplatforms meedoen. De bustoer kwam uit de koker bij een overleg tussen 
dorpsmanagement van de gemeente, Solidez (toen nog De Bries) en Dorpsbelang 
Wolfheze. Idee was en is om de nieuwe inwoners te laten zien in welke prachtige 
gemeente ze zijn komen wonen.

Ook vandaag waren 
drie touringcarbussen 
gereserveerd om de 
150 deelnemers te 
vervoeren. In elke bus 
reisleiders van de 
verschillende 
dorpsplatforms die 
ieder over hun eigen 
dorp vertelden. 
Tussendoor een lunch 
in de prachtige 
omgeving van kasteel 
Doorwerth en een start 
op het gemeentehuis 
waarbij ieder 
verwelkomd wordt 
door burgemeester Gebben die op eigen en humoristische wijze de gemeente 
presenteert. Hilariteit alom toen de burgemeester aangaf dat de gemeenteraad graag 
wilde dat hij een tweede termijn als burgemeester zou aanvaarden en hij dat graag 
wilde als het ook hare majesteit behaagde. "Zijne majesteit", klonk het vanaf 
verschillende plaatsen in de zaal.

Volle bak in het gemeentehuis bij de introductiedag voor nieuwe 
inwoners van de gemeente Renkum.



- 6 -

Ook de nieuwe gemeentesecretaris, Jeroen Steverink , hield een korte 
introductie over het werk van de gemeente en de uitdagingen waar de 
gemeente de komende jaren voor staat. Saskia Giesbers, secretaris 
van Dorpsbelang Wolfheze, vertelde over het werk en de functie van 

de dorpsplatforms.

Daarna was het verplaatsen naar de gereedstaande bussen. Eerst een toer door 
Oosterbeek, Heveadorp en Doorwerth, vervolgens een lunch in kasteel Doorwerth 
en als laatste een tweede deel van de reis door Heelsum, Renkum en Wolfheze. In 
Heelsum en Renkum waren verschillende routebeschrijvingen in omloop, wat 
leidde tot een aantal keren verkeerd, of omrijden.

Rond 14.30 uur waren de bussen terug in Oosterbeek. De reacties van de 
aanwezigen waren lovend. Kortom, de moeite waard om ook volgend jaar een 
vijfde editie te organiseren.

Eisse van Hoving

1.  Wat is je beroep?

Meubelmaker

2. Wat doe je?

Ik maak meubels in opdracht. Daarbij heb ik een sterke 
voorkeur voor massief hout, vanwege de duurzaamheid en de natuurlijke, warme 
uitstraling die hout heeft. Maar als het beter past, gebruik ik ook multiplex. Dat is 
zinvol als het resultaat strak moet zijn, want massief hout gaat werken. Het kan 
krimpen of uitzetten, of gaan schotelen, hol trekken. Om die reden hebben 
massief houten deuren bijvoorbeeld vaak panelen. Het massieve frame biedt de 
panelen de mogelijkheid om uit te zetten en te krimpen. Plaatmateriaal biedt meer 
vrijheid bij de vormgeving van een meubel, maar ik vind het een uitdaging om 
mijn ontwerpen volledig in massief hout uit te voeren.

3. Werk je alleen?

Nou, ik maak deel uit van een collectief van vijf meubelmakers in Wageningen. 
Aan de Nude 54u, vlakbij de haven, hebben we daar een gezamenlijke werkplaats. 
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4. Wat trekt je aan in dit beroep?

Ik houd erg van de technische kant. Je kunt met verbindigsbeslag 
werken, maar dat vind ik niet leuk. Een schroef draai ik niet zomaar 
ergens in. Ik zoek het meer in pen-gatverbindingen, zwaluwstaarten 
of slisverbindingen. Daarbij schuif je de delen in elkaar.

Verder is dit werk leuk omdat ik altijd te maken heb met blije mensen. Toen ik 
nog als ICT-er aan de slag was, waren mensen meestal ontevreden. Bij de 
toenmalige PTT hadden we vaak te maken met producten die nog niet helemaal 
gereed waren, maar ze werden wel in de markt gezet. Dat gaf spanningen en 
problemen. In die tijd ben ik ook naar India en Thailand geweest om een project 
te implementeren. Maar dat verdween na vier jaar in de kliko. Dat vond ik zelf 
ook niet leuk.

5. Hoe zou je je stijl omschrijven?

Van überstrak houd ik niet. In mijn 
ontwerpen zit vaak een curve. Ik 
heb bijvoorbeeld een tafel 
vervaardigd met de vorm van de 
boom er nog in. En het bankje op 
de foto heeft golvende vormen.

Verder werk ik graag met 
Europees en Noord-Amerikaans 
hout. Dat is bijvoorbeeld iep, es, 
eik, appel, peer, kers, plataan 
esdoorn of notenhout.

6. Ben je al lang meubelmaker?

Nou, ik ben begonnen met een cursus bij Hans Koot in Heelsum. Dat beviel 
meteen erg goed. In 2005 ben ik toen deels aan de slag gegaan met mijn bedrijf. 
Ik werkte daarnaast nog in loondienst bij een ICT-organisatie. Zo heb ik dat 
langzaam opgebouwd. In 2009 heb ik afscheid genomen van de ICT. Nu geef ik 
ook les aan mensen die meubelmaken willen leren, in Renkum. Dat zijn vaak 
personen die overdag met hun hoofd werken en ook behoefte hebben om met hun 
handen aan de slag te gaan. Ik moet zeggen dat ik me nu veel gelukkiger en vrijer 
voel dan toen ik nog iun de ICT werkte.
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       7. Sinds wanneer woon je in Wolfheze?

Samen met mijn vrouw Iris woon ik sinds mei 2002 in het dorp. 
We zijn afkomstig uit Drenthe en hebben in Groningen gestudeerd. 
Ik ben eigenlijk wiskundig ingenieur! Nadat ik omgeschoold ben in 
ICT zijn we naar Den Haag verhuisd omdat ik daar werk kon krijgen.

8. Waarom?

Dat is puur toeval. We wilden naar het oosten en huurden bijvoorbeeld een 
trekkershut in de buurt van Apeldoorn. Dan gingen we vervolgens rondjes fietsen 
om de omgeving te verkennen. Toevallig zag Iris dit huis op de Lindeboomlaan 
op Funda. We gingen kijken en vonden de omgeving meteen mooi.  Het huis viel 
ook in de smaak en het dorp heeft een station! Iris werkte toen in Utrecht en ik 
had een interim-klus bij ING in Amsterdam, dus dat was handig.

9. Wie is je ideale klant?

Die houdt van hout, heeft een goede 
smaak en voldoende budget voor een 
mooie uitvoering van het idee. Qua prijs 
kan ik niet concurreren met Ikea, maar 
hetgeen ik maak, blijft fluitend 100 jaar 
goed! Het is een uniek stuk, iets 
persoonlijks van die opdrachtgever.

10. Heb je ook klanten in Wolfheze?

Ja, ik heb voor mensen in het dorp een salontafel, audiomeubel, kast voor 
hobbyruimte en reparatieklusjes gedaan. En pas heb ik een aanvraag gehad voor 
een dressoir.

11. Heb je nog wensen?

Ja, ik zou graag werkruimte willen op fietsafstand, bijvoorbeeld Renkum of 
Wolfheze natuurlijk. Een collega van mij, Rita Brouwer van Convorm, woont in 
het Hazenleger en wij zouden graag samen hier werken. Ook lijkt het me leuk om 
met een ontwerper aan de slag te gaan. Dat diegene ontwerpt, eventueel klanten 
werft, en dat ik de uitvoering voor mijn rekening neem. Dat lijkt me ideaal.

Eisse van Hoving http://www.eissevanhoving.nl info@eissevanhoving.nl 0623914445

Geschreven door Ingrid Damen, Izi Tekst
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Openingstijden:
Elke dag van 10.00 tot 22.00 uur
Vanaf 1 oktober maandagen gesloten
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  Bent u ook ZZP’er, woont u in Wolfheze en wilt u 
een keer met uw bedrijf in de Wolfskreet? Meld u 
aan bij i.damen@online.nl

Als wild over de Veluwe 
Eind mei organiseerde Natuurmonumenten een 3 
daagse zwerftocht over de Veluwe waaraan ik met 
nog een aantal lopers heb deelgenomen. 
Gestart zijn wij bij het station Wolfheze om na 3 
dagen struinen te eindigen bij het station in Rheden. 
Totaal ongeveer 55km. 

Een fantastische ervaring om ‘als een wolf’ zwervend van het ene natuurgebied 
naar het andere te trekken. Zeer bijzonder waren de passages over de ecoducten. 
Eerst die over de A50, dan over de A12 en nog eentje bij Terlet over de A50. 
Begeleid werden wij door boswachters van 
Natuurmonumenten waarbij deze ons zeer 
enthousiast wezen op bijzondere plekken en sporen, 
zoals een latrine van een das midden op het Jac. P. 
Thijssen-ecoduct over de A12! 

Ook een minder leuke vondst van een pas enkele 
dagen oud dood hertenkalf; hoort ook bij de natuur. 
Aan het einde van de middag zetten wij onze tenten 
op. Natuurmonumenten zorgde voor het transport van onze uitrusting en bracht 
het eten waarna wij het gezamenlijk gingen bereiden. 
Om het kampvuur gezeten lieten wij ons dit goed smaken waarna wij ’s avonds 

nog probeerden wat wild te spotten. Overnachten 
deden wij op open plekken in het bos waarbij de 
laatste nacht op het stilste plekje van Nederland! 

Volgend jaar zal Natuurmonumenten weer een 
tocht organiseren. 

Peter C. Jasperse
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Over gedekte tafels in schrale tijden

Voor wie het nieuws volgt is het een bekend beeld. Landelijk heeft de geestelijke 
gezondheidszorg te maken met krimp en reductie. Zo ook Pro Persona. Het zijn 
de bekende ontwikkelingen zoals de komst van de basisGGz, de overheveling van 
zorg voor jeugdigen tot 18 jaar naar de gemeenten en de start van selectieve 
inkoop door verzekeraars per 1/1/2014, die leiden tot lagere opbrengsten en dus 
tot verdere bezuinigingen. 

De Raad van Bestuur en het Directieteam hebben in mei een aantal afspraken 
gemaakt om de toekomst van de organisatie veilig te stellen. Deze afspraken zijn 
samengevat in het Actieplan Veilige Haven. Kern hiervan is dat alle 
organisatieonderdelen de bedrijfsvoering verbeteren en dus de kosten verlagen en 
de begrote omzet gaan realiseren.

Op alle fronten vraagt dit van de medewerkers 
vindingrijkheid en extra alertheid. Als voorbeeld 
geven we de systematiek van maaltijdbereiding 
binnen de organisatie. Hierbij gaat het niet alleen om 
kostenreductie, maar tegelijkertijd wordt een voor de cliënten aantrekkelijker 
perspectief uitgewerkt.

Sociaal hoogtepunt
Het samen eten van een maaltijd is één van de sociale hoogtepunten die er zich op 
een dag voordoen. Waarbij het samen dekken van de tafel, het afruimen en het 
afwassen in gezamenlijkheid met de cliënten wordt gestimuleerd. Pro Persona wil 
hier actief en vanuit verschillende invalshoeken, de juiste randvoorwaarden voor 
scheppen. Onderschreven wordt immers dat gezelligheid en een fijne (sociale) 
ambiance een positieve bijdrage levert aan het welzijn van onze cliënten.
Op dit moment sluiten de kosten van het bestaande maaltijdverdeelsysteem niet 
meer aan bij de vergoeding bij de DBC en ZZP-financiering. 
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Andere systematiek
Dit vraagt om een andere systematiek en om dat te 
bereiken zijn keuzes gemaakt en stappen uitgezet. 
Kort en goed zijn dit de meest belangrijke punten:

· De regie over kopen of koken worden neergelegd daar waar die kan 
worden beïnvloed: op de groep. Afgestemd op de individuele vraag en 
mogelijkheden van de cliënt; 

· Het zelf koken op groepen wordt gestimuleerd en kan op diverse 
manieren worden vorm gegeven; 

· De kern van de verbetering is de overstap van geportioneerde maaltijden 
op porselein naar convenience maaltijden; 

· Op alle locaties wordt overgeschakeld van het maaltijdconcept 
‘plateauservice’ naar het ‘convenience’ maaltijdconcept.

· In de praktijk streven we naar meer keuze en vooral meer flexibiliteit in 
keuzes. Niet één afdeling hoeft het zelfde te zijn. 

Vier mogelijkheden
Er zijn in essentie vier mogelijkheden:

· Multiportie maaltijdcomponenten: Maaltijden worden door de zorg 
besteld en op de afdeling geleverd en ook daar verwarmd. Hierbij wordt 
de schaal uit de oven gehaald, het eten overgeschept in een schaal en op 
de gedekte tafel gezet. Deze manier van verstrekken sluit het meest aan 
bij de wensen van de cliënt en creëert een huiselijke sfeer voor het 
gezamenlijk eten; 

· Individueel: Als het gezamenlijk eten niet kan kunnen individuele 
maaltijden worden besteld. Deze worden geleverd op een drievaksbord 
bord met een apart vak voor vlees of vis, aardappelen en groenten. Dit 
geldt ook voor dieetmaaltijden. 

· Zelf koken: Het zelf koken op afdelingen wordt gestimuleerd en kan op 
diverse manieren worden vormgegeven. Bijvoorbeeld de soep zelf koken 
en de rest van de maaltijd bestellen bij de leverancier. 

· Combinatie van bovenstaande: Bijvoorbeeld vijf dagen per week kopen 
en twee dagen per week koken.

Om dat allemaal te realiseren voor de ruim 100 afdelingen, ontvangt iedere 
afdeling instructies hoe om te gaan met de verschillende portie groottes, bestel- en 
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bereidingswijze. Afdelingen worden in die periode ook 
voorzien van standaardapparatuur, zoals een grote 
afsluitbare koelkast, een diepvries voor gezamenlijk gebruik van de diverse 
afdelingen en een regenereeroven. 

Ervaring heeft geleerd dat er sprake is van een uitbreiding van werkzaamheden ter 
grootte van maximaal 30 minuten per team per dag voor een gemiddelde groep 
van 15 cliënten. Ervaringen bij collega GGZ- en verpleeginstellingen hebben 
aangetoond dat de meerwaarde (rust, beter eten, goede sfeer, hogere cliënt- maar 
vooral gestegen vrijwilliger- en mantelzorgparticipatie) in de zorg nadrukkelijk 
opweegt tegen het extra half uur per dag.

De Klaproos
Zo worden het noodzakelijke en het aangename goed verenigd. Dat was dit jaar 
ook het geval bij De Klaproos. Het budget om artiesten in te huren is  niet royaal, 
maar omdat wij goede contacten hebben met een aantal artiestenbureau’s en een 
uitgebreid netwerk in het theatercircuit, waren het toch weer acht (eigenlijk 
negen, met de Gelderse muziekzomer erbij) geweldige voorstellingen die 
zonovergoten konden worden bijgewoond. Blues, dans, kolder, magie, het was er 
allemaal weer. De rol van de Vrienden van de Klaproos moet daar nadrukkelijk 
bij worden genoemd. Deze club begeesterde vrijwilligers is een enorme steun 
voor ons onvolprezen theater. Dank aan alle betrokkenen.

Jan van den Bos
Afdeling Communicatie (026) 48 333 90

Senioren-zwemmen

Wij zoeken voor het senioren-

zwemmen nog enkele deelnemers. 

Elke dinsdag van 15.30 - 16.30 uur 

zwemmen in het zwembad van 

Pro Persona in Wolfheze.

Info: Ina Witjes       tel. 026-4821711

        Tineke Deken  tel. 026-4821588
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Met alle media-aandacht over het voortbestaan van kleine scholen, zou u zich in 
Wolfheze misschien zorgen maken over het bestaan van de Beatrixschool. Maar 
niets is minder waar en wel  om twee redenen. 

De allerbelangrijkste is onze fusie met de Beatrixschool te Renkum ongeveer 15 
jaar geleden. Toen 15 jaar geleden de school onder de, door de gemeente gezette, 
norm leerlingen dreigde te vallen, is het toenmalige bestuur op zoek gegaan naar 
een fusiepartner. Gelukkig vond men die in Renkum en de school werd niet meer 
in haar bestaan bedreigd. Samen hebben we meer dan 300 leerlingen en dat geeft 
ons alle recht tot bestaan. 

De andere reden is een feestelijke! Op de komende teldatum hebben we 101 
leerlingen, een aantal welke we in de geschiedenis van de school lang niet gezien 
hebben. Wel eens 100 aan het einde van een jaar, 
als groep 8 nog niet weg is. Maar nu aan het 
begin, daar kunnen we  trots op zijn! De 
geboortecijfers van gemeente Renkum geven 
echter wel een daling aan. Dus we weten niet hoe 
lang we deze getallen kunnen houden. Maar met 
de komende bouwplannen, de peuteropvang, 
BSO binnen de school, kinderopvang terug in het 
dorp, bieden we als dorp toch kansen voor jonge 
gezinnen?

Wanneer je zo nadenkt over de leerlingenaantallen vroeger en nu, zijn we eigenlijk 
wel heel benieuwd naar de geschiedenis van onze school, voorheen de 
Mr.P.J.Hangelbroekschool. We hebben het idee dat we  een jubileum van de school 
hebben overgeslagen. Dat zou jammer zijn, want een reden voor feest binnen het 
dorp moet je aanpakken. Daarom de vraag wie helpt ons aan data, hoe lang bestaat 
de school? Hoeveel leerlingen zaten er in uw tijd? 

Graag horen we van u, reacties kunt u mailen naar 
directie@prinsesbeatrixwolfheze.nl  of in de brievenbus op Balijeweg 20A.  
Alvast bedankt!
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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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Bombardement Wolfheze 
De dreiging hangt in de lucht
Het is 17 september 1944. Prachtig mooi weer hult het dorp Wolfheze in zomerse 
sferen. De 18-jarige Gerrit Brink heeft een naar voorgevoel. Dat heeft te maken met 
het luchtruim boven hem. Daar heerst een dreiging alsof gevaar in de lucht hangt. 
Waarom vliegen er vandaag zoveel vliegtuigen boven Wolfheze? Dan is het 
klokslag 12.00 uur. Opeens wordt het pikkedonker in de zonneschijn. Het licht 
wordt tegengehouden door talloze vliegtuigen. Bommenwerpers doen hun intrede 
in het luchtruim van Wolfheze. Een zoemend en oorverdovend geluid kondigt het 
begin aan van het bombardement. 

Door Doriet Begemann | www.tweede-wereldoorlog.info

Op dat moment is Gerrit in het gebouw ‘Wolfheze 2’ dat in het centrum van 
Wolfheze staat. Dit is de naam voor de inrichting voor krankzinnigen, in de 
volksmond ook wel stichting genoemd. 
In februari 1944 is Gerrit 18 jaar geworden. En als je 18 bent, moet je voor de 
Duitsers als dwangarbeider 
werken. Om uit handen van de 
vijand te blijven, duikt hij onder. 
Hij heeft een plek gevonden in 
de stichting. Hier wordt hij, uit 
het zicht van de vijand, ingezet 
als verpleger. 
Vandaag heeft Gerrit dienst op 
de dagzaal. Net voor het 
middaguur komt een collega-
verpleger naar hem toe. Hij zegt: “Gerrit, ik neem 10 mensen van je mee om eten 
te halen in de centrale keuken.” De groep loopt naar buiten richting de keuken die 
in een ander gebouw staat. Zij zijn tijdens het bombardement allemaal omgekomen.

Doodstil

Terug naar het begin van het bombardement. Een oorverdovend zoemend geluid 
barst los. De bommenwerpers lossen hun lading. Opeens stort het gipsplafond naar 
beneden. Ramen springen kapot. Gerrit schreeuwt zo hard als hij kan tegen de 
patiënten: “Iedereen onder de tafels.” 
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Horen en zien vergaan hem. Hoe lang het heeft geduurd, weet Gerrit niet. Het 
bombardement lijkt uren te duren. Achteraf blijkt het maar een paar minuten 
geweest te zijn. En dan wordt het stil. Doodstil. Langzaam trekt het stof op. Gerrit 
kruipt onder de tafel vandaan. Naast hem ziet hij een patiënt liggen. Hij is 
overleden. Zijn schedel is eraf en Gerrit ziet de hersenen op de grond liggen. 
Dan loopt Gerrit de gang op en ziet de baas van het paviljoen en zijn vriend Harm 
Baas. 
De baas van het paviljoen zegt tegen Gerrit en Harm: “Jongens, jullie moeten alle 
mensen in dit gebouw verzamelen die niet gewond zijn. Ga ermee van het terrein 
af. Breng ze naar achter de stichting.” De jongens zoeken en verzamelen 72 van 
over de 100 patiënten die op dat moment nog in en rond het gebouw zijn. Gerrit en 
Harm zelf zijn niet gewond. Ze hebben geen enkel schrammetje. 
Harm en Gerrit willen de 72 patiënten in veiligheid brengen. Ze willen zo snel 
mogelijk het dorp uit omdat ze bang zijn voor nog een bombardement. De groep 
loopt in snelle pas richting de hei. Onderweg zien ze de vele verwoestingen. Het 
dorp is veranderd in een grote ruïne. Gebouwen en huizen zijn ingestort. Alles is 
kapot. Het is één gruwelijke warboel. Overal zijn doden en gewonden. Iedereen 
loopt in paniek maar gewoon een kant op, hopend op het vinden van een veilig 
heenkomen of een familielid. Er heerst één grote verwarring. Hier en daar zijn 
kraters in de grond van de bominslagen.
De groep bereikt in veiligheid de hei. Dan gebeurt er iets in het luchtruim boven de 
hei. 
Gerrit vertelt: “De hele lucht was vol met Engelse parachutisten. Sommigen 
kwamen met vouwfiets uit de lucht naar 
beneden. Bij de landing groepeerden zij zich 
en marcheerden in groepen weg. En toen 
kwamen er weer vliegtuigen. Twee 
vliegtuigen waren aan elkaar verbonden via 
een koord. Het eerste vliegtuig was een 
motorvliegtuig en de tweede een 
zweefvliegtuig. En we zagen het koord naar 
beneden vallen toen ze werden losgekoppeld. 
Zo landden tientallen zweefvliegtuigen bij ons op de hei. De vleugel van het 
zweefvliegtuig werd eraf gehaald en toen kwamen er jeeps, kleine kanonnetjes en 
aanhangwagens uit.”



- 24 -

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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Gerrit, Harm en de patiënten zwerven een paar maanden door de provincie 
Gelderland. Ze belanden uiteindelijk in december 1944 in Ermelo en blijven daar 
tot het einde van de oorlog. 

Doden wegdragen
Gerrit: “Na de oorlog ben ik teruggekeerd naar ons huis in Wolfheze. Ik kan niet 
beschrijven wat voor een chaos ik aantrof bij terugkomst. Het was een spookdorp 
geworden. De ramen van alle huizen waren kapot. Op straat zag ik van alles liggen. 
Weet je wat ik op straat vond? Een gedeelte van de Statenbijbel die mijn vader van 
zijn vader had gekregen. Deze was helemaal kapot. Ook vond ik ergens in de 
straten een deel van mijn fotoalbum. Overal lag wat. 
Toen wij na het bombardement gevlucht waren naar de hei, hebben andere mannen 
gewonden moeten zoeken. Ook hebben ze doden moeten dragen naar 
begraafplaatsen. Ik ken een jongen die toen net als ik 18 jaar was. Hij heeft dat ook 
moeten doen. Als hij nu een bepaalde weg loopt, moet hij nog steeds huilen van 
alles wat hij meegemaakt heeft. Die beelden raak je nooit meer kwijt.” 

Aanvullende informatie
Het diepte-interview met Gerrit Brink is op 25 januari 2013 afgenomen. Het maakt 

deel uit van de serie geschreven portretten ‘De laatste overlevenden van de Tweede 

Wereldoorlog’. U hebt een zeer verkorte versie gelezen. Het oorspronkelijke 

verhaal telt 3186 woorden. Nieuwsgierig? Bezoek dan de site www.tweede-

wereldoorlog.info en bekijk onder andere een filmfragment van het interview. 

Vermist sinds zaterdag 
7 september onze kat simba. Simba is een kleine zwart witte aanhankelijke kater. 
Daarnaast is sinds mei ook onze grijs-wit-zwarte grote kater met langhaar vermist. 
Zijn naam is Mielo. Mielo is wat schuw. Beiden zijn voorzien van een chip.

Wie weet meer? Tel. 06-31997294 of astridvs@outlook.com
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Glas-in-lood atelier

“De Bonte Specht”
De kunst van het licht.
Vervaardigen, ontwerpen, restaureren

Job Becker
Heelsumseweg 12

Wolfheze
026 - 4821675

www.debontespecht.nl

...\DeBonteSpecht01.jpg

Onafhankelijke bemiddelaar voor vele verzekeringsmaatschappijen en 
hypotheekverstrekkers

Uw hypotheek herzien?
Uw pensioen bekijken?

Uw verzekeringspakket doornemen?

Loop even binnen, bel of mail ons!

Financieel adviseurs:
Dirk Kruitbosch / Harry Waaijenberg

Wolfhezerweg 94a
6874AH  WOLFHEZE

Tel: 026 - 482 17 51 / Fax 026 - 482 19 21
E-mail: info@vanedeass.nl

www.vanedeass.nl
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Kleine dieren profiteren van 
ecoducten.

De ecoducten blijken een grote 
aantrekkingskracht op vlinders uit te 
oefenen. Tijdens tellingen die Natuurmonumenten  verricht  in de omgeving van de 
ecoducten bleken er 17 soorten dagvlinders voor te komen. Vlindersoorten die men 
ook kan aantreffen op de  Reijerscamp, de Doorwerthse heide en de 
Wolfhezerheide. Door de aanwezigheid van brandnetels wisten Dagpauwogen en 
Kleine vossen zich rond het ecoduct Doorwerthse heide geslaagd voort te planten. 
Ook het Icarusblauwtje was er zeer succesvol vanwege het voorkomen van 
rolklaver. Op deze plant leeft de rups van het Icarusblauwtje.  

Veel van deze vlinders wisten de weg naar de tuinen in Wolfheze en omgeving te 
vinden om nectar te halen. Ook op plekken waar 
veel distels bloeiden was het een smulpaleis voor 
de vlinders.  Zeldzame vlindersoorten als de 
Bruine vuurvlinder en het Bruin Blauwtje wisten 
de omgeving van de ecoducten ook te vinden.  De 
resultaten stemmen tot tevredenheid en 
Natuurmonumenten zal de ontwikkeling van de 
vlinderstand ook in de komende jaren nauwgezet 
blijven volgen. 

Niet alleen dagvlinders maar ook nachtvlinders, kevers, libellen, graafwespen, 
muizen en sprinkhanen wisten gebruik te maken van de nieuwe voorzieningen 
terwijl de eerste jonge Levendbarende hagedis ook al op het ecoduct Doorwerthse 
hei werd aangetroffen. De Levendbarende hagedis is in de Doorwerthse heide nog 
regelmatig te zien terwijl deze soort in de Wolfhezerheide nauwelijks te vinden is. 
Ook dit zijn gunstige perspectieven voor de levendbarende hagedissen in de 
Wolfhezerheide. 

Vanaf de voetgangersbrug van het ecoduct is een goed beeld te krijgen van de vele 
dagvlinders die er regelmatig te zien zijn. Maak er gebruik van om de vlinders te 
bekijken.

Roel van Ekeris, Boswachter Natuurmonumenten Zuidwest Veluwe

Planken Wambuis 1A,  6718SP Ede,  Telefoon: 026-4822219.
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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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Igmar’s snoepkraam op volle toeren

“Ik heb altijd al gedroomd van een mooi houten kraampje met een dakje erboven. Helaas zijn wij 
thuis niet zo handig met hout, dus bedacht ik dat de campingtafel ook wel dienst kan doen”, vertelt 
Igmar Hoogendoorn. Hij stond in de vakantie aan het begin van de avond met een snoepkraam op 
de Duitsekampweg. 

“De afgelopen vakantie heb ik in Frankrijk steeds over mijn kraampje gedacht. Langzaam aan 
werd het duidelijk dat het een snoepkraam moest worden, met snoep dat je niet in de omliggende 
supermarkten kunt kopen en natuurlijk al helemaal niet in de stationswinkel. Ook mijn 
grijpautomaat zou op de kraam komen, en een grabbelton. We bedachten een logo en de naam van 
de snoepkraam die ik thuis mooi op een laken kunnen tekenen en inkleuren.”

“Eenmaal in Wolfheze ben ik direct aan de slag gegaan. Met mijn moeder 
naar de Sligro en weloverwogen een keuze maken uit dat grote aanbod.  Een 
flyer gemaakt en die in de brievenbussen gedaan van mijn mogelijke 
klanten. 3 weken lang heb ik aan de Duitsekampweg voor het huis van Max 
en Ingrid gestaan  met hun toestemming.  Ik dacht dat er  veel fietsers langs 
zouden komen en wandelaars die iets zouden kopen, maar het bleef bij de 
jeugd van Wolfheze.  Veel kinderen gingen overdag een heitje voor een 
karweitje  doen om ’s avonds snoep bij mij te kunnen kopen.   Een keer ben 
ik uitgenodigd om bij de familie Schut in de wei te staan, de kinderen van 
Schut  hadden een prachtig watergevechtparcours gemaakt, dat was dolle pret.  Ik heb er erg veel 
lol in gehad en goede omzet gedraaid.  Ik dank hierbij al mijn klanten en hoop voor volgend jaar 
weer inspiratie te krijgen voor een ….?  
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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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De Duizendjarige Den vertelde

De Wolf van Luttelgeest heeft de laatste maanden voor de 

nodige beroering gezorgd en geleid tot interessante 

artikelen en ook discussies in de pers met mooie titels als 

‘De wolf rammelt aan de voordeur’ en ‘Roodkapje blijf 

binnen!’ Telkens als de wolf in het nieuws verschijnt 

reageren mensen heftig en emotioneel. Sommige moeders 

durven hun kinderen niet meer buiten te laten spelen, 

boeren zijn bang voor hun vee en jagers voor hun wild. 

Anderen zien dit dier als de volmaakte bekroning op de 

natuur en zouden niets liever dan hem in levende lijve in het wild te zien. Onze 

reacties worden meestal ingegeven door wat we weten van de wolf. We kennen 

hem immers vooral uit sprookjes en van de 

dierentuin.

Maar het is – volgens ecologen - duidelijk dat 

de wolf binnenkort moet worden toegevoegd 

aan de groeiende lijst van nieuwe diersoorten 

in Nederland, na de oehoe, de ooievaar, de 

sabelsprinkhaan en de boomkrekel. Vanuit 

Duitsland zwerven wolven  naar Nederland, 

op zoek naar een nieuw territorium. Wolven 

hebben graag een halfopen landschap, 

begrensd met dichte bossen zoals het Reichswald op de grens van Nederland en 

Duitsland en onze Veluwe. Daar leven zwijnen, reeën en herten, dus genoeg te eten. 

Sinds de eerste helft van de 19e eeuw is de wolf in Nederland uitgeroeid en 

uitgestorven. De laatste zekere waarneming van een wolf in Nederland stamt uit 

1869, maar …………… onderstaand artikel bewijst dat wij ons in Wolfheze mogen 

beroepen op de allerlaatste wolf van Nederland.

De Duizendjarige Den heeft deze wolf aan het eind van de 19e eeuw langs zien 

komen en dit verhaal aan Ulbe verteld, die dat toentertijd nauwkeurig heeft 

opgeschreven en er zijn 40e (!!) aflevering van maakt.   

Roodkapje en de wolf
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Aflevering 40: Wolfheze en zijn ‘laatste wolf’.

In de tweede helft van de 14e eeuw nemen de klachten op de Veluwe 
toe over roedels wolven, die vee als buit nemen en zelfs mensen 
aanvallen. De edelen besluiten de strijd tegen de wolven op de 
Veluwe aan te binden. Ze hebben hiervoor hun horigen 

samengebracht en de dorpelingen gelast hun medewerking te verlenen. Het is 
echter telkens weer nodig dat de wolvenjachten worden herhaald, tot groot 
genoegen van de jachtlustige Veluwse edelen. In 1384 is de hertog van Gelre in 
eigen persoon met zijn gevolg ter wolvenjacht op de Veluwe uitgetrokken, waartoe 
ook de burgemeesters van Arnhem zijn uitgenodigd. Na afloop is het 
jachtgezelschap door de stad een maaltijd aangeboden. 
Gedurende de hele 15e en 16e eeuw wordt de strijd tegen de wolven voortgezet. 
Telkens worden vele wolven vernietigd, maar ook telkens komen er weer andere 
voor in de plaats. Met name aan het eind van de 16e eeuw is de wolvenplaag groter 
dan ooit te voren. Met de strooptochten van de Spaanse troepen zijn veel bewoners 
van de Veluwe gevlucht en veel erven liggen er onbebouwd en woest bij, wat de 
wolven vrij spel geeft.  Het jaar 1592 wordt als een kwaad wolvenjaar aangemerkt. 
Niet alleen op de Veluwe, maar ook in het aangrenzende Sticht (= Utrecht) en in 
Holland heerst de plaag in erge mate. Er worden grote drijfjachten uitgeschreven 
waartoe alle mannen tussen veertien en zestig jaar worden opgeroepen. Als dit nog 
niet voldoende resultaat oplevert wordt de particuliere wolvenjacht aangemoedigd 
door middel van een premie voor een gedode wolf. Ook worden drie Veluwse 
edelen als vast persoon voor de wolvenjacht benoemd en daarvoor goed betaald. 
Als ook dit niet helpt worden deze edelen ontslagen en wordt besloten de premie te 
verhogen van 18 naar 24 gulden voor elke gevangen of omgebrachte wolf. 
In oktober 1599 komen de schepers (schaapsherders) van Oorsprong en 
Sonnenberg vroeger en sneller terug van de gepachte Rozendaalse velden. Zij 
komen langs Wolfheze en vertellen aan de Wolfhezer scheper dat wolven een 
aanval op hun schapen hebben gedaan. Zij zijn bang dat de wolven deze kant op 
komen. Dat brengt grote schrik  onder de eenzaam wonende bouwboeren. Men sluit 
zorgvuldig de deuren en men besluit de schapen, die anders eerst vanaf Sint 
Maarten (11 november) worden binnengehouden, niet meer in het veld te sturen. 
De strenge winter van 1599-1600 lokt de hongerige wolven uit de bossen. Meer dan 
ooit vertonen zij zich in de nabijheid van de bewoning en zij zijn ook in het 
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Wolfhezer Veld gesignaleerd. Midden januari hebben enige wolven 
de Wolfhezer en Oosterbeekse bossen zelfs tot hun vaste 
verblijfplaats gekozen.
Omdat de aanwas groter is dan het aantal afgemaakte dieren worden 
in 1609 door de edelen weer verschillende wolvenjachten 
georganiseerd. Ook wordt de premie verhoogd naar 32 gulden voor 
een oude wolf en 16 gulden voor een halfwas. Dit helpt tijdelijk, tot in 1645 
opnieuw maatregelen moeten worden genomen en nu wordt de premie verhoogd 
naar 50 gulden voor oude wolf en voor een jonge 10 gulden. De hoge premies 
werken gunstig en ook de 
toenemende bevolking 
van de Veluwe en de 
daarmee gepaard gaande 
uitdunning van de bossen 
hebben op het verblijf van 
de wolf grote invloed.
De hoge premies op de 
Veluwe maken echter 
ook, dat elders geschoten 
wolven naar de Veluwe 
worden vervoerd en in 
1714 wordt de premie verlaagd naar 30 gulden voor een moerwolf (wijfjeswolf), 
25 gulden voor een rekel (mannetjeswolf) en voor een jonge wolf 7 gulden en 10 
stuivers.
Het uitschrijven van wolvenjachten komt in de 18e eeuw nog slechts bij 
uitzondering voor. Op 25 mei 1745 wordt nog een gemeenschappelijke jacht 
gehouden en dit is waarschijnlijk de laatste geweest. Wel wordt hier of daar nog 
een wolf waargenomen, maar sinds eind 18e eeuw zijn zij voorgoed uit de Veluwe 
verdwenen. 
Wij worden alleen nog aan het verblijf van deze gevreesde dieren in deze streek 
herinnerd door de daarvan overgebleven benamingen als De Wolfskamer bij 
Doorspijk, De Wolfspollen bij Putten, De Wolfswaard bij Wageningen en uiteraard 
….. Wolfheze!

De wolf
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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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Het is een eeuw later, op zaterdag 10 juli 1897, als er op landgoed De 
Hemelsche Berg in Oosterbeek echter toch een wolf wordt geschoten!
De 14-jarige Willem Adriaan Beelaerts van Blokland beschrijft alles 
wat hij hiervan meemaakt uitvoerig in zijn dagboek, als hij die zomer 
in het zomerverblijf Transvalia van de familie aan de 
Benedendorpsweg verblijft. Op De Hemelsche Berg woont zijn tante 
Ursula Kneppelhout-van Braam, de weduwe van de bekende Jan Kneppelhout, die 
in 1885 was overleden.

De boswachter van De Hemelsche Berg, Jan Schildering, heeft die zaterdagmorgen 
van de 10de juli 1897 om half negen een wolf geschoten, die het op zijn kippen en 
zijn hond had voorzien. Dit gaat als een lopend vuurtje door de omgeving en de 
verdere ochtend, middag en avond loopt het storm bij de boswachter om de wolf te 
zien. 
Er doen allerlei verhalen de ronde over de herkomst van deze wolf. 
Het blijkt dat hij om half zes de Tol Wolfheze bij de Italiaanse weg is gepasseerd 
en daarna de straat is gevolgd tot de Hemelsche Berg. Hier is hij gaan kijken of er 
iets van zijn gading was en heeft de boswachter hem bij de kippenren gedood.
Ook vertelt men dat de wolf die morgen om vijf uur in Wolfheze uit een trein is 
ontsnapt, dat het waarschijnlijk een wolf was die uit Hamburg kwam en met nog 
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twee soortgenoten bestemd was voor de dierentuin Artis in 
Amsterdam.
Dat deze wolf uitgerekend Wolfheze uitkoos om uit een treinwagon 
te ontsnappen is heel bijzonder en grappig. 
De meest aannemelijke verklaring voor de naam van het dorp is 
‘Wolvenbos’ (heze = hees, een oude benaming voor struikgewas, 
kreupelhout) en verwijst dus naar de wolven die hier vroeger hebben gehuisd. 
Hij heeft de naam van de halte gelezen en gedacht ‘hier moet ik er uit’.

Het Tolhuis aan de Wolfhezerweg waar de wolf op zaterdagmorgen is gesignaleerd. Rechts (nog net 

zichtbaar) de slagboom naar de Wolfhezerweg. Het is een eenvoudige woning waarvan het dak niet 

beschoten is, de sneeuw komt door de pannen heen. Het lichtere gedeelte links is in 1916 aangebouwd 

voor boswachter/tolgaarder Van Beek. 

De wolf wordt opgezet en krijgt een plaats boven de deur van de bibliotheek van 
De Hemelsche Berg. Als de wolf van zijn plaats wordt gehaald om afgestoft te 
worden spelen de kinderen van de familie J. Beelaerts van Blokland, die na het 
overlijden van mevrouw Kneppelhout-van Braam (1919) het landhuis is gaan 
bewonen, er meermalen het sprookje van Roodkapje mee. De opgezette wolf is 
verloren gegaan bij de ondergang van het landhuis in de septemberdagen van 1944.
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Hallo allemaal!

Kinderdagopvang De Sterren uit Arnhem is op 1 september gestart met 
kinderopvang in De Burcht in Wolfheze. De organisatie springt daarmee in het 
gat dat de SKAR achterliet toen zij 1 april jl. stopte met de opvang in het dorp. 
Voor peuters was al een alternatief gevonden in de Beatrixschool. De jongste 
kinderen konden in het dorp echter nergens meer terecht. 

De nieuwe opvang wordt geleid door Natascha en Tania Broekhuisen. Zij runnen 
al twee opvanglocaties in Arnhem. Hieronder stellen zij zich aan u voor:

Het is bijzonder prettig dat wij jullie als inwoners van Wolfheze kunnen laten 
weten dat er per 1 september weer kinderopvang in Wolfheze beschikbaar is! De 
schrik was groot toen er per april geen kinderdagopvang meer werd geboden in 
Wolfheze. Kinderopvang houdt een dorp levendig en jong. Dit was dan ook de 
motivatie om contact te zoeken met diverse partijen en na wat overleg is hier iets 
moois uit voortgekomen.

Met trots presenteren wij jullie dan ook Kinderdagverblijf De Sterren. KDV De 
Sterren is gevestigd aan de achterzijde van De Burcht en biedt 5 dagen per week 
plaats aan maximaal 6 kinderen per dag in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar. 
Centraal bij KDV De Sterren staat kleinschalige opvang waarbij natuurbeleving, 
ontdekken en vooral veel buiten spelen een belangrijke plaats innemen. Tenslotte 
werken wij met een klein team.

Opvang bij KDV De Sterren wordt uiteraard vergoed door de 
kinderopvangtoeslag vanuit de Belastingdienst. Daarnaast bestaan er bij ons ook 
mogelijkheden voor het werken vanuit PGB of VPZ.

Nieuwsgierig geworden naar onze opvang? Neem dan contact op om te komen 
kijken!

Tania & Natascha Broekhuisen

kdvdesterren@bso-desterren.nl 
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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
13.30 tot 15.45 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
Sacred Dance: 10 en24 sept, 8 en 22 okt, 5 en 19 nov, 3 en 17 dec.

55+fietsen, 1e dinsdag van de maand 
Meditatieve dans(4437241 Mieke Achterhuis)oneven 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
De Burcht
Zwembad Pro Persona
Zwembad Pro Persona
Zwembad Pro Persona
Zwembad Pro Persona
De Brug Pro Persona

Woensdag:

Vanaf 07.30 uur
10:30 uur
11.30 uur
14.00 tot 18.00 uur
14:30 tot 16:15 uur
17.00 tot 18.30 uur
17.15 tot 18.15 uur
20.00 tot 21.30 uur
20.30 tot 22.00 uur
20.00 tot 22.00 uur

Grof afval
Inloopspreekuur Dr. Jongerius (jngang Macharislaan)
Inloopspreekuur Dr. Blankenspoor
Drumles (06-29513380 Marc Leeflang)
Bingo 55+: 18 sept, 16 okt, 20 nov, 18 dec.
Inloopspreekuur Open Hof Kerk
Peuter-, kleuter- en kinderzwemmen
Voetballen senioren / veteranen (Gerard Grevers)
Volleyballen (4821860)
Koor Harmony (4821909)

3348150
De Burcht
De Burcht
De Burcht
De Burcht
Ingang Macharislaan
Zwembad Pro Persona
Wodanseck, Duitse Kampweg
De Brug Pro Persona
Bibliotheek Oosterbeek

Donderdag:

13.00 tot 14.00 uur Spreekuur gebiedsagent 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): 20 sept, 4 en 
18 okt., 1, 15 en 29 nov., 13 en 20 dec. 
Wolfheze Night Fever: 14 en 15 juni
De Huiskamer:1e en 3e vrijdag van de maand

Repair Café: 14 september

Terrein Pro Persona
De Burcht

Kelder De Vlinder
De Burcht

De Burcht

Zondag:

09.30 uur
10.00 uur
10.45 uur
12.00 tot 14.00 uur
13.30 tot 16.30 uur

Hardlopen (4822362)
Koffiedrinken vòòr de kerkdienst: 2e zondag vd mnd.
Kerkdienst
Lunchtime en koffie/thee (0651551778 Marcel Rowaan)

Historisch dansen, John van der Stap, 2e zondag vd mnd.

Station
De Burcht
Open Hof kerk
De Burcht
De Burcht

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

   Zaterdag:
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