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Kwartaalblad voor Wolfheze

- Dorpsplein

- Brandweer

- Geschiedenis van de 
basisschool
  

- Noaberschap

- Sinterklaas

- En meer...

Met in dit nummer o.a.:

Inspectie van de put voor de stam van de den



tekst • concept • reclame & media-advies • uitvoering & 
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

Kerstboomcommissielid Jan van Oort inspecteert de put op het 
nieuwe dorpsplein waar de stam van de den in moet komen.

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 December 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 maart 2014
 Inleveren kopij vóór 1 februari 2014
 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.

Als u deze Wolfskreet ontvangt staat de 
kerstboom al op ons gloednieuwe dorpsplein te pronken. Dat niet iedereen even 
blij was met het nieuwe plein moge blijken uit het Hakblok. Een paar 
kinderziektes zijn voortvarend door gemeente en aannemer opgelost en de tijd zal 
ons leren in hoeverre dit nieuwe hart van ons dorp de harten van de 
dorpsbewoners zal weten te veroveren.
Nu het plein af is gaat de Provincie de rest van de Wolfhezerweg aanpakken. 
Andere snelheidslimieten en dan ook bijpassende plaveisel. Klinker-bestrating in 

het dorp betekent wel dat die auto’s die dan nog 
te hard rijden goed te horen zullen zijn!

In de vorige Wolfskreet vroeg de Beatrixschool 
zich af wat er bekend is over de historie van 
“onze” school. Welnu, één aflevering van de 
Duizend Jarige Den blijkt niet voldoende om 
alles over de geschiedenis van onze school te 
vertellen!  Omdat het in 2015 100 jaar geleden is 
dat Wolfheze een basisschool kreeg zullen wij 
hier de komende tijd meer aandacht aan 
besteden.

Noaberschap is hot: in de Burcht was er zelfs een 
thema avond aan gewijd. Het Schild stelt zich 
steeds meer open voor dorpsbewoners en 
omgekeerd stelt de vereniging Dorpsbelang zich 
steeds meer open voor bewoners van Het Schild: 
de website van Dorpsbelang krijgt een 
“voorleesfunctie”, waardoor ook visueel 
gehandicapten kennis kunnen nemen van hetgeen 
Dorpsbelang te melden heeft.
En dankzij oplettende buren heeft de politie de 
laatste maanden tot twee keer verdachte personen 
weten aan te houden. 

Tot slot doet de brandweer een herhaalde oproep 
voor nieuwe vrijwillige brandweerlieden (m/v). 
De huidige groep is te klein geworden en heeft 
dringend verjonging nodig!

Veel leesplezier en blijf u inspannen voor een 
leefbaar dorp!
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Voorleesfunctie geïntegreerd in website Dorpsbelang

Op de website van Dorpsbelang Wolfheze is een nieuwe functie toegevoegd, die 
de site beter toegankelijk maakt voor blinden en slechtzienden, of mensen die 
anderszins moeite hebben met lezen. Vanaf nu kan met een druk op een link 
een pagina voorgelezen worden.

Mede door de aanwezigheid van een grote groep blinde en slechtziende inwoners 
in Wolfheze, is het van belang om informatie ook voor hen zo makkelijk mogelijk 
bereikbaar te maken. De wens om pagina's te kunnen laten voorlezen bestond al 
langer, maar het heeft even geduurd om een - ook voor Dorpsbelang Wolfheze - 
betaalbare oplossing te vinden.

Dat is nu gelukt door de gratis in te bouwen versie van ReadSpeaker. De gratis 
versie is beschikbaar voor particulieren en non-profit organisaties. Om de 
voorleesfunctie te kunnen integreren is het voor de dorpsvereniging wel 
noodzakelijk geweest om akkoord te gaan met het getoond worden van een 
advertentie, zodra de voorleesfunctie wordt geactiveerd.

Op dit moment wordt de voorleesfunctie ingebouwd in alle pagina's van de website 
van Dorpsbelang Wolfheze. Op de meest belangrijke onderdelen zoals de pagina's 
nieuws, agenda en het nieuws van de wijkagent is de functie al ingebouwd. De 
overige pagina's volgen in de komende tijd. Op elke pagina staat een link met de 
afbeelding van een luidsprekertje en de tekst "Lees voor". Door hierop te klikken 
wordt de voorleesfunctie gestart.

Het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze verwacht dat met deze nieuwe functie 
tegemoet gekomen wordt aan de wens van een aantal bewoners van Het Schild om 
de informatievoorziening beter toegankelijk te maken.
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Bij verbreding van de A12 dagverlichting bij 
onderdoorgangen

Rijkswaterstaat heeft Dorpsbelang Wolfheze laten weten dat bij 
de verbreding van de A12 tussen Ede en het knooppunt Grijsoord, de 
onderdoorgangen in dit stuk snelweg worden voorzien van dagverlichting. Dit 
omdat de tunnels onder de weg na de verbreding overdag erg donker zouden 
worden.

Dorpsbelang Wolfheze heeft nog niet zo lang geleden vragen gesteld aan 
Rijkswaterstaat over de dag en nacht brandende verlichting langs de A50 sinds de 
verbreding van de weg. Daarbij vroeg Dorpsbelang om 's avonds en 's nachts deze 
verlichting weer te doven, zoals ook het geval was voor de verbreding. Tevens is 
toen gevraagd bij een verbreding van de A12 te zorgen voor duisternis in de avond 
en nacht.

In antwoord heeft Rijkswaterstaat aangegeven dat de verlichting langs de A50 in 
de avond en nacht weer uit zou gaan en dat bij een verbreding van de A12 geen 
verlichting wordt aangelegd. Langs de A50 is sinds kort inderdaad sprake van het 
uitgaan van de verlichting na 21.00 uur.

Om misverstanden te voorkomen is 
Dorpsbelang Wolfheze door 
Rijkswaterstaat telefonisch benaderd 
over de verlichting ten aanzien van de 
A12 bij de verbreding naar twee keer 
drie rijstroken. Langs de weg komt geen 
verlichting, met uitzondering van op- en 
afritten en knooppunten. Wel komt er 
overdag verlichting bij de 
onderdoorgangen onder de A12. Het 
gaat hier bijvoorbeeld om de 
onderdoorgangen bij de Buunderkamp 
en de Ginkelse Heide. Bij een 
verbreding worden deze 
onderdoorgangen zo lang dat erg donkere plaatsen ontstaan. Daarom is besloten 
hier dagverlichting aan te brengen. In de avond en nacht wordt de verlichting in 
deze onderdoorgangen gedoofd.

De verbreding van de A12 wordt op z'n vroegst in 2015, maar naar verwachting pas 
in 2016, uitgevoerd.

De onderdoorgang van de A12 bij de 

Buunderkamp krijgt na de verbreding van de 

snelweg dagverlichting. In de avond en nacht 

gaat de verlichting uit.
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Taart van Dorpsbelang voor Jan Kuik

Een aantal keer per jaar reikt Dorpsbelang Wolfheze een taart 
uit aan een individu of groep die zich belangeloos inzet voor de 
Wolfhezer gemeenschap. Maandag 7 oktober ontving Jan Kuik 

de taart uit handen van bestuurslid Frans van Daal van de dorpsvereniging.

Jan is al jaren de vaste bezorger van Dorpsbelang Wolfheze. De uitnodigingen voor 
dorps-, buurt- en thema-avonden worden regelmatig door Jan over het hele dorp 
verspreid. "Dat is een flinke klus", aldus bestuurslid communicatie Frans van Daal. 
"Ik breng ze zelf ook wel eens rond en ben dan op mijn fiets acht uur bezig om het 
hele dorp te bezorgen".

Ook de publicatiekasten van Dorpsbelang worden wel eens door Jan van nieuw 
materiaal voorzien. De werkzaamheden zijn voor de dorpsvereniging van groot 

belang. Zonder verspreiding van brieven 
en flyers is het lastig alle bewoners te 
bereiken. Daarom vond het bestuur het 
tijd worden Jan eens in het zonnetje te 
zetten en de Taart van Dorpsbelang te 
overhandigen.

Jan was uitgenodigd om naar de 
bestuursvergadering te komen, maar 
wist helaas niet hoe laat hij thuis zou 
zijn vanwege andere verplichtingen. 

Daarom togen voorzitter Martin de Graaf en de bestuursleden Engel-Tjenk Vos en 
Frans van Daal na de bestuursvergadering naar de woning van Jan Kuik. Daar kon 
de taart - geleverd door bakkerij Cock Aalders uit Doorwerth - overhandigd worden 
door bestuurslid Frans van Daal van Dorpsbelang Wolfheze. Jan en zijn vrouw 
waren aangenaam verrast door de geste.

Nieuwjaarsborrel van Dorpsbelang Wolfheze

U bent van harte welkom op de Nieuwjaarsborrel van Dorpsbelang Wolfheze. 
Op zondag 5 januari 2014 van 16.00 tot 18.00 uur wordt deze gehouden in De 
Burcht. Onder het genot van een hapje en een drankje toasten we graag met 
u op het nieuwe jaar.

Jan Kuik ontvangt de Taart van Dorpsbelang uit 

handen van bestuurslid Frans van Daal.
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Oplichters actief

Wijkagent Lucy Mons vraagt aandacht voor mensen die (vooral) oudere 
mensen in de gemeente Renkum telefonisch benaderen. Zij zeggen van de 
Volksveiligheids Unie te zijn en onderzoek te doen namens de gemeente. Dit is 
echter niet het geval!

De mensen die telefonisch inwoners benaderen proberen informatie los te krijgen 
over de woning en woonomstandigheden. Mogelijk gaat het om oplichters of 
inbrekers. Het is raadzaam niet op de vragen in te gaan.

Drie vrouwen op heterdaad betrapt bij inbraakpoging
Drie vrouwen in de leeftijd van 17 tot 22 jaar zijn woensdag 6 november op 
heterdaad betrapt in de Lindeboomlaan bij een poging tot inbraak. Dankzij 
een oplettende getuige konden de vrouwen worden aangehouden.

De vrouwen, afkomstig uit Veenendaal (17), Ede (19) en Keulen (22) liepen in de 
achtertuinen van woningen in de Lindeboomlaan. Een getuige vertrouwde het niet 
en belde de politie.
Deze heeft de drie vrouwen aangehouden en geconstateerd 
dat bij een woning een ruit was geforceerd. Ook werd in de 
auto van het drietal inbrekersgereedschap aangetroffen. Het 
drietal is vastgezet. Een onderzoek is gestart.
Vrijdag 8 november heeft wijkagent Lucy Mons een 
bloemetje gebracht bij de oplettende getuige. Dankzij deze 
getuige is een hoop ellende voorkomen.

Vroeg donker, meer inbraken

De politie vraagt aandacht voor het toenemend aantal inbraken nu het weer 
vroeg donker is. Criminelen maken dankbaar gebruik van het donker. In 
Wolfheze is alleen al in oktober vier keer gepoogd in te breken.

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Zodra het vroeger donker wordt neemt 
het aantal inbraken toe. Inbrekers kunnen meer onopgemerkt te werk gaan. Niet 
alleen omdat het langer en vroeg donker is, maar ook omdat er veel minder mensen 
op straat zijn. Zodra het donker wordt zit iedereen binnen.
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Het is dan ook van groot belang om goed hang- en sluitwerk te hebben 
om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken. Zij kiezen meestal 
die woonhuizen uit die het slechts beveiligd zijn en waar uiteraard wat 
te halen valt. Er zijn dan ook een aantal simpele tips te geven.

Leg waardevolle spullen niet in het zicht, zoals tablets, laptops etc. Zorg ook voor 
goed hang- en sluitwerk, voorzien van het Politiekeurmerk. Laat buren een oogje 
in het zeil houden als u niet thuis op of vakantie bent. Zorg voor voldoende 
verlichting in en rondom uw huis. Let er op dat u geen ladders of ander 
klimmateriaal voor het grijpen heeft staan. Dit kan ook gebruikt worden voor een 
inbraak bij iemand anders dan u!

Ziet u een verdachte situatie, aarzel dan niet en bel 112. In andere gevallen 
kunt u bellen met 0800-8844 of stuur een e-mail naar wijkagent Lucy Mons via 
lucy.mons@gelderland-midden.politie.nl.

Wat in Barchem kan, kan ook in Wolfheze

Zo’n vijftig mensen waren aanwezig bij de thema-avond van Dorpsbelang 
Wolfheze over modern Naoberschap. De avond werd gehouden in De Burcht 
en als inleider was Tanja Abbas uitgenodigd, mede-auteur van het boek 
“Modern Naoberschap, Hype of Houvast”. Het werd een geanimeerde avond 
waarbij de scheidslijn tussen vrijwilligerswerk en naoberschap flinterdun 
bleek te zijn.

Tanja vertelt hoe zij als teruggekeerde 
Achterhoekse wederom kennismaakte 
met het Naoberschap. Het was enerzijds 
een beklemming , maar ook een zegen. 
De beklemming ervan wordt op de 
moderne mens voelbaar wanneer je aan 
de opgelegde plichten en 
verwachtingen moet voldoen - 
bijvoorbeeld het dragen van de kist van 
een onbekende overleden buurman 
wanneer je eigenlijk naar je werk moet 
- en de zegen die je ervaart wanneer je 
zelf hulp nodig hebt en krijgt. De regels 

rondom de plichten zijn strak vastgelegd, het gaat zoals het altijd al is geweest. Het 
naoberschap is destijds ontstaan ten tijde van de pioniers. Bij het ontginnen van de 

Zo’n vijftig mensen waren aanwezig bij de thema-

avond van Dorpsbelang Wolfheze over modern 

Naoberschap en luisterden naar de geanimeerde 

inleiding van Tanja Abbas
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heide was het een noodzaak om elkaar te helpen, omdat anders het 
leven niet mogelijk was.

Bij het moderne naoberschap heeft men een gemeenschappelijk doel, 
gaat met elkaar in gesprek (ontmoeting), deelt kennis en talenten, 
men helpt op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en wederkerigheid en zolang 
als het nodig is.
Als voorbeeld wordt genoemd het oprichten van een energie coöperatie in een 
bepaald dorp en op basis van iedereen doet mee. Een ander voorbeeld uit een stad 
is het Centraal Wonen project van 50+ers. Op basis van zorgen voor elkaar, ieder 
gebruikt zijn talenten en kwaliteiten en vult elkaar aan. Een derde voorbeeld is het 
starten van een buurtbus op basis van vrijwilligers.

Aan de hand van de stelling “Naoberschap bestaat ook in Wolfheze” wordt 
nagedacht of dat inderdaad zo is. Gesproken wordt over het verschil tussen 
naoberschap en vrijwilligerswerk. De grens blijkt dun te zijn, het verschil is dat het 
op eigen kracht gebeurt, zonder inmenging van hogerhand. Het wordt steeds 
belangrijker dat we elkaar ontmoeten, het helpen gaat in verbondenheid en 
betrokkenheid. Niet iedereen vindt dat wederkerigheid daarbij vanzelfsprekend is. 
De gedachte is dat het onbaatzuchtig zou moeten gebeuren, terwijl je ook kunt 
zeggen dat je altijd iets te bieden hebt, want ieder heeft kwaliteiten.
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Een ander gegeven is dat sommigen nog mogen leren dat het goed is 
om hulp te vragen. Je doet de hulpgever daarmee ook een plezier. 
Een voorbeeld van naoberschap is behalve de veelvuldige burenhulp 
ook het “running diner” in Wolfheze waarbij de deelnemers voor 
elkaar koken en bij iedere gang met een nieuwe groep mensen in een ander huis te 
gast zijn. Door alle deelnemers werd dit initiatief een groot succes genoemd omdat 
je zo nieuwe en andere mensen uit het dorp leerde kennen. Een ander idee is een 
‘pool’ van materiaal en/of gereedschap opzetten: elkaar je ladder, aanhanger, 
bladblazer lenen die je toch maar zo weinig gebruikt.

De participatiesamenleving zoals die politiek gewenst wordt gaat, wanneer 
naoberschap opgelegd wordt, niet werken. Je helpt vanuit je innerlijk, je handelt uit 
medemenselijkheid, vanuit oprechte interesse.Tanja benadrukt dat de crisis ook een 
positief effect kan hebben, de mensen worden creatiever zonder geld. Ze besluit de 
avond met de woorden “Wat in Barchem kan, kan ook in Wolfheze. Ik heb hier 
vanavond veel goede geluiden gehoord!”

Provincie  presenteert plan herinrichting Wolfhezerweg

De provincie Gelderland heeft woensdag 13 november in De Burcht tijdens 
een inloopavond de ideeën gepresenteerd voor de herinrichting van de 
Wolfhezerweg. De herinrichting staat op het programma voor 2015. Kern van 
het idee is eenduidigheid in het snelheidsregime en versmalling van het wegvak.

Op 18 juni jl. heeft de provincie een eerste inloopavond gehouden over 
herinrichting van de weg tussen Utrechtseweg en Amsterdamseweg. De 
Wolfhezerweg is in beheer bij de provincie Gelderland. Iedereen kon toen 
aangeven hoe hij of zij de toekomstige inrichting van de weg zou willen zien.

Eenduidigheid in meningen was er toen zeker niet. Sommigen pleiten voor 50 km 
per uur over de gehele bebouwde kom, anderen 30 km per uur. Ook de mogelijke 
weginrichting zelf riep de nodige vragen op. Uitgangspunt bij inrichting van een 30 
km zone is bestrating met klinkers. Met name een aantal aanwonenden van de 
Wolfhezerweg vreesde bij die maatregel voor toename van geluidsoverlast. Ook bij 
de voorrangssituatie waren de meningen verdeeld. Sommigen wilden de 
Wolfhezerweg ingericht zien als voorrangsweg, anderen zagen graag dat zowel ten 
zuiden als ten noorden van het spoor binnen de bebouwde kom verkeer van rechts 
voorrang heeft.

Tijdens de avond en daarna konden ook reactieformulieren worden ingevuld. Uit
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Openingstijden:
Elke dag van 10.00 tot 22.00 uur
Vanaf 1 oktober maandagen gesloten
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 die reacties is gebleken dat een grote meerderheid pleit voor een 
snelheidsregime van 30 km per uur binnen de bebouwde kom en 60 
km per uur daarbuiten. De provincie Gelderland heeft dat in de 
nadere uitwerking overgenomen.

In het gepresenteerde plan wordt de snelheid binnen de bebouwde kom op de 
Wolfhezerweg 30 km per uur. De weg wordt versmald naar 5.80 meter. Binnen de 
bebouwde wordt de bestrating overal uitgevoerd in klinkers en zowel ten noorden 
als ten zuiden van het spoor heeft of krijgt verkeer van rechts voorrang. Een 
uitzondering vormt de Parallelweg. Dit om te voorkomen dat verkeer op het spoor 
opstroopt.

De grens van de bebouwde kom wordt ten noorden van het spoor verlegd, meer 
richting het Schild. Ter hoogte van de uitgang van Het Schild komt een officieel 
zebrapad en aan de kant van tuincentrum Davidse aansluitend een voetpad. Op de 
kruisingen komen zogenoemde punaises met een minimale verhoging.

Buiten de bebouwde kom wordt aan de noordzijde tot aan de Amsterdamseweg de 
snelheid terug gebracht naar 60 km per uur. Ter hoogte van het Hazeleger komt een 
plateau.

Tijdens de inloopavond bleek dat velen zich konden vinden in de plannen, al bleven 
ook bedenkingen bestaan, bijvoorbeeld over de snelheid en de voorrangssituatie.
Uitvoering van de plannen staat op het programma voor 2015, maar is mede 
afhankelijk van de financiering.

Dorpsplein is klaar, aandachtspunten direct aangepakt

Het nieuwe Dorpsplein is klaar. Aannemer Hooijer heeft in november en 
december de werkzaamheden afgerond. Er is meer ruimte ontstaan voor de 
Stationswinkel en restaurant De Tijd. Bovendien maakt de grotere knik in de 
Wolfhezerweg dat verkeer gedwongen langzamer moet rijden. Een aantal 
aandachtspunten is direct aangepakt.

Zo was de bocht vanaf het spoor de Parallelweg op erg krap. Voor vrachtwagens is 
het lastig deze bocht te nemen, zeker als er verkeer vanuit de Parallelweg staat te 
wachten om de Wolfhezerweg op te rijden. Er kunnen hierdoor gevaarlijke situaties 
ontstaan omdat het verkeer vast kan komen te staan op het spoor. Overigens dient 
ieder er zelf voor zorg te dragen dat het spoor vrij blijft. Rijdt het verkeer niet door, 
dan dient men voor de spoorwegovergang te wachten. Dit probleem wordt 
aangepakt.

Een tweede aandachtspunt betreft de plaats voor de kerstboom. Oorspronkelijk lag 
de put voor deze boom recht voor het zebrapad. De onderste takken van de boom 
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zouden over de geleidestroken voor blinden gaan hangen. In overleg 
is besloten dat nog voor de plaatsing van de kerstboom een nieuwe 
put wordt gemaakt, midden op het plein.

Een laatste aandachtspunt betreft de geleidestroken voor blinden en 
slechtzienden. Deze zijn met veel omwegen en bochten aangelegd. De toekomst 
moet uitwijzen of hier nog veranderingen en verbeteringen in noodzakelijk zijn.

Wat nog open staat is een goede invulling voor het Dorpsplein. Er is van alles 
mogelijk. Zo kan bekeken worden of de vrijdagmarkt, nu nog op het terrein van Pro 
Persona, verplaatst kan worden naar het nieuwe plein. Ook zou tijdens de 
Oranjefeesten het plein ingericht kunnen worden als kleedjesmarkt voor kinderen 
en tijdens de thema-avond van Dorpsbelang opperde iemand ook het idee van een 
kunstmarkt.

Heeft u ideeën voor gebruik van het nieuwe plein, laat het ons dan weten. 
Stuur een e-mail naar info@dorpsbelangwolfheze.nl.

Sint Maarten, 

Dankzij sponsoring door Dorpsbelang Wolfheze, Henri Bloem Arnhem en 
school kon er dit jaar voor de kinderen weer een St Maartenviering 
georganiseerd worden. 
“Het was hartstikke leuk……”
Rond 6 uur werd verzameld op het schoolplein met vuur én een trommelaar. Van 
daaruit is iedereen het dorp in getrokken. Er waren ruim voldoende adressen met 
een kaars voor het raam. Het was niet eens mogelijk om alle adressen te bezoeken! 
Om 8 uur waren de kinderen uit groep 3 en 4 echt moe! 
De families waar de vuurplekken waren, hebben er werk van gemaakt: men had het 
vuur bij hun schuur of oprit, met versierde tafel etc. Bij een familie waren ze al 
vroeg begonnen, met eten bij het kampvuur! Het vuur brandde daar tot laat in de 
avond met een aantal buren rond het kampvuur. 
Namens de organisatie en deelnemers aan dit jaarlijkse feest onze dank naar de 
sponsoren!

- De nieuwjaarsreceptie van Dorpsbelang op      
zondagmiddag 5 januari 2014 in De Burcht is?

- De vergadering van de Oranjevereniging op
 31 januari om 20.00 uur ook in De Burcht is?
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De Pruikzwammen van Wolfheze 
en het Planken Wambuis.

De pruikzwam is een opvallende en 
zeldzame verschijning onder de op hout 
groeiende paddenstoelen.
Het bleke vruchtlichaam kan wel 25 centimeter breed worden en is bedekt met 
grote baardvormige afhangende zachte stekels. 
De pruikzwam behoort tot de groep van stekelzwammen. De pruikzwam is een 
wondparasiet die dikke loofbomen nodig heeft. De bomen die ze aantast, zijn 
meestal beuken maar soms ook eiken.
Het is een in heel West-Europa weinig voorkomende paddenstoel die in Nederland 
vooral op de Veluwe, in het Rijk van Nijmegen en op de 
Utrechtse heuvelrug gevonden wordt. Meestal zitten de 
vruchtlichamen op grote hoogte in de boom, maar heel 
zelden ook aan de voet. Al jaren zit er bijvoorbeeld een 
Pruikzwam achter het hotel Wolfheze aan de Wolfhezerweg.
Ook op de Oud Reemsterlaan en de Planken Wambuisweg  
in het Planken Wambuis heeft een aantal jaren een 
Pruikzwam gezeten. Dit jaar werd langs een parkeerplaats op 
de provinciale weg N224, die het Planken Wambuis 
doorsnijdt, ook een grote Pruikzwam aangetroffen. 
Het kan jaren duren voordat de zwam sterk genoeg is om een 
vruchtlichaam te produceren. Als dat eenmaal gebeurt, is de 
kans groot dat de vruchtlichamen vele jaren terug komen. 
Meestal stopt dit proces omdat de boom wordt omgehakt en het hout wordt 
verwijderd. 
De boom waarin de Pruikzwam van Wolfheze zit is vorige jaar om 
veiligheidsredenen van de nodige dikke takken ontdaan. Dit jaar vertoonde de 
mooie Pruikzwam zich weer. De boom aan de N224 zal door de provincie gekapt 
gaan worden. Natuurmonumenten heeft in dit geval overleg gepleegd met de 
provincie om de stam met zijn zwamdraden te verplaatsen op een vochtige en 
beschutte plek langs de gele wandelroute van het Planken Wambuis. 
Op deze manier hopen we dat de zwam nog een aantal keren tot vruchtzetting zal 
komen en tevens de kans toeneemt dat de Pruikzwam zich in de toekomst  in de 
nabije omgeving zal vestigen. Met deze dubbelslag blijft de boomstam voor de 
natuur behouden en wordt de natuurwaarden in het Planken Wambuis versterkt. En 
bovendien kunnen de wandelaars en fietsers even genieten van deze spectaculaire 
paddenstoel.

Roel van Ekeris, Boswachter Natuurmonumenten Zuidwest Veluwe
Planken Wambuisweg 1A, 6718SP Ede
Telefoonnummer 026-4822219
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De kinderen aan het woord!
Nu al weer twee jaar leest u  in de Wolfskreet  over de Beatrixschool.  Allerlei 
onderwerpen passeerden de revue, maar de kinderen kregen nog niet de 
kans om over onze school te schrijven. Zeven  leerlingen uit groep 7/8 namen 
de uitdaging aan en schreven over de school. Hieronder een bloemlezing:

Studiemiddag begrijpend lezen:  “Laatst had de school een middagje vrij, 
behalve de juffen! Nu moesten de juffen leren!” Femke

Methode sociaal emotionele vorming Goed gedaan: “Soms doen we een werkblad 
en daar moesten we opschrijven wat we het belangrijkste vonden. Op de eerste 
plek respecteren, tweede plek helpen en de derde plek waarderen. Dat vonden we 
een goede uitslag .Elise

Pesten: “We hebben laatst een nieuwe website uitgeprobeerd en een 
thermometer. Allebei kwamen goede uitslagen uit”. Adriaan

Gruitdagen: “Verder hebben bijna alle keren  dat we fruit mogen eten, dat veel 
kinderen dat doen.” Tamara

Op school: “Wat heb ik geleerd? Je leert rekenen, taal, spelling, aardrijkskunde 
en geschiedenis. En we spelen met z’n allen op het plein.” Madelon Willemsen

Luizen: “We hebben geen luizenzakken meer, omdat uit onderzoek blijkt dat ze 
helemaal niet  nodig zijn. Verder is het tamelijk rustig op de Beatrixschool”.  
Jens

“Het is een superschool. Het is lekker klein, dus je kent iedereen. Je komt ’s 
ochtends binnen en iedereen zegt hoi.” Annemay

We wensen iedereen een fijne decembermaand toe!
Team én kinderen, Prinses Beatrixschool

Het Dorpshuis een eigen site heeft?

www.dorpshuiswolfheze.nl
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Het Rode Plein

Voor menig bewoner van Het Schild was ons fraaie 
dorp rond de Kerst bijkans een nachtmerrie geworden. 
De kerstboom van dit jaar was namelijk zo gepland 
dat de takken over de geleidestroken van de blinden 
zouden worden gedrapeerd. Dit ging bijna mis bij de 
aanleg van het ‘prachtige  nieuwe dorpsplein’ te 
Wolfheze. 
Gelukkig maar dat Jan van Oort in Wolfheze woont, en dat hij lid is van de 
Kerstboomcommissie! Want dankzij hem raken onze slechtziende dorpsgenoten 
niet verstrikt in de sfeerverlichte den die dit jaar weer in vol ornaat zal verrijzen op 
het nieuwe dorpsplein. Hij zag op de gemeentetekening van het nog aan te leggen 
plein dat de pijp tussen de klinkers voor de stam van de kerstboom  op een héle 
verkeerde plek zat. Jan greep de telefoon om de gemeente te wijzen op de fout. Hij 
toetste een week lang een nummer in dat werd vermeld op de gemeenteflyer, 
zonder resultaat. Wat bleek? Het nummer bestond helemaal niet! De aanhouder 
wint. Onze Jan heeft de aannemer inmiddels aangeduid wat de juiste locatie is van 
de kerstpijp.

De rest van het plein is ook niet vlekkeloos tot stand gekomen. Zo staan 
vrachtwagens bij de bocht van en naar de Parallelweg ongeduldig op elkaar te 
wachten omdat de rijbaan te smal is gemaakt. Soms staan er dan zelfs voertuigen 
op het spoor. Gevaarlijk! (Konden ze dit niet zien op de tekeningen?)

En dan het uiterlijk. Rusland komt heel dichtbij met het Rode Plein. Gelukkig is 
door het plaatsen van de ‘fraaie’ fietsenrekken nu wel in één klap duidelijk waar de 
rijbaan zich bevindt. Maar zullen daar de achtergebleven karkassen nu langzaam 
wegroesten, vraagt menigeen zich inmiddels vertwijfeld af. Zonder wielen of 
zadels… 
Een dorpsplein is bij uitstek de plaats voor markten. Maar ons bekruipt de angst of 
de centrale dorpsplek wel voldoende ruimte biedt voor de twee kramen die nu 
iedere vrijdagochtend op het terrein van Pro Persona brood en kaas aan de 
Wolfhezenaar proberen te brengen.  
Het mooie is wel dat de perikelen rond het plein ervoor zorgen dat de temperatuur 
van de dorpsbewoners aardig verhit raakt. Ook hier staan de beste stuurlui aan wal. 
De eerste aanmeldingen van pleinvrees druppelen al binnen bij Pro Persona. Gaan 
we er nog iets mee doen, of lopen we er alleen maar overheen te banjeren? En dat 
alles voor de som van maar € 800.000! 
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KWALITEITSWIJNEN SINDS 1833

www.facebook.com/BloemArnhem

Elke nieuwe volger
uit Wolfheze ontvangt

een cadeaubon t.w.v. € 10,00.

Wijnkoperij Henri Bloem
Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem

Tel.: 026 – 4455220
arnhem@henribloem.nl

www.henribloem.nl
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Wodanseck wil verder vooruit

Sportvereniging Wodanseck aan de Duitsekampweg, een 
voetbal- en klaverjasclub, heeft de hulp nodig van meer 
mensen. Het bestuur is bang dat de club anders niet kan 
voortbestaan. 

Sportpark Duitsekamp, het terrein van Wodanseck, blijft 
open als het lukt om het onderhoud van het terrein zelf op te pakken. Hiervoor zijn 
veel gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt met de gemeente Renkum en 
verschillende andere (zorg)organisaties. Uiteraard is ook de inzet van leden en 
dorpsgenoten nodig om Wodanseck en daarmee ook Wolfheze toekomst te bieden. 
Dit alles lijkt een hele goede kans te maken, maar gaat uiteraard niet vanzelf. 

Op de Algemene Leden Vergadering werd duidelijk dat er naast waardering ook 
nog vragen zijn. Op de extra ledenvergadering op 12 december wordt het gesprek 
vervolgd en zullen ook mensen moeten opstaan voor een bestuurs- en 
commissiefunctie. Eén ding is duidelijk: als Wolfheze Wodanseck wil behouden 
dan is inzet van meer mensen nodig!

Jeugdplezier

De jeugd van Wodanseck doet het fantastisch. De resultaten zijn prima, het plezier 
is ruimschoots aanwezig en de organisatie via het jeugdbestuur gaat goed. Een 
aantal extra jeugdleden zou welkom zijn en deze kunnen vanuit Wolfheze maar ook 
van daarbuiten komen. 

Wodanseck is ook begonnen met iets nieuws: Zorg in Beweging. Dat is een project 
van 11 samenwerkende organisaties en vindt plaats op momenten dat het sportpark 
nu niet gebruikt wordt. Met het verkrijgen van een Sportimpuls-subsidie wordt 
geprobeerd om kwetsbare mensen structureel in beweging te krijgen. Daarbij zorgt 
het voor extra inkomsten die nodig zijn voor het onderhoud van het sportpark.

 Bent of was u ook voetballer? Bij Wodanseck is met voetbal veel mogelijk: jeugd, 
prestatief, recreatief, alleen trainend en in ieder geval met veel plezier.

 Belangstelling?........mail met secretariaat@wodanseck.net
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Intocht van Sinterklaas
Zaterdag 23 november is de Sint weer aangekomen in Wolfheze, vergezeld door 
maar liefst 12 Pieten. In afwachting van de Sint leerden de kinderen op het station 
van de Hoofd Piet een aantal dansjes en werd er natuurlijk flink geoefend met het 
zingen van Sinterklaasliedjes. De Sint kwam aan per trein, de pieten hingen uit de 
ramen terwijl de trein het station binnenreed. Na een ontvangst door de 
burgemeester vertrok de Sint per 
Jeep richting de Burcht. Hij werd 
gevolgd door een optocht van 
kinderen en hun ouders.

Aangekomen in de Burcht nam de 
Sint plaats op het podium, 
vergezeld door zijn Pieten. De Sint 
riep telkens een aantal kinderen bij 
zich en sprak met hen naar 
aanleiding van zijn aantekeningen 
in het grote boek. Er werd voor hem 
gedanst door alle kinderen onder 
leiding van de Hoofd Piet, Jade en Roza speelde een stukje op hun blokfluit en een 
aantal meiden maakte radslagen en deed een handstand voor de Sint.
Voor de Sint vertrok mocht ieder kind bij een Piet komen en kreeg een cadeautje 
van de Sint. Er waren mooie 
cadeaus bij: o.a. een danslint, een 
honkbalhandschoen met bal, een 
dartbord en een popje. Na afloop 
konden de kinderen de Sint nog een 
hand geven en kregen ze pepernoten 
van de Pieten waarna Sinterklaas 
weer verder trok en werd 
uitgezwaaid onder een dag 
Sinterklaasje, dag, dag, Zwarte Piet.
In totaal hebben ongeveer 80 
kinderen en hun ouders zo de Sint verwelkomd. 

De stationswinkel, restaurant de Tijd, dorpsbelang, Van Ede Assurantiën bv, 
Stichting Het Schild, De Boschhoeve en Marcel Rowaan van de Burcht hebben 
allemaal geholpen om ook dit jaar weer een mooi Sinterklaasfeest te organiseren 
voor de kinderen van Wolfheze.
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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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Huiswerkbegeleiding

Een aantal ouders hebben hun krachten gebundeld door 
een ervaren gepensioneerde leerkracht (ruim 35 jaar) te 
benaderen voor huiswerkbegeleiding aan een groepje 
scholieren in een sfeervolle stille omgeving.

Er is nog plaats vrij voor uw zoon of dochter! Maximaal 6 kinderen per dag.
O.a. erg handig als:
• U op zoek bent naar een betaalbare oplossing.
• Het huiswerk maken thuis moeite en of stress oplevert, zowel voor u als uw zoon 
of dochter.
• Er meer uitleg of begeleiding nodig is.
• Uw kind beter moet leren plannen.
• Er overhoord moet worden.
• Als uw kind niet weet hoe huiswerk aan te pakken.
• En u de eigen verantwoordelijkheid wilt (leren) stimuleren. Etc etc........

BETAALBAAR OMDAT WE HET ZELF IN DE HAND HOUDEN!
Prijs 10,00 euro per uur.
Dagen: t/m december 2013 op dinsdag en vrijdag van 16.15 uur tot 18.15 uur

Vanaf januari 2014 op maandag en donderdag van 16.15 uur tot 18.15 uur.
Bij grote belangstelling kan er evt. op meerdere dagen huiswerkbegeleiding 
gegeven worden.

Niveau: o.a. Mavo, Havo en Vwo

Heeft u interesse?
Neem dan contact met ons op: Fam. Peltzer, Tel: 06-23966892

 Locatie: Wolfhezerweg 75, 6874 AC Wolfheze

Beste Wolfhezenaren, 

Bedankt voor de spontane reacties en donaties, vanuit heel veel woningen, t.b.v. 
de jaarlijkse collecte voor de NIERSTICHTING in september j.l.
De totale opbrengst van ons dorp was dit jaar € 716,75.
Deze opbrengst is mede te danken aan de hulp van onze collectanten.
Collectanten ook bedankt.

Namens de NIERSTICHTING
Corrie Hosper-Koning
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Glas-in-lood atelier

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

Job Becker
Heelsumseweg 12

Wolfheze
026 - 4821675

www.debontespecht.nl

...\DeBonteSpecht01.jpg

Onafhankelijke bemiddelaar voor vele verzekeringsmaatschappijen en 
hypotheekverstrekkers

Uw hypotheek herzien?
Uw pensioen bekijken?

Uw verzekeringspakket doornemen?

Loop even binnen, bel of mail ons!

Financieel adviseurs:
Dirk Kruitbosch / Harry Waaijenberg

Wolfhezerweg 94a
6874AH  WOLFHEZE

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

www.vanedeass.nl

l:\_W...\logovanedeass.jpg
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Help jij Wolfheze uit de brand? Word brandweervrijwilliger (m/v)!

Brandweer Wolfheze heeft een tekort aan vrijwilligers. Hierdoor lukt het niet 
om op ieder moment van de dag met zes vrijwilligers op een brandweerauto 
uit te rukken naar branden, ongevallen met beknelling of andere incidenten. 
Momenteel worden alle zeilen bijgezet om toch een minimale bezetting te 
hebben. Helaas is dit van tijdelijke aard en zijn we met spoed op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers! 

Wat bieden wij?
De brandweer biedt jou een uitdagende omgeving waar avontuur en fysieke 
inspanning bij elkaar komen.
Je zult waardering krijgen voor je 
inzet. Van je collega’s én je directe 
omgeving. Verder kom je te 
werken in een hecht en gezellig 
team dat altijd voor je klaarstaat. 
Je krijgt een financiële 
vergoeding, bent volledig 
verzekerd en je krijgt een 
opleiding tot allround 
brandweerman/vrouw. Een betere hobby vind je niet!

De pieper gaat in Wolfheze gemiddeld 100 keer per jaar. 

Waaraan moet je voldoen?
We zien je reactie graag tegemoet als:

· je tussen de 18 en 50 jaar oud bent;
· je gezond en sportief bent;
· je woonachtig of werkzaam bent in Wolfheze of directe omgeving;
· je minimaal een VMBO-opleiding hebt;
· je een ‘Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)’ kunt overhandigen.

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Herry Kelderman op 
06 37 38 61 67. 
Ook kun je iedere donderdagavond langskomen vanaf kwart over 7 op de post 
Wolfheze (achter restaurant De Tijd) voor meer informatie. 
Of bezoek onze website: www.brandweer.nl/gelderland-midden.
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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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De Duizendjarige Den vertelde
Dat was een grote opluchting eind oktober jl. toen 
duidelijk werd dat de wetenschappers zich hadden 
vergist: de wolvin van Luttelgeest is niet aan komen 
lopen, zij is doodgeschoten in de Karpaten en hier 
gedumpt!
Dus wij mogen ons in Wolfheze gelukkig nog steeds 
beroepen op de allerlaatste wolf van Nederland; de 
wolf van Wolfheze die op zaterdag 10 juli 1897 op 
landgoed De Hemelsche Berg in Oosterbeek is 
geschoten! 
In Aflevering 40: Wolfheze en zijn ‘laatste wolf’ in de 
laatste Wolfskreet – jaargang 11, nummer 3 van september 2013 vertelden we 
hier uitgebreid over.

In bovengenoemde Wolfskreet schrijft de Prinses Beatrixschool dat zij heel 
benieuwd is naar de geschiedenis van deze school, voorheen de Mr. P.J. 
Hangelbroekschool. Zij hebben het idee dat ze een jubileum van de school hebben 
overgeslagen en – zeggen zij – ‘dat zou jammer zijn, want een reden voor een feest 
binnen het dorp moet je aanpakken.’ 
De Duizendjarige Den kan ze geruststellen: ze zijn keurig op tijd met deze vraag en 
ze hebben ruim de tijd om een mooi feest voor te bereiden.
De Duizendjarige Den heeft de oprichting en de ontwikkelingen van de school 
allemaal meegemaakt en hierover aan Ulbe verteld, die dat toentertijd nauwkeurig 
heeft opgeschreven. Het is te veel voor één aflevering, dus het wordt vervolgd met 
een tweede aflevering.

Aflevering 41: Wolfheze en de Lagere School – Deel 1
Na de komst van de Stichting in het begin van de vorige eeuw groeit het dorp 
Wolfheze snel en daarmee ook het kindertal. Hierdoor wordt de bouw van een 
Lagere School noodzakelijk, maar …. moet dat een Openbare of Christelijke 
School worden?
De bouw van een Christelijke School krijgt in 1911 van het bestuur van de 
Stichting nog weinig steun, doch in 1914 is dat heel anders.
In dat jaar vindt er namelijk een korte doch hevige strijd plaats tussen de 
voorstanders van een Openbare School en die van een Christelijke School. De 
voorstanders van een Openbare School hebben over het algemeen een werkrelatie 
met het Blindentehuis of de Modelboerderij Johanna-Hoeve. De voorstanders van 
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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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een Christelijke School werken bij de Stichting en staan sterk onder 
invloed daarvan.
Om het pleit voor een Christelijke School te beslechten wordt op 14 
december 1914 in Hotel van Dijk een vergadering belegd om ‘te 
komen tot de oprichting eener Christelijke School te Wolfhezen’. 22 
personen zijn er aanwezig waaronder Ds. Drenth van de Stichting en 
die avond wordt meteen de ‘Vereniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs’ opgericht.
Allerlei pogingen om grond te kopen voor de bouw voor de school mislukken, of 
de grond is te duur, of de grond wordt geweigerd.
Als de Stichting op een hoek van het stichtingsterrein op dat moment grond in 
erfpacht ter beschikking stelt, geld renteloos of tegen 3 en 4 % leent en bovendien 
de voorzitter van het Stichtingsbestuur Van Beeck-Calkoen en zijn familie een heel 
grote gift doen voor de bouw is het duidelijk: er komt een School met de Bijbel!

In 1922 wordt deze foto gemaakt van alle leerlingen en het onderwijzend personeel, opgesteld voor 
de school (rechts) en de woning van de hoofdonderwijzer (links). Meester Wieringa is dan net 
hoofdonderwijzer en heeft intrek genomen in zijn woning. Iedereen is op zijn paasbest gekleed. De 
foto was van Jannie Hey uit Heelsum en met kruisjes heeft zij een aantal personen aangegeven, 
o.a. de meesters Wieringa en Stekelenburg, juffrouw Henkemans, mevrouw Wieringa en haar hulp 
Anna Ottes en natuurlijk zichzelf.

Op 15 januari 1915 vindt de aanbesteding reeds plaats en een week later is ook al 
zo veel bouwkapitaal bijeengebracht, dat met de bouw wordt begonnen.
Vier maanden later, op 14 mei 1915 wordt de school geopend en het volgende 
gedeelte uit de lange openingstoespraak van Ds. Drenth spreekt boekdelen:
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“Eben-haëzer, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen! [….] 
Gemakkelijk is dit niet gegaan. Het heeft inspanning en slapelooze 
nachten gekost, want de strijd was zwaar en de tegenstand bitter. 
God de Heere stond kennelijk aan onze zijde en, evenals eenmaal 
aan Nehemia, deed Hij het ons ervaren ….”

De school krijgt de naam Van Beeck Calkoen-school, naar de 
voorzitter van het Stichtingsbestuur van Wolfheze en zijn familie, die zo’n 
aanzienlijke gift voor de bouw hebben gedaan. 
Zo is in 1915 de Christelijke School in Wolfheze met 2 lokalen een feit. Het eerste 
hoofd is de heer Schoonderbeek, mejuffrouw Snoek is de hulponderwijzeres en 
begonnen wordt met 30 à 40 leerlingen.

De school krijgt in 1927 een derde lokaal. Men kampte in die tijd met veel mutaties 
en ziekte van het onderwijzend personeel, wat wel een jaar of tien duurde.
Omdat het leerlingenaantal verder toeneemt, komt er een vierde schoollokaal bij en 
zijn er ook vier onderwijskrachten werkzaam.

In de beginjaren van de school komen we de volgende namen tegen:
· bij het bestuur van de ‘Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs’: 

Ottes, De Jager, Buit, Cornelissen, Huiberts, Tuinema en Van Ulden.
· bij de onderwijzers: Schoonderbeek, Wieringa, Stekelenburg, Dijkstra, 

Spaanstra, Lankhuizen, Meijer en Van Enk.
· bij de onderwijzeressen: Snoek, Hengelveld, Annema en Tillema.

Dit is de enige ansichtkaart die gemaakt is van de Van Beeck Calkoenschool aan de Parallelweg. 
De kaart is uit ong. 1934 en door Wed. E.J. Snellen, Wolfheze uitgegeven. In 1927 is er een derde 
lokaal aan de achterkant aan toegevoegd. Aan het kleurverschil in het dak en de linkse aanbouw 
herken je dit gedeelte. 
Achterop staat de tekst: 
“Dit is de school waar Jo 
met April naar toegaat; ’t 
is vlakbij een overweg 
(onbewaakte) maar daar 
behoeft zij niet over te 
komen. ’t Is van ons huis 
af wel 20 min. loopen. Er 
staan nog 6 woningen 
bij, maar verder is alles 
nog bosch en heide.” Op 
de foto poseert 
Essenstam, de buurman 
van de school, met zijn 
kleinkind.
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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 1938 zit klas 2 
(is nu groep 4) in 
het achterste lokaal 
met een stuurs 
kijkende juffrouw 
Tillema. Het 
gemakkelijkst is 
Steven Huiberts te 
herkennen in het 
midden met een 

matrozenpakje en naast hem Jan Essenstam in ook zo’n pakje. Ook Annie Donderwinkel met haar 
fraaie kraagje voor juffrouw Tillema moet voor velen zijn te herkennen. Let eens op de mooie 
schoolplaten aan de wand en de ouderwetse schoolbanken!

En dan komt in september 1944 het bombardement op Wolfheze, de Slag om 
Arnhem en daarna de evacuatie.
De school is vlak daarvoor gevorderd en een aantal leermiddelen zijn door de heer 
Smit en mejuffrouw Tillema overgebracht naar de Gereformeerde Kerk.
Bij de terugkeer in het voorjaar van 1945 wordt een verwaarloosd en gedeeltelijk 
verwoest gebouw aangetroffen, waarvan de inboedel is gestolen en de leermiddelen 
zijn verbrand.
Op bescheiden voet kan er toch weer worden begonnen. Met de inzet van een aantal 
mensen, waaronder de heren De Waal en Bunk en de firma Riksen uit Oosterbeek 
herstelt men de oorlogsschade aan het gebouw. Van allerlei kanten wordt er 
geholpen met meubilair en leermiddelen en uit Zwitserland worden zelfs schriften 
toegestuurd
De school moet in de winter enige weken gesloten blijven door de schaarste aan 
brandstoffen.
In 1947 telt de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs 70 leden en staan 
er 83 leerlingen ingeschreven.
Op 1 juni van dat jaar treedt meester Snoeyer in dienst en juffrouw Tillema gaat 
met pensioen wegens invaliditeit.
Langzaam verdwijnen de sporen van de oorlog, de school wordt geschilderd en er 
worden een fietsenbergplaats en een kolenschuur gebouwd.
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Voor de verwoeste bibliotheek krijgt de school 40 boeken 
aangeboden van de Da Costaschool uit Rotterdam. Meester Wieringa 
viert in 1947 het feit dat hij wel 25 jaar aan de school is verbonden.
In 1949 wordt een begin gemaakt met de schoolarts-onderzoeken 
door dr. Gellingh en ook de tandarts doet zijn intrede op de school. 
Het is op hun advies dat in 1950 waterclosets en urinoirs worden 
gerealiseerd.

Een heel 
kleine foto
(6 x 9 cm.) uit 
1953 van de 
reeds erg in 
verval zijnde 
school met 
spelende 
kinderen op 
het kleine 
schoolplein. 
Rechtsachter 
is de eind 
jaren veertig 
gebouwde 
kolenschuur 
en fietsenbergplaats te zien. Misschien is dit wel de laatste foto van het gebouw als hij nog als 
school in gebruik is.

In 1950 wordt de heer J. Van Dijk tot nieuwe voorzitter gekozen en hij zal dit 25 
jaar blijven. Onder zijn leiding ontstaan er in 1950 plannen om een nieuwe school 
te gaan bouwen, daar het leerlingenaantal van 130 te groot is voor het oude gebouw 
en het gebouw niet meer voldoet aan de eisen van de tijd.
Het moeizame proces van 5 jaar, naar de bouw van de nieuwe school aan de 
Balijeweg en de opening op 1 juni 1955 vertellen we in de volgende aflevering. 
Ook behandelen we dan de geschiedenis van de school van 1955 tot heden.

Belangrijke data uit dit artikel:

14 december 1914 Oprichting ‘Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs’ 
15 mei 1915 Opening Van Beeck-Calkoen-school
1 juni 1955 Opening school Balijeweg 
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 MUZIEKPRAKTIJK 

JOSE BRANDS 
Start per januari 2014 ook in WOLFHEZE 

MEER DAN RUIME ERVARING IN HET GEVEN VAN 

ZANG- EN PIANOLESSEN. 

VOOR NADERE INFORMATIE KUNT U BELLEN NAAR: 0653405264    

OF MAIL: brandsjose@hotmail.com 

Het Schild en Wolfheze over en weer betrokken
Eerder schreven we al dat Het Schild graag meer wil betekenen voor (ouderen 
in) het dorp Wolfheze. De langdurige zorg verandert, de WMO breidt uit, 
mensen blijven langer thuis wonen, ook wanneer zij ondersteuning nodig 
hebben. Noaberschap wordt daarom steeds belangrijker; samen de 
verantwoordelijkheid nemen voor de medemens die wel wat hulp en 
ondersteuning kan gebruiken. 

Hoofd zorg & welzijn van Het Schild, Linda Korf de Gidts, is als projectleider 
aangesteld om de banden met het dorp Wolfheze verder aan te halen. Linda legt uit: 
“Op dit moment loopt er al een aantal mooie initiatieven. Zo organiseert de 
stichting Muziek in Huis regelmatig huiskamerconcerten in Het Schild, waarbij ook 
inwoners van Wolfheze van harte welkom zijn. Daarnaast ontmoeten bewoners van 
Het Schild en inwoners van Wolfheze elkaar op maandagen tussen 12.00 uur en 
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16.00 uur bij het gezellige ontmoetingspunt binnen ons huis. In de nabije toekomst 
wil Het Schild alleen maar meer activiteiten openstellen voor en faciliteiten ter 
beschikking stellen aan de inwoners van Wolfheze. Activiteiten en faciliteiten waar 
de bewoners van Het Schild nu al gebruik van maken, zoals de kapper, de pedicure 
en het restaurant.”

De ene dienst is de andere waard
“Noaberschap kan op allerlei manieren vorm en inhoud krijgen”, aldus Linda. “Zo 
werden wij laatst benaderd door een oudere inwoonster van Wolfheze met de vraag 
of wij haar ogen konden druppelen. Geen probleem, gaven wij aan. Wanneer deze 
mevrouw dat wil, kan zij hiervoor bij Het Schild terecht.” Linda vervolgt: “Maar 
ook de afspraken met het muziekkoor en de jeu de boules vereniging zijn mooie 
voorbeelden. Zij kunnen gebruik maken van de binnen Het Schild beschikbare 
ruimte en in ruil daarvoor verrichten zij diverse vrijwilligerstaken. Een soortgelijke 
afspraak zijn we ook met voetbalclub Wodanseck aan het uitwerken: wij wassen 
hun voetbaltenues en zij gaan zo nu en dan als vrijwilliger bij Het Schild aan de 
slag! Zo snijdt het mes altijd aan twee kanten. Bovendien stimuleert het iedere keer 
de ontmoeting tussen de bewoners van Het Schild en de inwoners van Wolfheze. 
Tot slot is het nog leuk om te vermelden dat Het Schild heeft aangeboden om mee 
te doen met het Running dinner dat door inwoners van Wolfheze georganiseerd 
gaat worden.”

Suggesties of ideeën?
Heeft u suggesties of ideeën over de wijze waarop Het Schild en het dorp Wolfheze 
elkaar kunnen versterken? Neem dan contact op met Linda via 
linda.korf.de.gidts@hetschild.nl. 

Wist u dat...
· Ouderen die graag wat meer mensen willen ontmoeten vanaf 18 februari 2014 

weer van harte welkom zijn bij de gesprekgroep contacten? 
· 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?
· 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?
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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 tot 15.45 uur
14.00 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:21 jan., 4 en 18 feb., 4 en 18 mrt.(4437241)
55+fietsen, 1e dinsdag van de maand 
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
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
14.00 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
20.00 tot 22.00 uur
20.30 tot 22.00 uur

Grof afval
Inloopspreekuur Dr. Jongerius (jngang Macharislaan)
Inloopspreekuur Dr. Blankenspoor
Drumles (06-29513380 Marc Leeflang)
Knutselclub: 8 en 22 jan., 5 en 19 feb., 5 en 19 maart
Bingo 55+: 15 jan., 19 feb., 19 maart en 16 april
Inloopspreekuur Open Hof Kerk
Peuter-, kleuter- en kinderzwemmen
Voetballen senioren / veteranen (Gerard Grevers)
 Koor Harmony (4821909)
Volleyballen (4821860)

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

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

Weekmarkt
Klaverjassen en Jokeren (4821932)
Wolfheze Night Fever: 7 feb.,14 maart en 4 april
De Huiskamer:1e, 3e en 5e vrijdag van de maand

Geen activiteiten

Terrein Pro Persona
De Burcht
Kelder De Vlinder
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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