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Met in dit nummer o.a.:

Herdenking in Wolfheze



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
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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 2014
 Oplage   720 stuks
 Druk   Huisdrukkerij 
  De Gelderse Roos
 Verschijning  Viermaal per jaar

 Contactgegevens
 Advertenties   Peter Jasperse

 E-mail                    advertenties@ wolfskreet.nl 

 Redactie
 E-mail                             redactie@wolfskreet.nl

 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 2014
 Inleveren kopij vóór 1 november 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.

De herdenkingen, dat 70 jaar geleden de operatie Market Garden plaats 
vond, zijn ook in ons dorp niet ongemerkt voorbij gegaan. Logisch dus 
dat Wolfskreet daar ook uitgebreid aandacht aan besteedt. Aandacht voor 
de nieuwe bordjes met toelichting bij de monumenten voor de 
slachtoffers van het geallieerde bombardement, voorafgaand aan de 
luchtlandingen, aandacht voor een nieuwe plaquette voor veteranen, 

aandacht voor de Airborne Wandeltocht en 
aandacht voor de luchtlandingen.

In dit nummer vindt u ook weer een 
interview met ondernemende dorpsgenoten. 
Aanvankelijk bedoeld voor ZZP-ers hebben 
wij besloten de doelgroep voor deze 
interviews iets te verruimen. 

Verder hebben we weer een Hakblok! Het 
Hakblok is een kritische column die door 

meerdere gelegenheidscolumnisten verzorgd 
wordt. Wilt u ook eens lekker inhakken op 
een onderwerp dat de spaanders in het rond 
vliegen? Stuur dan uw hakblokje naar 
redactie@wolfskreet.nl. De redactie behoudt 
zich het recht voor ingezonden kopij aan te 
passen of te weigeren, dat geldt ook voor het 
Hakblok. Een Hakblok mag niet kwetsend 

zijn voor individuele privépersonen maar 
mag wel praktijken van ondernemers of 
meerdere personen aan de kaak stellen.



- 2 -

Wild op ecoduct A12 te zien via webcam
Wild dat op of over het ecoduct over de A12 bij de Reijerscamp komt is sinds 
kort te zien via internet. De provincie Gelderland heeft de beelden die door de 
camera's gemaakt worden online gezet. 

Kijk voor impressies op http://wildcam.prvgld.nl/playback.

Op het ecoduct over de A12 staan camera's met een bewegingssensor. Zodra wild 

in de buurt komt maken de camera's opnamen. 's Nachts als infrarood beeld en 

overdag gewone opnames.

Uit de beelden blijkt dat wild het ecoduct gevonden heeft. Het gaat om edelherten, 

reeën en wilde zwijnen, maar ook klein wild als das en vos komen in beeld. 

De beelden zijn voor iedereen op te vragen. Via het adres http://wildcam.prvgld.nl/

playback kan een keuze worden gemaakt vanaf welke plaats en camera men 

beelden wil bekijken.

Een nachtelijke opname van 

de webcam op het ecoduct 

over de A12 op 31 juli. Er 

zijn duidelijk vier herten 

zichtbaar. Iedereen kan de 

beelden via internet bekijken.
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VVV-i punt bij camping Lindenhof

Een VVV-i punt is onlangs geopend op camping Lindenhof. Het 

VVV-i punt bestaat uit een interactief beeldscherm waarop 
informatie over de omgeving te vinden is. De officiële handeling deden 
wethouder Erik Heinrich van de gemeente Renkum en eigenaar van de 
camping Jan Aalderink. Ook Jurriaan de Mol, directeur van het Regionaal 
Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen was erbij.

Het VVV-i punt is volgens de wethouder een welkome aanvulling op het bestaande 

aanbod. Op het scherm is informatie te vinden die verder reikt dan alleen de 

gemeente Renkum. Er zijn toeristische gegevens beschikbaar tot een straal van 

ongeveer 30 km. Denk bijvoorbeeld aan Ede en de Veluwe.

Het elektronische 

informatiepunt is verdeeld 

in een aantal hoofdgroepen: 

Zien en Doen, Eten en 

Drinken, Overnachten en 

Evenementen. Met het 

touch screen kunnen bezoekers in die categorieën gericht informatie opvragen.

Naast de nieuwe toevoeging blijft de camping beschikken over gedrukte folders en 

brochures. Er zijn veel gasten die graag op hun gemak bladeren in het aanbod. Zij 

vinden een papieren folder of brochure daar meer geschikt voor.

Het VVV-i punt bij camping Wolfheze is de tweede in de gemeente Renkum. Ook 

kasteel Doorwerth beschikt over zo'n punt. Daarnaast is in de Stationswinkel aan 

het Dorpsplein in Wolfheze een VVV agentschap gevestigd.

Het nieuwe VVV-i punt bij camping 

Lindenhof. Bezoekers kunnen met 

het touchscreen toeristische 

informatie vinden over de wijde 

omgeving.
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Heeft u uw lidmaatschapsbijdrage al betaald?

In het begin van dit jaar is in Wolfheze de factuur rondgebracht 

waarin werd verzocht om uw lidmaatschapsbijdrage voor 2015 
over te maken. Nu, in september, moeten nog veel leden hun bijdrage betalen.

Dorpsbelang Wolfheze doet dan ook een beroep op de leden die nog niet hebben 

betaald, om de bijdrage zo spoedig mogelijk over te maken. De bijdrage bedraagt 

€ 5,00 per huishouden per jaar.

Maak uw bijdrage over op bankrekening NL 22 ABNA 0515 4467 18 t.n.v. 

Dorpsbelang Wolfheze onder vermelding van uw naam en adres.

Bedankt!

Elfde van de elfde!

Het Sint Maarten organisatiecomitë is gestart met de voorbereidingen van het 
avondfeest.

Zet 11 november een kaars voor uw raam, zodat de kinderen weten dat zij welkom zijn.

Zij zullen voor u zingen, met als dank iets lekkers.

Op het dorpsplein wordt gestart, waar ook de hele avond de vuurkorf zal 
branden. Daarnaast ook vuurkorven op andere plekken in het dorp, waar kind 
en ouder elkaar treffen en wat kunnen drinken.

Wij hopen op veel kaarsen!
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Woninginrichting

Krechting

Al op jonge leeftijd wist Eddy dat hij woninginrichter zou worden. Hij 
zou in de voetsporen van zijn vader treden. Maar ook weer niet 
helemaal. Hij wilde de zaak van zijn vader niet overnemen. Dus 
verhuisden echtgenote Natasja en hij tien jaar terug naar Renkum. 
Met in totaal drie verdiepingen producten. Natasja geeft antwoord op 
de vragen.

1. Wat is jullie beroep?

“Woninginrichters, dat zijn wij. Als binnenhuisadviseur geeft Eddy ook 
advies als mensen dat willen. Het bedrijf is oorspronkelijk afkomstig uit 
Wageningen. Daar had de vader van Eddy gedurende 35 jaar een grote 
zaak Daar had mijn schoonvader veel tapijt en dergelijke op voorraad 
liggen. In dat bedrijf moesten altijd minimaal twee mensen aanwezig zijn 
om het te kunnen overzien.”

2. Wat doen jullie?

“We zijn woninginrichters/stoffeerders. Meestal zijn wij aan de slag bij 
mensen thuis en soms ook bedrijven. We stofferen voornamelijk. Denk 
aan gordijnen, vitrage, raamdecoratie, buitenzonwering, karpetten, tapijt, 
vinyl, pvc, marmoleum, laminaat en houten vloeren. We verkopen ook 
slaapsystemen, ledikanten, boxsprings, matrassen, dekbedden en 
hoofdkussens.”

3. Waar is het bedrijf te vinden?
“Wij zitten aan de Kerkstraat in Renkum. Buiten het centrum van het dorp, 
maar aan een drukke, doorlopende weg. Een ideale locatie met 
parkeerruimte voor de deur. Begin volgend jaar zijn we daar tien jaar 
gevestigd.” 

4. Werk je alleen?

“Nee, wij doen de zaak met zijn tweeën. Daarnaast hebben we twee 
stoffeerders in dienst. Eddy gaat vaak naar de mensen thuis om vloeren 
te leggen et cetera, en ik adviseer meestal klanten in de winkel. Sinds kort 
werkt ook Eddy’s zus Jacqueline bij ons in de winkel, omdat het wel erg 
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druk werd. Want ik houd me ook bezig met de inkoop, de 
boekhouding, de marketing en personeelszaken…..”

5. Wat trekt je aan in dit beroep?
“Het spreekt me aan om met mensen om te gaan. Ze te 
adviseren over stoffen en materialen. Producten te vinden die de ene keer 
in een kleiner budget passen en de andere keer luxer mogen zijn. Het 
motiveert om te zien hoe ruimtes kunnen veranderen. Iedere dag is weer 
anders, dat houdt het leuk.” 

6. Hoe zou je jullie stijl omschrijven?
“Wij zijn servicegericht. Wij vinden het fijn als mensen onder het genot van 
een kopje koffie hun verhaal doen. Ik neem graag de tijd voor hen. Het is 
de bedoeling dat ze hier met een goed gevoel de deur uitgaan.

Daarnaast houden wij mensen zo goed mogelijk op 
de hoogte. Ik bel klanten ook op als een product 
bijvoorbeeld nog niet binnen is. Dan laat ik ze weten 
dat wij hen niet vergeten zijn, maar dat hun bestelling 
er eenvoudigweg nog niet is. 

En we bieden tevens het vierstappenplan aan. 
Daarmee zijn we in eerste instantie begonnen om het 
oudere mensen gemakkelijker te maken. Als eerste 

halen we de meubels weg uit de betreffende ruimte. Vervolgens 
verwijderen wij de oude vloer uit de woning en voeren die af. Daarna 
plaatsen we de nieuwe vloerbedekking, hard of zacht. Tot slot plaatsen 
we de meubels weer terug.

En Eddy, die werkt heel precies. Hij gaat bij een ander op dezelfde manier 
aan de slag als hij het zelf thuis zou willen hebben. Hij wil alles perfect 
afwerken.

Een klacht? Die lossen we zo snel mogelijk op. Het liefst dezelfde dag 
nog.”

7. Ben je al lang woninginrichter?
“De eerste twee jaar heeft Eddy bij een inrichter in Velp gewerkt, en 
vervolgens heeft hij zijn handjes zeventien jaar laten wapperen in de zaak 
van zijn vader in Wageningen. Samen runnen wij Woninginrichting 
Krechting al bijna tien jaar. Ik doe dit werk nu dus bijna even lang. Voor 
die tijd deed ik iets heel anders: ik was secretaresse op een 
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Openingstijden:
Elke dag van 10.00 tot 22.00 uur
Vanaf 1 oktober maandagen gesloten
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makelaarskantoor. Het voordeel is wel dat ik daar tekeningen 
van woningen als het ware heb leren lezen.”

8. Sinds wanneer wonen jullie in Wolfheze?
“Wij zijn sinds twee jaar inwoner van het dorp. We wonen op 
de Buunderkamp en hebben het daar heerlijk! ’s Ochtends zien we vaak 
reetjes rennen in onze tuin en dat vinden we prachtig. Ook onze twee 
honden hebben volop de ruimte om te spelen in de ruimte rondom ons 
huis. Ja, en dat huis hebben we helemaal naar onze eigen wensen 
ingericht. Met onder meer prachtige zachtgrijze muren en vouwgordijnen, 
en een houten vloer….”

9. Waarom?
“We hadden acht jaar achter de zaak gewoond. 
Dat vonden we op een gegeven moment wel 
klein. Als we naar buiten keken, zaten we tegen 
onze bus aan te kijken. En een tuin bezaten we 
niet, alleen een dakterras. Verder was de 
verleiding groot om de telefoon op de nemen op 
een vrije maandag, of om iemand op zo’n dag 
toch in de zaak te vragen. Nu rijden we tien 
minuten naar huis en zijn dan echt vrij. Heerlijk.”

10. Wie is je ideale klant?
“Iedere klant vormt een uitdaging. Maar het is heel erg leuk als je naar 
aanleiding van een verhaal bijvoorbeeld een staal van een gordijn pakt en 
dat een klant dan zegt: ‘Ja, dat zoek ik’.”

11. Heb je ook klanten in Wolfheze?
“Ja, we zijn heel veel in het dorp en ook in het Hazeleger aan de slag. De 
meeste mensen komen naar ons voor raamdecoratie en voor vloeren.”

12. Heb je nog wensen?
“We willen graag een kleine, knusse winkel blijven. Aan het persoonlijke 
contact hechten we veel waarde. We zijn hartstikke tevreden en hopen 
erop dat de komende tien jaar even prettig zijn als het afgelopen 
decennium. In januari bestaan we dus tien jaar, en dat zullen wij niet 
ongemerkt voorbij laten gaan! Dus houd ons in de gaten!”

Ingrid Damen
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Herinneringen aan Wolfheze – A. Dekker

In verband met het komende lustrum van onze school plaatsen wij hier een 
Herinnering aan het schoolbestuur in Wolfheze door de heer Dekker. 

De Schoolvergadering

Doordat er meer hervormden in het dorp kwamen wonen werd ook de specifiek 
gereformeerde kleur van de school wat genuanceerder. Ook al bleef er wat 
eenzijdigheid bestaan, niet alleen wat het gereformeerd zijn betrof, maar ook het 
aantal ‘ziekenhuiswerknemers’ in het schoolbestuur. Op een gegeven moment 
werd ik gevraagd zitting te nemen in het bestuur. Dit bestuur moest immers de 
ouders vertegenwoordigen, hoewel op een bepaald moment de 4 
‘ziekenhuismedewerkers’ in het bestuur geen kinderen meer op school hadden! Het 
bestuur bestond toen uit 4 gereformeerden en 2 hervormden. Eén van de 
ziekenhuismedewerkers beheerde de centen en die afhankelijkheid meende ik op te 
merken bij het stemgedrag, doch dit is wellicht een gemene hervormde gedachte. 
Ik heb in de jaren dat ik bestuurslid was nog wel eens een traantje gelaten; niet 
zozeer door bewogenheid als wel door het rookgordijn dat zich in de pauzes 
ontwikkelde. Ik was het niet met alle beslissingen eens. Zo moest de vergadering 
een besluit nemen over de gunning van het schilderwerk. Er was één plaatselijke 
gereformeerde aanbieder. Controle van het gewenste bedrag was er niet want geen 
bestuurder had daar de kennis voor. Ik vroeg dus waarom er maar één aanbieder 
was. Ik had namelijk ervaring in inschrijvingen en afspraken. Het antwoord was dat 
de gereformeerde aanbieder wel betrouwbaar zou zijn! 

De gemeentegeldschieter ging met deze zienswijze accoord. Met besluiten over 
schoonmaken ging het mannengezelschap zich beramen. Een vrouw ontbrak 
uiteraard aan dit college! Om beurten moesten de bestuursleden nieuwe ouders 
bezoeken om lid te maken van de schoolvereniging. Ook ik kwam aan de beurt om 
de familie J. te overtuigen wat zonder veel moeite lukte. In overleg met hen maakte 
ik mevrouw J. lid. Dus op de volgende vergadering rapporteerde ik dat mevrouw J. 
lid wilde worden. Geschokt reageerde men: Dat kan niet! En waarom niet? Dat 
doen we nooit!! Als bewijs van het besluit kreeg ik een oud vergeeld statutenboekje 
van 19.. mee, waar waarschijnlijk geen vrouw in voorkwam. Het had tot titel: “Ter 
bevordering van het gereformeerd onderwijs”.
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De kleine vuurvlinder.

Een algemene vlinder in de natuur rond 
Wolfheze is de kleine vuurvlinder. Dit 
kleine vlindertje met zijn oranje vleugels 
en hier en daar zwarte vlekken op zijn bovenvleugels is bij menig vlinderliefhebber 
zeer geliefd vanwege zijn uiterlijke verschijning. De onderkant van zijn 
achtervleugel is bruinig van kleur en daarop bevinden zich ook kleine zwarte 
vlekjes. De ondervleugel is zeer belangrijk om zeker te zijn dat je met de kleine 
vuurvlinder van doen hebt. De zeldzamere  bruine vuurvlinder komt immers ook in 
de omgeving van Wolfheze voor. De onderkant van de achtervleugel van de bruine 
vuurvlinder heeft een zilver- tot geelbruine kleur. De zwarte vlekjes op de voor- en 
achtervleugel zijn bij de bruine vuurvlinder duidelijker en scherper te zien. 

De kleine vuurvlinder is een 
algemene dagvlinder in Nederland. 
In Wolfheze kun je hem vaak 
aantreffen op schrale zandige 
plekken in droge en iets vochtige 
schrale graslanden of in 
heidevelden in mozaïeken met  
schrale grazige plekjes. De eitjes 
worden afgezet op schapenzuring. 
De kleine vuurvlinder kunnen we 
praktisch het hele zomerseizoen 
aantreffen. Ze vliegen in drie 
generaties. De eerste generatie 
begint in April al te vliegen. De laatste generatie kun je zelfs nog aantreffen op 
zonnige dagen in oktober. De aantallen kunnen per jaar fluctueren. 

De vlinders leggen hun eitjes vaak op de onderkant van het blad van 
Schapenzuring. Kleine vuurvlinders op een wandeling door de natuur tegenkomen 
geeft een extra dimensie aan het beleven van de natuur. Het zijn vrolijke en kleurige 
fladderaars die altijd druk doende zijn om voedsel te zoeken en eitjes af te zetten. 
De kleine vuurvlinder profiteert in terreinen van Natuurmonumenten waarin grote 
grazers zorgen voor meer dynamiek in de vegetatie. Geniet mee van deze nijverige 
fladderaars op een wandeling door Reijerscamp , Wolfheze-laag of de Doorwerthse 
hei. Het geeft je natuurbeleving een extra dimensie.

Roel van Ekeris, boswachter Natuurmonumeneten Zuid West Veluwe, 

Planken Wambuisweg 1a, 6718 SP  Ede, Tel. 026-4822219
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Speciaal voor blinden en slechtzienden
De 'ondertitel' van onze naam hebben we sinds kort aangepast: Het Schild, centrum 
voor blinden en slechtzienden. Voorheen was de ondertitel blinde en slechtziende 
ouderen, maar feitelijk kan een ieder die blind of slechtziend is in Het Schild 
terecht, men hoeft niet 'oud' te zijn. Daarnaast merkten we dat meerdere cliënten 
het niet prettig vinden om aan anderen te melden dat men in een centrum 'voor 
ouderen' woont. Want wat is 'oud' eigenlijk? Vroeger was dat 65+, maar 
tegenwoordig noemen mensen van in de zeventig zich nog niet oud. Deze 
naamswijziging was dus op zijn plaats. Bovendien geeft de nieuwe benaming nu 
duidelijker aan voor wie Het Schild er speciaal is: voor blinden en slechtzienden.

Overigens wordt de wijziging zonder veel kosten doorgevoerd. Digitaal passen 
we het snel aan, maar op briefpapier, enveloppen, brochures, etc. wijzigt de naam 
pas als de oude exemplaren op zijn. En gezien sommige grote voorraden kunt u de 
oude benaming voorlopig nog wel even tegenkomen...

Blindengeleidehondenpret
Wat zouden blindengeleidehonden het allerliefst in hun vrije tijd doen...? Het 
antwoord vindt u hier: wild achter elkaar aan rennen, overal aan snuffelen, kortom 
letterlijk en figuurlijk helemaal los gaan! In de mooie binnentuin organiseert Het 
Schild regelmatig een moment waarop de blindengeleidehonden van de bewoners 
even vrij krijgen van hun belangrijke werk om samen plezier te maken! 

Het hondenspeeluur is er alleen voor de honden van cliënten van Het Schild. Alleen deze honden 
mogen tijdens het speeluur los over het terrein van Het Schild lopen.
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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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Wolfheze & Het Schild, Het Schild & Wolfheze

Heeft u suggesties of ideeën over de wijze waarop Het Schild 
en het dorp Wolfheze elkaar kunnen versterken? 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. Uw ideeën en 
suggesties zijn bij haar van harte welkom via linda.korf.de.gidts@hetschild.nl. 

Wist u dat...

· U bij het ontmoetingspunt op maandagmiddag 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 Het Schild tegenwoordig ook op Twitter (twitter.com/hetschild) en op 
Facebook (facebook.com/hetschild) kunt vinden?

· U voor meer informatie over Het Schild op www.hetschild.nl terecht kunt?Foutje, bedankt

We hoorden ronkende motoren om kwart voor een op woensdag de 17e. Snel naar 
Camping Lindenhof voor de dropping van parachutisten vanuit een oude Dakota. 
Terwijl we fietsten, zagen we parachutisten van Parachute Group Holland door de 
lucht dwarrelen. Veel belangstellenden waren, net als wij, te laat. Gelukkig waren 
de mensen ’s avonds wel op tijd voor het eten.

Terug naar de middag. Tegen enen aangekomen bij het vliegtuigmonument, bleek 
de happening al voorbij! Dus we wachtten op de volgende ronde. Die zou tussen 
14.00 uur en 14.30 plaatsvinden. Maar die kwam niet! Foutje in de flyer, verklaarde 
eigenaar van de camping Jan Aalderink later. Het was wel aangenaam in het 
zonnetje bij de tent aan de rand van de camping. Daar stonden picknicktafels en 
–banken en statafels. Er waren broodjes en je kon drinken bestellen.

Het oorlogbuffet ’s avonds trok ook veel mensen. Rond de 150 personen deden zich 
tegoed aan de boerenkool met de worst, de zuurkool met spek en de hutspot met 
klapstuk. “Het eten was hartstikke goed”, vertelt een dorpsgenote. Rond kwart over 
acht ging de film ‘Theirs is the glory’ van start. Maar helaas werd het wel frisjes.
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Angst voor een zware rechtervoet

Een gevoel van angst dat door je lijf schiet. Dat 
gebeurt fietsers en ruiters in Wolfheze regelmatig. In 
het bijzonder met auto’s die dichtbij komen of hard 
rijden. Sommige bestuurders doen allebei. En dat kan 
gevaarlijke situaties opleveren.

 In de auto heb je niet snel het gevoel dat je hard rijdt. En bij de spoorwegovergang 
schat je in dat je makkelijk langs die fietser kunt. Maar op die tweewieler voelt dat 
volkomen anders. Daar ervaar je dat het behoorlijk smal is op die 
spoorwegovergang. En als fietser, zonder metalen huls om je heen, ben je 
kwetsbaar. Als ouder maak je je zorgen over je kroost. Een tikje en je ligt plat als 
fietser. Dat geeft een bang gevoel. Daarom maken ouders zich vaak ook breed in 
de hoop de automobilist tegen te houden.

Als automobilist kun je ook zonder problemen even langs dat paard rijden. En je 
hebt helemaal niet veel snelheid. Denk je. Maar wist je dat paarden vluchtdieren
zijn? Ze kunnen zomaar in paniek raken. Bijvoorbeeld voor je auto springen…. 

Daarom vragen ruiters en fietsers of automobilisten hun rechtervoet wat lichter
willen maken in onze buurt. Ook al hebben ze niet het idee dat ze veel snelheid 
hebben. Ook al denken ze dat het makkelijk past. Dat ze die bocht naar de 
Parallelweg nog wel even kunnen nemen voor die fietser. Of tussen die 
geparkeerde auto en die viervoeter. Misschien is het goed om het zelf eens ervaren 
op de fiets of op het paard?

Dank je wel voor jullie begrip. 

ACTIVITEITEN IN DE BURCHT

   1 okt. 10.00-12.00 uur

              Koffieochtend PKN

   5 okt. Blik op Blik beurs

  10 nov. 19.30 uur Psychometrie
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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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Plaquette

Vrijdag 19 september is aan de Sara Mansveltweg een plaquette onthuld ter 
ere van het 2nd batalion van de Southstaffordshire Regiment en ter 
nagedachtenis aan Clifford Elstone, een Southstaffs veteraan.

De plaquette is precies 70 jaar na dato dat gliders van de 1st British Airborne 
division met de 2de landing 
in Wolfheze begonnen 
onthuld. Bij deze drop zat 
ook het 2nd batalion van de 
Southstaffordshire 
Regiment.

Hoewel dit regiment de 
enige van de Engelse 
Strijdkrachten is die 
gedurende de 2de wereld 
oorlog in  1 veldslag, de slag 
om Arnhem, met 2 Victoria Crosses is onderscheiden en ook het op 1 na hoogste 
aantal slachtoffers van deze veldslag had, is er in deze omgeving geen monument 
voor de Southstaffords Regiment.

De locatie van de plaquette, Sara Mansveltweg 5, is speciaal gekozen omdat 
Clifford Elstone hier gedurende vele jaren tijdens de herdenkingen verbleef.

De Airborne Wandeltocht liep ook weer door Wolfheze op 
zaterdag 6 september.
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BORDJES BIJ DE BEGRAAFPLAATS EN HET 
MOLENBEEKSEPAD

De oorlogsmonumenten op de begraafplaats in Wolfheze zijn gerestaureerd en 
tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei jl. hebben veel Wolfhezenaren het 
mooie resultaat kunnen zien. 

De bijdragen van inwoners uit Wolfheze e.o., van Pro 
Persona en van de A.C. van Deventerstichting maakten het 
ook mogelijk om bij twee ingangen van de begraafplaats 
bordjes te plaatsen met een korte verklarende tekst over de 
twee monumenten. Eén bordje staat bij de grote ingang 
waar normaliter bij een begrafenis de stoet binnenkomt en 
het tweede bordje staat bij de zijingang bij het grote 
monument voor personeel en burgers.

Deze zijingang wordt ook gebruikt door de wandelaars van het 
MOLENBEEKSEPAD, de klompenpadwandeling, die de begraafplaats oversteekt 
en verder in de richting van het ecoduct over de A50 loopt.

Deze wandeling is de populairste van de meer dan 50 klompenpaden in Gelderland 
en Utrecht op basis van de verkochte routebeschrijvingen en het gebruik van de app.

De mooie routebeschrijving is o.a. te koop bij de Stationswinkel (€ 1,50) en de start 
van de wandeling is ook bij het station. Op het Dorpsplein staat een groot bord met 
een verklarende tekst en route van het Molenbeeksepad. 

Naast deze folder is er ook een 
Klompenpaden-app. Met deze 
app verdwaal je nooit en ontdek 
je de verhalen van de streek via 
filmpjes, geluidsfragmenten en 
historische documenten. De 
Klompenpaden app is gratis te 
downloaden in de Appstore en 
Google play. 

Klompenpaden zijn rondwandelingen in het agrarisch cultuurlandschap. Ze gaan 
zoveel mogelijk over historisch tracé en voeren over onverharde paden via 
boerenland en landgoederen. Rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur 
en natuur bepalen de sfeer en vertellen bewoners en wandelaars over de 
geschiedenis van hun omgeving. Met deze wandelroutes hopen Landschap Erfgoed 
Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij te dragen aan de 
beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie. 
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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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29 juli 2014 

Kanjers zwemmen vierdaagse in Wolfheze

Ieder zwommen ze 1000 meter tijdens de 
zwemvierdaagse in Wolfheze. Die prestatie werd 
beloond met oorkondes en medailles. 

Via school kreeg de familie Smit uit Wolfheze de 
uitnodiging om mee te doen aan de zwemvierdaagse in 
het zwembad van Pro Persona. Vader, moeder en de 3 
zonen lieten zich dat geen tweemaal zeggen en trokken 
enthousiast, samen met cliënten van Pro Persona, vele 
baantjes. “Leuk om op deze manier ook eens mensen te 
ontmoeten die je wel in het dorp tegenkomt, maar met 
wie je eigenlijk geen contact hebt.” 

Voor meer informatie: m.boekhout@propersona.nl 

Maria Boekhout   Pro Persona   Postbus 27   6870 AA Renkum   t (026) 483 31 11

 de familie Smit uit Wolfheze. 

21e Thomasviering op zaterdag  8 november 2014

Op 8 november a.s. vindt voor de 21e maal een Thomasviering plaats van 18:00  tot 
20:00 uur in de St. Bernulphuskerk in Oosterbeek (Utrechtseweg 129). 

De viering staat dit keer in het teken van:

De Kleurrijkheid van het Leven. Er zal ook weer een ‘Heilige Chaos’ zijn waar 
aspecten van het Thema apart aandacht krijgen. Evenals de laatste vieringen wordt 
deze Thomasviering besloten met een gezamenlijke (kleurrijke) maaltijd (van 
19.00 tot ca. 20.00 uur). Het is niet nodig dat men zich hiervoor van te voren 
aanmeldt; bij grote opkomst passen we gewoon ‘eerlijk delen’ toe.

Inlichtingen: Leo van Weele, 026 333 7460
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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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Vrijwilliger worden bij Pro 
Persona in Wolfheze.

Bij Pro Persona in Wolfheze werken 
ongeveer 120 vrijwilligers. Zij verrichten hun werkzaamheden op verschillende 
plekken. Zo zijn er vrijwilligers die cliënten vervoeren naar hun werkplek buiten 
het terrein, het Museum draaiende houden of rondleidingen verzorgen. Bij 
dagbesteding werken vrijwilligers als assistent van de begeleiding. In de 
Dierenweide zorgen zij voor de dieren en alles wat er zo bij hoort. Een grote groep 
vrijwilligers zorgt er voor dat cliënten op zondagen naar de kerkdienst kunnen, zij 
halen ouderen van de afdelingen en begeleiden hen tijdens de dienst. Er wordt 
gewerkt volgens een rooster zodat men één keer per 8 weken aan de beurt is. Steeds 
vaker komen er vragen van begeleiders of van cliënten zelf om een maatje, iemand 
die één keer per week (vaker mag natuurlijk ook) iets met een cliënt onderneemt. 
Het kan gaan om een wandeling of samen naar de markt in Oosterbeek, kleding 
kopen in Arnhem, samen naar de schouwburg. Maar ook op het terrein wandelen 
of eens mee naar het zwembad. Voor een cliënt een welkome afwisseling zonder 
dat dit ten koste gaat van behandeling. De aandacht van de vrijwilliger voor de 
cliënt en dat deze speciaal komt voor de cliënt maakt dat cliënten dit als zeer prettig 
ervaren. De rol van de vrijwilliger is ook anders dan die van de professionele 
hulpverlener en dat maakt dat er mooie ontmoetingen plaatsvinden. Ziet u hier een 
rol voor u weggelegd? Neem dan contact op met de coördinator vrijwilligerswerk 
van Pro Persona in Wolfheze:

Hans van Luttikhuizen, telefoon (026) 483 3 281 of stuur een mail bericht 
naar:  vrijwilligerswerk-wolfheze@propersona.nl    

Op dit moment zijn er vacatures bij de geestelijke verzorging voor gastvrouw/
gastheer en kerkvrijwilliger om cliënten te ondersteunen van, naar en tijdens de 
kerkdienst. Ook bij de Dierenweide is er  nog een plek niet ingevuld. En er is altijd 
behoefte aan bezoekvrijwilligers (“maatjes”). 
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Wolfskreet is ook te lezen op de site van 

Dorpsbelang
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Onafhankelijke bemiddelaar voor vele verzekeringsmaatschappijen en 
hypotheekverstrekkers

Uw hypotheek herzien?
Uw pensioen bekijken?

Uw verzekeringspakket doornemen?

Loop even binnen, bel of mail ons!

Financieel adviseurs:
Dirk Kruitbosch / Harry Waaijenberg

Wolfhezerweg 94a
6874AH  WOLFHEZE

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

www.vanedeass.nl

l:\_W...\logovanedeass.jpg

Glas-in-lood atelier

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

Job Becker
Heelsumseweg 12

Wolfheze
026 - 4821675

www.debontespecht.nl
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Kom je ook bewegen?: Zorg in beweging Wolfheze!

Op 17 september j.l. startte Zorg in Beweging (ZiB) weer met een startmiddag. 
Iedereen die in een ontspannen sfeer in beweging wil komen was welkom. De 
middagen worden bezocht door zeer diverse mensen vanuit zorgorganisaties, 
maar zeker ook zelfstandig of begeleid wonenden. 

Er zijn nog te veel mensen die weinig of niet bewegen. Bij ZiB willen we deze 
mensen in een prettige omgeving weer in actie krijgen. Er is heel veel mogelijk en 
er wordt dan ook zo veel mogelijk naar ‘maatwerk’ gezocht. Hierbij kan je denken 
aan uiteraard voetbal (het is bij Wodanseck!), badminton, zelfverdediging, 
bootcamp, kegelen, sjoelen, hardlopen, (duo)fietsen en er is nog meer mogelijk.

Op 17 september was de startdag van de derde ronde. Een middag die gevolgd 
wordt door 12 woensdagmiddagen. Tijdens de eerste 2 rondes hebben ongeveer 
100 mensen kennis gemaakt met ZiB en is een harde kern ontstaan van 10-15 
mensen. Op een middag zijn meestal tussen de 15 en 20 mensen aanwezig. We 
streven naar ruim 30 deelnemers.

De begeleiding van de middagen ligt in handen van een beweegteam en deelname 
kost niets.  De startmiddag is bedoeld om kennis te maken met bewegen en met de 
mensen die er zijn. Er zijn extra activiteiten zoals een fittest (Gelderse Sport 
Federatie), muziek, verrassende beweegmogelijkheden en we sluiten af met een 
hapje en een drankje. U bent welkom vanaf 13.00 uur en de afsluiting is rond 17.00 
uur gepland. Komt u ook?

Nog vragen: stage@avssport.nl    
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De Duizendjarige Den vertelde

De Duizendjarige Den is op vakantie! Deze belooft hij 

wel te gebruiken om de al lang aangekondigde 
aflevering ‘Wolfheze en de Lagere School – Deel 2’ te 
maken. 

Van de Prinses Beatrix School heeft hij een grote 
plastic krat gekregen met oud materiaal dat hij moet 
bestuderen. Daarbij zitten zeven dikke schriften met 
de geschreven notulen van de Bestuursvergaderingen 

van oktober 1946 t/m september 1963 en de 
Jaarverslagen van 1944 t/m 1967. De verschillende handschriften zijn niet 
allemaal makkelijk te lezen, maar hij hoopt er leuke informatie uit te kunnen 
putten. Daarnaast bevat de krat veel informatie over de grote reünie in april 
1989 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de ‘Vereeniging voor 
Gereformeerd Schoolonderwijs te Wolfhezen’. Toen werd dus het jubileum 
gevierd van de vereniging en niet van de school. Volgend jaar gaat het om de 
school die dan een eeuw bestaat.

In de vorige Wolfskreet stond Aflevering 43: De Wolfhezerweg met de dansende 
eiken en het huis van Antoon Markus.

Hierin is echter een belangrijk gedeelte in het begin per ongeluk weggevallen,
waardoor de indruk wordt gewekt dat de Wolfhezerweg de loop heeft van de oude 
zandweg die tot 1846 liep van de Utrechtseweg naar de Uitspanning. Dat is niet zo, 
dus hieronder de tekst zoals hij geplaatst had moeten worden, met nog een mooie 
oude foto van de Wolfhezerweg erbij.

Aflevering 43-aanvulling: De Wolfhezerweg met de dansende eiken.

Al op oude kaarten is er sprake van een ‘Weg van Wolfhezen naar den Straatweg’. 

Het is dan een tamelijk smalle en onbestrate zandweg die van het Wildforsterhuis 
Wolfhezen (plek van het huidige Bilderberghotel Wolfheze) leidt naar de 
‘Straatweg van Utrecht naar Arnhem’. Vanaf de Utrechtseweg loopt het tracé van 
het eerste deel van deze zandweg gelijk met de Bredelaan, vervolgens daar, waar 
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nu de Zonneheuvelweg loopt, recht toe recht aan op het 
Wildforsterhuis (de latere Uitspanning) af. De schilders van de 
Oosterbeekse kunstenaarskolonie nemen deze weg in de 19e eeuw om 
in de bossen van Wolfheze te komen en daarom wordt deze weg dan 
ook het Schilderslaantje genoemd.

Na de opening van de ‘Rhijnspoorweg’ op 14 mei 1845 en daarmee 
ook de spoorhalte in Wolfheze (zie Aflevering 2 – Station Wolfheze) laat Baron 
van Brakell, de kasteelheer van Doorwerth, een nieuwe weg aanleggen die deze 
halte met de Utrechtseweg verbindt, laat deze bestraten en voorzien van een 
laanbeplanting van zomereiken. In 1846 is deze weg klaar. Dit is de huidige 
Wolfhezerweg en deze loopt westelijker als de oude, hierboven genoemde zandweg 
naar het Wildforsterhuis en latere Uitspanning. 

In 1848 wordt de weg verder verlengd in zuidelijke richting; de Italiaanseweg. Een 
naam die Baron van Brakell aan deze weg geeft omdat hij hem herinnert aan wegen 
in Italië.

Dit is een bijzondere kaart van de Wolfhezerweg uit ongeveer 1915. De foto is genomen ter hoogte 
van het huidige viaduct over de A50, dus net als je de bebouwde kom van Wolfheze verlaat. Links in 
de verte ligt het oude Hotel Wolfheze (uit 1910) en de weg is dan nog voorzien van een eenvoudige 
bestrating, omzoomd door jonge bomen. De kaart komt uit een boekje met meerdere kaarten en dit 
boekje is bestemd voor Bondsleden van de Algemeene Nederlandsche Wielrijdersbond (ANWB), 
opgericht in 1883.
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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:

09.30 tot 10.30 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: 12 okt., 2 nov,.,14 dec, 11 jan..(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
9.30 tot 12.30 uur
10:30 uur
11.30 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
Schilderclub
Inloopspreekuur Dr. Jongerius (jngang Macharislaan)
Inloopspreekuur Dr. Blankenspoor
Bingo 55+: 15 okt.,19 nov.,17dec.(4821556)
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
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
18.00 uur

19.30 tot 21.30 uur

Weekmarkt
Onder de pannen: 1e en 3e vrijdag van de maand
reserveren via burcht@kpnmail.nl
Wolfheze Night Fever

Geen activiteiten

Dorpsplein
De Burcht

Kelder De Vlinder

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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