
Op zoek naar een mooie kerstboom
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Kwartaalblad voor Wolfheze

- Provincie Gelderland

- Big Dipper

- Kerstnachtviering
  

- De Twinkel

- Vijfhonderdponder

- En meer...

Met in dit nummer o.a.:



tekst • concept • reclame & media-advies • uitvoeri ng & 
productiebegeleiding

De prestaties van het grote bureau
voor de tarieven van het kleine!

Opvallen kan iedereen. Loop op stelten door het dorp met een
spandoek 'Joop voor al uw tuinhout' en het zal u aan aandacht
niet ontbreken. U valt op en hoe! Maar... valt u ook relevant op?

Want dáár draait het om bij uw merk, uw product, uw dienst.
En daar draait het dus zéker om bij TaalTotaal.

TaalTotaal denkt en gelooft in oplossingen zonder nutteloze
poespas. In even effectieve als verrassende communicatie. In

een no-nonsense benadering tegen no-nonsense tarieven. Maar
wél op basis van 18 jaar creatieve ervaring bij top(tien)bureaus!

Dus wilt u een overtuigende brieftekst of een complete campagne?
Een radio/tv-commercial of een website? Een pakkende mailing
of nieuwsbrief? Of een van de vele andere manieren om met uw

doelgroep te communiceren? Neem dan snel contact op met
Bert van der Neut van TaalTotaal. U kunt hem bereiken via de

gsm (06-50655777) of via de mail (taaltotaal@planet.nl).

TaalTotaal   Lindeboomlaan 49   6874 BP Wolfheze
T 06-50655777   E taaltotaal@planet.nl
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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 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
  026-482 22 31
 Ingrid Damen Duitsekampweg 30
  026-362 22 02
 Peter Jasperse               Wolfhezerweg 120-36
   026-482 18 10
 Kees Koek (eindred.)     Sara Mansveltweg 30
  026-482 23 39

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

 Vaste medewerker
 Ulbe Anema (De Duizendjarige Den)

 Volgend nummer
 Verschijnt maart 2015
 Inleveren kopij vóór 1 februari 2015
 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.

In dit nummer weer een aflevering van de Duizend Jarige Den over “onze” school. 
Opvallend hoe de naam van de school werd aangepast bij de oplevering van een 
nieuw schoolgebouw. Kennelijk was het de naam van het gebouw en niet van de 
instelling.

Pro Persona, dat al sinds mensenheugenis in dezelfde gebouwen zit, maar 
regelmatig van naam wijzigt, gooide onlangs de knuppel in het hoenderhok: er 

moet fors gesnoeid worden in het aantal bedden 
en de leegstand dreigt fors toe te nemen.* Hoe 
wrang is het, dat nog niet zo heel erg lang geleden 
de gebouwen Lindenhof, Schoonoord, 
Beukenoord en Dennenoord, onder protest 
ontruimd moesten worden? Waar allerlei 
kunstenaars, alternatievelingen en kleine 
zelfstandigen, werken en wonen combineerden en 
een leuke gemeenschap vormden? Beukenoord en 
Dennenoord zijn inmiddels gesloopt en Lindenhof 
en Schoonoord staan nu leeg te verkommeren 
zonder dat er een nieuwe bestemming in het zicht 
is. Er zijn belangstellenden die Lindenhof en 
Schoonoord nieuw leven willen inblazen, maar er 
zal fors geïnvesteerd moeten worden om deze 
panden weer geschikt te maken voor bewoning. 

Pro Persona heeft nu nog een prachtige 
houtwerkplaats uit de tijd dat De Gelderse Roos 
nog het onderhoud in eigen beheer deed. Ons dorp 
kent zeker vier ondernemers die zo’n werkplek 
goed zouden kunnen gebruiken. Gaat Pro Persona 
met deze ondernemers in gesprek of wordt ook 
hier gekozen voor kapitaalvernietiging?

Wij als redactie zijn heel erg benieuwd wat het 
nieuwe jaar ons zal brengen en wij wensen 
iedereen een heel goed 2015!

*Een keus van de politiek
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Fietspad Reijerscamp wordt opgeknapt

Wolfheze – Het fietspad dat over de Reijerscamp loopt, wordt vernieuwd. De 
gemeente komt uiterlijk mei volgens jaar met een plan van aanpak. Dat is het 
resultaat van een motie van Partij Renkumse Dorpen. Die is ondersteund door 
Gemeentebelangen en VVD.

Het fietspad in het verlengde van de 
Duitsekampweg, is in deplorabele 
staat. Het asfalt zit vol hobbels en 
kuilen en het fietspad is niet breed 
genoeg om elkaar fatsoenlijk te 
passeren. Het pad maakt onderdeel 
uit van het landelijk 
fietsroutenetwerk.
De doorbraak voor het nieuwe pad 
werd bereikt op 17 maart, tijdens 
het verkiezingsdebat van 
Dorpsbelang in De Burcht. Toen 
antwoordden alle acht lijsttrekkers 
volmondig ja op de vraag: ‘Binnen 
de komende coalitieperiode wordt het fietspad over de Reijerscamp opgeknapt.’ 
De motie is op 5 november. in de gemeenteraadsvergadering ingebracht. Het 
gemeentebestuur komt uiterlijk in mei volgend jaar met een plan.

Verlichting perron treinstation aangepast

Op de perrons van station Wolfheze brandt niet meer voortdurend een grote 
hoeveelheid licht. De lampen brandden zo fel omdat een schakelkast verkeerd 
was afgesteld. Dat heeft Prorail laten weten toen Dorpsbelang dit aankaartte. 
Aanleiding was de vraag aan Dorpsbelang in april van een bewoonster aan het 
spoor hierover.

De inwoonster vroeg: "Is het mogelijk dat het dorp (dorpsbelang) zich in gaat zetten 
tegen de grote hoeveelheid licht die het station tot diep in de nacht aan heeft staan? 

Het  fietspad over de Reijerscamp is in deplorabele 

staat. Na een door het gemeentebestuur overgenomen 

motie van PRD, GB en VVD, lijkt opknappen nu niet 

lang meer te duren.
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Als bewoner aan het spoor vraag ik mij vaak af waar al dat licht tot 
ver in het bos tot diep in de nacht voor nodig is. Kan dat niet wat 
minder?" 
Dorpsbelang heeft de kwestie bij de gemeente en Prorail onder de 
aandacht gebracht. De verlichting dient zo afgesteld te staan dat deze 
na de avondspits dimt en na de laatste stoptrein uitgaat. Volgens Prorail is dit nu 
gerealiseerd. Een verkeerd afgestelde schakelkast was de boosdoener.

Zeer geslaagde editie van het Running Dinner

Ruim dertig mensen hebben begin oktober meegedaan met het Running 
Dinner. Hierbij maakt elk stel (of individu) een voor-, hoofd of nagerecht en 
elk gerecht wordt in een wisselende samenstelling en bij iemand anders 
genuttigd. Er kan worden teruggekeken op een zeer geslaagd evenement.

Start was bij zalencentrum De 
Burcht. Hier werd het aperitief 
genuttigd en kreeg iedereen een 
brief met daarin de adressen waar de 
gerechten genuttigd zouden worden. 
Een zeer geslaagde formule waarin 
het leren kennen van soms ook 
onbekenden en de gezelligheid het 
belangrijkste is. Dat het eten dan 
ook nog lekker is, is mooi 
meegenomen.

Na het nagerecht is het weer 
verzamelen in De Burcht voor 
koffie en een afzakkertje. Hier 
worden de ervaringen en gerechten 
uitgewisseld en nieuwe contacten 
verder uitgediept. Gezien de alleen maar lovende reacties kan het niet anders dan 
dat deze traditie volgend jaar een vervolg krijgt.

Wolfhezer ondernemers financieren nieuwe kerstverlichting

Wolfheze - Dorpsbelang Wolfheze is dit jaar druk bezig met de kerstboom op 
het Dorpsplein. De bestaande verlichting was hard aan vernieuwing toe. Een 
flink aantal ondernemers uit Wolfheze heeft gezamenlijk gezorgd voor 
voldoende budget om nieuwe en energiezuinige kerstverlichting aan te 
schaffen.

De deelnemers aan het Running Dinner 2014. Een zeer 

geslaagd evenement en echt een aanrader. Door de 

vinger van de fotograaf is Kees Koek niet helemaal 

zichtbaar.
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Het plaatsen en ontsteken van de kerstboom in Wolfheze is een 
jaarlijks festijn dat geheel door vrijwilligers en vrijwillige bijdragen 
tot stand komt. Zo stelt Natuurmonumenten de metershoge 
kerstboom gratis ter beschikking, Ukuntmijhuren levert een 
hoogwerker om de lampjes op te hangen, Pro Persona verzorgt de 
warme chocolademelk en restaurant De Tijd de glühwein. Daarnaast zijn er een 
aantal dorpsgenoten die vrijwillig de kerstboom ophalen, plaatsen, optuigen en 
uiteindelijk weer afbreken.

De kerstverlichting was echter aan 
vervanging toe. Van de 2000 
lampjes gingen er steeds meer stuk 
en deze zijn niet meer verkrijgbaar. 
Nieuwe energiezuinige LED-
verlichting - zeker voor een grote 
kerstboom - is echter een 
behoorlijke investering. Een flink 
aantal Wolfhezer ondernemers heeft 
de portemonnee getrokken om 
Dorpsbelang in staat te stellen 
nieuwe lampjes aan te schaffen. 
Van het geld zijn veertig strengen 
met in totaal vierduizend lampjes 
aangeschaft. Een deel als 
reservemateriaal voor de toekomst.

Dorpsbelang is erg blij met de 
bijdrage en dankt dan ook de 
sponsoren Barenbrug, Emil 
Aalderink groen verhuur haardhout, 
Vedecom, Henriëttehoeve, 
Zorgservice Thuis, De Burcht, Puur 
koffie, Izi Tekst en Eisse van 
Hoving meubelmaker.

Op zaterdag 6 december is de 
kerstboom op het Dorpsplein 
geplaatst. Om de boom uit te zoeken 
is de groep vrijwilligers die hiervoor 
zorgt op 1 november op excursie op 
Planken Wambuis geweest, onder 
leiding van Natuurmonumenten. Dinsdag 9 december was het ontsteken van de 

Onder leiding van Klaas Jan Mulder van 

Natuurmonumenten hebben de 

kerstboomvrijwilligers uit Wolfheze een excursie 

gehad op Planken Wambuis, op zoek naar een 

geschikte kerstboom voor het dorp.

Een groep vrijwilligers zorgt er elk jaar voor dat 

Wolfheze kan genieten van een prachtig verlichte 

kerstboom. Dit jaar hangt er nieuwe LED-verlichting, 

volledig gefinancierd door Wolfhezer ondernemers.
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nieuwe verlichting live te aanschouwen. Burgemeester Gebben nam 
het aftellen van tien naar nul voor zijn rekening. Om dit feestelijk 
moment extra luister bij te zetten, hebben restaurant De Tijd en de 
Stationswinkel een winterbarbecue verzorgd.

Koninklijke onderscheiding voor Gerard Jurrius

Een koninklijke onderscheiding voor zijn grote betrokkenheid en verdienste 
voor de Wolfhezer gemeenschap. Die ontving Wolfhezenaar Gerard Jurrius, 
eigenaar van de Boschhoeve, op 13 september in De Burcht. Jurrius stond aan 
de wieg van het zalencentrum die onlangs 50 jaar bestond. Burgemeester 
Gebben, reikte de onderscheiding uit.

Genodigden uit het dorp en de familie waren naar De Burcht gekomen. Gerards 
mond viel open toen de zaal 
volstroomde. Hans van der Ros, 
voorzitter van het College van 
Kerkrentmeesters, heette alle 
aanwezige welkom bij het jubileum 
van De Burcht.  Een speciaal 
welkom was er voor de oud-
beheerders en andere oud-
betrokkenen bij het zalencentrum, 
waaronder Gerard Jurrius. Hierna 
kreeg spreekstalmeester Dirk van 
de Kraats, oud-beheerder, het 
woord.
Nu zette Dirk Gerard, de man van 
het eerste uur in het zonnetje. 
Samen met Riet Mertens verzorgde 
hij vroeger schaakles. “Riet was er voor het opzetten van de borden en 
schaakstukken, Gerard gaf de les.” Dat schaakspel stond centraal tijdens de 
ceremonie.

Penningmeester Riet Mertens van het College van Kerkrentmeesters kreeg het 
woord. Zij roemde Gerard voor al het werk dat hij voor de kerk en De Burcht had 
verricht. “Als er ergens iets gerepareerd moest worden hoefde je Gerard maar te 
bellen en hij stond op de stoep.” Ook op de Beatrixschool gaf Gerard schaakles en 
verrichtte hand- en spandiensten. De school had een brief opgesteld waarin Gerard 
werd bedankt.
De voorzitter van LTO afdeling Arnhem-Renkum ging in op de agrarische 
betrokkenheid van Gerard. Hij was jarenlang secretaris van de afdeling. Volgens 

Onder toeziend oog van camera's en een volle zaal, 

feliciteert burgemeester Gebben Gerard Jurrius met de 

Koninklijke onderscheiding.
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de voorzitter was Gerard een verbinder, maar ook iemand met eigen 
inzichten. “De meeste boeren zetten bij het beregenen eerst de haspel 
neer en rollen de slang en sproeier uit. Gerard plaatst eerst de sproeier 
en rolt dan de haspel uit. Beide hebben voor- en nadelen.”
Frans Kappen, die bij de kinderoptocht tijdens Koningsdag als 
voorloper fungeert: “Gerard begon rond zijn vijftiende met een kinderoptocht door 
het dorp. Een tractor met aanhangwagen met daarop de kinderen maakte een 
rondgang, als start voor festiviteiten. Een aantal jaren geleden dreigden 
overheidsregels de optocht onmogelijk te maken. Gerard is toen naar de gemeente 
gestapt. En hij regelde het.”
Nu  besteeg burgemeester Gebben het podium. “Ik wist niet dat er zoveel sprekers 
zouden zijn die het gras voor mijn voeten zouden wegmaaien.”

Gebben ging in op de eigenheid en ook het soms ondeugende karakter van 
Wolfheze door zaken zelf te doen. “Dan heeft het dorp even eigen regels, 
bijvoorbeeld door de burgemeester te benaderen over de kinderoptocht.” Gerard 
sprong er direct op in: “Ik heb de assistente van de burgemeester benaderd. Die ken 
ik goed. We hebben er even over gepraat. En dan krijg ik even later een telefoontje 
dat het geregeld is!.” De zaal bulderde van het lachen.
Onder geflits van perscamera’s kreeg Gerard tot slot de onderscheiding, Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau, opgespeld. Oud-beheerster Carla van Kraats en zoon Bert 
Jurrius zijn meer dan een jaar aan de slag geweest om Gerard een onderscheiding 
te geven.

Derde oproep betaling lidmaatschapsbijdrage Dorpsbelang
Dit is de derde oproep voor betaling van de lidmaatschapsbijdrage over 2014 
aan leden van Dorpsbelang Wolfheze die nog niet hebben afgedragen. In het 
hele dorp zijn in de afgelopen maanden herinneringen bezorgd. Desondanks 
wacht de penningmeester nog op de betaling van meer dan negentig leden, een 
hoog aantal.

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. Weet u niet of u al betaald heeft, stuur dan een 
e-mail naar penningmeester@dorpsbelangwolfheze.nl. 

Maak uw bijdrage over op bankrekening NL 22 ABNA 0515 4467 18 t.n.v. 
Dorpsbelang Wolfheze onder vermelding van uw naam en adres.

Zonder bijdrage van leden is het werk van de dorpsvereniging niet mogelijk. We 
rekenen op u.
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Openingstijden:
Elke dag van 10.00 tot 22.00 uur
Vanaf 1 oktober maandagen gesloten
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Dorpsbelang wenst u fijne feestdagen en een goed 2015

Bij het verschijnen van dit vierde nummer van de Wolfskreet 
staat het jaar 2015 op het punt van beginnen. Een mooi moment 
om iedereen fijne feestdagen en een fantastisch nieuw jaar toe te wensen. 
Terugkijkend op 2014 kunnen we als Dorpsbelang concluderen dat er een 
flink aantal ontwikkelingen is geweest.

Het jaar begon met het initiatief van de Oranjevereniging, de werkgroep 
Airbornebank en het Historisch Museum Wolfheze om de monumenten op de 
begraafplaats op het terrein van Pro Persona te laten restaureren. Dit is gelukt en 
tijdens de herdenking op 4 mei kon iedereen zien dat het resultaat er mag zijn.

In februari  nam wijkagent Lucy Mons het initiatief om een Whatsapp groep tegen 
criminaliteit op te zetten. Bewoners waarschuwen de politie en elkaar wanneer zij 
verdachte situaties constateren. Er hebben zich ongeveer 80 mensen aangesloten. 
Na wat aanloopproblemen functioneert de Whatsapp groep nu naar behoren. Die 
maand werd ook definitief duidelijk dat de dorpsplatforms in de gemeente Renkum 
op eigen benen moeten gaan staan. De jaarlijkse bijdrage van de gemeente wordt 
in de komende jaren afgebouwd naar nul. Voor Dorpsbelang Wolfheze vallen de 
consequenties in die zin mee dat zij een vereniging is met betalende leden. De 
grootste klappen zijn op te vangen, maar duidelijk is dat Dorpsbelang het in de 
komende jaren met minder financiële middelen zal moeten doen.

Maart  stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Dorpsbelang hield op 
maandag 17 maart het laatste verkiezingsdebat voor de stembusgang. Daar werd 
een doorbraak bereikt om het in deplorabele staat verkerende fietspad over de 
Reijerscamp opgeknapt te krijgen. Naar verwachting ligt er in mei komend jaar een 
plan van aanpak. Er gebeurde meer die maand. De Wolfskreet kwam digitaal 
beschikbaar op de website van Dorpsbelang, Heelsummer Theo Driessen redde een 
70-jarige vrouw voor een aanstormende trein door haar op de spoorwegovergang 
uit de auto te trekken. Bij Dorpsbelang trad Saskia Giesbers af als secretaris en trad 
Noortje Gihaux als nieuwe secretaris officieel toe.

In april  werd voor het eerst Koningsdag gevierd. Toenmalig wethouder Pieter van 
Lent overhandigde die dag officieel de Koningsdeksel aan Frans Kappen, voorzitter 
van de Oranjevereniging, en Martin de Graaff, voorzitter van Dorpsbelang. De 
deksel komt te liggen op de plaats van de kerstboom op het Dorpsplein, zodra deze 
begin januari wordt verwijderd.
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In mei werd de markt op vrijdag verplaatst van het terrein van Pro 
Persona naar het Dorpsplein. Al na een paar weken was duidelijk dat 
de nieuwe plaats meer klanten opleverde. De marktkooplui zijn zeer 
te spreken over de verplaatsing.

De zomermaanden waren qua nieuws ook in Wolfheze rustig. Camping 
Lindenhof werd officieel een VVV-i punt, de Provincie Gelderland stelde de 
webcambeelden van het ecoduct over de A12 digitaal beschikbaar en één van de 
publicatiekasten van Dorpsbelang viel ten prooi aan waarschijnlijk vandalisme.

September stond vrijwel volledig in het teken van 70 jaar Market Garden en de 
Airborneherdenking. Camping Lindenhof had een speciaal programma opgesteld 
om hier bij stil te staan. De officiële herdenking bij de Airbornebank werd dit jaar 
drukker bezocht dan andere jaren. Opvallend was de aanwezigheid van een groot 
aantal veteranen, wellicht voor het laatst. Buiten de herdenkingen was er nog een 
bijzondere gebeurtenis. Op 13 september kreeg Wolfhezenaar Gerard Jurius, uit 
handen van burgemeester Gebben, een Koninklijke onderscheiding.

Ruim 30 inwoners deden begin oktober mee met een zeer geslaagde editie van het 
Running Diner. Jaarlijks wordt dit door een paar inwoners georganiseerd. De 
reacties op de editie 2014 waren wederom lovend. Oktober vormde ook de start van 
de kerstboom 2014. Niet alleen de zoektocht naar de boom op Planken Wambuis, 
maar ook die naar de financiering van nieuwe en energiezuinige kerstverlichting. 
Wolfhezer ondernemers tastte flink in de buidel om dat laatste mogelijk te maken. 
Over verlichting gesproken. Prorail gaf te kennen dat het verlichtingsregime op de 
perrons van het station was aangepast. Aanleiding was een klacht over de dag en 
nacht brandende verlichting.

In november startte officieel de bouw van nieuwbouwwijk Wolfsheide en tijdens 
de werkzaamheden werd een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, 
een vijfhonderdponder. Op woensdag 19 november werd deze om 10.47 tot 
ontploffing gebracht. Een week later hield Pro Persona, samen met Dorpsbelang, 
een thema-avond over de herontwikkeling van het terrein van Pro Persona. De 
veranderingen in de zorg nopen de organisatie om over de – ook financiële – 
consequenties na te denken. November is ook altijd de maand voor kinderen. Op 
11 november gingen ze langs de deuren om St. Maarten te vieren en op 29 
november bezocht Sinterklaas De Burcht.

De afsluiting van het jaar was voor Dorpsbelang bijzonder. Op dinsdag 9 
december werd de nieuwe kerstverlichting onthuld en genoten dorpsbewoners van 
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de aansluitende winterbarbecue op het terras van restaurant De Tijd. 
Een prachtig samenwerkingsverband van ondernemers en 
vrijwilligers maakte deze bijzondere gebeurtenis mogelijk.

Wat gaat het jaar 2015 brengen? Op de planning staan de aanpak van 
de Wolfhezerweg en de spoorwegovergang. Ook de aanpak van het fietspad over 
de Reijerscamp, hierboven al genoemd, staat op de rol. De nieuwbouwwijk 
Wolfsheide krijgt verder vorm. Naar verwachting van de projectontwikkelaar 
betrekken de eerste bewoners in 2015 hun nieuwe woning.

De jaarlijkse feesten rond Koningsdag beleven in 2015 een jubileumjaar. Elke vijf 
jaar wordt dat extra gevierd. Voor de jeugd is er weer een bouwdorp en de feesttent 
biedt een uitgebreider programma.

Het nieuwe jaar kent ook zorg. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor 
de jeugdzorg, werk en inkomen, zorg aan langdurig zieken en ouderen. Hoe dit uit 
gaat pakken is nog volstrekt onduidelijk. Ook Wolfheze kent, net als de rest van de 
gemeente, een hoog percentage ouderen. In de loop van het jaar zal langzaam 
duidelijk worden wat de consequenties zullen zijn. Vast en zeker komt het 
onderwerp tijdens een thema-avond nog aan bod. Als bestuur houden we de vinger 
aan de pols.

Wat 2015 verder gaat brengen, we zullen het zien.                                        
Voor nu wenst het bestuur van Dorpsbelang u fijne feestdagen en een goed 2015.

2014 startte met een initiatief om de monumenten op de begraafplaats van 
Pro Persona op te knappen. Tijdens de herdenking op 4 mei mocht het 
resultaat er zijn. Foto: Pro Persona 
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Lopend wijn proeven in Wolfheze!

Op zondagmiddag 9 februari gaat voor het eerst in de geschiedenis een walking 
wijnproeverij plaatsvinden in ons fraaie dorp. Geef u ervoor op! De organisatie 
van het Running Dinner is dolenthousiast.

Het is de bedoeling om op 3 adressen een wijntje te proeven, en op een centrale 
plaats af te sluiten met een stamppot. De start is op adres 1 om 16.00 uur. In huis 
2 gaat de fles tegen 17.00 open en in woning 3 zal dat rond 18.00 gebeuren. 

Lijkt u dit leuk en gezellig?

Stuur een mail naar: wilmafros@icloud.com.

It giet oan

Het gaat gebeuren, op facebook heeft u het al kunnen lezen 
(site: www.facebook.com/reuniewolfheze - Reünie 100 jaar Christelijk onderwijs 
Wolfheze 2 mei 2015) . Op 2 mei 2015 organiseren we een reünie voor alle 
oud-leerlingen, ouders  en oud-leerkrachten van de van Beeck Calkoenschool, de 
Mr. J.J.Hangelbroekschool en de Prinses Beatrixschool Wolfheze. Honderd jaar 
Christelijk onderwijs in Wolfheze en 60 jaar basisschool moet gevierd.

De reünie zal plaatsvinden in dé tent. We gaan werken samen met de 
Oranjevereniging, dat is fijn, want de school is te klein voor de plannen die we 
hebben. Een optocht, muziek, een aandenken, rondleidingen door de school, oud 
en jong, zo maar wat kreten vanuit de plannen van de reüniecommissie. Wil je 
meedenken of reageren, graag : reunie@prinsesbeatrixwolfheze.nl

Wij gaan proberen de oud-leerkrachten persoonlijk te benaderen, maar hopen door 
mond op mond reclame en de sociale media iedereen te bereiken. Er zijn wel wat 
kosten aan verbonden, maar die houden we laag. Binnenkort laten we weten hoe 
men zich op kan geven.
In de week voorafgaande aan de reünie zal er feest op school zijn voor de kinderen 
en ouders. Ook hiervan zal u meer horen.
Wij vieren feest en we hopen dat Wolfheze mee viert!

 Vriendelijke groet, team Prinses Beatrixschool
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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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Rituele veranderingen

Mensen helpen bij veranderingen die op hen afkomen. 
Dat doet Huib Beerda graag. Hij richtte in 2008 Big 
Dipper op. In dat kader speelt hij dreamtime concerten 
en organiseert hij zweethutceremonies en 
labyrintworkshops. Ook individuen kunnen bij Big 
Dipper terecht. In Wolfheze beschikt hij over een praktijkruimte bij zijn huis.

1. Wie ben je?  Ik ben Huib Beerda, en sinds twee jaar woon ik met echtgenote 
Daan, zoon Joppe en dochter Sylke in Wolfheze.

2. Hoe heet je bedrijf? “Big Dipper. Dat is ook de Engelse benaming van het 
sterrenbeeld de Grote Beer, ofwel het steelpannetje. Aangezien ik ‘Beer’da heet, 
spreekt dat sterrenbeeld mij bijzonder aan. Het leuke is verder dat big dipper een 
tweede betekenis heeft: ‘achtbaan van het leven’.”

3. Wat doe je? “Met Big Dipper bied ik activiteiten aan met een rituele inslag. Die 
hebben als doel om mensen te begeleiden naar een nieuwe situatie. Denk 
bijvoorbeeld aan het verlies van een baan of een nieuwe weg die een bedrijf in gaat 
slaan. De rituelen zijn niet zweverig! Vaak kunnen ze je namelijk helpen om de 
overgang van de ene naar de andere situatie makkelijker te maken. Je staat een 
moment stil bij wat je achterlaat en kijkt wat de toekomst je te bieden heeft. 

Dat is bijvoorbeeld mogelijk met 
Dreamtimeconcerten. Dat zijn concerten 
die we geven met gebruik van 
klankschalen. Die schalen geven een 
trilling af en dat zorgt voor wat je noemt 
‘klankmassage’. De deelnemers aan zo’n 
concert liggen op een zachte ondergrond. 
De trillingen helpen je beter in balans te 
komen. Deze concerten vinden regelmatig 
plaats in De Refter in Ubbergen bij 
Nijmegen. Binnenkort wil ik ook een 
introductieconcert geven in het dorp.

Ik organiseer ook zweethutceremonies. Dat is van oorsprong een Indiaans 
reinigingsritueel. Het neemt één tot anderhalve dag in beslag. Bij deze ceremonie 
draait het om volledige aandacht die je als deelnemer hebt voor je bezigheden. Je 
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Onafhankelijke bemiddelaar voor vele verzekeringsmaatschappijen en 
hypotheekverstrekkers

Uw hypotheek herzien?
Uw pensioen bekijken?

Uw verzekeringspakket doornemen?

Loop even binnen, bel of mail ons!

Financieel adviseurs:
Dirk Kruitbosch / Harry Waaijenberg

Wolfhezerweg 94a
6874AH  WOLFHEZE

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

www.vanedeass.nl
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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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begint met een lege hut van wilgentakken. Die dek je af met dekens. 
Nu ga je hout hakken en maak je met dat hout een groot vuur. In de 
vlammen leg je stenen. Als die na verloop van tijd warm genoeg zijn, 
breng je ze naar de hut. Vervolgens vertoef je vier ronden van 
ongeveer een uur met de andere deelnemers in de hut, die inmiddels 
flink warm is geworden. En het effect? Dat is een diepe fysieke reiniging. En een 
mentale ontlading, van verdriet of blijheid bijvoorbeeld. Ook op spiritueel gebied 
kan er veel gebeuren. Je kunt je tijdens de ceremonie afvragen wat eigenlijk echt 
van belang is in je leven? Hierbij had ik onlangs een grote groep managers van een 
verzekeraar die vier dagen in retraite waren in verband met een veranderingsproces 
van de organisatie.

En ik verzorg labyrintworkshops. Daarbij leg je een kronkelige weg af tot in het 
middelpunt van het labyrint. Het is een rituele vorm die je gebruikt om tot de kern 
van zaken te komen. Zo heb ik pas een aantal mensen begeleid die hun baan 
verloren waren. Het labyrint is dan een hulpmiddel om een overgang te maken. Als 
je je baan kwijt raakt, moet je iets loslaten en daarna weer vooruit kijken.” 

4. Heb je een website? “Ja, www.bigdipper.nu. Hier staan de dingen die ik doe 
meer in detail uitgelegd. En vragen kun je stellen via informatie@bigdipper.nu.”  

5. Werk je alleen? “Klankschaalconcerten houd ik samen met een collega,Paul 
Mollen. En bij de zweethutceremonie helpt iemand mij met het vuur. Ik werk graag 
met mensen samen, maar Big Dipper is van mij alleen.”

6. Wat trekt je aan in dit beroep? “Ik vind het prettig om dit te doen.  De rituelen 
helpen anderen – en ook mijzelf -  om beter in balans te komen. Daarnaast ben ik 
graag buiten en houd ik van muziek maken bij de concerten.”

7. Hoe zou je je stijl omschrijven? “Ik heb een aardse stijl. Mensen denken vaak 
dat rituelen zweverig zijn, maar dat is niet zo. Een zweethutceremonie bijvoorbeeld 
begeleid ik vanuit rust. De deelnemers zijn degenen die helpen met de 
werkzaamheden. We creëren samen een prettige ruimte, zodat mensen kunnen 
ontspannen, loslaten en veranderingen aan kunnen gaan.”

8. Ben je al lang coach? “In 2008 ben ik met Big Dipper begonnen. Ik werk 
bovendien al jaren bij Bosjuweel, een tentenverhuurbedrijf. We bouwen 
verschillende typen tenten voor feesten en festivals. Bruiloften. Daar merkte ik dat 
ik behoefte kreeg om me bezig te houden met inhoudelijke zaken. Ik organiseerde 
een tipi teambuildingsessie. Dat is uitgemond in Big Dipper.”
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9. Sinds wanneer wonen jullie in Wolfheze? “We zijn twee jaar 
geleden naar de Johannahoeveweg verhuisd. We vinden dit een fijn, 
ruim huis. En hier achter ligt een grote tuin, leuk ook voor de 
kinderen. Verder is er een praktijkruimte aanwezig, die ik 
binnenkort in gebruik wil gaan nemen.”

10. Heb je ook klanten in Wolfheze? “Ik hoor dat een team van Pro Persona 
belangstelling heeft voor een klankconcert. En een inwoonster heeft mij gevraagd 
een ritueel te doen voor haar overleden paard.”

11. Wie is je ideale klant? “Dat zijn mensen die bereid zijn om bewust naar 
zichzelf te kijken. De activiteiten die ik aanbied kunnen hen helpen bij hun 
persoonlijke ontwikkeling.”

12. Heb je nog  wensen? “Mijn eigen zaak langzaam laten groeien. Ook individuen 
coachen via gesprekken, met klankschalen, lichaamswerk en opstellingen 
bijvoorbeeld. Ik verheug me erop.”

Evenementen  De data voor de zweethutceremonies in 2015 zijn 24 januari en 21 
maart. Op 18 december houdt Huib een dreamtimeconcert in De Refter in 
Ubbergen. Ook in Wolfheze komt een dreamtimeconcert, vermoedelijk midden 
januari. 
                                                                                                       Ingrid Damen

De Twinkel

Onze tweedehands winkel op het terrein Wolfheze     

('de TWINKEL') is verhuisd naar het gebouw Nederveluwe. 

Deze winkel is voor ieder toegankelijk en is elke donderdag open tussen 

9.30-12.00 en 13.30-16.30 uur.

In de toekomst zal de 'Twinkel' ook op andere dagen open gaan.

U bent van harte welkom om ons te bezoeken en/of kleding in te brengen!

Als u vragen heeft hierover, kunt u contact opnemen met de dagbesteding-groep, 

De Planeet, tel 026-488253
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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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Sinterklaas 

Op 29 november kwam Sinterklaas dan eindelijk 
ook in Wolfheze aan. Het heeft wat voeten in aarde 
gehad om de Goed Heiligman ook dit jaar weer te 
verleiden om naar de Burcht te komen. Het lijkt zo 
van zelfsprekend, maar van Pers Piet heb ik begrepen dat er nog een enorme 
organisatie schuilgaat achter dit onschuldige kinderfeest. 

Dit jaar is er gebroken met de jarenlange gewoonte om Sinterklaas en zijn Pieten 
per trein te laten arriveren. Wat blijkt: Wolfheze is ook per boot bereikbaar! Er was 
dit jaar ook geen optocht door het dorp, geen politie Piet en geen fanfare. Nu zijn 
er natuurlijk altijd mensen die knarsetanden bij het idee dat er tradities over boord 
worden gegooid. Ik wil hier echter aanvoeren dat de trein, de optocht en de fanfare 
slechts randverschijnselen zijn, de traditie is: Sinterklaas! En hij heeft, ondanks zijn 
hoge leeftijd, weer acte de présence gegeven samen met zijn trouwe cluppie Pieten.

Hoewel de complete brandweer uit moest rukken om de beste man op de plaats van 
bestemming te krijgen was het resultaat een ouderwets intiem Sinterklaasfeest in 
de Burcht.

Heb ik dan helemaal niets te zeuren in dit Hakblok? Jawel hoor, hoewel het 
hopelijk aan de meesten voorbij is gegaan, is er achter de schermen aardig 
geschermutseld. Dat is spijtig vooral omdat mensen die zich belangeloos inzetten, 
in het verleden en ook dit jaar, teleurgesteld zijn in hun medemens. Dat was nou net 
niet de bedoeling. Pers Piet heeft laten weten dat iedereen die zich heeft ingezet 
voor het feest, dit en andere jaren, oprecht wordt bedankt voor hun inzet. Alle zere 
tenen weer terug in de schoen, en denken aan het waarom van het doen.

En tot slot heb ik Sinterklaas dringend gevraagd om de roe weer in te voeren. Want 
grote mensen gedragen zich niet altijd, maar de kinderen kunnen er ook wat van. 
Al dat softe opvoedingsgedoe onmiddellijk de deur uit! Kinderen die vragen om 
snoep en Piet aan zijn haren trekken: een pak op hun billen, de zak in en hup naar 
Spanje. Dus back to basic, met Sint en met onze kinderen. Prima!

S. Cribent  
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Wolfheze, een stukje Gelderland

Wolfheze is een fijn dorp om in te wonen en ik 
ben zeker niet de enige die daar zo over denkt. 
Tijdens de wandeling door het dorp van het 
dorpsplatform bleek vooral tevredenheid over het wonen. Daar dragen de 
bewoners zelf aan bij, maar de gemeente Renkum en - hoewel dat minder 
zichtbaar is - ook de provincie Gelderland spelen daarbij een rol. Om invloed op 
het provinciale beleid uit te oefenen, is het goed om volgend jaar, op 18 maart, 
tijdens de provinciale verkiezingen te gaan stemmen.

Zo zijn er met steun van de provincie in Wolfheze verschillende zaken tot stand 
gebracht, of worden deze binnenkort gerealiseerd. Ik noem het Molenbeeksepad, een 
van de vele klompenpaden die door Gelderland lopen, het dorpsplein, de ecoducten 
over de A12 en de A50, het natuurgebied Reijerscamp en het woonproject 
Wolfsheide. Dat zijn zo maar wat voorbeelden in Wolfheze, maar voor de gemeente 
Renkum zijn ook voorbeelden te noemen, zoals het Beekdal en het Airborne Museum.  

Eigen budget; De provinciale overheid staat tussen het Rijk en de gemeenten en heeft 
een eigen budget en een eigen politiek bestuur. De terreinen waarop de provincie veel 
zeggenschap heeft zijn ruimtelijke ordening, waterbeheer, regionale bereikbaarheid 
en openbaar vervoer, energie en klimaat, milieu, cultuur en regionale economie.

Beslissingen over de besteding van geld en de inzet van menskracht worden door 
Provinciale Staten genomen. Provinciale Staten zijn de politici die eens in de vier 
jaar door ons gekozen worden. De voorbeelden laten zien dat er een wederzijdse 
betrokkenheid is tussen de inwoners, ook van een klein dorp als Wolfheze en de 
Gelderse politici.

Eerste Kamer; Daarnaast hebben Provinciale Staten nog een andere functie: zij 
kiezen de leden van de Eerste Kamer. En de leden van de Eerste Kamer moeten de 
besluiten van de Tweede Kamer goedkeuren voordat ze worden uitgevoerd. De Eerste 
Kamer heeft daarmee een belangrijke invloed op onze wetten en regels. 

Op 18 maart 2015 zijn er provinciale verkiezingen. Willen wij onze betrokkenheid en 
onze invloed bij het provinciale beleid behouden en willen wij dat onze Gelderse 
politici betrokken blijven bij onze leefomgeving, ga dan op 18 maart uw stem 
uitbrengen. Een stem voor Provinciale Staten is eigenlijk twee keer stemmen: op ons 
Gelderse bestuur en op de Eerste Kamer, die uiteindelijk beslist over alle wetgevende 
besluiten van de Tweede Kamer. 

Trudy Schut-Hulsker, Fractiemedewerker D66 Statenfractie, 06 50 21 55 90.                  
Voor meer informatie: www.gelderland.nl
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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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Angst voor een zware rechtervoet

 Een mooie titel voor andere zaken wat betreft ook het hardrijden enzovoorts.

Zo stond dat in de vorige Wolfskreet van september 2014. Hij of zij die dit 
geschreven heeft is kennelijk een liefhebber van fietsen en waarschijnlijk ook 
van paardrijden. Alleen de voetgangers op de ruiterpaden en fietspaden die 
door deze mensen als hun eigendom worden beschouwd nameljk langs het 
spoor waar ook de voetgangers mogen lopen, storen zich vaak aan ruiters en 
fietsers. Vaak hebben fietsers geen bel en ruiters ook niet. Als je een 
hondenliefhebber bent wordt je dagelijks opgeschrikt door zowel fietsers als 
ruiters waarvan je ook nog behoorlijk vaak commentaar krijgt als je blijft 
lopen en dat de hond vast gelijnd dient te worden. Honden mogen daar 
loslopen!

Vaak is het zo dat de paarden schrikken van treinen - zelf meegemaakt en dat was 
geen pretje.Misschien kunnen de ruiters en de fietsers ook een beetje de rechtervoet 
optillen of beide voeten.

 Dit even terzijde, dan nog een reactie van angst voor een zware rechtervoet het 
hardrijden op de Van Mesdagweg bocht lindeboomlaan. Nadat bewoners van de 
Wolfhezerweg en ouders van kinderen die naar school gaan geklaagd hebben dat 
er te hard wordt gereden op de Wolfhezerweg  is daar een 30 km zone ingesteld.

Dat de Van Mesdagweg ook een 30 km zone is wordt niet in acht genomen. Vooral 
de bocht Van Mesdagweg – Lindenboomlaan. Het terrein van de Van Mesdagweg 
is ingericht als voetbalveld en speelterrein, dus spelen daar vaak kinderen.

Een bewoner van deVan Mesdagweg heeft dat aangekaart bij wijkagent Lucie 
Mons, maar tot nu toe is hier geen reactie op gekomen. Dat is heel jammer, 
schijnbaar moet er eerst iets gebeuren voordat er iets gedaan wordt.

Misschien helpt deze reactie op de mooie titel en wordt er iets mee gedaan door 
degenen die zich aangesproken voelen, tot nu toe zijn er geen ongelukken gebeurd 
met kinderen hopelijk houden we dat ook zo.
Dus houdt u zich aan de snelheid die aangegeven is.

 Dank voor Uw begrip en medewerking

Wilma Kamphuis
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Hubo Willemsen

Cardanuslaan 28                                                     Doorwerth
Tel: 026 - 3336571                                            Fax 026-3336329

www.hubowillemsen.nl

Openingstijden:
Maandag   13.00 - 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag   09.00 - 17.00 uur

In Wolfheze bezorgen wij gratis aan huis



- 31 -

Bent u snel genoeg om het tegen onze bewoners op te nemen?

Wist u dat u kunt deelnemen aan een wekelijkse spelactiviteit bij Het Schild? 
Iedere dinsdagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur wordt er in het huis voor 
blinden en slechtzienden ShowDown gespeeld en ook u bent hierbij van harte 
welkom! Wellicht een leuke, ontspannen manier om uw contacten uit te 
breiden, nieuwe mensen te ontmoeten. Daarnaast is ShowDown ook nog eens 
een heel leuk spel, zowel voor zienden als slechtzienden en blinden.

Hoe werkt Showdown?

Showdown is een van de weinige sporten die blinden en slechtzienden  
individueel kunnen beoefenen. De sport is ontstaan in Canada en gericht op 
mensen met een visuele beperking. Het wordt beoefend in een bak (een tafel van 
3.66 x 1.15 meter) met recht opstaande randen van 14 cm.
Aan de twee korte kanten van de tafel zit een gat waarin de rinkelende bal moet 
worden geslagen om te scoren. Het wordt geheel op gehoor en gevoel gespeeld. 
De speler slaat met een kunststof of houten bat. Aan deze sport kunnen ook 
zienden deelnemen; alle ziende spelers dragen een geblindeerde skibril, zodat 
iedereen gelijk aan elkaar is. Wanneer je een doelpunt maakt, wordt dit beloond 
met 2 punten. Degene die als eerste 11 punten heeft, is de winnaar van de set.
ShowDown wordt in principe 1 tegen 1 gespeeld en is een snelle en flitsende 
sport. 

Graag zien wij u binnenkort tijdens de ShowDown bij Het Schild!

Maandag 26 januari rollatorkeuring in Het Schild

Op maandag 26 januari komt de Rollatorexpress van de firma Harting-Bank naar 
Het Schild. Tussen 10.00 uur en 12.00 uur bent u van harte welkom in de 
huiskamer van Het Schild om uw rollator te laten testen onder het genot van een 
kopje koffie of thee. Kleine reparaties worden ter plekke verricht. Eventueel krijgt 
u advies over vervanging. De rollatorkeurig is gratis en heeft tot doel het 
vergroten van de veiligheid.
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Kerstnachtviering: ‘Bethlehem vandaag’

Als je ooit

op zoek naar leven,

een plek vindt

waar mensen

- godvergeten ongeweten -

elkaar dragen,

weet dan, dit is Bethlehem vandaag.

Kwetsbare, zoekende woorden van de Belgische priester Carlos de 

Soete, uit zijn gedicht ‘Als je ooit’. Ze zullen op woensdagavond 24 

december klinken tijdens de oecumenische kerstnachtviering in de 

Opstandingskerk in Wolfheze. Aan het eind van een bewogen jaar laten 

we ons meevoeren door verhalen van liefde en hoop. Verhalen die 

spreken over licht dat ooit doorbrak in een kind in een kribbe. Dat licht 

breekt nog steeds door. Hier en nu. Al is het soms wel zoeken geblazen.

De kerstnachtviering is een gezamenlijk initiatief van de kerken 

in Wolfheze. Om 21.45 uur is er kerstsamenzang, waarna de 

dienst om 22.00 uur begint. Voorganger is dhr. R.J.M. Graat en 

het koor Spiritual Singers zorgt voor de muzikale inkleuring. Na 

afloop warmen we ons aan de traditionele vuurkorf en drinken 

we een glaasje warme chocomel of glühwein. Iedereen is van 

harte welkom!

Opslagruimte gezocht!

Uit eigen bos heb ik enkele stammen die binnenkort verzaagd gaan worden. Voor 
dit gezaagde hout zoek ik nu een opslagruimte waar dit minimaal een jaar rustig 
kan drogen.
Ik zoek dus bijvoorbeeld een leegstaande schuur waar dit hout opgestapeld kan 
worden. Wie weet er een leegstaande schuur waar mijn hout een tijdje mag drogen?                 
                                                                                        Kees Koek - 0610402108

ACTIVITEITEN IN DE BURCHT

     30 JANUARI         Jaarvergadering Oranjevereniging

     20 en 21 MAART  NL Doet Klussen
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Wolfskreet is ook te lezen op de site van 

Dorpsbelang
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De Duizendjarige Den vertelde

De zeven dikke schriften met de geschreven notulen 
van de Bestuursvergaderingen van de Lagere School 
Wolfheze van oktober 1946 t/m september 1963 en de 
Jaarverslagen van 1944 t/m 1967, die De 
Duizendjarige Den van de Prinses Beatrixschool te 
bestuderen heeft gekregen zitten boordevol leuke 
informatie. Met deze notulen als belangrijkste 
informatiebron wordt in de onderstaande aflevering 
de belangrijke periode 1949 – 1955 van de school 
besproken.

In een volgende aflevering wordt aandacht aan de tijd daarna besteed, waarin ook 
de grote reünie in april 1989 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de 
‘Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Wolfhezen’ royaal aandacht 
krijgt.

Dit maakt dus dat er zeker nog een Deel 3 komt over de geschiedenis van de lagere 
school.

In Deel 1 (Wolfskreet december 2013) heeft Ulbe De Duizendjarige Den niet goed 
verstaan: hoofdmeester S. Wieringa moet zijn S. Wierenga!

Aflevering 44: Wolfheze en de Lagere School – Deel 2

In januari 1949 komt bij het bestuur van de lagere school onverwachts een 
aanmaning binnen van mr. Schut te Amsterdam namens de Dr. A. Kuiper Stichting 
voor een bedrag van f. 936,- , de rest van een in 1927 gesloten lening. Het bedrag 
is destijds wel gestort doch in handen van de Duitse instantie gevallen. Een 
schikkingsvoorstel van f. 250,- wordt door de betreffende stichting niet 
geaccepteerd en door het bestuur wordt advies gevraagd aan Mr. J.J. Hangelbroek, 
de secretaris van de Unie. Op zijn advies wordt besloten in termijnen te betalen. Dit 
wordt tenslotte toegestaan door de stichting. 

Er wordt regelmatig advies gevraagd aan Mr. Hangelbroek. Hij maakt deel uit van 
het bestuur van de Unie ‘Een School met den Bijbel’ in Den Haag en is de secretaris 
van de Unie. Elk jaar wordt in Nederland een grote Unie-collecte gehouden met een 
aankondiging door middel van een folder, bekendmaking van de kansels en 
voorbeden in de erediensten. Ook in Wolfheze vindt dit elk jaar plaats. De Unie 
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verandert later haar naam in Vereniging voor Christelijk Nationaal 
Schoolonderwijs – Den Haag.

Voor het eerst na de oorlog wordt in 1950 weer een schoolreisje 
gehouden voor de vier hoogste klassen en wel naar Amsterdam. De 
kosten zijn f. 5,15 per persoon, met daarvoor de reis en drie 
consumpties. De kinderen moeten zelf brood meenemen. Van de paar 
gezinnen waarvoor deze reis te kostbaar is mogen de kinderen gratis mee.

In september 1951 telt de school 127 leerlingen en er wordt gedacht aan uitbouw 
van de school en tevens een vierde leerkracht. De Inspecteur L.O. en de 
bouwkundig opzichter van de gemeente stellen voor de gang door te trekken, aan 
het eind van de gang een 4e lokaal te bouwen en opzij van deze gang een nieuwe 
bestuurskamer. 

In januari 1952 wordt voor het eerst een hervormde leerkracht aangenomen (Mej. 
M. de Nooij uit Oosterbeek). Per 1 juni 1947 was de heer B. Snoeijer uit 
Vriezeveen als onderwijzer benoemd en deze neemt in 1952 de functie van hoofd 
waar, daar de heer Wierenga lange tijd met ziekteverlof is.

Door ruimtegebrek moeten in dit jaar twee onderwijzeressen (Maarssen en De 
Nooij) in één lokaal lesgeven, maar dat gaat toch goed. Dit ruimteprobleem wordt 
daarna tijdelijk opgelost door het huren van de consistorie van de NH-kapel (zie 
Aflevering 32 – Wolfskreet juni 2011), die als leslokaal wordt ingericht voor de 1e

klas van mej. Maarssen.

Dit is ongetwijfeld 
de mooiste foto van 
de Van Beeck 
Calkoenschool aan 
de Parallelweg, 
genomen vanaf de 
(onbewaakte) 
spoorwegovergang 
met het 
waarschuwingsbord 
daarvan op de 
voorgrond. De foto 
is uit de eerste helft 
jaren vijftig van de 
vorige eeuw, als  hij 
nog als lagere 
school in gebruik is.
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Na lang wikken en wegen kiest het bestuur in 1952 toch voor 
nieuwbouw in plaats van het verbouwen van de huidige school, doch 
het moet hiervoor eerst de school en schoolwoning zien te verkopen. 
Door de erfpachtovereenkomst met de Stichting blijkt dit echter niet 
eenvoudig en worden beide gebouwen tenslotte maar ter verkoop aan 
de Stichting aangeboden. De architect Ir. R. de Roos (Buunderkamp) 
wordt gevraagd een ontwerp te maken voor de nieuwe school.

Op de Ouderavond van 23 april 1953 wordt afscheid van de heer Wierenga 
genomen, die ruim 30 jaar hoofd van de school is geweest. Hij krijgt een vulpen en 
vulpotlood in etui aangeboden en namens het personeel een boekwerk. In zijn 
dankwoord releveert hij dat de ouders van de nu schoolgaande kinderen zijn 
pupillen zijn geweest.De heer Van Arkel uit den Haag wordt in mei 1953 benoemd 
tot vast onderwijzer maar er is nog geen woonruimte voor hem in Wolfheze en dus 
blijft hij tijdelijk nog in Den Haag werken.

Voor de 32 leerlingen van de 1e klas is de consistorie van de NH-kapel in het 
voorjaar van 1954 te klein en wordt het vergaderlokaaltje achter de Gereformeerde 
Kerk gehuurd voor f. 50,- per maand en f. 12,50 vergoeding voor het meubilair. Het 
wachten is op de nieuwe school, waarvoor de gemeente een stuk grond aan de 
Balijeweg bij de NH-kapel heeft aangewezen.

Bij de Ledenvergadering in december 1953 krijgt het bestuur van de aanwezige 
leden volmacht tot handelen bij de verkoop van school en schoolwoning. Deze 
worden in december 1955 uiteindelijk voor f. 16.000,- verkocht aan de Stichting, 
waarbij tevens het erfpachtrecht van het perceel waarop beide gebouwen staan 
wordt beëindigd.Van dit bedrag wordt f. 10.000,- gestort in het fonds voor de 
nieuwe school.

In januari 1954 heeft een aantal bestuursleden een drietal nieuwe (hal)scholen 
bekeken.

Een nieuw ontwerp voor de school door de architecten R. De Roos van De 
Buunderkamp en Pothoven  uit Amersfoort wordt toegelicht op de 
bestuursvergadering in mei 1954 en de aanwezige architecten geven een toelichting 
op de tekeningen (De Roos heeft zich losgemaakt van zijn partner Hekkema en is 
een associatie aangegaan met architect Pothoven te Amersfoort). Ook op de daarop 
volgende Ouderavond geven de architecten uitleg en is er een model in stevig papier.
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Per 1 september 1954 wordt de heer G. Huber uit Geesteren benoemd 
tot onderwijzer. Uit de (slechts) twee inschrijvingen voor de bouw 
van de school wordt aannemer Zeeman uit Oosterbeek gekozen. Voor 
het schilder-, loodgieters, metsel- en timmerwerk moeten zoveel 
mogelijk leden van de schoolvereniging in aanmerking komen. De 
begroting is f. 65.000,-

Op vrijdag 15 oktober 1954 om 16.00 uur wordt de school uitgezet op het terrein 
aan de Balijeweg en de eerste steen wordt 27 november gelegd, zonder veel ophef 
daar de tijd te kort is om er iets officieels van te maken.De nieuwe schoolmeubelen 

worden besteld bij de firma Rotshuizen in Heelsum en afgesproken wordt dat J. 
Hendriks voor het eerste jaar de stookolie mag leveren en de firma Middendorp het 
jaar daarop.

Op 1 juni 1955 wordt om 14.00 uur de nieuwe school aan de Balijeweg geopend. 
De openingstoespraak is door de voorzitter van het schoolbestuur J. van Dijk met 
een welkom en een overzicht van de afgelopen 40 jaar Chr. Onderwijs in Wolfheze 
en daarna het verloop van de bouw van de nieuwe school. Met de overhandiging 
van de sleutels aan het hoofd Snoeijer wordt de school geopend.De wethouder van 
onderwijs Jhr. D.E.C.N.S. van Nispen tot Pannerden spreekt daarna namens het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum.Daarna volgt 
een hele rij sprekers: de hervormd predikant Ds. G.J. Paul, de gereformeerd 
predikant Ds. G.S. Fernhout, Dr. F.H. Pruys namens het Stichtingsbestuur en 
Stichtingsraad en de heer H.J. Bargeman, hoofd van de Chr. ULO Oosterbeek 
spreekt als hoofd tot de hoofdonderwijzer Snoeijer

Onder de naam Erica loopt 

de Van Beeck Calkoenschool 

met twee groepen mee aan 

de 8e Airborne-wandeltocht 

van 1954. Hoofdmeester 

Snoeijer heeft de leiding van 

de oudste groep en loopt 

rechts achteraan. In 1953 

hebben de grotere kinderen 

van de school zelfs de 4e

prijs gewonnen bij de 

wandeltocht.
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Dit is de eerste foto van de Mr. J.J. Hangelbroek-school aan de Balijeweg met de vier lokalen. Deze 
foto is trots op de eerste bladzijde van het Notulenschrift ’55 – ’63 geplakt. Rechts op de foto is nog 
net een gedeelte van de NH-Kapel te zien. Met de hervormde gemeente is een stuk grond geruild, 
zodat de school meer naar het midden van het terrein is gekomen..

Na de pauze vertelt de architect ing. R. De Roos over de 
voorgeschiedenis en de vele voorbesprekingen met het bestuur. De 
hoofdonderwijzer B. Snoeijer sluit af met een dankwoord. Ongeveer 
50 personen maken deze feestelijke opening mee.

De dag daarna vindt de Ledenvergadering plaats in de hal van de 
nieuwe school met onder andere een toespraak van mr. J.J. 

Hangelbroek, die een vurig pleidooi houdt voor het Christelijk Onderwijs. Hij 
memoreert tevens dat deze school grotendeels is gefinancierd door het Rijk en dat 
de onderwijskrachten nu worden gesalarieerd door het Ministerie van Onderwijs, 
doch dat de school eigendom is van de vereniging en dat dit verplichtingen schept 
voor de leden.

Namens de ouders wordt een radiotoestel wordt aangeboden, Technisch Bureau J. 
van Doorne schenkt een elektrische klok en andere geschenken zijn bloemen en een 
‘aschbak’. 

Hierna maakt de voorzitter de nieuw gekozen naam ‘Mr. J.J. Hangelbroek-school’ 
bekend na toestemming van de aanwezige, die hiervoor hartelijk dank zegt.

Onderwijzer Huber vertoont vervolgens lichtplaatjes aan de ongeveer 100 
aanwezigen over de voortgang van de bouw en het Bevrijdingsfeest op 5 mei jl., 
waar 10 jaar bevrijding werd gevierd. Met een kort historisch overzicht van de 
afgelopen 40 jaar christelijk onderwijs in Wolfheze sluit de voorzitter deze 
feestelijke avond om 23.00 uur af.
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Vijfhonderdponder succesvol tot ontploffing gebracht

Het was precies 10.47 uur op woensdag 19 november toen met een enorme 
dreun de vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog op het terrein Wolfsheide 
tot ontploffing kwam. Glazen en ruiten trilden en de klap was in heel Wolfheze 
te horen.

De omgeving van Wolfsheide was 
tot verboden gebied verklaard. 
Gasten van chaletpark Lindenhof 
moesten hun chalet 's ochtends 
vroeg verlaten. Op de 
Johannahoeveweg en Sara 
Mansveltweg moesten bewoners 
binnen blijven.

Het Schild bood opvang en 
verzorgde voor ongeveer 30 
personen een ontbijt, voor de 
gelegenheid omgedoopt tot 
bombijtje. De 80-jarige Cor Janse 
mocht de bom van dichtbij 
bekijken. Hij heeft destijds de 
strijd van nabij meegemaakt.

Eerst werd springstof aangebracht 
rond het projectiel. Daarna werd 
het geheel afgedekt met meters 
zand om zo te voorkomen dat bij 
de ontploffing scherven in het 
rond vliegen. Er werd verwacht 
dat het treinverkeer stilgelegd zou 
moeten worden, maar direct na de stoptrein van 10.46 uur richting Ede werd de 
vernietiging uitgevoerd.

Direct erna werd een veiligheidscheck uitgevoerd. De operatie was succesvol 
verlopen en al vrij snel werd het gebied weer vrijgegeven.

Een enorme krater markeert de plaats waar de 

vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing 

kwam. In heel Wolfheze was de dreun te horen en voelen. 
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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 (4821578) 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: even weken.(4437241)
55+fietsen: 1e dinsdag van de maand 
Zwemmen voor ouderen (4821588)
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
14.00 tot 16.00 uur

Grof afval
Schilderclub
Inloopspreekuur Dr. Jongerius (jngang Macharislaan)
Inloopspreekuur Dr. Blankenspoor
Bingo 55+: 21 jan.,18 feb.,18 mrt.,15 apr.(4821556)
Inloopspreekuur Open Hof Kerk
Peuter-, kleuter- en kinderzwemmen
Voetballen senioren / veteranen (Gerard Grevers)
 Koor Harmony (4821909)
Volleyballen (4821860)
Knutselclub: 24, 31 dec., 7, 14, 21, 28 jan.,4, 11 feb.

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

13.00 tot 14.00 uur Spreekuur gebiedsagent Medisch Centrum Pro Persona

Vrijdag:

08.00 tot 11.30 uur Weekmarkt

Geen activiteiten

Dorpsplein

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:








