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Kwartaalblad voor Wolfheze

- School reünie

- Open tafel

- Zwem 4-daagse
  

-Oranjefeest

-Eik van Heijn

- 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 juni 2015
 Oplage   720 stuks
 Druk   Huisdrukkerij 
  ProPersona
 Verschijning  Viermaal per jaar

 Contactgegevens
 Advertenties   Peter Jasperse
 E-mail                             redactie@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 september 2015
 Inleveren kopij vóór 1 augustus 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.

Waarin een klein dorp groot kan zijn…

We hebben een fantastische feest-week achter de rug. Een van de 

hoogtepunten was de theatershow met de titel “Dorp Wolfheze Draait Door” 

maar het had evengoed “Wolfheze has got Talent” kunnen heten. Want 

talent blijkt ons dorp te hebben!

Maar niet alleen op theater- en zanggebied 

blijkt Wolfheze talent te hebben, ook met 

voetbal doen we het lang niet slecht. Zo wist 

het E1 van Wodanseck met een klinkende 

overwinning van 7-1 bij een uitwedstrijd 

tegen ESA in Arnhem-Zuid het 

kampioenschap zeker te stellen!

Maar ook schrijvend weet Wolfheze zich op 

de kaart te zetten. Dit is alweer de 50-ste 

Wolfskreet die in uw brievenbus valt en nog 

nooit heeft de redactie om kopij verlegen 

gezeten!

Wij wensen u nog veel leesplezier!
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Eik van Heijn gekapt
Stam van boom als object op Reijerscamp

Wolfheze - De Eik van Heijn is op 3 maart jl. gekapt. De historische boom 

langs de A12 bij het tunneltje op de Buunderkamp moest geveld worden 
vanwege de verbreding van de weg tot twee keer drie rijstroken. De stam van 
boom is langs een wandelpad gelegd op de Reijerscamp en wordt daar aan de 
natuur overgelaten.

De boom werd een historisch object toen in 1987 op die plaats het losgeld, 450.000 

gulden en 1236 diamanten werden neergelegd 

vanwege de ontvoering van Gerrit-Jan Heijn. De 

ontvoeringszaak was landelijk nieuws.

De dader, Ferdi Elsas, wist ongezien met het 

losgeld en diamanten weg te komen, simpelweg 

door het in fietstassen te stoppen en richting 

Renkum te fietsen. In 1988 liep hij tegen de lamp 

door geld uit te geven. Hij legde daarna een 

volledige bekentenis af. Gerrit-Jan Heijn 

overleefde de ontvoeringszaak niet.

Toen bekend werd dat de boom het veld zou 

moeten ruimen is er nog het idee geweest om van 

de restanten een bank te maken. Dat idee is 

echter, vanwege de lugubere ontvoeringszaak, 

losgelaten. Wel bleef het idee bestaan om de 

boom op de één of andere manier te behouden. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd 

Dinsdagochtend 3 maart 2015 is de Eik 
van Heijn geveld vanwege de 

verbreding van de A12.
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• zwart/wit prints
• kleuren prints
• folders
• clubbladen
• flyers
• mailings
• inbinden

• lamineren
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in het neerleggen van de stam langs een pad op de Reijerscamp, 

zonder bordje of aanduiding.

Dinsdag 3 maart is 

de boom geveld en 

direct naar de 

Reijerscamp vervoerd. Voorlopig kan de stam gebruikt worden als zitplaats. Op de 

lange termijn zal de boom vanzelf vergaan.

De historisch markante 

boom heeft een plaats 

gekregen op de 

Reijerscamp.
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 Kenmerken van onze rijschool

 - Goede sfeer in de auto; 

 - Prettige communicatie; 

 - Twee instructeurs ( Fennie of Joop); 

 - Gratis iTheorie; 

 - Gratis proefles; 

 - Rijbewijs app; 

 - Restitutie niet gereden uren, bij lespakket; 

 - Gebruik Lescam; 

 - Klanten vertellen; 

Volg ons op Facebook.

 https://www.facebook.com/RijschoolVanHerpt/

 www.rijschoolvanherpt.nl 

 info@rijschoolvanherpt

van Herpt
Rijschool
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Aanpak spoorwegovergang weer verder uitgesteld

Wolfheze - Het is te hopen dat van uitstel geen afstel komt, maar 
de aanpak van de spoorwegovergang in Wolfheze is weer 
uitgesteld. Wachten is op de landelijke beleidslijn 
bereikbaarheid stations. Die beleidslijn kan gevolgen hebben voor Wolfheze. 
Spoor 2 en 3 zijn nu onbereikbaar voor minder validen. Als de beleidslijn 
bereikbaarheid op alle stations verplicht moet ook het perron aangepakt 
worden.

Er wordt al jaren druk uitgeoefend op NS en Prorail om de spoorwegovergang in 
Wolfheze te verbeteren. De verkeerssituatie is ronduit gevaarlijk te noemen en de 
verkeersstromen zitten elkaar in de weg.

Voor mensen die slecht ter been zijn en ouderen - die de trappen niet kunnen nemen 
en via de spoorwegovergang 
moeten oversteken - is de brede 
overweg soms letterlijk een 
barrière. Wie aan de stationskant 
van de spoorwegovergang vanaf de 
noordkant oversteekt bij een 
aankomende trein, loopt tegen een 
gesloten spoorboom aan.

Er leek schot te zitten in de aanpak, 
waarbij de voetgangersoversteek 
enkel nog aan de stationskant 
mogelijk zou zijn en de auto en 
fietser meer ruimte zouden krijgen. 2015 als uitvoeringsjaar is ooit genoemd. Dat 
gaat zeker niet meer gehaald worden.

Er is een landelijke beleidslijn in de maak die uitsluitsel geeft of alle stations en 
perrons al dan niet bereikbaar moeten zijn voor minder validen. Als perron 2 en 3 
voor mindervaliden bereikbaar moeten zijn heeft dit grote gevolgen (nu hebben 
mindervaliden enkel de mogelijkheid via perron 1 naar Arnhem te reizen en daar 
over te stappen). Wanneer deze beleidslijn klaar is en in werking treedt is volstrekt 
onbekend. Tot die tijd wordt de overgang niet aangepakt.

Dorpsbelang Wolfheze is zeker niet blij met de hele gang van zaken, hoopt niet dat 
van uitstel uiteindelijk afstel komt en volgt de verdere ontwikkelingen nauwlettend.
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Twee weken fantastische oranjefeesten

Wolfheze kan terugkijken op twee fantastische feestweken van 
de Oranjevereniging Wolfheze. Zoals elke vijf jaar pakte de 
vereniging ook dit jaar flink uit met een prachtig en afwisselend programma. 
Door de tomeloze inzet van bestuur en vele vrijwilligers kon een scala aan 
activiteiten worden gepresenteerd.

Die activiteiten begonnen al voor Koningsdag met de kinderdisco en Herry in de 
Tent. Koningsdag zelf stond de talentenshow Wollywood op het programma en 's 
middags kon iedereen zich van zijn of haar 
sportieve kant laten zien in de Ronde van 
Wolfheze en later op de middag de 
Kastelentocht. 's Avonds wist de band 
Never Mind Music menig bezoeker te 
bewegen tot de dansvloer.

Woensdag 29 april ging het bouwdorp voor 
de kinderen van start en in een week tijd 
werden prachtige creaties neergezet 
rondom de kasteeltoren.

Op vrijdag vond de jongerenavond plaats, 
waarbij de nacht in de tent werd 
doorgebracht.

Bijzonder druk was het op de zaterdag 
tijdens de reünie van de Beatrixschool. 
Meer dan 375 reünisten waren van de partij 
en veel verhalen werden uitgewisseld.

Eén van de hoogtepunten was de 
theatervoorstelling op zondag van een 
gelegenheidsgezelschap van bewoners van Wolfheze onder leiding van Rob 
Kuiper. Zij traden op met een vermakelijke show onder de noemer "Dorp Wolfheze 
Draait Door" voor een afgeladen volle feesttent.

Na de dodenherdenking op maandag werd het festijn op bevrijdingsdag afgesloten. 
De hertog van Gelre oordeelde na een drukbezochte dorpslunch over de 

Een imposant bouwwerk van torens en 
loopbruggen stond centraal tijdens de 
kastelentocht en het kinderbouwdorp. De 
Oranjevereniging Wolfheze kijkt terug op zeer 
geslaagde feestweken.
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bouwwerken van het kinderbouwdorp die enkel winnaars 
opleverden. Daarna ging het bouwdorp als bevrijdingsvuur in 
vlammen op.

Bevrijdingsdag werd afgesloten met een danceparty. De concurrentie met 
Wageningen was waarschijnlijk te groot om de tent vol te krijgen. Wel zat de sfeer 
er goed in en gingen de voeten van de vloer. Voorzitter Frans Kappen kijkt op 
Facebook terug op een geslaagd evenement en zeer geslaagde weken: "Weliswaar 
geen propvolle feesttent op 5 mei, wel een waardige en sfeervolle afsluiting van een 
gedenkwaardige feestperiode. Van de kinderdisco op 24 april via "Herry in de Tent, 
Koningsdag, Jeugdavond, Afterschoolparty, Theater, Kinderbouwdorp, 
Dorpslunch, Bevrijdingsvuur naar de eindparty. Helemaal gesloopt, maar uiterst 
voldaan. Dank aan alle aanwezigen, supporters en enthousiaste vrijwilligers. Waar 
een klein dorp groot in kan zijn: dit kan alleen in Wolfheze!"

Oproep om informatie over Kleuterschool en Peutersp eelzaal

Er is in de artikelen in de Wolfskreet van De Duizendjarige Den over de Lagere 
School én in het magazine ‘Een eeuw christelijk onderwijs in Wolfheze’ nauwelijks 
aandacht besteedt aan het kleuteronderwijs in Wolfheze. 

Dat komt omdat hier weinig informatie en beeldmateriaal over voorhanden is. 

Om over dit onderwerp toch een artikel te kunnen maken roep ik ieder op die 
daarover iets heeft, contact met mij op te nemen per telefoon of email.

De Christelijke Kleuterschool Wolfheze is op 1 september 1964 gestart in De 
Burcht. In ongeveer 1969 is het gebouw betrokken aan de Van Mesdagweg 2 en 
is ‘De Eerste Stap’ gaan heten.

In 1984 is De Eerste Stap geïntegreerd in de Mr. J.J. Hangelbroekschool.

Ook ontbreekt de nodige informatie over de Peuterspeelzaal ‘t Wolfje’, dat hier 
natuurlijk bij hoort. Halverwege de jaren zeventig is deze opgericht en huisde in De 
Burcht. In 2004 is ’t Wolfje onder beheer gekomen van welzijnsorganisatie De Bries 
en sinds vorig jaar is het onderdeel van het Peuterplein op de Prinses 
Beatrixschool. Ook hier graag meer informatie en beeldmateriaal over.

Ulbe Anema   06 – 37 45 89 41   uanema@hetnet.nl
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Openingstijden:
Elke dag van 10.00 tot 22.00 uur
Vanaf 1 oktober maandagen gesloten
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Een leuker leven
via onconventionele weg

Hilarisch was het op 3 mei. Klaterende 
lachsalvo’s stegen tijdens de 
toneelvoorstelling op uit de gele 
Oranjefeesttent. En dat alles onder 
leiding van de tafelheer met woeste haardos: ene Th ijs. Die een 
oud vrouwtje, een romantische brandweerman, een boz e Prem, 
een vals spelende violiste en nog veel meer opdring erige 

figuren met verve in het gareel hield: Rob Kuiper i n eigen persoon.

Wat is je beroep? Trainer, coach, projectleider, circusdirecteur en acteur.

Hoe heet je bedrijf? Mijn bedrijf is Loco-motion genaamd, en ik richt me met name 
op bijzondere doelgroepen. Met bijzondere mensen heb ik een klik, gun ze een 
plezieriger leven. Om dat voor elkaar te krijgen gebruik ik onconventionele 
middelen: bewegen, sport, theater, humor, spel. Ik werk door het hele land. En 
vanaf dag 1 loopt het als een tirelier.

Heb je een site? Ja, www.loco-motion.org.

Waar is Loco-motion gevestigd? Loco-motion is te vinden op de Heelsumseweg 
61 in Wolfheze. En ik ben op 1 mei 2008 begonnen. Voor die tijd was ik hoofd 
recreatie en manager dagbesteding bij De Gelderse Roos, tegenwoordig Pro 
Persona. Toen was ik ook verantwoordelijk voor de zomerfeesten die we ieder jaar 
hadden. De Klaproos is de opvolger van de zomerfeesten. Daar ben ik ook 
zijdelings bij betrokken, want ik heb veel contacten met allerlei artiesten. Die kan 
ik benaderen voor optredens.

Wat doe je precies? Hele verschillende dingen, dwars door elkaar.
· Ik doe bijvoorbeeld projecten. Zo houd ik me bezig met de 
Kwartiermakersfestivals in Arnhem en Nijmegen. Daarbij tonen mensen uit de 
psychiatrie, verslavingszorg en verder hun kunstzinnige kanten. In Arnhem en 
Nijmegen nemen zorg, welzijn en kunstinstellingen hieraan deel. Ik zorg dat er 
passende optredens en evenementen komen, en dat de energie in de groep goed 
blijft.  
‘Vertel mij wat’ is ook een project waaraan ik leiding geef. Dat loopt nu in 7 
gemeenten rondom Nijmegen en hopelijk binnenkort in 5 Arnhemse wijken. Daarbij 
vertellen ouderen op een leuke manier over hun leven, en verzinnen jongeren een
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rap, liedje, dans of living statue aan de hand van dit verhaal. Dit is 
dan te zien tijdens een optreden.

· Daarnaast ben ik directeur van Circustheater Stoffel. Dit richt zich 
onder meer op kwetsbare kinderen en kinderen uit de 
jeugdpsychiatrie. Wekelijks vinden cursussen plaats, waarbij bijvoorbeeld sociale 
vaardigheden speels aan bod komen. We werken samen met diabolo of jongleren. 
Acrobatiek is helemaal spannend, want daarbij moeten de deelnemers elkaar 
aanraken en dat vinden sommige kinderen spannend.

· Trainingen verzorg ik ook. Die hebben te maken het in beweging krijgen van 
mensen met een psychiatrisch beeld. Daar gebruik ik humor, spel en theater bij.

· En ik begeleid teams, meestal in de zorg, bijvoorbeeld als ze onderling conflicten 
hebben. Ik coach ook. Dat kunnen hele teams zijn, of managers, of medewerkers.

· Daarnaast treed ik op als dagvoorzitter. Dan begin ik met contact leggen met de 
mensen in de zaal. Wie zijn dat? Vorig jaar organiseerde MEE Gelderse Poort een 
bijeenkomst over verkiezingen en stemmers meteen licht verstandelijke 
beperking. Tien politieke partijen probeerden daar in verband met de provinciale 
verkiezingen in gewone taal uit te leggen waar ze voor staan. Nou, dat viel niet 
mee voor iedereen! Bij zo’n dag hoop ik altijd dat iemand in de zaal iets gaat 
roepen. Daar kan ik dan op inspelen, en daar gebruik ik humor voor. Wist je dat 
Hans Wiegel daar een ster in is? Een anekdote van hem gaat over het volgende 
voorval. Hij kom op een bijeenkomst in Groningen. De sfeer was grimmig. Een 
man riep: ‘Lul!’ ‘Leuk dat u zich voorstelt’, repliceerde Wiegel. ‘Mijn naam is 
Wiegel.’ In één klap was de sfeer goed, en die bleef ook positief. Het werd een 
topavond daar in Groningen.

· Oh ja, ik examineer ook op een opleiding, Culturele Maatschappelijke Vorming. 
Eerder gaf ik daar ook gastlessen, maar ik denk dat daar nu geen budget meer 
voor is.

Hoe is het idee voor je bedrijf ontstaan? Andere mensen zeiden tegen mij:je 
moet de wijde wereld in. En vervolgens ben ik met een coach gaan praten over 
mijn ideeën. Over mijn talenten en expertises, en de plannen die ik had voor 
projecten, dagvoorzitterschap, theater en docent zijn. Hij dacht dat het misschien 
verwarrend zou zijn voor opdrachtgevers als ik me op zo veel zaken tegelijk zou 
storten. Maar dat is nooit een probleem geweest.

Werk je alleen? Ik heb een eenmanszaak, maar ik werk veel samen. Met andere 
ZZP’ers, met kleine bedrijfjes et cetera. Ook lopen regelmatig studenten bij mij 
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stage, bijvoorbeeld om te leren over projectaanpak. Mijn werk voelt 
dus niet alleen.

Wat trekt je aan in dit beroep? Mensen die het niet makkelijk 
hebben, gun ik een plezieriger bestaan. Prettige momenten. 
Gunnen is een niet te stuiten drang in mij. Dat begon op de lagere school, in de 
derde klas zat een jongen met een waterhoofd bij mij in de klas. Hij werd gepest 
en met dassen geslagen. Om het pesten te stoppen en hem mee te laten doen 
heb ik humor ingezet. Dat werkte.

Hoe zou je je stijl omschrijven? Onconventionele middelen zijn mijn instrument. 
Met bewegen, sport, theater, humor en spel wil ik mensen in beweging krijgen. 
Hopelijk krijgen ze zo meer plezier.

Sinds wanneer woon je in Wolfheze? In 1978 
kwam ik in Wolfheze werken. Bij De Gelderse 
Roos leerde ik Atie kennen. We gingen in een 
personeelsflat wonen in Doorwerth. Toen zei 
personeelszaken dat we dit huis konden huren. 
In deze hoek woonden vroeger de timmer-, de 
tuinman en de elektricien van het ziekenhuis. En 
vanaf dat moment een hoofd recreatie en een 
verpleegkundige.

Waarom? Het was vlakbij het werk, praktisch. En 
het is ook bijzonder om hier te wonen door de mix 
psychiatrie en dorp. Dit dorp kent een hoge betrokkenheid. Er is een mix van 
leeftijden en er zijn allerlei clubs: hardloop-, zang- en theatergroepen. De 
Oranjevereniging.

Wie is je ideale klant? Een klant die weet wat hij wil en mij de ruimte biedt om mij 
een passend antwoord te laten bedenken, spreekt mij bijzonder aan. Die zegt: ‘Laat 
je het weten als je wat bedacht hebt?’

Heb je ook klanten in Wolfheze? Ja, soms help ik teams van Pro Persona die 
werken met hele complexe patiënten. Dan bied ik ze methodes aan om fit te blijven: 
humor, spel of theater. Om cliënten in beweging te brengen. 
Een tijdje terug heb ik voor Siza gewerkt, via een dorpsbewoner.

Heb je nog wensen? Altijd!

                                                                                                       Ingrid Damen (Izi Tekst)

Op de foto Rob en zoon Bo, die tijdens 
het toneelstuk speelde voor Peter R., 
Prem en Mari-Jean. Bo is ook 
bestuurslid van de Oranjevereniging.
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             Oranjevereniging Wolfheze

Als u deze woorden leest, zijn de festiviteiten rond 
Koningsdag en Bevrijdingsdag al weer een tijdje achter de 
rug. Maar ik heb deze woorden geschreven op 7 mei, de 
dag na de afbraak. En ik schrijf ze met de laatste 
krachten….

Het bestuur van de Oranjevereniging Wolfheze is erg moe, maar ook erg voldaan 
zoals dat heet. We hebben 13 (!) verschillende activiteiten georganiseerd in de 
periode tussen 24 april en 5 mei, en dan reken ik de opbouw en afbraak van de 
feesttent nog niet mee (ook een feestje op zich). We zijn gewoon trots op zo’n 
reeks, en ze verliepen stuk voor stuk succesvol. Natuurlijk was het feit dat veel 
mensen na Koningsdag weer aan het werk moesten nadelig voor de opkomst bij het 
Oranjebal, maar daarentegen had de deelname aan het Kinderbouwdorp of opkomst 
voor de Theateravond niet groter kunnen zijn. Het is ons gelukt om voor iedereen 
in het dorp iets te organiseren. Van aubade bij Het Schild tot Chill op 5 mei, van 
Kinderbouwdorp tot Theater: de sfeer en het enthousiasme was aanstekelijk.

Bij de organisatie en ondersteuning waren maar liefst 65 personen betrokken. Dat 
is meer dan 10 % van ons ledenaantal en dat geeft aan dat het vieren van alle 
festiviteiten iets is, dat we samen vooral doen!

Naast deze club van 65 vrijwilligers, heeft de Oranjevereniging ook “De club van 
50” opgericht. Een club mensen die de Oranjevereniging een extra warm hart 
toedragen en dat zichtbaar maken door middel van een extra financiële bijdrage, 
een soort super lidmaatschap dus. Toetreden tot dit gezelschap kan nog steeds, 
hoewel een aantal voordelen natuurlijk na afloop niets meer oplevert. Bij de eerste 
Oranje Heraut aan het eind van het jaar zullen we meer info geven, maar toetreden 
kan ook voor dit jaar door 50 euro over te maken op IBAN NL47 RABO 
0355009218 t.n.v. Oranjevereniging Wolfheze, onder vermelding van uw naam 
en adres, en Club van 50/2014.

Het bestuur van de Oranjevereniging wil iedereen hartelijk danken voor de 
ondersteuning en het harde werken, maar ook voor enthousiaste deelname. We 
gaan ons opmaken voor de evaluatie van dit jaar met een doorkijk naar het volgend 
jaar. We beloven u: het zal volgend jaar een stukje minder zijn, maar net zo leuk, 
en met evenveel plezier georganiseerd.

Namens uw bestuur van de Oranjevereniging Wolfheze,

Frans Kappen, voorzitter
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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

Loop je regelmatig jezelf voorbij
Wil je meer ontspanning en balans in je leven

Dan is Rebalancing misschien iets voor u of jou
Via Rebalancing word je je bewust van wat er in jou leeft

De ingang is je lichaam, dit heeft je veel te vertellen

Rebalancing sessies en massages

www.tobalanz.nl
06-54778278

Trudy Boer
Heelsumseweg 49

Wolfhezetobalanz@gmail.com
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De Kleine vuurvlinder.

In onze natuurterreinen rond Wolfheze is 
de Kleine Vuurvlinder in de zomer een 
regelmatige verschijning. Het is een nijverig vlindertje dat altijd in de weer is bij 
zonnige temperaturen. Dit vlindertje bekijken, maakt menig natuurliefhebber blij. 
De Kleine vuurvlinder houdt van wat ruigere begraasde terreinen waar veel 
mozaïek in de vegetatie te vinden is. Natuurmonumenten laat de natuurterreinen 
rond Wolfheze begrazen. De runderen zorgen voor het versterken van 
mozaïekstructuren in het landschap, door hun graasgedrag. Ook reeën, edelherten 
en konijnen zorgen voor de vegetatiestructuren. De Kleine vuurvlinder profiteert 
daar optimaal van. 

De Kleine vuurvlinder is goed herkenbaar doordat de bovenkant van de vleugels 
oranje gekleurd zijn en afgezet met onregelmatige zwarte vlekjes. De onderkant 
van de vleugel is grijsbruin met 
klein vlekje. De onderkant van 
de vleugel wijkt daarmee af van 
bijvoorbeeld de Bruine 
vuurvlinder. Deze soort kent 
namelijk een duidelijker 
vlekkenpatroon op de 
achtervleugel. De vrouwtjes van 
de Kleine vuurvlinder zetten 
hun eitjes af op schapenzuring. 
Schapenzuring is overigens ook de waardplant voor de Bruine vuurvlinder en de 
Zuringspanner (een kleine nachtvlinder).

Kleine vuurvlinders houden van open droge zandige terreinen, zoals 
heidegebieden, stuifzandlandschappen, zonnige graasweiden, kapvlakten en 
bermen. Bij zonnig en warm weer met minder wind zijn ze in de open terreindelen 
goed te spotten. Als het weer winderig is, zullen ze meer te vinden zijn aan de 
bosranden. De Kleine vuurvlinder vliegt vaak in drie generaties, in de periode april 
tot ver in oktober.
               Roel van Ekeris, Boswachter Vereniging Natuurmonumenten
                   Planken Wambuisweg 1a, 6718 SP  Ede, 026-4822219
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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

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:
Harry Waaijenberg / Rob Jansen

Wolfhezerweg 94a
6874AH  WOLFHEZE
Tel: 026 - 482 17 51

E-mail: info@vanedeass.nl
www.vanedeass.nl

l:\_W...\logovanedeass.jpg
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Zwemvierdaagse in het 
zwembad op het terrein van 

Pro Persona in Wolfheze

In het zwembad op het terrein van Pro Persona in Wolfheze wordt vanaf 
maandag 29 juni weer de zwemvierdaagse gehouden. Kom ook vier van de vijf 
dagen zwemmen en verdien een mooie medaille!

De zwemvierdaagse wordt gehouden van maandag 29 juni tot en met vrijdag 3 juli. 
Deelnemers kunnen kiezen uit de volgende afstanden: 100, 250, 500 of 1.000 meter 
per dag. 
Het zwembad is geopend van 15:00 – 19:00 uur.
Deelname is gratis. 

Wel moet je in ieder geval beschikken over zwemdiploma-A. Heb je dat? 
Meld je dan aan via: beweging.wolfheze@propersona.nl. 

Voor vragen kun je contact opnemen met: Ellen Calot  (026) 483 32 47 of Hans van 
Luttikhuizen (026) 483 31 37.

Werkzaamheden Wolfhezerweg

Tussen half juni en half juli zal het asfalt van de Wolfhezerweg – ook wel bekend 
als de Provinciale weg N783 – vernieuwd worden tussen de Utrechtseweg en het 
viaduct over de A50.

Ter hoogte van Hotel Wolfheze zitten er momenteel grote en kleine gaten in het 
wegdek. Ook stroomt er bij hevige regen regelmatig water over het hoger gelegen 
deel van de weg. Om dit tegen te gaan zal het wegdek iets verhoogd worden en de 
wegconstructie versterkt. Het nieuwe wegdek wordt uitgevoerd in geluidwerend 
asfalt. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de Provincie 
Gelderland.

Tijdens de werkzaamheden zal het gehele wegvak tussen  A50-viaduct en 
Utrechtseweg worden afgesloten.  Uitsluitend voor aanwonenden blijven de 
woningen aan dit wegvak bereikbaar.

Voor meer informatie is de website van de provincie te raadplegen: 
www.gelderland.nl/N783
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Wijn drinken moet een feestje zijn

Als wijn drinken een feestje is, en dat zou het voor iedereen moeten 

zijn, dan gaat dat evenzeer op voor wijn kopen. En dat realiseren we 

ons bij Henri Bloem maar al te goed.

Een mooie, gezellige winkel, waar je met plezier binnenstapt omdat 

ons hele team zijn best zal doen om uw wijnwensen te vervullen, ook 

als u nog geen Cabernet Sauvignon van een Chardonnay kunt 

onderscheiden.

Stap dus gerust eens binnen.

U kunt parkeren voor de deur.

Wijnkoperij Henri Bloem
Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem

026-4455220 – arnhem@henribloem.nl

www.henribloem.nl/arnhem
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Wanneer : Maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juli 2015

Tijd  : Maandag t/m vrijdag 15.00 - 19.00 uur

Waar : Zwembad op het terrein van Pro Persona in Wolfheze

Voor wie : Iedereen met een zwemdiploma A

Kosten : Gratis

Afstanden: 100, 250, 500 of 1000 meter per dag of kies je  

      eigen afstand   (max. 1000 meter per dag)

Aanmelden: Vòòr 19 juni via:beweging.wolfheze@propersona.nl

Vragen : 026-483 32 47 Ellen Calot

  : 026-483 31 37 Hans van Luttikhuizen

Kom in ieder geval 4 van de 5 dagen zwemmen en verdien 

een mooie medaille
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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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Open Tafel van Wolfheze bij Het Schild is gestart...!

Voorafgaand aan de jaarlijkse dorpswandeling van Dorpsbelang Wolfheze is 
dinsdag 26 mei jl. de Open Tafel van Wolfheze bij Het Schild gestart. Tijdens 
de dorpswandeling stonden Het Schild en de directe omgeving centraal. 
Inwoners van Wolfheze konden om 18.00 uur aanschuiven in de Oranjerie, het 
gezellige restaurant van Het Schild. Omdat het de eerste Open Tafel betrof, 
werd een speciaal menu geserveerd en waren de drankjes voor de gelegenheid 
bij de prijs inbegrepen. Om 19.30 uur begon vervolgens de wandeling.

Dorpsbelang Wolfheze en Het Schild hebben de jaarlijkse dorpswandeling 
aangegrepen voor de start van een bijzonder initiatief: Het Schild stelt tweemaal per 
maand haar restaurant open voor de inwoners van Wolfheze en dus ook voor u! De 
Open Tafel van Wolfheze is daarmee een feit en bedoeld om het ‘noaberschap’ in 
het dorp Wolfheze te versterken; gezellig samen eten, buurtgenoten beter leren 
kennen en daarmee de onderlinge betrokkenheid bevorderen.

U bent van harte welkom!
De Open Tafel van Wolfheze vindt iedere tweede en vierde dinsdag van de maand 
plaats in het gezellige restaurant van Het Schild. Voor € 6,10 wordt een 
driegangenmenu geserveerd met iedere keer keuze uit twee soorten soep, twee 
soorten groente en twee nagerechten. Tijdens de Open Tafel is er sprake van 
zelfbediening. U kunt uw maaltijd dan ook eigenhandig samenstellen. Voor uzelf, 
maar wellicht ook voor uw buurman, buurvrouw of andere tafelgenoten.

Schuift u ook gezellig aan? 
U kunt zich tot een week van tevoren opgeven door een e-mail te sturen naar 
opentafel@hetschild.nl. Vermeld hierin uw naam, adres, telefoonnummer en met 
hoeveel personen u wilt komen eten. U kunt ook bellen met de receptie van Het 
Schild. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Het 
telefoonnummer is 026 482 11 77.

Vervoer: Dorpsbewoners die slecht ter been zijn en aan de Open Tafel van 
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Wolfheze willen deelnemen, kunnen voor vervoer misschien een beroep doen op 

buren of kennissen. Voor wie dat niet mogelijk is, biedt de hulpdienst ‘Voor elkaar’ 

wellicht uitkomst. Dit steunpunt vrijwillige hulp kunt u bellen voor vervoer. ‘Voor 

elkaar’ is bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur - 11.30 uur via 

026 333 55 37. Kosten voor vervoer bedragen 30 cent per kilometer met een 

minimum van € 2,50. Ook hiervoor geldt dat u zich tot een week van tevoren kunt 

aanmelden.

Wist u dat...

·  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?

Bovenste rij:

Floris, 

Adriaan, 

Don, Steyn, 

Lars, Daniël 

en Joeri

Onderste rij:

Femke, Babs, 

Elisa, Sabine, 

Anouk en 

Tosca

 
ZOMERDANS

14 - 15 juli   9.30 - 12.30 uur

Afscheid van groep 8
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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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Waarin een kleine school groot kan zijn.

Het is al weer een tijdje geleden, maar we raken er niet over uitgepraat. 
Wat een prachtige feestweek met als kers op de taart, de reünie met rond de 
400 gasten.

Tijdens de feestweek hebben de kinderen kunnen genieten van Oud Hollandse 
spelletjes en hebben les gehad zoals Ot en Sien. We hebben een kunstwerk gemaakt 
voor in de hal. Een prachtige levensboom met van elk kind een persoonlijk 
vogeltje, een kleurrijk tafereel. Ook hebben we hardgelopen voor het goede doel en 
dankzij de sponsoren hebben de kinderen veel geld opgehaald voor scholen in 
Malawi. Donderdag was de hele school in circusstemming en om kwart voor drie 
traden alle leerlingen op in circus Beatrix, wat een vrolijke boel. Vrijdag hebben 
we de bewoners van het Schild, de andere 100 jarige in het dorp, verrast met een 
lied en traktatie. Dat werd zeer gewaardeerd. We sloten af met optredens van onze 
eigen sterren, zelfs de juffen zetten hun beste beentje voor.

Zaterdag 2 mei  om 2 uur trok er een mooie optocht met onze leerlingen en fanfare 
Eendracht Renkum door het dorp. De zon scheen volop, de mensen van de 
Oranjevereniging hadden alles onder controle in de tent en de eerste reünisten 
meldden zich. We waren klaar voor een prachtige middag. Het was een mooi 
gezicht al die ontmoetingen van oud-leerlingen, juffen en meesters. Na een 
gezamenlijke opening met een lied van de kinderen, een lied van de Wolfhezenaren 
en bloemen voor alle hulpen die we hebben gehad, barstte het feest pas echt los. In 
groepen wandelden reünisten naar de school waar Ulbe Anema een tentoonstelling 
had ingericht en waar je samen op de foto kon. Om nog eens na te genieten kreeg 
iedereen de glossy “Een eeuw christelijk onderwijs in Wolfheze”. Een document 
samengesteld door Ulbe Anema en de school, prachtige lay out van Hans Vrolijks 
en foto’s van Kees Koek, allen dorpsgenoten. Oud directeur dhr. Lanting kreeg het 
eerste exemplaar van jarige tweeling Elisa en Adriaan, het was bijzonder dat hij op 
zijn hoge leeftijd nog aanwezig was.
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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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Op de website van de school staan 
vele foto’s, zo krijgt u een indruk 
van de feestelijkheden. 
(www.prinsesbeatrixwolfheze.nl) 
We kunnen met recht zeggen dat we als 100 jarige nog een pittig feestje kunnen 
geven en daar hebben we enorm van genoten!

Team Prinses Beatrixschool Wolfheze.

De leerlingen en het team van nu, voor de school van vroeger…..

Bibliotheek in De Burcht is geopend op:

Dinsdag  : 10.00 - 17.00 uur en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag : 10.00 - 17.00 uur
Vrijdag : 15.00 - 17.30 uur

Wegens vakantie gesloten van 14 juli t/m 17 augustus

Vrijwilligers gezocht voor het bezorgen van 

Wolfskreet
4x per jaar voor de straten Lawijckerhof en Wildforstenlaan

en iemand voor

4x per jaar in de nieuwbouw van Wolfsheide
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Zaterdag 3 oktober: Running Dinner!! 

Goed nieuws voor de liefhebbers van het Running Dinner.  
Zaterdag 3 oktober staat een nieuwe editie op de rol. Eet 
mee en geniet van een ontspannen en gezellige avond met 
buurtbewoners.

18:00 uur: verzamelen in De Burcht, met een hapje en een drankje. 
19:00 uur: voorgerecht
20:00 uur: hoofdgerecht
21:30 uur: nagerecht
22:30 uur: afsluiting in De Burcht (niet verplicht!)

Die avond bereiden dorpsbewoners een voor-, hoofd- of nagerecht. Het gaat om de 
gezelligheid, en niet om de culinaire prestatie! Hoe werkt het?
Je eet in totaal drie gangen op drie verschillende adressen. Een van de gangen vindt 
in je eigen woning plaats, twee gangen eet je buiten de deur in Wolfheze. Je 
tafelgenoten zijn onbekend, totdat je de deur opent. Verrassing! Je kunt opgeven of 
je een voor-, hoofd- of nagerecht voor rekening neemt. In de regel eet je met z’n 
zessen, inclusief jezelf.

Groot of klein, dik of dun
Het doel van 3 oktober is om samen een leuke avond te hebben. Waar je ook woont 
in Wolfheze, en hoe jong of oud, groot of klein, dik of dun je bent. Geef je op, doe 
mee en je bent verzekerd van een vrolijke en voordelige avond uit en thuis.   

Wat kost het? 
De koffie in De Burcht is gratis. Je betaalt slechts voor het ene gerecht dat je voor 
je gasten maakt. Daarnaast betaal je voor de consumptiebonnen in De Burcht: maar 
5 euro voor 3 stuks. En een geringe bijdrage voor de zaalhuur van De Burcht. 

Doe mee
Stuur een mailtje naar mrenders@hetnet.nl
Aansluitend ontvang je de resterende informatie. 

Tot aan tafel! De running dinner-commissie
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Wolfskreet is ook te lezen op de site van 
Dorpsbelang

www.dorpsbelangwolfheze.nl
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De Duizendjarige Den vertelde

De drie afleveringen in de Wolfskreet over ‘Wolfheze 

en de Lagere School’ zijn voor De Duizendjarige Den 
een mooie voorstudie geweest voor het magazine ‘Een 
eeuw christelijk onderwijs in Wolfheze’ dat op 2 mei jl. 
is verschenen. Hierin heeft de geschiedenis van de 
school namelijk een royale plaats gekregen.

Op de reünie, aan het eind van de middag van 2 mei, is 
dit magazine aan de reünisten als afscheidsgeschenk 

uitgedeeld. Het oud hoofd der school A.P. Lanting (90 
jaar!) heeft bij de opening van de reünie om 15.00 uur het eerste exemplaar 
ontvangen en was daarmee zichtbaar verguld.
Het magazine is gedrukt in offset, fullcolour, heeft 44 pagina’s en een glossy-
uitstraling.
Tegen de 375 reünisten maakten deze feestelijke middag mee en daardoor is 
de voorraad van het magazine (oplage 500 exemplaren) al aardig geslonken.

De Duizendjarige Den moet even bijkomen van deze krachttoer en kiest daarom 

voor een voor hem vrij makkelijk onderwerp: Station Wolfheze(n).

Dit onderwerp is 12 jaar geleden ook aan de orde gekomen, namelijk in Aflevering 

2 van mei 2003 met als titel ‘Van Rhijnspoorkeet tot Station Wolfheze(n)’. Nu gaan 

we wat dieper op bepaalde onderdelen van dit verhaal in en dan met name op de 

opening van de spoorlijn. De Duizendjarige Den heeft veel van deze details aan 

Ulbe vertelt. Deze heeft dat indertijd goed opgeschreven en er nog nooit eerder 

gepubliceerde afbeeldingen bij geplaatst.

Aflevering 46: Wolfheze(n), een reeds 170 jaar bestaande 
spoorhalte.

Op 14 mei 1845 wordt de Rhijnspoorweg tussen Amsterdam en Arnhem geopend 

en het is dus al 170 jaar (!) dat Wolfheze(n) een spoorhalte heeft. Het laatste 

gedeelte van deze lijn, tussen De Klomp en Arnhem, heeft erg veel tijd gekost,



- 36 -

Bel gerust voor meer informatie of een persoonlijke

kennismaking met Peuterplein Kinderopvang

= kiezen voor:
kleinschalige opvang 

huislijke sfeer 

flexibele opvangtijden 

enthousiaste leidsters 

individuele aandacht 

een voordelig tarief: € 6,10 p/u 

kiezen voor

W ij zijn  gevestigd in de Prinses Beatrixschool . Peuterp le in v indt een

goed contact en sam enwerking m et de basisschool belangrijk . D e

overgang naar het basisonderw ijs verloopt zo heel vanzelfsprekend en

maakt dat kinderen zonder spanning de stap zetten naar de kleuters in

groep 1 . 

W el zo eerlijk: wij facture ren alleen de afgenom en uren. A ls b ijdrage

in de kosten kunt u  k inderopvangtoeslag aanvragen bij de Overheid .

Voor de peuterspeelzaal kunt u een beroep doen op de

(inkom ensafhanke lijke) peuterspeelzaal vergoed ing van de gem eente

Renkum . 

Balijeweg 22 Wolfheze, tel. 06-11774719 

www.bredeplein.nl 

DOORWERTH WOLFHEZE RENKUM
kinderopvang & peuterspeelzaal onder een dak

Bel gerust voor meer informatie of een persoonlijke

kennismaking met Peuterplein Kinderopvang
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met name bij Oosterbeek waar een groot talud moet worden 
doorgraven om bij Arnhem te komen. Bij dit graafwerk worden 
paarden voor het grondtransport gebruikt en meerdere paarden 
sneuvelen bij dit zware werk. Voor hen wordt een speciaal 
paardenkerkhof in Oosterbeek aangelegd bij de schaapskooi 
(ongeveer op de huidige locatie van het weiland ten zuiden van de 
Airborne-begraafplaats). 

Een belangrijke eis voor de spoorwegen is in die tijd dat de langs-helling c.q. het 
stijgingspercentage niet te groot mag zijn, zodat de trein het hoogteverschil goed 
kan overbruggen. 

In eerste instantie wordt een enkelspoor aangelegd met een spoorwijdte van 1945 
millimeter, het zogenaamde 
'breedspoor'. Als de lijn in 
1856 doorgetrokken wordt 
naar het Duitse Emmerich 
en Keulen, wordt de 
spoorlijn gereconstrueerd 
tot tweesporig met een 
spoorwijdte van 1435 
millimeter, het 'smalspoor'. 
Dit is een eis van onze 
Pruisische buren. Op 20 
oktober 1856 wordt dan de 
lijn Arnhem-Oberhausen 
geopend.

Wegens het teruglopen van 
de Rijnhandel en de 
concurrentie van de 
Antwerpse haven – België 
heeft zich net van Nederland 
afgescheiden – heeft de 
Nederlandse regering al in 1838 een spoorlijn willen aanleggen van Amsterdam via 
Utrecht naar Arnhem. De toenmalige Tweede Kamer ziet daar dan niets in, maar 
koning Willem I (1772-1843) zet door. 

Een unieke oude foto van werkzaamheden aan de spoorlijn in de 
buurt van de Buunderkamp bij Wolfheze, zo omstreeks 1900. De 
vierde persoon van links heeft de leiding en is een Van der Glind 
(Jacob?). De werklui hebben een avegaar in de hand. De 
avegaar is een grote boor waarmee de gaten worden geboord in 
de houten spoorbielzen om vervolgens de rails met de 
kraagschroeven op de biels te kunnen bevestigen. Zo te zien is 
men bezig met een wissel. Op de achtergrond staat één van de 
typerende telegraafpalen met de witporseleinen potjes, die aan 
de noordzijde van de hele spoorlijn bij Wolfheze hebben 
gestaan.
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We weten uit Aflevering 2 dat Baron van Brakell van Kasteel Doorwerth in 1843 

voor de aanleg van de spoorbaan stroken grond van zijn grondgebied in Wolfheze 

aan de Rhijnspoorweg-Maatschappij verkoopt. Hij stelt dan een aantal pittige 

voorwaarden, waaronder dat in Wolfhezen een halte met een wachter moet komen 

én ’de treinen aldaar zullen kunnen ophouden om passagiers, rijtuigen, slagtvee en 

al hetgeen waarmede de convoijen zich belasten in te nemen of uit te laten, wanneer 

daartoe geseind wordt’. Het is dus aan de Baron te danken dat Wolfheze deze 

bijzondere voorziening heeft.

De brief van de burgemeester van Ede heeft slechts voor een deel succes: vanaf 

1846 wordt in Ede de mogelijkheid gegeven goederen te laden en te lossen op het 

moment dat de trein bij dit station stopt. Een echt goederenspoor ontbreekt en zal 

pas veel later worden aangelegd.

De officiële opening op het station in Arnhem op woensdag 14 mei 1845 heeft de 

nodige vertraging, waarvan men in eerste instantie de oorzaak niet kent. Eindelijk 

komt er toch een locomotief met rijtuigen in zicht, maar …. het blijkt niet de echte 

locomotief te zijn, doch de éclaireur (de kleine verkennerslocomotief die aan de 

trein vooraf rijdt en maakt dat de baan vrij en veilig is) die de rijtuigen sleept. Bij 

Veenendaal heeft de echte locomotief het begeven (gebarsten ketel) en de éclaireur 

heeft de feestelingen naar Arnhem moeten slepen. 

Als het gezelschap uitstapt blijkt helaas dat koning Willem II (de held van 

Waterloo!) niet is meegekomen daar hij een ‘lichte ongesteldheid’ heeft. 

De burgemeester van Ede is enkele dagen vóór de officiële opening bijzonder 

verontwaardigd. In een woedende brief, gericht aan de daarvoor 

verantwoordelijken schrijft hij: ‘Het is belachelijk, dat naar het werkelijk niets 

voorstellende dorp Wolfheze goederenvervoer mogelijk is, terwijl dit het zoveel 

welvarender Ede wordt onthouden!’. 

De Koning heeft een bijzondere belangstelling voor de aanleg van deze 

spoorlijn van Amsterdam met de Rijn en verder naar Duitsland. Hij 

ijvert niet alleen voor de totstandkoming ervan, maar staat ook 

persoonlijk borg voor het benodigde kapitaal en de rentebetaling. Bij de 

opening op 14 mei 1845 is echter inmiddels koning Willem II (1792-

1849) aan de regering, die toezegt bij de opening aanwezig te zijn.
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InterieurontwerpInterieurontwerpInterieurontwerpInterieurontwerp

InterieurstylingInterieurstylingInterieurstylingInterieurstyling

VerkoopstylingVerkoopstylingVerkoopstylingVerkoopstyling

Huis verkopen? De eerste indruk maakt hét verschil

www.DKVE.nl   

Parallelweg 118  6874BH  Wolfheze  

M 06-30133705  T 026-4820351   

De Kracht Van Eenvoud

InterieurworkshopsInterieurworkshopsInterieurworkshopsInterieurworkshops
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De dienstregeling start twee dagen later, op vrijdag 16 mei 1845, met drie treinen 

per dag in beide richtingen. Dit is de zomerdienstregeling met in juni, juli en 

augustus bovendien een extra trein op zaterdag (Utrecht-Arnhem) en zondag 

Arnhem-Amsterdam). 

In Wolfheze wordt in de beginperiode alleen gestopt wanneer de reizigers de 

‘Chef-Conducteur’ daarom verzoeken. 

Voor de passagiers die willen instappen in Wolfheze wordt door de wachter bij de

Een litho waarop de aankomst van de feesttrein in Arnhem op 14 mei 1845 is verbeeld. Links is het 

station, een witgepleisterde villa-achtig gebouw met een vooruitspringend middendeel. Aan 

weerszijden van het middendeel een korte lage vleugel. Op beide vleugels is een terras vanwaar 

men een prachtig uitzicht heeft op het park Sonsbeek en de Betuwe. De grote zaal in het middendeel, 

die grenst aan de terrassen, dient als stationsrestauratie, maar wordt teven gebruikt voor het geven 

van café chantants. Het gebouw staat iets ten oosten van het huidige stations-complex.

Aan de rechterzijde ligt het mooi gelegen huis Marienberg, waarvan de eigenaar die dag veel 

mensen op zijn grond en in zijn huis de gelegenheid heeft gegeven om de aankomst van de trein te 

kunnen zien.

Dat wel alle drie de Prinsen (waaronder de latere koning Willem III) 

zijn meegekomen en zij zich bovendien ‘zeer vriendelijk tonen’ maakt 

dit gemis wat goed. In het Station Arnhem wordt een rijke feestmaaltijd 

opgediend, waaraan ook de drie Prinsen deel nemen. Ook verder in de 

stad gaan veel vreemdelingen aan tafel nadat ze de - voor die tijd 

spectaculaire - aankomst van een trein hebben meegemaakt.
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Een ‘Rhijnspoorkeet’, een overgebleven bouwkeet van de bouw van de spoorlijn, 

doet vanaf 1845 dienst als haltegebouw en woning van de wachter. Het eerste echte 

stenen stationsgebouw/spoorweghuis is rond 1870 gebouwd. Dit gebouw ziet er 

precies zo uit als de nog steeds bestaande spoorwegwoning aan de Bilderberglaan 

tussen Wolfheze en Oosterbeek (het zogenaamde ‘huisje van Hellecate’). Dit is een 

zogenaamde 10%-woning, omdat de bewoner van zijn salaris 10% aan de 

spoorwegen moet afstaan voor de bewoning.

Advertentie in de Arnhemsche Courant met de allereerste dienstregeling van de trein met o.a. de 

bijzondere tekst: Koopmansgoederen, Rijtuigen, Paarden, Slagtvee en andere Dieren worden op de 

Stations te Amsterdam, te Utrecht, te Veenendaal, bij Wolfhezen en te Arnhem opgenomen en 

afgeladen. In deze tekst staat duidelijk ‘bij Wolfhezen’ en niet zoals bij de andere plaatsen ‘te’. De 

locatie Wolfhezen lag toen namelijk 2 km zuidelijker op de kaart, het oude kerkdorp. Het huidige 

Wolfheze bestaat in 1845 nog niet en het woord ‘bij’ duidt dus op de afstand van de halte tot de locatie 

Wolfhezen.

 wachter bij de halte een sein gehesen, zodat de machinist van de trein 

weet dat hij in Wolfheze moet stoppen. 

De reis Amsterdam-Wolfhezen duurt 2 uur en 35 minuten en over 

Wolfhezen-Arnhem doet de trein een kwartier. Een enkele reis 

Wolfhezen - Amsterdam kost f. 2,20 voor een plaats in de 3de klasse 

f. 3,50 in de 2de klasse en in de chique 1ste klasse f. 4,30.
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In een krantenbericht met als titel ‘Vigilante-dienst in de heerlijkheid Doorwerth’ 

wordt van de komst van deze halte gebruik gemaakt om het schilderachtige 

Wolfheze op de kaart te zetten. Ook wordt hierin de gelegenheid geopperd om het 

‘over-bezienswaardige Doorwerth’ te bezoeken met de aldaar gelegen herberg/

richterslogement (rond 1875 omgedoopt in ‘De (Twee) Zalmen’), waar ‘steeds als 

van ouds door vreemdelingen eene Koude Keuken wordt meegebragt en bij eene 

prompte bediening alle ververschingen verkrijgbaar zijn’. 

Hiervoor wordt al bij de start van de dienstregeling op 16 mei 1845 een Vigilante-

dienst (dienst met koets) geopend tussen de halte Wolfheze en de herberg te 

Doorwerth, met een halte bij de boerderij/uitspanning van Teunissen (plek huidige 

Hotel Wolfheze).

Deze vigilante staat klaar bij de trein die om 10.15 uur vertrekt uit Amsterdam en 

aankomt in Wolfheze om 12.50 uur en op de trein die om 16.20 vertrekt uit Arnhem 

en aankomt om 16.30 uur te Wolfheze. Van Doorwerth naar Wolfheze zullen op 

alle overige treinen, komende van Amsterdam of Arnhem, passagiers worden 

vervoerd.  

Op 31 oktober 1863 maakt J.C. Greive 

Jr. deze bijzondere potloodtekening van 

de stationschef van Wolfhezen, aan het 

werk in zijn kantoor. Deze tekening van 

31,8 bij 22,8 cm bevindt zich in het 

Spoorwegmuseum in Utrecht (nr. 2793). 

Johan Conrad Greive Jr. (1837-1891) heeft in 

Amsterdam gewoond en gewerkt. Hij is leerling van 

zijn oom P.F. Greive en C. Springer en wordt lid van 

‘Arti et Amicitiae’ in 1863, het jaar waarin hij deze 

tekening maakt. De Maatschappij Arti et Amicitiae (= 

voor de kunst en de vriendschap), meestal kortweg 

Arti genoemd, is de zeer bekende en belangrijke 

Amsterdamse vereniging van beeldende kunstenaars 

en kunstliefhebbers, gevestigd aan het Rokin 112, hoek 

Spui.
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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 / 4821588)
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: 15 en 29 sept. (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
17.15 tot 18.15 uur
20.00 tot 21.30 uur
20.00 tot 22.00 uur
20.30 tot 22.00 uur
20.00 tot 16.00 uur

Grof afval
Schilderclub
Inloopspreekuur Dr. Jongerius (jngang Macharislaan)
Inloopspreekuur Dr. Blankenspoor
Bingo 55+: 9 sept.,21 okt.,18 nov.,16 dec. (4821556)
Peuter-, kleuter- en kinderzwemmen
Voetballen senioren / veteranen (Gerard Grevers)
 Koor Harmony (4821909)
Volleyballen (4821860)
Zangkoor Harmony

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

Donderdag

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








