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productiebegeleiding

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

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

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

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

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

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

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

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

TaalTotaal   Lindeboomlaan 49   6874 BP Wolfheze
T 06-50655777   E taaltotaal@planet.nl
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De redactie

Beste dorpsgenieters, 

- Colofon -

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

 Uitgave september 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 december 2015
 Inleveren kopij vóór 1 november 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.

Tot in het hart van ons dorp is deze zomer hard gewerkt aan de infrastrutuur. 
Tijdens de Dorpswandeling bleek dat de stoep aan de Sara Mansveltweg slecht 
begaanbaar was na het meermaals opbreken voor het leggen van leidingen en 
prompt werd de stoep opnieuw gelegd met gloednieuwe tegels! Weliswaar 5 cm 
hoger dan de vorige stoep, maar gelukkig hadden de stratenmakers ook opdracht 
om de opritten van de aanwonenden op te hogen.

Bewoners in de buurt van het spoor hadden een 
brief ontvangen over werkzaamheden aan het 
spoor met de belofte om geluidsoverlast zo veel 
mogelijk te beperken. Dus toen uw redacteur 
nachtelijke bouwwerkzaamheden hoorde, dacht 
hij meteen dat ze aan het spoor begonnen waren. 
Een nachtelijke fietstocht leerde echter dat dit 
heiwerkzaamheden waren aan het viaduct over 
de A12 die verbreed gaat worden.

Even later ging het werk aan het spoor van start: 
Een indrukwekkende stoet van machines was 
bezig met het zeven van de ballast (het grind), 
het vervangen van defecte bielzen en in dezelfde 
arbeidsgang werd alles weer netjes teruggelegd. 
En het schijnt dat er tegelijkertijd ook onderhoud 
aan de bovenleiding uitgevoerd werd. Groot 
onderhoud dus.

Tot slot blijkt Wolfheze niet alleen pet spoor en 
over de weg goed bereikbaar, maar ook vanuit de 
lucht: 18 parachutisten landden op het grasveld 
en in het maisveld achter Camping Lindenhof.

Wij wensen u veel leesplezier!
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De spagaat van Dorpsbelang

Het is soms best lastig. Moeten uitleggen dat je als bestuur van Dorpsbelang 
geen partij kunt en mag kiezen bij ontwikkelingen in het dorp. Of het nu gaat 
om de nieuwbouwplannen Wolfsheide en Willemsen Naaldhout, de 
herinrichting van de Wolfhezerweg, de plannen voor de ontwikkeling van het 
terrein van Pro Persona. Een aantal.

Elke ontwikkeling heeft zijn voors en tegens. Er spelen diverse belangen, er zijn 
veel meningen en ieder staat daar anders in. Zou Dorpsbelang daar partij in kiezen, 
dan doet ze het nooit goed. Dat leidt soms tot reacties dat Dorpsbelang niets doet 
en passief langs de zijlijn staat. Het is jammer dat er blijkbaar soms verwachtingen 
zijn die we als bestuur niet waar kunnen maken.

Kenbaar maken, initiëren, contacten leggen en onderhouden, het gesprek op(nieuw 
op) gang brengen, dat zijn belangrijke taken. Uiteindelijk zijn het de inwoners, 
bedrijven en organisaties zelf die tot een bepaald resultaat moeten komen. En dat 
is vrijwel nooit tot ieders tevredenheid.

Laten we als voorbeeld de herinrichting van de Wolfhezerweg nemen. De provincie 
Gelderland is beheerder van deze weg en houdt er een informatieavond in De 
Burcht over. Als Dorpsbelang trachten we zoveel mogelijk inwoners warm te 
maken om die avond bij te wonen. Er wordt geïnventariseerd welke voorkeuren er 
leven als het om die herinrichting gaat. De één wil klinkers, de ander asfalt, de één 
wil 50 km per uur, de ander in het hele dorp 30. Ga zo maar door. Het is niet aan 
het bestuur om te zeggen - ook niet op basis van zo’n avond - zo en zo moet het 
worden. Het is mooi als de beste oplossing uit de bus komt, maar ja, wat is de beste 
oplossing?

Hebben we als individuele bestuursleden dan geen mening? Natuurlijk wel, we zijn 
net zo goed inwoner van Wolfheze met onze eigen belangen, onze eigen gedachten 
en ons eigen individuele standpunt. Bij bestuursvergaderingen komen die ideeën 
over ontwikkelingen in het dorp, net als die van anderen die ons dat kenbaar maken, 
naar voren. Er is vrijwel nooit een eensluidende mening. Vervolg is wel een 
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gesprek of we ergens iets mee moeten of kunnen, bijvoorbeeld in 
communicatieve zin, een bericht op de website, een 
themabijeenkomst of discussieavond, het bevorderen en stimuleren 
van het contact tussen diverse partijen.

Het is prachtig werk, bestuurslid zijn van Dorpsbelang, maar soms moeilijk uit te 
leggen wat het inhoudt en wat Dorpsbelang als vereniging wel en niet kan.

Prachtige opkomst bij start Open Tafel en dorpswandeling

Het aantal aanmeldingen voor de start van de Open Tafel van Wolfheze in Het 
Schild en daaraan gekoppeld de dorpswandeling van Dorpsbelang Wolfheze 
overtrof eind mei de stoutste verwachtingen. Maar liefst 70 mensen schoven 
aan voor het drie gangendiner en zeker 50 mensen liepen aansluitend mee een 
rondje door de wijk en Het Schild.

In 2014 was al afgesproken dat de dorpswandeling van 2015 in het teken zou staan 
van Het Schild, het centrum voor blinden en slechtzienden. Het was dan ook
prachtig dat deze wandeling 
kon worden gecombineerd 
met de start van de Open 
Tafel. Een initiatief van Het 
Schild waarbij het 
restaurant elke tweede en 
vierde dinsdag van de 
maand wordt opengesteld 
voor inwoners van 
Wolfheze om voor een klein 
bedrag een drie gangendiner 
te nuttigen.

Insteek van het initiatief is 
om hierdoor de contacten 
tussen bewoners van Het 
Schild en andere inwoners 
van Wolfheze te 
bevorderen. Daarnaast hoopt de zorginstelling dat hiermee ook meer 
dorpsbewoners actief als vrijwilliger worden betrokken. Bijvoorbeeld door een 
wandeling met een bewoner, of door op andere manieren het onderlinge contact te 
versterken.
Maar liefst 70 mensen namen deel tijdens de start in mei. Anoushka Zijlstra, hoofd 

Directeur Edwin Frei van Het Schild heet de 70 mensen die 
deelnamen aan de eerste Open Tafel van Wolfheze van harte 
welkom. Het aantal aanmeldingen overtrof de stoutste 
verwachtingen.
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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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hotel & facilitaire dienst van Het Schild: "Dit overtreft onze stoutste 
verwachtingen. Ik was al blij geweest met 10 aanmeldingen. De 
samenwerking met Dorpsbelang en haar gekoppelde dorpswandeling 
heeft een fantastisch resultaat gehad."

Directeur Edwin Frei opende het diner met een kort welkomstwoord. Ook hij gaf 
aan deze opkomst niet verwacht te hebben. Aan het einde van zijn openingswoord 
citeerde hij een quote van Shakespeare: "Laten we eten, drinken en vrolijk zijn, 
want morgen kunnen we dood zijn." 

Op het menu stond kippensoep, Surinaamse nasi met saté, atjar en kroepoek en een 
vruchtenyoghurt. De bijbehorende drankjes werden dit keer geschonken door Het 
Schild. Er werd veel gepraat aan tafel en veel mensen waren aan tafel gaan zitten 
met niet alledaagse bekenden. De opzet was daarmee zeker geslaagd.

Na het menu liepen zo'n vijftig belangstellenden mee met de dorpswandeling. Ook 
in de hal van Het Schild hadden zich een flink aantal mensen verzameld om bij de 
tocht aan te sluiten.

Als eerste werd halt gehouden aan het begin van de Sara Mansveltweg. Onlangs lag 
de stoep daar open voor de aanleg van leidingen. Het terugleggen van het 
straatwerk is ronduit slecht uitgevoerd. De conclusie was dat - zeker door blinden 
en slechtzienden - beter over straat dan over de stoep kan worden gelopen. 
Fractievoorzitter Ton Erkens van de PvdA schreef driftig mee.

Tweede stop was de nieuwbouw van Wolfsheide. De bouw vordert gestaag en de 
verwachting is dat in het derde kwartaal de eerste woningen worden opgeleverd. 
Dit project was mede bedoeld om jongeren uit Wolfheze de mogelijkheid te geven 
in het dorp te blijven wonen, maar op een vraag daarover moest worden 
geconcludeerd dat met name jonge gezinnen van buiten Wolfheze de woningen 
gaan betrekken.

Aan de komst van nieuwe inwoners zitten ook positieve kanten. Het versterkt de 
basisschool en het verenigingsleven. Dat de nieuwbouw en daarmee de komst van 
nieuwe inwoners zou leiden tot meer winkels, is niet te verwachten. Daarvoor blijft 
het dorp te klein.

De spoorwegovergang was de derde halteplaats. In de aanpak van die overgang zit 
geen schot, ook al is die levensgevaarlijk. Zowel een onderzoek naar de 
bereikbaarheid van perrons, als geld spelen een rol in het verdere uitstel. "Er moet 
blijkbaar eerst een dode vallen voordat er iets gebeurt", zei één van de aanwezigen. 
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Dorpsbelang Wolfheze houdt op dit dossier de vinger aan de pols en 
is zeker niet blij met de hele gang van zaken.

Hierna ging de wandeling door het park en het gebouw van Het 
Schild zelf. Directeur Edwin Frei gaf aan dat Het Schild zich ook 
openstelt voor niet blinde, oudere inwoners van Wolfheze. Op dit moment staan 
zo'n 25 mensen op de wachtlijst. Om die te verkleinen, leeft het idee om een aantal 
woningen op het terrein bij te bouwen.

Binnen had een aantal bewoners van Het Schild zijn woning opengesteld voor 
bezichtiging. Het gaf een inkijk in een omgeving waar de meeste inwoners van het 
dorp nooit komen. De inkijk ontlokte bij een aantal aanwezigen de reactie dat ze 
zich snel wilden inschrijven.

De dorpswandeling werd in de oranjerie van Het Schild afgesloten met een drankje. 
Zowel het bestuur van Dorpsbelang als Het Schild kijkt terug op een zeer geslaagde 
avond.

De Open Tafel van Wolfheze is iedere tweede en vierde dinsdag van de maand om 
18.00 uur in het restaurant van Het Schild. De data voor 2015 zijn:
22 september / 13 oktober / 27 oktober / 10 november / 24 november / 8 december 
/ 22 december

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.

Inwoners van Wolfheze kunnen 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. Bellen met de 
receptie van Het Schild kan ook. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 
9.00 uur en 17.00 uur. Het telefoonnummer is 026 482 11 77.

Oosterbeek glasvezel, rest dorpen Renkum niet
Is er in Wolfheze behoefte aan snel internet, telefonie en tv via een 
glasvezelnetwerk? Die vraag had Wolfhezenaar Peter Peltzer via Facebook 
gesteld. Hij riep inwoners op om op www.renkumopglasvezel.nl aan te geven 
daar wel oren naar te hebben.

In Wolfheze is geen glasvezelnetwerk. Dat biedt snel internet, tv, en telefonie. 
Steeds meer plaatsen in Nederland krijgen of hebben zo'n hoogwaardig netwerk, 
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maar vooral kleine dorpen blijven vaak achter. Hoge kosten voor 
aanleg tegenover een relatief klein aantal gebruikers weerhoudt 
kabelaars vaak tot aanleg.

De gemeente Renkum blijft ver achter als het gaat om aanleg van 
glasvezel in alle plaatsen van de gemeente ten opzichte van andere gemeenten in 
Nederland. Zeker bij het bedrijfsleven bestaat steeds meer de behoefte aan stabiele 
netwerk- en internetverbindingen met een hoge capaciteit. Maar ook bewoners 
willen vaak graag een snelle internetverbinding.

Uit de peiling bleek dat ook in dorpen buiten Oosterbeek wel degelijk interesse is 
voor een glasvezelnetwerk. Toch legt Reggefiber alleen in de kern dit dorp een 
glasvezelnetwerk aan. Ook kantoren, winkels, bedrijven en instellingen worden 
aangesloten. Voor Reggefiber (eigendom van KPN) is het aanleggen van glasvezel 
in de andere kernen financieel onhaalbaar.

Het college van B&W van de gemeente Renkum kan zich voorstellen dat inwoners 
van de overige kernen eveneens op glasvezel willen worden aangesloten. Dit komt 
wellicht voort uit de behoefte aan hogere snelheden. KPN wil in de komende jaren 
in de behoefte aan snelle internetverbindingen voorzien. KPN legt glasvezel aan 
waar dat zakelijk gezien verantwoord is, en op andere plaatsen wordt het bestaande 
kopernetwerk de komende jaren opgewaardeerd.

www.renkumopglasvezel.nl

Inwoners van andere kernen kunnen hun belangstelling voor aansluiting op 
glasvezel kenbaar maken via www.renkumopglasvezel.nl. Deze website is onlangs 
op initiatief van de fractie van GemeenteBelangen ontwikkeld. Veel animo kan 
Reggefiber wellicht op andere gedachten brengen. Maar de gemeente kan 
Reggefiber daartoe niet dwingen.

Bleef in eerste instantie de reactie uit Wolfheze wat achter, na de oproep van Peter 
Peltzer heeft het dorp flink gereageerd. Op dit moment scoort Wolfheze 
procentueel zelfs het hoogst van alle dorpen waar geen glasvezel wordt aangelegd.

Kerstboom onthuld op 15 december
Bij het uitkomen van deze Wolfskreet duurt het nog een paar maanden maar 
toch, beter te vroeg aangekondigd dan helemaal niet. We ontsteken de lichtjes 
in de kerstboom op het Dorpsplein dit jaar op dinsdag 15 december.
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Julio en Patrick Merino

Openingstijden:
Elke dag van 10.00 tot 22.00 uur
Vanaf 1 oktober maandagen gesloten

Julio en Patrick Merino
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De boom komt dit jaar uit het dorp zelf. Het is een flinke joekel die 
in de tuin aan de Wolfhezerweg 51 groeit. Van kersverse 
Wolfhezenaren Jolina en Menno kreeg Dorpsbelang een mail: “Als 
nieuwe bewoner van Wolfheze en inmiddels ook lid van 
Dorpsbelang heb ik de volgende vraag. Ik heb begrepen dat er 
jaarlijks een kerstboom op het dorpsplein staat, een fantastisch initiatief en heel 
gezellig, lijkt me zo. Nu wil het toeval dat er in onze tuin een fantastisch mooie 
kerstboom staat, welke helaas moet wijken daar hij richting de fundering van de 
garage loopt. Het lijkt ons een mooie bestemming voor deze boom om als 
kerstboom voor het dorp te fungeren! Wat is er nu mooier dan een kerstboom uit 
eigen dorp in plaats van een boom uit de natuur te moeten halen.”

Na bezoek en overleg is besloten dit project door te zetten. Er komt wel heel wat 
bij kijken. De boom staat zodanig dat laten omvallen bij het omzagen niet mogelijk 
is. De risico’s zijn dan te groot. Er zal een grote takelwagen aan te pas komen om 
de boom vakkundig van z’n huidige plaats te krijgen.
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Tel: 06 28 62 26 85

Balijeweg 24
Wolfheze

Zwanensingel 3
Velp
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Uitbreiding seniorensport in Wolfheze 

De vereniging 50+ Sport en Spel gaat vanaf maandagochtend 31 augustus met een 
kleine groep leden in de gymzaal aan de Balijeweg sporten en bewegen. 
Wolfhezenaren, die belangstelling hebben om mee te doen, zijn van harte welkom. 
Het is een gemengde groep, dus zowel mannen als vrouwen kunnen zich aansluiten. 
De trainingen duren een uur en worden gegeven door Helma Bod, die 
gediplomeerd is voor ‘Meer bewegen voor ouderen’. De trainingen beginnen met 
een ‘warming up’ van ongeveer 20 minuten, waarbij de spieren soepel worden 
gemaakt. Daarna volgen trainingen en wedstrijdjes met afwisselende balsporten, 
elke week iets anders. Aan het einde worden de spieren weer ontspannen tijdens de 
‘cooling down’. 

De trainingen zijn niet alleen een sportief, maar ook een sociaal gebeuren. 
De eerste training van Helma Bod voor de maandagochtendgroep begint op 
31 augustus om 9.00 uur in de gymzaal bij de basisschool aan de Balijeweg. 
Naast deze nieuwe groep bestaat in Wolfheze al langer een exclusieve damesgroep, 
die op dinsdagochtend van 9.30 tot 10.30 uur in de gymzaal Balijeweg sport. 
Voor belangstellenden biedt de vereniging 50+ Sport en Spel de eerste twee 
trainingen in september gratis aan als proef. Het normale lidmaatschapstarief 
bedraagt  € 54 per half jaar. 

Voor meer informatie: zie www.50plussportenspel.nl, of  bel met de voorzitter: 
Martijn Oomkes, tel. 026-3392782. 

Nachtelijke werkzaamheden aan het spoor!
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Cliënten geven Het Schild een fantastische beoordeling!

Het Schild heeft meegedaan aan een officiële meting van de tevredenheid van 
zijn cliënten. Het resultaat is om trots op te zijn! De cliënten zijn dusdanig 
tevreden, dat het onafhankelijke, gecertificeerde onderzoeksbureau geen 
verbeterpunten meer kon vinden. In april bleek in een landelijk onderzoek 
ook al dat medewerkers van Het Schild meer dan tevreden zijn - Het Schild 
kwam landelijk uit de bus als één van de beste werkgevers in de zorg - en nu 
blijkt dus dat cliënten Het Schild ervaren als een uitstekende zorginstelling!

Eerder dit jaar werd het onderzoek uitgevoerd door bureau De Bok uit Franeker. 
Dat bureau is gecertificeerd om het landelijk gestandaardiseerde onderzoek naar 
cliënttevredenheid in zorginstellingen (de zogeheten de CQ-index) uit te voeren. 
Alle zorginstellingen in het land zijn verplicht om elke twee jaar dit onderzoek te 
houden. Het bureau hield in Het Schild steekproefsgewijs met de helft van de 
cliënten met een verblijfsindicatie een vraaggesprek. Daarin kwamen alle aspecten 
van het wonen, de zorg en dienstverlening en de service in Het Schild aan de orde. 
Hierbij valt te denken aan de ervaren veiligheid, deskundigheid van het personeel, 
de maaltijden, de activiteiten en de woningen in Het Schild. 

Enorm compliment

Directeur Edwin Frei: "Dit is een enorm compliment voor al onze mensen die elke 
dag voor de cliënten klaar staan, onze medewerkers en niet te vergeten onze 
vrijwilligers. We lopen hier te glunderen! Onlangs kwamen we als één van de beste 
werkgevers in de zorg naar voren en nu dit prachtige resultaat. Natuurlijk wordt het 
nu lastig om zo'n optimale positie vast te houden, laat staan om ons nog verder te 
verbeteren. Maar dat laatste gaan we natuurlijk proberen! We gaan nu niet tevreden 
achterover leunen".

Schuift u ook gezellig aan bij de Open Tafel van Wolfheze?

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 
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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.

Brandweer thema-avond op 13 oktober

Op donderdag 13 oktober is de brandweer te gast bij de Open Tafel Wolfheze en 
wordt u door hen geïnformeerd over brandveiligheid en wat de lokale brandweer 
zoal voor u kan betekenen.

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.

Wilt u weten wat er op het menu staat? Of wilt u meer informatie over de Open 
Tafel? Kijkt u dan op http://www.hetschild.nl/open-tafel-van-wolfheze

Wist u dat...

·  Een korte impressie van Het Schild in oktober op RTL4 te zien is? Het filmpje 
zal na de uitzending ook op de website van Het Schild te bekijken zijn.

· 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 ook al enige tijd 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?



- 18 -

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 jezelf regelmatig voorbij
Wil je ontspanning en balans in je leven

Rebalancing kan je hierbij helpen
Je ontspant en laat gedachten los

Rebalancing sessies en massages
Oktober ACTIE: massage 1 uur voor  € 30,00

www.tobalanz.nl
06-54778278

Trudy Boer
Heelsumseweg 49

Wolfhezetobalanz@gmail.com
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Gemengd koor “Harmony”
 terug in Wolfheze!

Na een aantal jaren gerepeteerd te hebben in 
Oosterbeek, repeteert gemengd koor Harmony 
vanaf september 2015 weer in Wolfheze.

“Weer” in Wolfheze, want in Wolfheze liggen de roots van het koor. Harmony 
werd opgericht in 1998 en repeteerde in de kerk op het terrein van ziekenhuis 
Wolfheze.

Na een aantal jaren verhuisden de repetitieavonden noodgedwongen naar 
Oosterbeek, waar jaren lang en met veel plezier werd gezongen.

Het koor staat alweer zo’n tien jaar onder de enthousiaste leiding van José Brands. 
José is afgestudeerd aan het conservatorium, waar zij piano en zang studeerde. Al 
meer dan 30 jaar geeft zij zangles, workshops én (bege)leidt ze meerdere koren.

Het repertoire van Harmony is moeilijk onder één noemer te vangen. Van oude 
volksmuziek, via klassiek repertoire naar de moderne tijd. Van Engels, via 
Nederlands tot Zweeds en Russisch. Van relatief eenvoudig tot best wel lastig. 
Kortom: zo’n beetje van alles wat, maar nooit eentonig.

En nu keert het koor dus terug naar Wolfheze, waar op woensdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur wordt gerepeteerd in de Burght. Het nieuwe seizoen begint op 2 
september. Nieuwe zangers en zangeressen zijn van harte welkom. En zeker voor 
de inwoners van Wolfheze een uitgelezen kans om het dicht bij huis eens te proberen.

Heb je altijd al willen zingen, maar kwam het er niet van? Het je ooit gezongen, en 
wil je dat weer oppakken? Zing je al, maar wil je dat vaker doen? Kom het 
proberen! Beleef plezier aan zingen én versterk ons koor!

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Ruud Lambregts, voorzitter 
Harmony. Telefoon: 06 575 94 276 (na 17.00 uur), E-mail: lamlent@chello.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

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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     Enthousiaste rij-instructeur biedt 
leerlingen met autisme rust en vertrouwen

De Wolfskreet gaat ditmaal op bezoek bij Jacco 
Schlingmann. De levendige dorpsgenoot sleepte een 
tijdje terug de klASSe Award in de wacht. Die reikt het 
Samenwerkingsverband Autisme Gelderland uit aan 
iemand in de provincie die zich op eenautismevriendelijke manier heeft 
ingezet voor mensen met autisme. 

Wie ben je? “Een echte Wolfhezenaar. Toen 
ik 1 jaar oud was, zijn mijn ouders en ik op de 
Lindeboom komen wonen. De huizen waren in 
1967 net nieuw opgeleverd. In die tijd zat er 
een bakker in het dorp die Schoenmaker heette 
en een schoenmaker die Bakker genaamd was. 
Over het verleden van het dorp kan ik dagen 
blijven praten!”

Wat is je beroep? “Rij-instructeur. Ik geef rijles aan mensen met autisme. Dat is 
mijn specialisatie, daar heb ik me helemaal op toegelegd. Ik heb ook mijn eigen 
lesmethode geschreven. Verder is autisme herkenbaar voor mij, want ik heb zelf 
ADHD. Als iemand bijvoorbeeld tijdens de les met zijn vinger tegen het stuur zit 
te tikken, heb ik een idee wat daar achter kan zitten: diegene zit niet in het moment. 
Is bijvoorbeeld in gedachten nog bezig met opstaan of de afwas. Dus dan informeer 
ik daar naar. Ik denk dan niet dat iemand een tic heeft.”

Hoe heet je bedrijf? “Ja, de naam is niet mis te verstaan: Autorijschool Blik op 
autisme.” De site is blikopautisme.nl.”

Hoe is het idee voor je bedrijf ontstaan? “Gedurende tien jaar was ik 
privéchauffeur. Toen kwam ik erachter dat er vraag bestaat van mensen met 
autisme naar een rij-instructeur die hen begrijpt. Veel instructeurs geven namelijk 
aan dat ze deze groep les kunnen geven, maar het is echt een hele andere tak van 
sport. Dus dat is mijn focus geworden. En toevallig wil de gemeente Renkum ook 
nog eens de eerste autismevriendelijke gemeente van ons land worden, dus dat sluit 
mooi aan. En wist je dat Omroep Gelderland pas een item heeft uitgezonden over 
mijn autorijschool?”
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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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Werk je alleen? “Nee, ik heb heel veel contact met verschillende 
mensen. Allereerst mijn (mogelijke) leerlingen, maar ook hun hun 
ouders en begeleiders bijvoorbeeld. Mensen wonen namelijk vaak in 
een groep in een instelling. Daarnaast ben ik lid van de redactie van 
Zorgnet ADHD & ASS bij Volwassenen Radboud UMC in 
Nijmegen. Dit netwerk zet zich in voor een betere voorlichting over autisme en 
ADHD.”

Wat trekt je aan in dit beroep? “Ik vind het fijn om mensen te helpen bij het 
behalen van hun rijbewijs, doe mijn uiterste best om ze te begrijpen. Soms hebben 
ze al van een ander instructeur te horen gekregen dat ze hun rijbewijs nooit zullen 
halen, maar daar ben ik dan helemaal niet zo zeker van. Rust en vertrouwen zijn 
mijn uitgangspunt. Zo dadelijk ga ik naar het station. Daar heb ik afgesproken met 
een jongen uit Amsterdam. Die reist hierheen voor les omdat hij denkt begrip te 
vinden. Getuige het boekje dat hij heeft geschreven, ‘Alleen met mijn wereld, hoe 
ik leerde leven met mijn autisme’ heeft hij dat idee niet erg vaak.

Coachingsvaardigheden voor mijn leerlingen vind ik heel belangrijk. Vaak hoor ik 
van begeleiders dat mijn lessen het gedrag van leerlingen beïnvloeden. In de auto 
houden we als het ware bezig met sociale levensoefeningen. Op een bepaald 
moment komt bij het lessen altijd frustratie om de hoek kijken. Een leerling weet 
bijvoorbeeld precies wat hij moet doen op een gelijkwaardige kruising in 
Wolfheze, maar het is niet vanzelfsprekend dat hij ook snapt wat van hem wordt 
verwacht op zo’n kruispunt in Oosterbeek. Als mijn leerling zich in een vertrouwde 
omgeving voelt, dan komt de stress eruit. Bijvoorbeeld door een huilbui. Daarna 
verlopen de stappen altijd veel gemakkelijker.”

Hoe zou je je stijl omschrijven? “Een potentiële leerling op zijn of haar gemak 
stellen is mijn streven. Als iemand contact met mij opneemt voor les, begin ik met 
een kennismaking in zijn vertrouwde omgeving. We gaan dan niet meteen de weg 
op, maar we onderzoeken of het klikt tussen ons. Misschien bekijken we tijdens 
zo’n eerste ontmoeting als eerste stap de auto en gaan erin zitten. Maar als we geen 
aansluiting hebben, dan beginnen we er niet aan. 

Ik bied ook geen pakketten aan. Expres niet. Een pakket kan suggereren dat het 
rijbewijs binnen dat aantal lessen moet worden behaald, en dat geeft druk. Dat wil 
ik niet.Nazorg  staat eveneens  op het programma. Daar hebben veel mensen met 
autisme vaker behoefte aan. Dan help ik ze om zich zekerder te voelen, ook nadat 
ze hun rijbewijs hebben gehaald. Zo ben ik pas geleden naar een buurtschap in de 
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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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Achterhoek geweest omdat een vrouw problemen had met parkeren 
bij de oefenzaal van de fanfare. Alleen al door met haar mee te 
rijden, slaagde ze er probleemloos in de auto neer te zetten.  Maar 
begrijp me goed: ik houd niet van pamperen. Mensen moeten zelf 
stappen zetten.”

Ben je al lang rijcoach? “Ik doe dit nu sinds drie jaar.”

Sinds wanneer woon je in Wolfheze? “Sinds enkele jaren weer. De ene week met 
mijn twee kinderen en de hond, de andere week alleen.”

Waarom? “Dat is wel grappig: Mijn moeder is enkele jaren terug hertrouwd. 
Daardoor kwam het huis waar zij sinds jaren woonde leeg te staan en ben ik er weer 
in getrokken.”

Heb je ook klanten in Wolfheze? “Nee, momenteel niet, maar ik heb een tijdje 
terug wel een dorpsgenote zonder autisme les gegeven en inmiddels heeft ze haar 
rijbewijs gehaald. Meestal komen leerlingen bij mij via persoonlijk begeleiders, 
coaches, psychologen en artsen. Ik sta ook altijd in contact met het netwerk om een 
leerling heen.”

Heb je nog wensen? “Heel graag ontvang ik subsidie van het Innovatiefonds. Voor 
het project START! leren autorijden met autisme tijdens het laatste jaar van je 
vakopleiding. Vóór 30 oktober hoor ik of ik het krijg….”

Ingrid Damen

Straatfeest Lindeboomlaan

Een korte foto-impressie van het straatfeest aan de Lindeboomlaan met 50 volwassenen en 25 
kinderen. Met een hoofdrol voor de zelfgebouwde houtgestookte pizzaoven van Sacha en Emmie.
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De Dierenweide van
Pro Persona

krijgt een ander gezicht

De Dierenweide op het terrein van Pro Persona stond jaren garant voor een mooie 
weide met goed verzorgde dieren.  Geiten, walibi’s, kippen en kalkoenen bevolkten 
de weide grenzend aan het gebouw Triade. De Dierenweide zou een onderdeel 
moeten zijn van de Dagbesteding in Wolfheze, 
maar het animo onder de cliënten was niet groot 
en er waren dus nauwelijks cliënten te vinden die 
wilden meehelpen. Wel waren er een aantal 
vrijwilligers die de zorg voor de dieren op zich 
hadden genomen. Niet altijd een even 
gemakkelijke taak, want het aantal vrijwilligers 
bleef beperkt én het ging om zorg voor dieren, 7 
dagen per week en gedurende alle jaargetijden, dus ook als het vroor en op dagen 
dat het stormde en regende. Maar, de vrijwilligers waren altijd van de partij. En niet 

te vergeten de weekenden, want ook dan was er 
verzorging nodig. De vrijwilligers hebben 
meermalen aangegeven dat deze taak wel erg 
zwaar werd. 

De Dierenweide in deze omvang en met zoveel 
zorgvragende dieren voor een beperkte groep 
vrijwilligers is niet te doen. Als 

dagbestedingsproject hebben we het niet meer opgenomen in ons aanbod. Ook is 
besloten voor de dieren een ander onderkomen te zoeken. De vrijwilligers van de 
Dierenweide kennen de dieren als geen ander en met hen zijn we op zoek gegaan 
naar passende onderkomens voor de dieren. Inmiddels hebben we voor de meeste 
geiten en walibi’s een andere geschikte plek 
gevonden. We zijn de vrijwilligers die jaren 
gezorgd hebben voor de dieren zeer erkentelijk 
voor hun goede zorg, van het begin tot het einde. 

In goed overleg met de Cliëntenraad en de 
Familieraad van Wolfheze zijn we gekomen tot 
een andere invulling voor dieren op het terrein in 
Wolfheze. We stellen de grond van de Dierenweide beschikbaar aan houders van 
grazende dieren, zodat er wel dieren op het terrein in Wolfheze zijn, maar de 
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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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“Ik doe het zo”!

Het groepsmaatschappelijk werk Renkum van Solidez biedt in het najaar van 
2015 de sociale weerbaarheidscursus “Ik doe het zo” aan voor kinderen tussen 
de 9-12 jaar.

Wilt u ook dat uw kind steviger in zijn schoenen komt te staan, weerbaarder word, 
beter met zichzelf en andere kinderen kan omgaan en meer zelfvertrouwen 
ontwikkeld? Geef uw kind dan op voor de cursus “Ik doe het zo”! 

Kinderen die zich onzeker voelen hebben vaak de neiging zich stil te houden of om 
zich te overschreeuwen. Hoe dan ook, ze voelen zich niet prettig bij de manier 
waarop ze het aanpakken. Het leren omgaan met boosheid, kritiek, het stellen van 
grenzen, het kunnen omgaan met tegenslagen en het vergroten van het 
zelfvertrouwen speelt daarin een grote rol. In de cursus wordt gewerkt met spel, 
rollenspel, kringgesprek en een wekelijkse thuis opdracht. Het kind krijgt zo meer 
zicht op zijn eigen gedrag en de reacties hierop van andere kinderen. Voordat de 
cursus start is er een kennismakingsgesprek met het kind en ouders/verzorgers. 
Voor de ouders is er een bijeenkomst met informatie over de inhoud van de cursus 
“Ik doe het zo”, de werkwijze en over hoe kinderen te helpen weerbaarder te 
worden. Er zijn 10 bijeenkomsten van 1 ½ uur. De groep bestaat uit 8 kinderen van 
9-12 jaar. Er zijn geen kosten verbonden aan de cursus. Bij voldoende aanmelding 
start de cursus vanaf 19 oktober  in Buurtcentrum De Hucht in Heelsum op 
maandagmiddag na schooltijd.

Voor informatie en aanmelding:Algemeen Maatschappelijk werk Renkum  
Solidez: 0317- 468825,  Email: amwgroepswerk@solidez.nl

verantwoordelijkheid voor de verzorging en het welzijn van dieren bij de eigenaar 
van de dieren ligt. Waar mogelijk worden cliënten betrokken bij de verzorging. 

Zo blijft de Dierenweide in een andere vorm  bestaan. Op dit moment zijn er 
schapen te zien in de Dierenweide en de wandelaar over ons  mooie terrein heeft 
vast opgemerkt dat er inmiddels ook op andere plekken schapen en pony’s grazen!

Hans van Luttikhuizen, coördinator vrijwilligerswerk bij Pro Persona te Wolfheze 
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Hubo Willemsen

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

www.hubowillemsen.nl

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

In Wolfheze bezorgen wij gratis aan huis
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De historie van korfbalclub “Animo” te 
Wolfheze.

 “Welkom Thuis” stond er op 2 mei bij de toegang naar 
Wolfheze. En zo voelden de honderden oud-leerlingen van 
de jubilerende basisschool het ook. Het was een hele 
drukte van elkaar enthousiast begroetende tijdgenoten.

Op die dag werd ook een geschiedenisbundel over de voormalige 
korfbalvereniging Animo uitgebracht. Veel oud-leerlingen uit de periode tot 1975, 
toen de club werd opgeheven, zijn lid geweest en zij verdrongen zich om de 
Animo-Bundel af te halen. In slechts enkele uren tijd werden ruim 100 boekjes 
uitgereikt en konden veel oud-leden op de lijst, die ca.150 oud-leden gaat tellen, 
bijgeschreven worden. 

De 75 pagina’s tellende Bundel met veel groeps- en andere foto’s, waarop men 
zichzelf en de toenmalige generaties zal herkennen, omvat niet alleen de 
geschiedenis van het 40-jarig bestaan van de club (1935-1975), maar besteedt ook 
aandacht aan de nog oudere ontstaansperiode van het korfbal in Wolfheze en de 
direct na de bevrijding op de Stichting ontstane voetbalvereniging “Wolfheze”. 
Omdat er veel namen en adressen en dorpswetenswaardigheden worden vermeld is 
de uitgave eveneens een beetje algemene historie van Wolfheze geworden.  Omdat 
velen op 2 mei nog onbekend waren met het onderzoek en de inhoud van de 
Bundel, en dus geen gelegenheid hadden om hun herinneringen en reacties in te 
brengen, wordt overwogen om nog een supplement te maken met een soort 
bloemlezing van alles wat men nog kan aanbieden  Naar het idee van de  reeds in 
de Bundel opgenomen bloemlezing, maar dan in een wat bredere context van de 
algemene dorpshistorie in die periode. Achterin de uitgereikte Bundels is een 
aanmoediging gelegd. Er zijn alweer herinneringen en ook foto’s verzameld.

De samenstellers Cor Janse en Barta Hekman, beiden geboren en opgegroeid aan 
de Heelsumseweg, zijn - mede op grond van eerder onderzoek en uitgebreide 
documentatie – ingevoerd in het dorpsbestaan ven die tijd. Zij zien de Bundel als 
een hommage aan hun gelukkige jeugd in het dorp. Daarom is de Bundel gratis 
voor oud-leden en enkele euro’s voor andere belangstellenden. 

Apollostraat 5, 6991GW  Rheden. E-mail: baco@hetnet.nl; Telf. 026 4951033.
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Hebt u al een rookmelder in uw huis?

Hopelijk komt het bij u thuis nooit zover als op deze foto. Maar, u hebt deze zomer 
nog kunnen lezen, hoe hier 
vlakbij, een kapitale boerderij 
in het Binnenveld door de 
bliksem werd getroffen en in 
brand vloog.
Dat is wellicht nooit helemaal 
te voorkomen, maar wel de 
gevolgen daarvan. Hoe? En 
hoe kan een rookmelder het 
verschil maken?

Rookmelders redden levens, die kreet heeft u vast a l eens gehoord. 
De brandweer heeft een dringende oproep gedaan en w il dat in alle 
woningen een werkende rookmelder wordt geplaatst. Dit zal het aantal 
doden en gewonden door brand sterk laten dalen. De aandacht voor 
brandveiligheid en adviezen over het vluchten en na tuurlijk het 
plaatsen van werkende rookmelders blijft een belang rijk onderwerp. 
Hebt u er al eens over nagedacht hoe de situatie bi j u thuis is 
geregeld? En hebt u al een rookmelders hangen?

Indien u zelf niet in staat bent om de 
rookmelder te plaatsen, dan kunnen wij 
dat voor u regelen. Een van onze 
adviseurs komt bij u thuis kijken waar en 
hoeveel rookmelders nodig zijn.  U hoeft 
alleen maar contact op te nemen met de 
Nederlandse Brandwonden Stichting via 
tel. 0251- 275590.

Samen voor brandveiligheid, dat wilt u 
toch ook? 

Of kijk op onze website:

https://brandwondenstichting.nl/brand-voorkomen/woningbranden-voorkomen
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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

Het artikel gaat dit keer over een man die een héél 
belangrijke rol heeft gespeeld in het onderzoek naar de 
geschiedenis van Oud-Wolfheze zoals die nu aan ons 
bekend is. Hij heeft dit onderzoek heel dicht bij de bron 
kunnen doen, want hij heeft bij het Rijksarchief 
Gelderland in Arnhem gewerkt, het huidige Gelders 
Archief. Bij het raadplegen van andere bronnen, 
bijvoorbeeld die van de gemeente Renkum, heeft hij 
bovendien geen last gehad van de oorlogsschade die deze 
archieven later, in WO II, hebben opgelopen waarbij 
belangrijke informatie verloren is gegaan. Het is daarom geheel terecht dat de 
gemeente Renkum heeft besloten om, op ons voorstel, in Wolfsheide, de mooie 
nieuwe wijk in Wolfheze, een straat naar deze man te noemen: de Albert 
Oltmansweg.
De Duizendjarige Den heeft hem hier zien rondzwerven en Ulbe heeft hem in 
1975 leren kennen door zijn mooie boekwerkje over Oud-Wolfheze.

Aflevering 47: Albert Oltmans, de onderzoeker naar Oud-Wolfheze.

Albert Oltmans wordt geboren op 15 april 1877 in Leeuwarden. Als hij 25 jaar oud 
is gaat hij op het Rijksarchief te Assen werken en hij is daar werkzaam van 1902 
tot 1919. Daarna komt hij naar Gelderland, want op 1 november 1919 wordt hij 
benoemd tot commies bij het Rijksarchief Gelderland te Arnhem en op 1 mei 1925 
wordt hij bevorderd tot hoofdcommies.
Hij gaat in Oosterbeek wonen, eerst in de Weverstraat en later aan het Zaaijerplein. 
In februari 1925 verhuist hij naar de Passavantlaan in Arnhem. Vijf jaar later krijgt 
hij echter een kwaal die hem ongeschikt maakt voor de archiefdienst en met ingang 
van 1 mei 1931 wordt hij eervol ontslagen. Hij verhuist in maart 1932 naar 
Haarlem, waar hij op 11 oktober 1938, slechts 60 jaar oud, overlijdt.
Zijn collega Martens, die tien jaar met hem heeft samengewerkt, beschrijft hem in 
het Nederlandsch Archievenblad van 1938-1939 op de volgende sympathieke 
manier:   ‘OLTMANS was een goed archiefambtenaar en een harde werker. Met 
plichtsbesef en toewijding heeft hij zijn taak vervuld. Hij was een ouderwetsch man, 
in den goeden zin. Een ouderwetsch archivaris was hij echter niet: aan het 
Drentsche archief had hij een goede leerschool gehad, waar hij met de moderne 
inzichten op het gebied van archiefbeheer vertrouwd was geraakt. Zoowel in 
Drente als in Gelderland heeft hij veel gepubliceerd op het gebied van de 
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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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Het boekje van Albert Oltmans uit 1922. Als u 

deze versie nog ergens te pakken weet te krijgen 

heeft u erg veel geluk.

Martens zegt het geheel juist: Albert Oltmans heeft niet voor niets geleefd en 
gewerkt!

Als ik op 25 april 1975 mijn eerste huis in Wolfheze aan de Lawijckerhof 8 koop, 
kan de overdracht ‘pas’ op 1 juli plaats 
vinden. Twee maanden is eigenlijk een 
korte periode, maar het is een lange tijd als 
je vol bent van je nieuwe huis, maar er nog 
helemaal niets mee kan doen.Die periode 
tot 1 juli benut ik daarom maar om 
Wolfheze en omgeving goed te verkennen 
en te kijken wat ik van de geschiedenis 
van mijn nieuwe dorp te weten kan 
komen. Bij Boekhandel De Slegte in 
Arnhem kom ik in het antiquarisch 
gedeelte het boekje van Oltmans ‘Het 
Landgoed Wolfhezen - een verdwenen 
dorp’ tegen en ik ben in de zevende hemel 
met de aankoop hiervan. In één klap heb 
ik de geschiedenis van Oud-Wolfheze in 
beeld en ook de ontstaansgeschiedenis van 
het nieuwe dorp wordt er kort in 
beschreven.

Aan mijn ruim tienjarige samenwerking met OLTMANS bewaar ik een aangename 
herinnering. Het ontijdig afbreken van zijn werkzaamheid heb ik ten zeerste 
betreurd. Wij mogen er ons van overtuigd houden, dat deze stille, bescheiden 
werker niet voor niets heeft geleefd en gearbeid.’

plaatselijke geschiedenis. Hij bezat de gave om zijn stof aangenaam 
in te kleeden. Behalve tal van krantenartikelen, die het publiek gaarne 
las, verschenen van zijn hand bijdragen in verschillende periodieken, 
waarvan ik noem den Drentschen volksalmanak en de Bijdragen en 
Mededeelingen der vereeniging Gelre.
Van 1907 dateert een werkje van zijn hand over de gemeente Assen. 
De omgeving van Oosterbeek, waar hij enkele jaren gewoond heeft, 
gaf hem tal van historische opstellen in de pen en bovendien een merkwaardig 
boekje, dat in 1922 verscheen: het landgoed Wolfhezen, een verdwenen dorp.Aan 
vele archiefinventarissen heeft hij medegewerkt en bovendien heeft hij er eenige 
zelf vervaardigd.



- 38 -



- 39 -

In hetzelfde jaar schrijft hij in dat tijdschrift nog een artikel met als titel ‘De Strijd 
tegen de Wolven op de Veluwe 1).’, waarin uiteraard ook naar Wolfheze wordt 
verwezen.  De 1). achter de titel doet vermoeden dat er één of meerdere artikelen 
op zullen volgen, maar daar moet door mij nog onderzoek naar worden gedaan.

Wij zijn Albert Oltmans erg veel dank verschuldigd voor het gedegen onderzoek 
dat hij in het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw heeft gedaan naar de 
geschiedenis van Oud-Wolfheze en de heel aantrekkelijke manier waarop hij de 

uitkomsten van dit 
onderzoek heeft 
gepresenteerd in het 
boekwerkje uit 1922. 
In alle latere 
publicaties over 
Wolfheze wordt hier 
dankbaar gebruik 
van gemaakt en 
wordt zijn boekje als 
bron genoemd. Het is 
daarom geheel 
terecht dat een straat 
naar hem wordt 
genoemd in de 
nieuwe wijk 

Wolfsheide in Wolfheze. Daarmee wordt bovendien weer een straat in Wolfheze 
voorzien van een historische achtergrond/betekenis, zoals elke straat in Wolfheze 
tot nu toe heeft.

In Oltmans boekwerkje staat deze heel oude foto uit ong. 1860 van de 

Boerderij/Uitspanning Wolfhezen (op de plek van het huidige 

Bilderberghotel Wolfheze). Deze foto is ongetwijfeld gemaakt ten tijde van 

de grote Zendingsfeesten die er toen vlakbij plaats hebben gevonden.

In het tijdschrift ‘Bijdragen en Mededeelingen der vereeniging Gelre’ van 1923 
schrijft Oltmans daarna een interessant artikel van negen pagina’s met de titel ‘De 
kerken te Wolfhezen en te Heelsum in het Kerspel Wolfhezen’.

In 1986 wordt het boekje heruitgegeven ter gelegenheid van de wisseling , tevens 
verhuizing, van boekhandel P.J. Romijn te Oosterbeek, waarbij Het Drukhuis 
Oosterbeek het druk- en bindwerk verzorgd. In deze heruitgave ontbreken echter 
de mooie oude foto’s en tekeningen. Alleen de twee kaarten staan er in.

Het boekje van 30 bladzijden, voorzien van 12 mooie foto’s en 
tekeningen en 2 kaarten, is in 1922 uitgegeven door de firma G. Romijn te 
Oosterbeek, de bekende boekhandel die helaas is verdwenen.
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Het gedeelte op een proceskaart uit 1553 dat door Oltmans voor een burcht is 
aangezien blijkt in het onderzoek een ander soort vestingwerk, namelijk een aarden 
schans. Deze vierkante schans ligt op een plateau (15 x 15 meter), dat door water 
is omgeven en heeft op de vier hoeken ronde uitstulpingen die rondeel worden 
genoemd. Op deze uitstulpingen is dit model schans versterkt met houten 
schanskorven, waarachter het geschut schuilging. 

Oltmans maakt deze schetstekening van Oud-Wolfheze zoals dat er omstreeks 1500 volgens hem uit 
moeten hebben gezien. De kerk met pastorie aan de Heerweg, de verspreide boerenhoeven en 
schaapskooien, de graanmolen aan de Wolfhezerbeek en de burcht (Hof Wolfhezen) met slotgracht 
en oprijlaan naar de Heerweg. Deze burcht blijkt dus echter een schans te zijn geweest.

Op Oltmans verhaal uit 1922 waar we zo dankbaar voor zijn, is wel een 
belangrijke correctie noodzakelijk. Hij spreekt namelijk in het gebied van 
Oud-Wolfheze van een burcht met vier hoektorens, een oprijlaan en een 
gracht die de burcht (de Hof Wolfhezen) omspoelt en die gevoed wordt 
door de Wolfhezerbeek. Op basis hiervan heeft de Burchtlaan ook zijn naam 
gekregen en heet ons dorpshuis ook De Burcht. Een studie naar de geschiedenis van 
Oud-Wolfheze en een onderzoek ter plekke door de afdeling Historische Geografie 
van het DLO-Staring Centrum te Wageningen in 1996 maakt dat alle tekst 
betreffende deze burcht (de Hof Wolfhezen) een wijziging moet ondergaan.
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Oltmans plaatst in zijn boekje ook deze foto van de situatie bij 

Hotel Wolfheze met de mooie bocht die de Wolfhezerweg 

richting de Utrechtseweg daar maakt.

Ook roept Oltmans bij ons de vraag op waar hij de naam Macharis voor een knecht 
van Johan Stratius vandaan heeft gehaald, want latere onderzoekers zijn deze naam 
nergens tegen gekomen. Oltmans vertelt in zijn boekwerkje royaal over het proces 
tussen Anna Droechscherer van het Wildforstergoed en Doctor Johan Stratius.
Hij schrijft o.a.: ‘En wanneer Dr. Stratius met zijn trouwen knecht, Macharis, in 
zijn brabantschen wagen er 
op uittrok, maakte hij 
meermalen van den weg 
gebruik’.

Hoe Oltmans aan de naam 
van deze knecht van Dr. 
Stratius komt is niet 
duidelijk. In het processtuk 
komt deze knecht nergens 
voor en in geen van de 
beschikbare archivalia is 
deze naam tot nu toe 
opgedoken. 

Ook hier werd weer het 
boekje van Oltmans gebruikt, toen men een historische naam voor een nieuwe 
straat in Wolfheze zocht en zo is na de oorlog de naam Macharislaan ontstaan. 

Na de verwoesting van Oud-Wolfheze in het voorjaar van 1585 is 
deze schans niet meer van nut en wordt niet meer gebruikt. Op kaarten uit de 17e

en 18e eeuw wordt deze schans nog het Stratius Rondeel genoemd (kaarten van Van 
Geelkercken uit 1666 en van Klinkenberg uit 1756). Langzamerhand verdwijnt hij 
echter ook van de kaarten 
De schans is nog wel duidelijk in het landschap te zien en wordt ook met een bordje 
van Natuurmonumenten als zodanig (Rondeel) aangeduid.

Vanuit hier kon men de vijand bestoken en binnen de aarden muur 
kon men zich terugtrekken. Deze kleine vesting had rondom een 
gracht die werd gevoed door de Wolfhezerbeek (Zie hiervoor ook 
Aflevering 9 van De Duizendjarige Den:  Een Doctor en zijn knecht 
in het Wolfheze van de 16e eeuw).
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Maandag

Vanaf 07:30 uur
09.00 tot 10.00 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
55+ gym
Kindergymnastiek en turnen
Training pupillen
Zwem ABC (RZC 0317-312763)
Badminton
Tweewekelijks Bridgen(4821570 / 4821588)
Zang en Vriendschap (4821556)

3348150
De Burcht
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
14.00 tot 16.00 uur
14:30 tot 16:15 uur
17.15 tot 18.15 uur
20.00 tot 21.30 uur
20.30 tot 22.00 uur
20.00 tot 22.00 uur

Grof afval
Schilderclub: vanaf  7 okt. elke woensdag
Inloopspreekuur Dr. Jongerius (jngang Macharislaan)
Inloopspreekuur Dr. Blankenspoor
Knutselclub 6-12 jaar
Bingo 55+: 9 sept.,21 okt.,18 nov.,16 dec. (4821556)
Peuter-, kleuter- en kinderzwemmen
Voetballen senioren / veteranen (Gerard Grevers)
Volleyballen (4821860)
Zangkoor Harmony: (4821909) elke week muv schoolvakanties

3348150
De Burcht
De Burcht
De Burcht
De Burcht
De Burcht
Zwembad Pro Persona
Wodanseck, Duitse Kampweg
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
13.30 tot 16.30 uur

Hardlopen (4822362)
Koffiedrinken vòòr de kerkdienst: 2e zondag vd mnd.
Kerkdienst
Historisch dansen, John van der Stap, 2e zondag vd mnd.

Station
De Burcht
Open Hof kerk
De Burcht

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

   Zaterdag






