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Kwartaalblad voor Wolfheze

- Kerstnachtviering

- Het Schild op TV

- Roofvogels
  

- Groene WEIDE

- Museum 

- En meer...

Met in dit nummer o.a.:



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beste dorpsgenieters, 

- Colofon -

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

 Uitgave december 2016
 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 maart 2016
 Inleveren kopij vóór 1 februari 2016
 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.

Waarschijnlijk moeten er eerst doden vallen voordat ProRail in actie komt voor het 

veiliger maken van onze spoorwegovergang.  Misschien helpt het als iedere 

inwoner een brief naar ProRail stuurt en aankondigt de bestuurders van ProRail 

persoonlijk aansprakelijk te stellen voor dood door schuld wegens grove 

nalatigheid mocht het ooit zover komen. Uw eigen redacteur heeft het ooit bijna 

zien gebeuren: een moeder die trachtte haar 

schoolgaande kinderen vlot de spoorwegovergang 

over te loodsen. Twee kinderen haalden het net 

onder de sluitende boom door, de moeder en het 

derde kind bleven voor een gesloten boom staan - 

aan de verkeerde kant – terwijl er een sneltrein op 

hen afraasde. Gelukkig kwam iedereen met de 

schrik vrij, maar het is niet ondenkbaar dat het een 

keer echt fout gaat. Ik heb mijn brief al gestuurd.

Inmiddels hebben de eerste bewoners van het 

project Wolfsheide zich gesetteld in hun nieuwe 

huis. Wolfskreet maakt daar meteen gebruik van 

door maar liefst twee van hen te strikken voor de 

opmaak van ons dorpsblad! 

Daarnaast heeft ons dorp een aantal statushouders 

kunnen verwelkomen. Hopelijk voelen ook zij 

zich hier spoedig thuis!

Als u dit leest is de kerstboom al weer ontstoken 

en maakt iedereen zich op voor de feestdagen. De 

redactie wenst u dan ook prettige feestdagen en 

alvast een heel goed 2016!
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Prorail trekt zich terug uit reconstructie spoorwegovergang

Het bestuur van Dorpsbelang is verbijsterd door de mededeling dat Prorail
zich teruggetrokken heeft uit de reconstructie van de spoorwegovergang
inWolfheze. De aanpak van de gevaarlijke overgang is daarmee weer
 verder vooruit geschoven.

Slechts enkele weken geleden heeft het bestuur een aangetekende brief naar de 
directie van Prorail gezonden waarin werd aangedrongen om daadwerkelijk de 
spoorwegovergang te verbeteren. In de brief werd ook aangegeven dat 
Dorpsbelang het een gemiste kans achtte, dat de werkzaamheden niet direct zijn 
uitgevoerd in de drie weekenden dat het treinverkeer heeft stilgelegen in de 
afgelopen tijd.
Hieronder vindt u de brief zoals die is verstuurd:

Geachte directie,
Het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze wil haar zorg uitspreken over het uitblijven 
van de aanpak van de spoorwegovergang in het centrum van Wolfheze. Al jaren 
wordt aangedrongen om deze spoorwegovergang te verbeteren, zodat de veiligheid 
voor alle verkeersdeelnemers wordt vergroot.
De rijstrookbreedte van de overgang is zo smal dat fietsers en automobilisten 
elkaar in de weg zitten.. Voor mensen die slecht ter been zijn en ouderen - die de 
trappen niet kunnen nemen en via de spoorwegovergang moeten oversteken - is de 
lengte van de af te leggen weg soms letterlijk een barrière en levensgevaarlijk. Wie 
oversteekt, net voordat de waarschuwingen voor een naderende trein beginnen, 
loopt gerede kans tegen een gesloten spoorboom aan de andere kant op te lopen.
Het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze vindt het een gemiste kans dat deze 
spoorwegovergang niet direct is aangepakt nu er drie weekenden grootschalige 
werkzaamheden zijn aan het spoor Arnhem - Utrecht, waarbij al het treinverkeer 
is en wordt stilgelegd. Een mooiere gelegenheid was er niet geweest.
In maart 2012 leek er schot te zitten in de zaak. Verwachting was toen dat in 2013 
tot daadwerkelijke aanpak zou worden overgegaan. Tot op heden is die aanpak 
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echter uitgebleven en steeds weer uitgesteld. Het bestuur van 
Dorpsbelang Wolfheze vindt dit niet acceptabel.
Wij dringen er dan ook op aan om op korte termijn daadwerkelijk 
deze spoorwegovergang te verbeteren met als uitgangspunt de 
plannen daarvoor zoals die in 2012 aan de inwoners zijn kenbaar gemaakt.
Graag vernemen wij van u wanneer tot uitvoering wordt overgegaan.
Hoogachtend,
Martin de Graaff
Voorzitter, Dorpsbelang Wolfheze

De mededeling van de terugtrekking van Prorail vernam het bestuur via de 
gemeente. Hiermee is aanpak van de spoorwegovergang weer verder uit het zicht. 
Op de brief heeft het bestuur zelf geen antwoord ontvangen.

Gezien de financiële perikelen rondom Prorail en de tekorten, komt de mededeling 
niet helemaal als een volslagen verrassing. Toch is het bestuur verbijsterd dat de 
eerstverantwoordelijke partij bij de verbetering van de spoorwegovergang, de 
veiligheid in een klein dorp blijkbaar niet bovenaan haar prioriteitenlijst heeft staan.

Wethouder Verstand heeft 
aangegeven met de provincie in 
overleg te gaan om te bezien of 
daar een oplossing gevonden 
kan worden. Daarnaast heeft de 
gemeente kunnen afspreken dat 
de aanpak van de 
spoorwegovergang wordt 
meegenomen in landelijk 
project Landelijk 
Verbeterprogramma 
Overwegen (LVO). Het zal 
minimaal een jaar duren 
voordat het daadwerkelijke 
ontwerp in voorbereiding gaat. 
Ook de gemeente gaat hierover 

nog een brief sturen aan de directie van ProRail om in elk geval te manen tot spoed.

In het laatste bestuursoverleg is besloten de zaak nog even af te wachten, maar dat 
het geduld zo langzaam maar zeker wel op is.

Weer verder uitgesteld, de aanpak van de 

spoorwegovergang. Prorail heeft zich uit de reconstructie 

teruggetrokken. Een parchtige tekening van “Sam” op 

Trainzonline hoe de overgang zou kunnen worden.
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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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Fietspad Buunderkamp in erbarmelijke staat
Het fietspad over de Buunderkamp richting het tunneltje onder 
de A12 is in erbarmelijke staat. De werkzaamheden aan de 
tunnel, in het kader van de verbreding van de A12, hebben het 
fietspad (en de weg) geen goed gedaan.

Het zware bouwverkeer heeft er voor gezorgd dat de randen van het fietspad over 
een flinke lengte zijn afgebrokkeld. Overal waar de paaltjes - die het fietspad 
scheiden van de zandweg - zijn 
weggehaald vertoont het pad 
scheuren en flinke schade.

In een Twitterbericht maakte 
Dorpsbelang de schade met een 
foto kenbaar en vroeg in het 
bericht aan wethouder Verstand 
wie verantwoordelijk is voor 
herstel van de schade: Aannemer 
Heijmans en/of Rijkswaterstaat.

Aannemer Heijmans reageerde 
direct: "Dank voor de melding. Ziet er niet best uit. Gelijk doorgegeven aan het 
projectteam". Ook wethouder Verstand heeft aangegeven dat de gemeente de zaak 
gaat volgen.

Goede sfeer bij informatiebijeenkomst over statushouders
Een goede sfeer. Dat kan gezegd worden over de informatiebijeenkomst van 
de gemeente Renkum over de komst van 24 statushouders naar Wolfheze op 
het terrein van Pro Persona. In een goed gevulde Burcht was geen wanklank 
te horen.

Burgemeester Gebben begon de bijeenkomst met een uitleg waarom de uitnodiging 
zo kort voor de bijeenkomst in de bus viel: “We hebben afgelopen dinsdag 
overeenstemming bereikt met Pro Persona over de tijdelijke opvang van de 
statushouders, mensen met een verblijfsvergunning die nog altijd in een 
asielzoekerscentrum zitten. We wilden koste wat het kost voorkomen dat er 
verhalen gaan ontstaan omdat dat nieuws bekend wordt. Inwoners en cliënten van 
Pro Persona wilden we daarom zo snel mogelijk informeren. We hebben een aantal 
berichten van mensen ontvangen die hier graag bij hadden willen zijn maar deze 

Door de werkzaamheden aan de tunnel op de Buunderkamp 

vanwege de verbreding van de A12, heeft het fietspad flinke 

schade opgelopen.
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avond niet konden. Dat vind ik spijtig. Maar het hoeft niet bij deze 
ene bijeenkomst te blijven. We komen graag terug, al is het tien keer, 
als dat noodzakelijk of wenselijk zou zijn.”

Het gaat bij de komst van de 24 statushouders, om 5 gezinnen: 10 
volwassenen, 8 kinderen in de basisschoolleeftijd en 6 in de leeftijd van de 
middelbare school. De gezinnen komen uit Eritrea, Sri Lanka en Syrië. Zij worden 
gehuisvest in een aantal woningen vlakbij het wijkgebouw op het terrein voor 
maximaal een half jaar. Het is de bedoeling dat zij doorstromen naar een reguliere 
woning. Wethouder Verstand gaf aan dat het niet waarschijnlijk is, gezien de 
woningvoorraad in Wolfheze, dat definitieve huisvesting gaat plaatsvinden in 
Wolfheze.

Met het onderwijs is gesproken over de educatie aan de kinderen. Vraag die daarbij 
aan de orde kwam was of de voorkeur bij de scholen lag bij onderwijs op meerdere 
scholen of een voorkeur voor onderwijs op één plaats. Het onderwijs gaf aan een 
voorkeur te geven aan dat laatste. Ook met de Beatrixschool is gesproken. Zij 
hadden graag dat onderwijs willen geven, maar kunnen de extra begeleiding niet 
bieden zonder dat dat ten koste zou gaan van het onderwijs aan de leerlingen die nu 

De bijeenkomst in De Burcht
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op de basisschool zitten. Daarop is besloten op zoek te gaan naar een 
school buiten Wolfheze. Welke dat gaat worden is nog niet bekend.

Vanuit de zaal kwam de vraag waarom niet haast wordt gemaakt met 
de plannen voor woningbouw aan de Duitsekampweg: “Er staan 
zoveel mensen op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Pak dat nu op. Dan 
kunnen mensen die op een wachtlijst staan sneller gehuisvest worden en de 
statushouders die hier tijdelijk komen ook.” Wethouder Verstand gaf aan dat de 
gemeente hier zeker wel vaart mee wil maken, maar door de provincie wordt 
teruggefloten.

“Wat gaat er over een half jaar gebeuren? Hoe tijdelijk is tijdelijk?” vroeg iemand 
in de zaal. Burgemeester Gebben was er eerlijk over: “Voor ons als 
gemeentebestuur is het uitgangspunt een half jaar. Maar ook ik kan niet in de 
toekomst kijken. Hoe de situatie over een half jaar is en welke vraag er dan ligt 
weten we niet.”

Zorg werd uitgesproken door iemand over de opvang van de statushouders op het 
terrein van Pro Persona, in combinatie met de psychiatrische patiënten. “Dit is bij 
ons zeker een groot punt van aandacht, waar we bovenop zitten”, aldus 
burgemeester Gebben.

Het grootste deel van de opmerkingen en vragen op de avond ging echter niet over 
de feiten, maar de vraag hoe we als inwoners van Wolfheze de 24 mensen een plek 
binnen het dorp kunnen geven en ondersteunen. Vluchtelingenwerk was aanwezig 
en is nauw betrokken bij de begeleiding van de vijf gezinnen. Daarbij moeten zij 
het hebben van de inzet van vrijwilligers. Aan het einde van de avond gaf een flink 
aantal mensen zich op om hierbij te helpen.

Na afloop was merkbaar dat aanwezigen blij waren met de manier waarop de avond 
was verlopen. Er was aandacht, er was alle ruimte voor vragen en opmerkingen en 
er werd gelachen. “Zo kan het dus ook”, zij iemand, verwijzend naar de chaotisch 
verlopen discussieavond in Steenbergen.

Als inwoners van Wolfheze behoefte hebben aan een nieuwe bijeenkomst met het 
gemeentebestuur, dan horen we dat als Dorpsbelang Wolfheze graag. Stuur dan een 
e-mail naar info@dorpsbelangwolfheze.nl en geef in die e-mail ook aan wat voor 
u de reden is om een bijeenkomst te willen.
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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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Vroeg donker, meer inbraken
De politie vraagt aandacht voor het toenemend aantal inbraken 
nu het weer vroeger donker wordt. Criminelen maken dankbaar 
gebruik van het donker.

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Zodra het vroeger donker wordt neemt 
het aantal inbraken toe. Inbrekers kunnen meer onopgemerkt te werk gaan. Niet 
alleen omdat het langer en vroeg donker is, maar ook omdat er veel minder mensen 
op straat zijn. Zodra het donker wordt zit iedereen binnen. Zeker de twee 
kerstdagen zelf scoren hoog bij de landelijke inbraakcijfers.

Het is dan ook van groot belang om goed hang- en sluitwerk te hebben om het 
inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken. Zij kiezen meestal die woonhuizen uit die 
het slechts beveiligd zijn en waar uiteraard wat te halen valt. Er zijn dan ook een 
aantal simpele tips te geven.

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

Ziet u een verdachte situatie, aarzel dan niet en bel direct 112. Plaats daarna direct 
een bericht op de Whatsapp groep.

In andere gevallen kunt u bellen met 0800-8844 of stuur een e-mail naar wijkagent 
Lucy Mons via lucy.mons@politie.nl.

Markt uitgebreid met slagerij

Sinds een paar maanden heeft de markt op vrijdag in Wolfheze er een kraam bij. 

Marktslagerij De Groene Horizon verkoopt vleesproducten waarbij dierenwelzijn 

hoog in het vaandel staat.

Sinds 1970 staat de Groene Horizon op markten in Arnhem en omgeving. 

Ongeveer 15 jaar geleden, toen de vogelpest uitbrak, zijn hun ogen geopend en 

hebben zij gekozen voor het welzijn van de dieren.
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Tel: 06 28 62 26 85

Balijeweg 24
Wolfheze

Zwanensingel 3
Velp
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Het rundvlees komt uit de Belgische Ardennen. De runderen grazen 
daar in alle rust op schone weilanden.

Eén van de belangrijkste dingen is dat de runderen niet worden 
vervoerd met een vrachtwagen. Door de runderen niet met vrachtwagen te 
vervoeren treedt er minder stress op voor het slachten. Doordat er minder stress 
optreedt kan het vlees langer rijpen (besterven) dan het reguliere vlees dat 
doorgaans in de supermarkt ligt. Omdat het vlees zo lang kan rijpen is het vlees 
sappiger en zachter. Doordat het vlees uit zichzelf zacht wordt, hoeft de slagerij 
geen vocht toe te voegen aan het vlees. Daardoor bakt het vlees mooi bruin en word 
het geen waterballet in de pan.

Ook het assortiment lamsvlees is zeer groot. Verkrijgbaar zij lamsbout met been en 
zonder been, lamskoteletjes, lamsrack, lamsbiefstuk en lamsgehakt.

De kip is van "nature & respect", een vrije uitloop kip zonder antibiotica. Dit is een 
vrije uitloopkip uit Frankrijk die een goed leven heeft gehad en gezond is voor de 
consument.

Sinds kort is het vleeswaren assortiment vergroot met een aantal nieuwe soorten 
vleeswaren, waaronder een Veense metworst, truffelbolletjes/truffelleverworst en 
truffelsalami. In de winter heeft de slagerij veel wild.

Voor het volledige assortiment nodigt de Groene Horizon u graag uit op de 
vrijdagochtendmarkt.

Prachtige paradropping bij Camping Lindenhof

Een perfect uitgevoerde paradropping door Para Group Holland. Dat kan 
gezegd worden van de dropping bij camping Lindenhof op vrijdagochtend 18 
september. Eén van de parachutisten landde op nog geen 10 meter afstand van 
de kinderen van de hoogste klassen van de Beatrixschool.

De dropping zou eerst plaats hebben om 16.00 uur, maar was enkele dagen ervoor 
verschoven naar 10.00 uur 's ochtends. Het bleek een gouden greep want de 20 
parachutisten sprongen onder prachtige weersomstandigheden.
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De hoogste klassen van de Beatrixschool hadden eerst een bezoek gebracht aan het 
Glidermuseum. Daarna togen zij op de fiets naar de landingszone, achter de 
camping.

Aan de rand van de 
camping hadden de 
campinggasten zich 
gepositioneerd voor 
de tenten en caravans 
die uitzicht boden op 
de landingsplaats. 
Aan de rand van de 
landingsplaats 
stonden ook nog zo'n 
honderd mensen.

In drie rondes 
sprongen de in totaal 
20 parachutisten uit 
de oude Dakota. Het was een prachtig schouwspel en zeker de eerste sprong was 
een waar schouwspel voor het publiek. De parachutisten landden allen recht voor 
de toeschouwers. Eén van hen op nog geen tien meter van de kinderen. Hij werd 
met luid gejoel ontvangen.

Een perfect uitgevoerde paradropping door Para Group Holland. Dat 

kan gezegd worden van de dropping bij camping Lindenhof op 

vrijdagochtend 18 september.
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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 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

www.tobalanz.nl
06-54778278

Trudy Boer
Heelsumseweg 49

Wolfhezetobalanz@gmail.com
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De kerstboomontsteking vorig jaar
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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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Roofvogels spotten boven 
Reijerscamp.

Reijerscamp is een uitgelezen plek om 
roofvogels te spotten. Door het hele jaar 
heen zijn er wel roofvogels te vinden die op zoek zijn naar prooien in 
Reijerscamp. Tijdens de vogeltrek kun je er soms bijzondere soorten 
aantreffen die de omgeving, vanuit de lucht, afspeuren naar prooi. Een 
ontmoeting met een Visarend, Rode wouw, Slechtvalk of Vale gier doet menig 
vogelspotter verblijden. Door het jaar heen kun je regelmatig oog in oog 
komen te staan met een Sperwer, Havik, Torenvalk of Buizerd. Een zomergast 
als de Wespendief is er ook regelmatig aan te treffen, speurend vanuit de lucht 
naar proviand.
In het winter halfjaar kunnen we op de graasweiden van Reijerscamp zo maar oog 
in oog komen te staan met een jagende Smelleken. Deze kleine valk broedt in 
Scandinavische streken. De soort trekt, gedurende de vogeltrekperioden, met zijn 
prooien mee naar andere streken. Laag over de grond vliegend proberen ze prooien 
te verrassen. Ze jagen er op graspiepers, verschillende lijstersoorten en 
vinkachtigen. 

De komende maanden zullen ook Blauwe kiekendieven weer jagend te volgen zijn 
op Reijerscamp. De Blauwe kiekendief is een zeldzame roofvogel geworden in 
Nederland, die nog spaarzaam op de 
Waddeneilanden broedt. In de wintermaanden 
kunnen we zowel mannetjes als vrouwtjes 
aantreffen. Veel van deze blauwe kiekendieven 
zijn vogels uit Scandinavië die hier komen 
overwinteren. Het zijn opvallende 
verschijningen in het landschap. 

Het vrouwtje is bruinig van kleur en heeft een 
opvallend witte stuit. Dit is een goed kenmerk 
van deze soort die voor een ieder makkelijk te herkennen is. Het mannetje is 
blauwgrijzig van kleur. Ze kunnen wel een halve meter groot worden en de vleugels 
hebben al gauw een spanwijdte van 1 meter. Hun V-vormige vlucht is zeer 
herkenbaar. Het zijn echte muizenjagers. De Reijerscamp is dan ook een puik 
gebied om te vogelen voor de doorwinterde vogelspotter. Natuurmonumenten is er 
trots op om deze waardevolle natuur te mogen beheren. Wij wensen U dan ook veel 
roofvogelplezier toe, tijdens een wandeling over Reijerscamp.

Roel van Ekeris, Boswachter Natuurmonumenten, Planken Wambuisweg 1A, 6718SP,  Ede, Tel. 026-4822219
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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

Wij wensen alle Wolfhezenaren

een gelukkig 2016!
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Museum Lindeboomlaan

Is er nu ook al een museum aan onze Lindeboomlaan? 
Nee. lezer, maar deze laan heeft een peetvader. Toen ik 
laatst een van de toch niet meer zo nieuwe bewoners van 
deze laan vroeg of hij wist waarnaar die genoemd was, 
kwam het antwoord spontaan. “natuurlijk naar de lindebomen die er staan”. 
Mis, want een laan waarlangs lindes staan, zou Lindelaan moeten heten. Dat 
antwoord was dus fout.

Diegenen die hier al lang wonen weten misschien nog dat er in het begin (1967) een 
ander straatnaambord hing. En daarop 
stond vermeld wie die peetvader was: 
namelijk Professor Lucas Lindeboom 
(1845-1933), oprichter van de 
Vereeniging tot Christelijke 
verpleging van  geestes- en 

zenuwzieken oftewel ons huidige Psychiatrisch Ziekenhuis Pro Persona.

Het is onbekend wanneer en waarom die oorspronkelijk bordjes zijn weggehaald 
en vervangen door die nietszeggende huidige. Gelukkig is een van de bewoners zo 
kien geweest om een van de oude bordjes die hij in de struiken vond op te pakken 
en aan ons lokale Historisch Museum A.P.Z. te schenken. Daarvan kon nu 
bijgaande foto gemaakt worden.

Bij velen is dat museum volslagen onbekend. Daarom hierbij iets meer hierover. 
Het museum bevat een grote 
collectie (historische) voorwerpen , 
geschriften en foto’s die alle 
betrekking hebben op de ruim 
honderdjarige geschiedenis van de 
in 1907 geopende dependance 
Wolfheze van voornoemde 
vereniging. Die heette 
oorspronkelijk Vereeniging tot 
Christelijke Verzorging van 
Krankzinnigen, Idioten en 
Zenuwlijders. U kunt veel te weten 
komen over hoe er vroeger met deze 
patiënten werd omgegaan, hoe het 
ziekenhuis het bombardement van september 1944 doorstaan heeft en over de 

Ingang museum met het straatnaambord
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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



- 25 -

ontwikkelingen in de latere psychiatrie. Behalve bovengenoemde 
voorwerpen is er een uitgebreide bibliotheek maar ook nog 
boeken met vele namen van vroegere medewerkers.

Het is ook zeker de moeite van een bezoek waard voor de 
jongeren die zich hier later gevestigd hebben door de collectie foto’s en 
ansichtkaarten hoe het vroeger was. Elke woensdag is het geopend van tien tot vier 
en is er altijd een vrijwilliger aanwezig en bereid tot een rondleiding. Het bevindt 
zich in het oude quarantainegebouwtje en is het gemakkelijkst bereikbaar via de 
ingang aan de Heelsumseweg, waar ons dorp eertijds begonnen is. De toegang is 
gratis maar een kleine vrijwillige bijdrage is meer dan welkom. En hebt u toevallig 
nog oude spullen die een nuttige aanvulling op de collectie kunnen vormen, dan die 
zijn ook welkom.    

Naar een groene weide?

Dat klinkt voor Wolfheze misschien een beetje vreemd; we 
hebben fraaie bossen en natuur, enige landbouw maar dik gezaaid 
in groene weiden zijn we niet. Dus waar leidt deze vraag naar toe?
Ik heb 'weide' hier bedoeld als een zelfbedacht acroniem; het staat voor Wolfhezer 
Eigen Initiatief voor Duurzame Energie.

En het idee daarachter is dat we in Wolfheze er waarschijnlijk slim aan doen om 
zelf initiatieven voor lokaal op te wekken groene energie nemen. Daarmee zetten 
we mogelijke toekomstige grootschalige initiatieven van grote energiebedrijven 
buitenspel (want dat willen we niet), en kunnen voor Wolfheze jaarlijks een mooi 
bedrag verdienen dat weer in het dorp wordt geïnvesteerd (want dat willen we wel).

Reduzum, een 1100 inwoners tellend dorp in Friesland doet het al jaren zo en heeft 
elk jaar zo'n 50.000 euro te investeren in hun eigen dorp (daar kan geen 
gemeentesubsidie tegen op). Zij investeren niet alleen in technische zaken als 
zonnepanelen, maar ook in de school, het dorpshuis en andere sociale dingen die 
zij zelf belangrijk vinden.

We kunnen in Wolfheze een klein werkgroepje vormen die eens een beetje 
'voorstudie' doet. Dan wordt je inzet ook niet te langdurig of te intensief.

Wie wil er met mij in zo'n groepje meedoen?

Mail je naam, straat en huisnummer naar b.a.schmidt@planet.nl
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The Beatrixschool goes English!

“Goodmorning children and parents, welcome back at school.”

 Sinds het begin van dit schooljaar leren de kinderen op de Beatrixschool Engels. 
Verder staat er tegenwoordig een betonnen tafeltennistafel op het schoolplein, een 
verlaat jubileumkado ter ere van 100 jaar basisonderwijs in Wolfheze.

Na een jaar van voorbereiding zijn we dan nu echt van start gegaan. Engelse lessen 
uit de methode “Take it easy” door de hele school, van groep 1 tot groep 8. En 
wanneer dit goed loopt ook eens Engels praten op andere momenten, tijdens een 
crea-les, wereldoriëntatie, buiten..

Tijdens de voorbereiding heeft een werkgroep gezocht naar een geschikte methode 
en heeft de onderbouw al lesjes uitgeprobeerd. In de bovenbouw werd gewerkt met 
een lessenserie van het Dorenweerd college. De aansluiting van de basisschool naar 
het voortgezet onderwijs was niet goed voor Engels, een landelijk probleem. 
Vanuit gemeentelijke samenwerking met het Dorenweerd college en leerkrachten 
is een lessenserie opgesteld die bijdraagt aan een soepeler overgang.  Met behulp 
van de lessenserie en onze nieuwe methode zal de aansluiting aanzienlijk verbeteren.

Het team volgt dit jaar een cursus Engels om de eigenvaardigheid te verbeteren en 
de lessen optimaal te kunnen geven. Tevens zullen leerkrachten bij elkaar gaan 
kijken naar voorbeeldlessen, good practice.

We zijn dan wel een dorpsschool, maar proberen 
onze kinderen de vaardigheden mee te geven om 
een wereldburger te worden. We hopen dat onze 
Engelse lessen hier aan zullen bijdragen.

Greetings, team Prinses Beatrixschool Wolfheze
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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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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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Het Schild op radio en TV

Onlangs was een kort filmpje over Het Schild te zien in het RTL4 programma Mijn 
Leven Mijn Gezondheid. Zoals aangekondigd in de vorige Wolfskreet is dit filmpje 
nu ook te bewonderen op de website van Het Schild, www.hetschild.nl. Het Schild 
heeft het filmpje laten maken om ziende bezoekers van de website een indruk te 
geven van de sfeer in en om het huis. Voor ziende, slechtziende en blinde bezoekers 
van de website zijn er daarnaast ook twee prachtige radio-uitzendingen over Het 
Schild te beluisteren via de homepage. De uitzendingen zijn gemaakt door de 
slechtziende Bas Barendregt van de zender ‘radio 509’.

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 
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.

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.
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Wolfskreet is ook te lezen op de site van 
Dorpsbelang

www.dorpsbelangwolfheze.nl
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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 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?

Kerstnachtviering:
(G)een plaats om te schuilen’

Het is donker, het is koud. Maria en Jozef 
hebben een lange reis achter de rug en 
zoeken in Betlehem naar een slaapplek. 
Maar het is vol in de stad. Voor hen geen 
plek om te schuilen. Of nee toch, in een 
stal, daar kunnen ze terecht. Daar mogen 
ze beschutting zoeken.

Bovenstaand zoeken naar een schuilplaats is op 24 december het uitgangspunt van 
de oecumenische kerstnachtviering in de Opstandingskerk te Wolfheze. Ook nu, 
2015, zijn mensen op drift geraakt. Ze vluchten voor oorlog en geweld; zoeken een 
veilige plek om te schuilen. Maar vinden ze die ook? En waar vinden wij eigenlijk 
een schuilplaats? Waar mogen wij ons beschut weten tegen de stormen van het 
leven?

Kom op 24 december, tijdens de kerstnachtviering, schuilen in de 
Opstandingskerk. Om 21.45 uur is er kerstsamenzang, waarna de dienst om 22.00 
uur begint. Voorganger is ds. Petra Doorn, predikante van de protestantse gemeente 
Oosterbeek-Wolfheze. Het Arnhems Slavisch Koor (ASK) zorgt voor de muzikale 
inkleuring. Na afloop warmen we ons aan de traditionele vuurkorf en drinken we 
een glaasje warme chocomel of glühwein. 

De kerstnachtviering is een gezamenlijk initiatief van de kerkgemeenschappen in 
Wolfheze en Oosterbeek. Iedereen is van harte welkom!
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= 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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ProPersona = kapitaalvernietiging?

Ongeveer een jaar geleden was er een 
voorlichtingsavond met ProPersona over de 
toekomst van ProPersona in Wolfheze. 
Verschillende toekomst scenario’s werden 
geschetst, zorgen werden geuit en het publiek werd 
gevraagd om mee te denken over alternatieve bestemmingen voor enkele 
panden van ProPersona.

Vervolgens meldden zich verschillende partijen. Er zijn mensen die de panden die 
tot een paar jaar geleden nog door kunstenaars en andere creatievelingen bewoond 
werden weer als atelierwoningen in willen richten. Ook stond er een 
houtbewerkers-collectief op dat gebruik zou willen maken van de houtwerkplaats 
van de Facilitaire Dienst. Die werkplaats is immers al als houtwerkplaats ingericht 
en zou zo direct geschikt zijn voor het doel: houtbewerken voor meubels, interieurs 
en jachten.

Helaas bleek dit onbespreekbaar: de Facilitaire Dienst wil zelf graag de kantoren 
verhuizen naar de houtwerkplaats. Dus kreeg het collectief de oude gymzaal 
aangeboden.  Minder functioneel natuurlijk dan bestaande houtwerkplaats, maar 
wel geschikt te maken: er is krachtstroom aanwezig, geluiddempende wanden en 
plafonds, aparte ruimtes die als stofvrije ruimtes voor lakwerk kunnen dienen.

Helaas trok ProPersona zich terug en nu – een jaar later – heeft ons collectief nog 
steeds geen onderkomen in Wolfheze.

Als ProPersona werk wil maken van het vinden van nieuwe bestemmingen voor de 
gebouwen op het terrein dan zal zij serieuze partijen die zich melden wel serieus 
moeten nemen. Initiatieven laten doodbloeden is geen optie! Nu staan meerdere 
panden al lange tijd ongebruikt te verkommeren en raken steeds verder in verval. 
Een huurder zorgt ervoor dat het pand onderhouden kan worden en voorkomt dat 
het hele ziekenhuisterrein steeds verder vervalt. Het is tijd dat de 
kapitaalvernietiging van de laatste jaren stopt!

De Wisselwachter.
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De Duizendjarige Den vertelde

De vorige aflevering hebben we gewijd aan Albert 
Oltmans, de onderzoeker naar Oud-Wolfheze, waar de 
Albert Oltmansweg in de nieuwbouwwijk Wolfsheide in 
ons dorp naar is genoemd.
Nog één aflevering wijden we aan een onderzoeker naar 
de historie van onze gemeente want deze verdient dat ten 
volle. Zijn naam is Evert Jan Demoed. 
In 1953, 31 jaar na het verschijnen van het mooie 
boekwerkje over Oud-Wolfheze van Oltmans, 
verschijnt van Evert Jan Demoed een lijvig boekwerk met de geschiedenis van 
de gemeente Renkum vanaf het jaar 1000 tot aan 1953.
Nog steeds wordt dit boek gezien als hét standaardwerk en regelmatig wordt 
het dan ook op Marktplaats als zodanig aangeboden.
De Duizendjarige Den heeft ook aan Demoed het nodige over de historie 
kunnen vertellen en Ulbe heeft in 1998 met Demoed kennis gemaakt. Dat was 
toen de auteur de zilveren erepenning van de gemeente Renkum kreeg voor 
zijn belangrijke werk in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Aflevering 48: E.J. Demoed, de geschiedschrijver van de gemeente Renkum.

Evert Jan Demoed wordt in 1921 in Doorn geboren en komt in 1946 als 
bouwkundig opzichter werken bij de gemeente Renkum. Hij blijft de eerste jaren 
in Arnhem wonen en verhuist in 1949 naar de Beukenlaan in Oosterbeek. Al snel 
toont hij belangstelling voor de plaatselijke historie en zijn intensieve onderzoeken 
resulteren in 1949 in een voorlopige inventarisatie.

Het heeft hem veel moeite gekost om zijn onderzoek compleet te krijgen, want hij 
krijgt te maken met het feit dat de belangrijkste bronnen door de beschietingen in 
september 1944 op het gemeentehuis op Bato’s Wijk verloren zijn gegaan. Het 
Rijksarchief in Arnhem wordt zijn belangrijkste bron en de basis voor zijn boek is 
dan ook dit Rijksarchief (nu het Gelders Archief).

Het lukt hem uiteindelijk de nodige informatie te vergaren en in 1953 komt het tot 
een officiële boekuitgave. 
De gemeente Renkum maakt het verschijnen van het boek mogelijk door een 
bijdrage van duizend gulden - hetgeen in die tijd veel geld is - maar koopt slechts 
twee exemplaren.
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De herdruk van Gysbers & Van Loon met de ‘koffieprent’ van de kerk in 
Oosterbeek als omslag. De kerk is gezien vanuit het oosten en op de voorgrond 
is het hekje van de brug over de Zuiderbeek. De consistorie is in een woonhuis 
veranderd; een fantasie van de lithograaf. De prent is uit 1825/1875 en wordt 
koffieprent genoemd vanwege de bruinachtige kleur. Van veel plaatsen zijn er 
koffieprenten gemaakt. 
Wil je de volledige historie van de gemeente Renkum onder handbereik hebben, 
dan is dit het aangewezen boek. Voor zo’n € 20,- is deze uitgave te koop op 
internet. De uitgave uit 1953 kost ong. € 30,-.

Bij de Arnhemse uitgever Gysbers & Van Loon (Bakkerstraat 7a), die de rechten 
heeft opgekocht, verschijnen later nog drie herdrukken, de eerste in 1965/66 en de 
laatste in 1987. De heren Gysbers en Van Loon laten het boek uitkomen als No. 3 
in de serie ‘Arnhemse Herdrukken, herdrukken van zeldzame en belangrijke 
werken op het gebied van de Nederlandse topografie’.
Dit boek krijgt een kleiner formaat (22,5 x 16 cm) en een fleurig omslag met de 
prent ‘Gezicht op de Kerk te Oosterbeek’. Het is deze herdruk die regelmatig op 
Marktplaats wordt aangeboden.

 Het boek wordt uitgegeven door drukkerij Adremo in Oosterbeek, die 
daarvoor dispensatie krijgt omdat het in die tijd niet gebruikelijk is dat 
een drukkerij zich op het uitgeverspad beweegt. De titel van het boek 
met de subtitel is:

VAN EEN GROENE ZOOM AAN EEN VAAL KLEED

ZIJNDE DE GESCHIEDENIS VAN DE WESTELIJKE VELUWEZOOM

Deze titel is een moderne vorm van het gezegde ‘Van een kostelijk boord om een 
kalen rok’ uit 1654 van de grote pionier op het gebied van de Gelderse 
geschiedschrijving Arend van Slichtenhorst (1616-1656).
In zijn ‘XIV boeken van de Geldersse Geschiedenissen’ spreekt hij namelijk over 
de Veluwezoom die ‘als een zoom ofte boord het lichaam van de schraele Velouw 
eensdeelts bedeckt [….] Ende hier van daen koemt het spreekwoord, dat de Velouw 
een kaelen rock, maar een kostelyken boord daer om is hebbende’.
Het boek van Demoed telt wel 358 pagina’s, heeft een kloek formaat (26,5 x 19 
cm), heeft 35 zwart-wit afbeeldingen en 19 kaarten.
Wolfheze komt aan bod in het gedeelte met als titel ‘Een verdwenen dorp en een 
nieuw dorp’ (blz. 113 – 126). Demoed gebruikt hierin veel gegevens uit het 
boekwerkje van Oltmans uit 1922 en dankzij de vele voetnoten weten we ook 
welke andere bronnen hij heeft gebruikt. Hij besteedt ook aandacht aan de 
ontwikkeling van het dorp tussen 1922 en 1953, wat natuurlijk in Oltmans 
ontbreekt.De oplage van het boek is vijfhonderd stuks. Er blijkt echter maar matige 
belangstelling voor het boek want de laatste exemplaren gaan pas vijf jaar later over 
de toonbank.
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De Stichting voor Heemkunde in de gemeente Renkum heeft daarom in 1987 een 
boekwerkje uitgegeven met als naam ‘Register van Persoons-, plaats-, veld- en 
andere namen’. Dit register is vervaardigd door het bestuurslid H.J. Leloux en is de 
eerste uitgave in de Renkumse historische Reeks. Hoewel dit register niet beoogt 
volledig te zijn, maakt het toch het zoeken een stuk gemakkelijker.

45 jaar na het verschijnen van zijn boek, op 2 april 1998, krijgt Demoed in de 
Raadszaal te Oosterbeek de erepenning van de gemeente Renkum uitgereikt door 
burgemeester Verlinden voor het schrijven van het indrukwekkende standaardwerk.

In 1955 krijgt Demoed bij de gemeente Amersfoort een 
aantrekkelijke baan aangeboden en maakt hij weer geschiedkundige 
werken van de plaatsen waar hij woont. 
Het boek heeft slechts een beperkt zaakregister en dit maakt het 
moeilijk om op basis van een plaats-, persoons- of andere naam te 
zoeken.

Een krantenfoto uit 

1998 met Démoed 

(hier voor het eerst 

met accent aigu!) in 

zijn woning in 

Arnhem. Het is 

bijzonder dat op 

tafel de herdruk van 

zijn boek prijkt en 

niet de originele, 

grotere uitgave uit 

1953.

De gemeente Renkum kent geen ereburgerschap. Daarentegen eert men 
ingezetenen, of personen elders woonachtig, die zich op de een of andere manier 
verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente, met een zilveren penning. Het 
eremetaal heeft een middellijn van 75 mm met aan de ene zijde de tekst 
‘Erepenning van de gemeente Renkum’ met een toepasselijke inscriptie ter 
beoordeling door het gemeentebestuur.

Aan de andere kant staat een naakte man afgebeeld die een korenschoof op zijn 
schouder draagt, of zoals in de officiële stukken staat ‘de vruchten van zijn arbeid 
draagt’.
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Demoed toont zich zeer verheugd met dit late eerbetoon.

Het is dan ook voor het eerst dat in één van de 
vele krantenartikelen (De Gelderlander) die 
aan deze bijzondere uitreiking zijn gewijd de 
naam Demoed met een accent aigu (Démoed) 
wordt geschreven. Het schijnt dat de familie 
van Demoed heden veel waarde hecht aan het 
gebruik van dit accent, daar dit volgens hen de 
juiste schrijfwijze is.

De eremedaille van de gemeente 

Op deze zijde staat ook het gemeentewapen van Renkum afgebeeld 
en de Latijnse randtekst ‘Bene Meritus De Civitate’ (vanwege de 
goede diensten voor de gemeenschap). De eerste penning is uitgereikt 
aan generaal Urquhart op 18 september 1954.
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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
Gymzaal
Gymnastiekzaal Balijeweg
Wodanseck
Zwembad Pro Persona
De Brug Pro Persona
De Slenk Tennnisvereniging
Het Schild

Dinsdag

09.30 tot 10.30 uur
10.00 tot 11.00 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
Samen bakkie doen: vrije inloop
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
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 22.30 uur

Grof afval
Schilderclub: vanaf  7 okt. elke woensdag
Inloopspreekuur Dr. Jongerius (jngang Macharislaan)
Inloopspreekuur Dr. Blankenspoor
Knutselclub 6-12 jaar
Bingo 55+: 20 jan,17 feb,16 mrt, 20 apr. (4821556)
Peuter-, kleuter- en kinderzwemmen
Voetballen senioren / veteranen (Gerard Grevers)
Volleyballen (4821860)
Zangkoor Harmony: (4822308 / 06-23826206)

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
20.00 tot 21.00 uur

Spreekuur gebiedsagent
Yoga: Jeroen van Schaveren 06-55895607

Medisch Centrum Pro Persona
De Burcht

Vrijdag

08.00 tot 11.30 uur Weekmarkt

Voetbal SV Wodanseck

Dorpsplein

Wodanseck

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






