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Beste
 Wolfhezenaren,

Allerlei nieuws kunnen wij u weer 
melden. Allereerst een foto van 

groep 8
van de Beatrixschool. Deze jongeren 
gaan in september uitfladderen naar
de middelbare school. Spannend!

Daarnaast stoppen een aantal 
activiteiten in ons dorp. Zoals het 
zangkoor Zang en Vriendschap 
dat 32 jaar geleden van start ging. 
Ook Historisch dansen en yoga zijn 
inmiddels gestopt. Gelukkig is het 
Running Dinner alive and kicking. 
De editie van 2016 vindt plaats op 1 
oktober. Daarbij nuttigt u drie gangen 
op drie adressen!

De vrijwillige brandweer in ons dorp 
heeft het moeilijk. Om die reden komt 
er een grootschalig onderzoek naar alle 
potentiële brandweermensen in het 
dorp. Iedereen die jonger is dan 55 jaar, 
zal persoonlijk worden benaderd. Dit is 
een primeur in Nederland!

Ook leuk om te vermelden is dat Peter 
Jasperse, een lid van Dorpsbelang 
de moeite genomen heeft om alle 
Wolfskreten vanaf het begin te scannen.
Deze zijn nu digitaal te lezen op 
de site van Dorpsbelang, dus alle 
Duizendjarige dennen et cetera staan 
tot uw beschikking

Tot slot: Dorpsbelang heeft de rekening 
toegevoegd in de Wolfskreet. Dit is 
geen rekening voor de Wolfskreet.

Dit blad is voor iedereen GRATIS.

We hopen op een mooie zomer. 

  De redactie

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

Uitgave juli 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  Sara Mansveltweg
  026-482 23 39

Vormgeving
Carl Boelens & Albert Oltmansweg 12
Lennaert Boelens 026-379 66 18

Vaste medewerker
Ulbe Anema (De Duizendjarige Den)

Volgend nummer
Verschijnt september 2016
Inleveren kopij vóór 1 augustus 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.
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Zo’n 25 mensen liepen mee met de 
dorpswandeling op dinsdag 17 

mei. Deze voerde langs onder meer 
nieuwbouwwijk Wolfsheide en het 
vervallen pand van de Balije. De start was 
bij Het Schild waar genoten kon worden 
van een drie gangen diner in het kader van 
de Open Tafel.

Eerste stop was op de Sara Mansveldtweg. 
Daar is het trottoir opnieuw gelegd 
na opmerkingen vorig jaar tijdens de 
dorpswandeling. Het laat zien dat een 
wandeling wel degelijk nut heeft om 
zaken aangepakt te krijgen. Klachten zijn 
er wel over de snelheid van het verkeer in 
de straat, zeker nu het als uitvalsweg dient 
voor Wolfsheide. Drempels zijn niet echt 
gewenst omdat dit veel overlast geeft van 
afremmende en optrekkende auto’s Een 
inrichting als bij de Heelsumseweg zou 
wellicht wel een oplossing kunnen bieden 
om de snelheid eruit te halen.

Bij Wolfsheide zijn twee verkeersdrempels 
neergelegd om het verkeer af te remmen. 
Aan de sporen in de berm te zien 
lijken de meeste automobilisten om 
de drempels heen te rijden. Daarmee 
is het nut van deze drempels op deze 
manier een groot vraagteken. In de wijk 
werden met name vragen gesteld over 
de verkoopbaarheid van de woningen en 
de plannen voor de toekomst. De tweede 
fase van woningbouw is begonnen. Wel 
is het twijfelachtig of de vrije kavels op 
afzienbare termijn verkocht en bebouwd 
gaan worden. Laatste punt van bespreking 
was de geluidswal langs het spoor die 
op dit moment gerealiseerd wordt. Deze 
wordt zodanig gesitueerd dat deze vanaf 
de wijk vrijwel niet zichtbaar is.

De spoorwegovergang blijft punt van zorg 
en bespreking. Enige voortgang in aanpak 
van dit gevaarlijke punt blijft vooralsnog 
uit. Er is een bespreking geweest met 
gemeente en provincie maar de dag komt 

Dat burgemeester, wethouders en raadsleden afwezig zouden zijn bij 
de dorpswandeling van Dorpsbelang was bekend. Een gecombineerde 
commissievergadering maakte aanwezigheid onmogelijk. Dat echter 
ook ambtelijk Renkum het liet afweten zorgde voor flinke kritiek. De 
dorpswandeling is juist bedoeld om zaken op straatniveau voor het voetlicht 
te brengen. Aanwezigheid van ambtenaar Openbare Ruimte is dan zeer 
gewenst.

Gemeente schittert
door afwezigheid bij
dorpswandeling
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steeds dichterbij waarop Dorpsbelang 
tot een actie wil overgaan waarbij het 
de bedoeling is de landelijke media te 
bereiken en aanpak af te dwingen. Bij de 
nabespreking in De Burcht gaf iemand 
aan dat Dorpsbelang er veel meer bovenop 
moet zitten: “We laten het gebeuren, we 
moeten veeleisender zijn.”

De wandeling voerde verder over het 
pad langs de Beatrixschool richting de 
Balijeweg. De route was gekozen vanwege 
opmerkingen over de staat van onderhoud 
van het groen langs het pad. Juist nu had 
dat onderhoud net plaats gevonden. 

Doorn in het oog is de staat van voormalig 
café de Balije. Plan is om hier tien 
appartementen te realiseren; 8 éénpersoons 
appartementen van 35 vierkante meter 
en twee iets grotere voor 2 personen. De 
appartementen worden verhuurd. Vraag 

is echter wanneer tot realisatie wordt 
overgegaan.

Het laatste punt waar werd stilgestaan was 
bij de Open Hof kerk. Per 1 januari wordt 
dit kerkgebouw door de PKN-Oosterbeek 
afgestoten. Punt van zorg daarbij is met 
name de toekomst van De Burcht. Ook 
dit gebouw is in eigendom bij de PKN-
Oosterbeek. Er werd geopperd om het 
gebouw als dorp van de kerk over te 
nemen. Daar zitten echter ook behoorlijke 
haken en ogen aan.

In De Burcht werd afgesloten met een 
korte uitleg over het project wehelpen.
nl/renkum. Via deze site komt vraag 
en aanbod van kleinschalige hulp bij 
elkaar. In november houdt Dorpsbelang 
een thema-avond over dit initiatief. De 
gelegenheid werd te baat genomen om te 
pleiten voor klusjes voor de statushouders 
in het dorp. Zij zijn naarstig op zoek naar 
bezigheden, wel liefst onder begeleiding.

*Start van de dorpswandeling van Dorpsbelang Wolfheze

foto:Rens Verbeek

Wist u dat u net als glas, papier en plastic ook uw gebruikte frituurvet en bakolie kunt 
inleveren? Dat kan ook in Wolfheze aan de achterzijde op het terras van De Burcht. U 
draagt niet alleen bij aan een duurzame samenleving, u ondersteunt ook Dorpsbelang 
Wolfheze.

Bij de Burcht staat een gele container. Doe gebruikt frituurvet of oude bakolie in een 
afgesloten fles in de gele container. Zo draagt u bij aan een groene samenleving want 
gebruikt frituurvet en oude bakolie kan worden hergebruikt als biobrandstof voor 
groene stroom of biodiesel.

Inleveren is gemakkelijk en kan simpelweg door het afgekoelde frituurvet terug te 
gieten in de originele verpakking of in een lege plastic fles. Sluit de verpakking goed en 
deponeer de fles in de gele kliko.

De oude olie wordt opgehaald door het bedrijf Rotie. Meer informatie over het bedrijf 
kunt u vinden op www.rotie.nl.

Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbe-
lang Wolfheze op dinsdag 17 maart is Julia 
Donkers gekozen als nieuw bestuurslid 
van de vereniging. Anthony Steinvoorte 
nam als bestuurslid afscheid.

Het bestuur is blij direct een nieuwe opvol-
ging voor Anthony te hebben gevonden. 
Daarmee blijft het bestuur voltallig. Ti-
jdens de jaarvergadering werden En-
gel-Tjenk Vos en Frans van Daal herkozen 
als bestuurslid. Zij zijn beiden de derde 
periode van drie jaar ingegaan.

Recycle frituurvet en bakolie en steun
Dorpsbelang Wolfheze

Julia Donkers
nieuw bestuurslid
Dorpsbelang

*Julia Donkers is bij de jaarvergadering van
Dorpsbelang gekozen als nieuw bestuurslid.
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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         Trudy Boer
        06-54778278                 Heelsumseweg 49
                  tobalanz@gmail.com   Wolfheze
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Op dinsdag 23 februari a.s. ontving 
Wolfheze een groep bijzondere nieuwe 
inwoners tijdens de Open Tafel van 
Wolfheze. Het ging om zogenaamde 
statushouders; mensen die naar 
Nederland zijn gekomen en hier een 
verblijfsvergunning hebben gekregen. Zij 
verblijven tijdelijk in Wolfheze tot zij een 
andere woning krijgen toegewezen.

De Open Tafel is een initiatief van Het 
Schild om het noaberschap in het dorp 
Wolfheze te versterken en hier ook de 
bewoners van Het Schild bij te betrekken. 
De Open Tafel vindt daarom iedere 
dinsdagavond plaats bij het centrum voor 
blinden en slechtzienden.

Rond half zes werden de nieuwe inwoners 
verwelkomd in het gezellige restaurant van 
Het Schild door bewoners en personeel. 
Op het menu stond typische Hollandse 
kost. Elkaar beter leren kennen, samen 
muziek maken en natuurlijk lekker eten 
stonden centraal.

Het gezelschap startte de maaltijd met 
een gezonde groentesoep, waarna de 
gasten muziek uit hun land opvoerden 
voor de bewoners van Het Schild en de 
andere aanwezigen. Vervolgens werd 
het hoofdgerecht geserveerd: hutspot 
met hachee. Voordat het nagerecht werd 
geserveerd trakteerden de bewoners van 
Het Schild op hun beurt de gasten op een 

Warm welkom
statushouders bij
Open Tafel van Wolfheze

voor de gelegenheid ingestudeerd lied.

De gezellige avond werd afgesloten met 
koffie en een oer-hollandse stroopwafel. 
Vluchtelingenwerk Oost-Nederland bood 
deze avond begeleiding, o.a. bij het tolken.

De Open Tafel van Wolfheze vindt iedere 
dinsdag plaats vanaf 18.00 uur in het 
gezellige restaurant

van Het Schild. Voor € 6,40 wordt een 
driegangenmenu aangeboden. Dit 
is exclusief drankjes, welke ook zelf 
ingeschonken kunnen worden.

Na afloop van het diner kunnen de 
drankjes samen met de maaltijd worden 
afgerekend via pin bij de

aanwezige gastvrouw/gastheer. Na 
het eten nog even nagenieten met een 
kopje koffie is uiteraard geen probleem. 
Bovendien is het terras bij mooi weer 
beschikbaar voor een ieder die nog even 
lekker in de avondzon wil zitten.

Inwoners van Wolfheze kunnen 
zich opgeven
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.

Het Schild is de mogelijkheden voor een 
uitbreiding aan het verkennen, welke 
moet resulteren in extra woningen voor 
toekomstige cliënten van het centrum 
voor blinden en slechtzienden in 
Wolfheze.

De afgelopen jaren zijn er woningen 
verloren gegaan doordat er appartementen 
zijn samengevoegd en door de omzetting 
van appartementen naar kantoorruimten. 
De eventuele uitbreiding zou dit verlies 
moeten compenseren plus een aantal extra 
woningen moeten realiseren.

De extra woningen zijn enkel voor 
toekomstige cliënten van het centrum 
voor blinden en slechtzienden. Het 
gerucht dat deze woningen mogelijk ook 
voor inwoners van Wolfheze zijn, is niet 
juist.

De penningmeester van Dorpsbelang 
Wolfheze doet nogmaals een dringend 
beroep op de leden om tot betaling 
van de lidmaatschapsbijdrage van de 
dorpsvereniging over het jaar 2016 over 
te gaan.

Dorpsbelang Wolfheze wordt voor haar 
inkomsten volledig afhankelijk van de 
bijdrage van de leden. De gemeentelijke 
subsidie wordt afgebouwd naar € 0,00. Het 
is voor de dorpsvereniging dan ook van 
het grootste belang te kunnen rekenen op 
de betaling van de bijdrage door de leden 
en waar mogelijk op onnodige kosten als 
herinneringsbrieven te besparen.

De lidmaatschapsbijdrage over 2016 
bedraagt € 6,00 per huishouden.
Als u nog niet heeft betaald wordt u 
vriendelijk verzocht dit bedrag zo speodig 
mogelijk over te maken op bankrekening 
NL22 ABNA 0515 4467 18 t.n.v. 
Dorpsbelang Wolfheze, o.v.v. bijdrage 
2016 en uw naam en adres.

Mogelijk bouwplannen
voor het Schild
Extra woningen voor toekomstige
cliënten Herhaalde

oproep betaling
lidmaatschapsbijdrage 
Dorpsbelang over 2016
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Inmiddels al weer even geleden is 
de interesse voor glasvezel in de 
verschillende wijken van de Gemeente 
Renkum gepeild. Het bedrijf dat toen 
glasvezel ging uitrollen – Reggefiber 
– heeft vervolgens de krenten uit de 
pap gehaald en alleen in Oosterbeek 
glasvezel aangelegd. De buitengebieden 
van Oosterbeek en de overige kernen van 
de gemeente vielen buiten de boot.

Het leek erop dat ook Wolfheze achter 
het net vist. Echter er lijkt een nieuw 
initiatief in de maak te zijn om alsnog 
glasvezelaansluiting op korte termijn 
mogelijk te maken.

Internet wordt – bewust en onbewust       
- steeds belangrijker. Steeds meer 

huishoudens maken gebruik van 
streaming diensten: films kijken we op 
Netflix, muziek luisteren we op Spotify, 
radio luisteren doen we ook steeds vaker 
via internet nu zenders steeds slechter te 
ontvangen zijn of als we er voor kiezen 
om buitenlandse omroepen te beluisteren. 
We werken vaker vanuit huis, waarbij 
via Skype of Facetime gecommuniceerd 
wordt. Onze zakelijke documenten staan 

in de cloud, maar ook onze foto’s en 
filmpjes. En ons huishouden sturen we 
op afstand via internet aan: de CV wat 
hoger zetten vlak voor we thuis komen, de 
oven of magnetron bedienen via internet. 
Domotica is de toekomst! Via de webcam 
kijken we of de kinderen wel zoet liggen 
te slapen als we even ergens anders zijn. 
Kortom: sluipenderwijs is internet steeds 
belangrijker geworden. En die trend 
zet door, waardoor het dataverkeer nog 
meer zal toenemen. De vraag is niet of we 
een glasvezelaansluiting nodig hebben, 
maar wanneer een glasvezelaansluiting 
onontbeerlijk wordt. Volgens sommigen 
is dat punt al bereikt. Wie Netflix gebruikt 
zal gemerkt hebben dat films regelmatig 
“vastlopen”. Dat ligt niet aan uw computer 
of TV, maar aan de internetverbinding. Als 
de hele straat tegelijkertijd Netflix gebruikt 
raakt het kopernetwerk overbelast en 
loopt uw film vast.

Een van onze dorpsgenoten, Peter 
Grotenhuis, voorziet bedrijventerreinen 
van glasvezelnetwerken. Daardoor 
beschikt hij over de expertise om dat ook 
voor Wolfheze bereikbaar te maken. Het 
ziekenhuisterrein van Pro Persona heeft 
al een glasvezelaansluiting. En ook het 

Toch nog glasvezel
in Wolfheze?

Restaurant & Pannenkoekenhuis De Tijd
www. restaurantdetijd.nl

Tijd voor lunch, diner, vergaderen en meer

Wolfhezerweg 87, 6847 AC, 026-4821202
www.restaurantdetijd.nl/info@restaurantdetijd.nl

Koffietijd
High Tea

Lunch
Diner

Pannenkoeken

Julio en Patrick Merino

Openingstijden:
Ma, woe: 17.00-22.00, do t/m zon: 10.00-22.00
Vanaf 1 april: elke dag vanaf 09.30 tot 22.00 tot 1 oktober
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in het dorp (dus ongeveer 1/3 van het 
aantal huishoudens) het mogelijk moet 
zijn om dat aan te bieden tegen een 
tarief dat concurrerend is met Ziggo. De 
gemeente en de provincie ondersteunen 
en stimuleren dergelijke initiatieven.

Als voorbeeld kan dienen de gemeente 
De Wolden in Drente, waar Peter ook 
als adviseur bij betrokken is. Wolfheze 
is kleiner en vooral compacter de 
De Wolden, dus de situatie bij ons is 
gunstiger dan daar, maar het idee van 
het burgerinitiatief zouden we zo kunnen 
overnemen. En misschien dat als het in 
Wolfheze een doorslaand succes is dat 
Heveadorp, Doorwerth, Heelsum en 
Renkum ook aanhaken!

spoor heeft een glasvezelnetwerk. Verder 
heeft Vodafone een glasvezelkabel lopen 
naar de zendmast bij Hotel Wolfheze en 
het netwerk van Reggefiber/KPN loopt tot 
vlak bij het Bliderberghotel in Oosterbeek. 
Op zich is het vrij eenvoudig om op een 
van deze kabels aan te sluiten, waardoor 
het graafwerk op zich beperkt kan blijven.

Peter ziet het al helemaal voor zich om de 
huizen langs de Wolfhezerweg ten zuiden 
van de A50, samen met de Zonneheuvel 
en het dorp Wolfheze van glasvezel te 
voorzien. Bij voldoende belangstelling 
moet het ook mogelijk zijn om het 
Hazeleger daar ook nog bij te betrekken. 
Het idee is om een burgerinitiatief op te 
zetten dat gaat inventariseren hoe groot 
de belangstelling is, maar ook wat aanleg 
en aansluiting zal gaan kosten. Peter schat 
dat vanaf ongeveer 200 aansluitingen 

 
 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Wijnkoperij	Henri	Bloem	
Amsterdamseweg	126,	6814	GJ	Arnhem	
026-4455220	–	arnhem@henribloem.nl	

www.henribloem.nl/arnhem	
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de Lentevuurspin

De Lentevuurspin is een Europees 
gezien, zeldzame spinnensoort. 

Menig natuurliefhebber zou hem graag 
eens willen zien. Het markante van 
de spin is zijn exotisch aandoende 
verschijning. Vooral de mannetjes vallen 
op. Dit spinnetje doet sterk denken aan 
een lieveheersbeestje. Zijn rode achterlijf 
met 6 zwarte stipjes is zeer opvallend. 
Ook zijn zwarte poten met opvallende 
fluweel witte afscheiding.

De mannetjes verschijnen doorgaans half 
april tot half mei boven de grond en gaan 
dan op zoek naar de vrouwtjes. Tijdens 
deze tocht kunnen ze flink zwerven. De 
spinnen houden van warmte en zijn vooral 
in de middaguren actief. Meestal tref je ze 
aan op warmte zonnige en zandige paden 
in reliëfrijke gebieden die ijl met grassen 
begroeid zijn. Daarbij hebben ze voorkeur 
voor op het zuiden of westen georiënteerde 
bosranden in heidegebieden.

De vrouwtjes komen zelden boven de 
grond. Het zijn slechts de jonge vrouwtjes 
die je vindt als ze een eigen holletje gaan 
graven, tijd maken om te vervellen of 
tijdens het bruiloftsfeest. De vrouwtjes 
zijn grijzig zwart van kleur. Ze kiezen 
hun nestlocatie het liefst langs bosranden 
die gunstig geëxponeerd ten opzichte van 
de zon maar ook luw gelegen zijn ten 
opzichte van kou en wind.

Na de paring zijn de spinnetjes in 
september al volwassen maar duurt het 
tot het volgende jaar april-mei voordat de 
volwassen mannetjes hun tochten weer 
gaan maken.

De vrouwtjes gebruiken een vangkuil 
om grotere insecten te vangen zoals 
mestkevers. Aan het einde van de vangkuil 
maken ze een trampoline-achtig fijnmazig 
gemaakt web. De buit, die het web 
betreed, wordt er doorheen getrokken. 
Ze hebben als nestgelegenheid voorkeur 
voor iets vochthoudend plekken waar een 
hogere dichtheid is aan langere grassen. 
Het vrouwtje sterft zodra de jongen groot 
genoeg zijn.

De Lentevuurspin mag je met recht 
een Veluwse soort noemen omdat het 
merendeel van de waarnemingen uit 
Nederland afkomstig zijn van de Zuid-
Veluwe. Weliswaar is de Veluwe trots 
op zijn herten, maar in de Veluwse 
insectenwereld mag de Lentevuurspin 
samen met het Vliegend hert een bijzonder 
boegbeeld vormen voor het bijzondere 
kleine leven dat de Veluwe herbergt.

Natuurmonumenten Zuidwest-Veluwe
Planken Wambuisweg 1a

6718 SP Ede
026 - 482 2219

www.natuurmonumenten.nl

Veluws mooiste kleinood



18 19

Roel van Ekeris
boswachter Natuurmonumenten Zuidwest-Veluwe

Diepe ademhaling
Opluchting verkregen

Boscontouren vervagen
De nacht rijgt haar wegen

overziet de dag
Je denkt aan die lach

Je voelt natuurlijke kracht
De laatste zonkleuren verdwenen

Donkere kleuren
Nachtelijke geuren

De schimmen die je ziet
Een hert of was het slechts de illusie

Schimmen



20 21

We schrijven februari 2012. Zes 
enthousiastelingen hebben in De 

Burcht in Wolfheze hun eerste bijeenkomst 
in Regency Country Dancing. Met behulp 
van dansbeschrijvingen, bijeengezochte 
muziek en YouTube-filmpjes studeren ze 
de dansen in. Het doel: elkaar dansen leren 
om goed voorbereid te zijn voor bals.

Bals, zeg je? Jazeker! Door heel Europa 
worden bals in de stijl en grandeur van 
de Napoleontische tijd, met zo’n 100 
tot 250 deelnemers uit heel Europa en 
ver daarbuiten! Zij worden op de meest 
schitterende locaties in Nederland en 
daarbuiten georganiseerd, zoals het 
Hodshon Huis in Haarlem, Kasteel 
Wijenburg bij Echteld, Kasteel d’Ursel 
in Hingene (België), The Pump Room in 
Bath en The Royal Pavilion in Brighton 
(beiden Groot Brittannië).

Eerste dansdemonstratie
De dansgroep groeit naar 8 deelnemers en 
we krijgen in relatief korte tijd een aantal 
eenvoudige en wat moeilijke dansen onder 
de knie. Via één van de leden komen we 

op het kasteel Doorwerth terecht, waar we 
in juli 2012 onze eerste dansdemonstratie 
geven. Daarmee is de dansgroep in een 
stroomversnelling terecht gekomen. Meer 
mensen sluiten zich aan en onze dansgroep 
groeit zodat wij na één jaar maandelijks 
tussen de 16 tot 18 vaste deelnemers 
ontvangen. Na een jaar hebben we de 
dansgroep vernoemd naar het dorp waar 
zij is ontstaan: Wolfheze. Vrij vertaald 
naar het Engels is dat Wolves’ Grove en 
wij doen de dansen uit het begin van de 
19 e eeuw en dat is in Groot Brittannië de 
Regency tijd. Dus vandaar The Wolves’ 
Grove Regency Dancers.

De regisseuse van het programma 
‘Gelderse Koppen’ van TV Gelderland zag 
tijdens een demonstratie op Doorwerth 
de groep dansen en wilde een aflevering 
aan de dansgroep wijden. Zo gezegd, zo 
gedaan, en het TV Gelderland team en 
hun presentator Harm Edens hebben een 
hele middag de camera’s volgeschoten. 
We hebben met presentator Harm Edens 
erg gelachen en hij is een snelle leerling 
gebleken!

Dansend terug in de tijd:

Cultureel erfgoed
Inmiddels zijn The Wolves’ Grove Regency 
Dancers een begrip geworden in de 
historische dans ‘scene’. Ons dansrepertoire 
bestaat nu uit zo’n 40 dansen, met mooie 
namen zoals Mister Beveridge’s Maggot, 
Lady Nelson’s Waltz, Childgrove en The 
Indian Queen. Een aantal dansen uit ons 
repertoire hebben we op YouTube gezet, 
met als doel de dansen en de wijze waarop 
wij deze uitvoeren met de rest van de 
wereld delen. Zo houden we een stukje 
cultureel erfgoed in stand! Met regelmaat 
zijn we de afgelopen vier jaar uitgenodigd 
op de kastelen Rozendael, Doorwerth 
en Zypendael, alwaar wij de bezoekers 
vergasten op een stukje terug in de tijd. 
Ook dit jaar hebben wij weer een aantal 
demonstraties in het verschiet.

Verhuisd naar Velp
Na vier jaar tel onze dansgroep zo’n 25 
dansers. Het concept van ons vaste honk 
van de afgelopen vier jaar, De Burcht, 
is dermate veranderd dat deze zaal 
slechts met moeite zo’n grote groep kan 
herbergen. Daarom is sinds april van dit 
jaar de dansgroep verkast naar een andere 
locatie, Parkstaete in Velp. Gaat daarmee 

de dansgroep haar naam veranderen? 
Integendeel, de groep houdt haar 
oorsprong met trots in ere. Wolfheze zit in 
de genen van de dansgroep verankerd!

Country Dancing is dat iets als het 
Amerikaanse Line Dancing? Niets is 
minder waar. Country Dancing is de 
dansstijl uit het eind van de 18e, begin 
19e eeuw. De term is een Engelse 
verbastering van het Franse ‘Contre 
Danse’ waarbij de danspartners in 
een rij (de zgn. longways) of met 8 in 
een vierkant staan (zgn. cotillions en 
quadrilles) tegenover elkaar staan 
opgesteld. De dansen bestaan uit een 
stuk of 25-30 basispassen, die eindeloos 
gecombineerd kunnen worden. In heel 
Europa werden deze dansen werden door 
alle lagen van de bevolking gedanst en 
(voormalige) koloniën, zoals Zuid Afrika 
en de Verenigde Staten. 

 https://is.gd/ewwhMB

 https://is.gd/IEs5x0
 (vanaf +/- 25:00)

 https://is.gd/7pYjTa
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Sinds wanneer woon je in Wolfheze?
“Wij hebben dit huis gekocht in 

februari 2002. Drie maanden later kregen 
wij de sleutel. Toen hebben we eerst alles 
gestript, waarbij allerlei originele details 
weer tevoorschijn kwamen: de granieten 
terrazzo gangvloer, de fraaie paneeldeuren, 
de mooi gefreesde traptreden. Alles zat 
verstopt onder vloerbedekking of achter 
schrootjes. In september 2002 zijn we hier 
ingetrokken.”

Wat was jullie reden om te verhuizen?
“Wij woonden oorspronkelijk in Almere, 
toen mijn echtgenoot een baan als logistiek 
manager bij een distributiecentrum in 
Nijmegen aangeboden kreeg. Er was een 
voorwaarde; wij moesten in de buurt 
komen wonen. Wij hebben toen tijdelijk 
in Wageningen een flat gehuurd om van 
daaruit te zoeken naar een nieuw huis. Op 
een vrijdag kwam dit huis in de verkoop en 
de maandag erop hebben wij het gekocht. 
De ligging en grote tuin gaven de doorslag 

en niet in de laatste plaats ook het huis zelf, 
waar wij veel potentie in zagen.”

Welk werk deed jij in die tijd?
“Zelf werkte in toen nog bij een grote 
bank in Amsterdam. Ooit begonnen als 
datatypiste en diverse ander functies 
waaronder vestigingsmanager en 
managementassistente. Na de verhuizing 
heb ik een aantal jaar in Utrecht gewerkt. 
Kwam daarna weer in Amsterdam terecht 
maar lukte het toch om naar anderhalf 
jaar aangenomen te worden op een functie 
in Arnhem. Maar op een gegeven moment 
was ik klaar met alle elkaar opvolgende 
reorganisaties en ben toen voor mijzelf 
begonnen.”

Dat is toch wel wat anders: van Bankieren 
naar interieurontwerpen!
“Ja en nee – in mijn functie bij de bank als 
managementassistente hield ik mij al veel 
bezig met het begeleiden van verbouwingen. 
Binnen de kaders van huisstijl en functionele 

“Privé ben ik ook
altijd heel bewust
bezig geweest met

ontwerpen en inrichten”
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eisen had ik redelijk wat vrijheid om zaken 
naar eigen inzicht te doen. Privé ben ik 
ook altijd heel bewust bezig geweest met 
ontwerpen en inrichten. Als je regelmatig 
bij mij op bezoek kwam kon het zijn dat 
het er iedere keer weer ander uitzag. De ene 
keer de meubels op een andere plek, dan 
weer een andere kleur op de muur.”

Wat is je werkgebied?
“In principe binnen een straal van 30 km 
rondom Wolfheze, dat is waar ik mij op 
richt. Maar als ik een opdracht op Texel kan 
krijgen dan doe ik het natuurlijk ook. Zo 
ben ik nu bezig met de inrichting van nieuw 
te bouwen vakantiehuisjes in Portugal. 
Een geweldige opdracht welke bestaat 
een ontwerp voor de volledige inrichting, 
dus ook keuken, badkamer, de diverse 
(maatwerk)meubels en accessoires, tot het 
servies aan toe! Dit alles uiteraard binnen 
de stijl die de opdrachtgever in gedachten 
heeft.”

Met wie woon je hier?
“Met mijn man Ger en onze 3 honden. 
Sinds wij hier wonen hebben wij honden. 
We kunnen zo vanuit de tuin het bos in 
wandelen kunnen zij zich prima uitleven in 
de grote tuin. Wij geven dieren graag een 
tweede kans. De oudste komt uit het asiel, 
de twee andere uit Spanje, waarvan jongste 
aanwinst in Spanje van de ketting gehaald 
is.”

Waar kunnen onze lezers wat van jouw 
werk zien?
“www.dkve.nl”

Kees Koek
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v.l.n.r. Staand: Inge Schut, Julia van Krugten, Jacoba Lewyllie, Linde Grevers.

Hurkend: William Hendriks, Brent Schoemaker, Milan Verburg, George van der Horst, Marten Koek, Hessel Vrolijk, Thijs Schut, Stijn Peltzer, Emanuel Jansen en Niek Schoemaker.

Wij wensen groep 8
van de Beatrixschool een fijne 
vakantie en veel succes op de 
middelbare school!
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De kleinste espressobar van Nederland ........

..... maar vergis u niet in het formaat van deze specialiteitenwinkel 
annex espressobar want naast 10 zitplaatsen vindt u in de winkel 
een keur aan vers gebrande kofÞebonen (naar wens gemalen voor 
elke zetmethode), meer dan 12 soorten verse bladthee, 150 soorten 
chocolade-tabletten en diverse cadeau-artikelen. En natuurlijk 
maakt onze Barista de mooiste espresso’s, cappuccino’s en 
(latte-)macchiatoÕs. Hierbij serveren we u graag ŽŽn van onze home 
made lekkernijen zoals het beroemde lemoncurd taartje! 

Blauwe lucht en een zonnetje? Op ons terras waant u zich zomer 
en winter op vakantie. 

Ons adres: Weverstraat 63 Oosterbeek. 
Onze openingstijden:  Di t/m Vr. van 08.00 tot 18.00 uur

 Za. van 09.00 tot 17.00 uur
  

PUUR KOFFIE

Vanaf 1 juni ook open op Zondag en 
Maandag van 11:00 tot 17:00 

Nieuw! PUUR Brazil Eigen import. 
€ 16,45 per kilo
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BeatrixschoolenPeuterplein

De samenwerking tussen de school en 
Cocki Vink en Thea Guikers gaat al heel 
lang terug. Toen Peuterplein nog ’t Wolfje 
was. Vele Wolfhezense tieners hebben er 
goede herinneringen aan. Even verloren 
we elkaar uit het oog, maar nu alweer 
een paar jaar kunnen de peuters van 
Wolfheze wederom genieten van deze 
fijne samenwerking.

Peuterplein staat voor kwaliteit.  Naast 
een goede verzorging maakt 

Peuterplein zich sterk voor het stimuleren 
van de ontwikkeling van de kinderen. Het 
is meer dan alleen onderdak bieden. Voor 
kind en ouder moet het voelen als een 
tweede thuis: veilig en vertrouwd!

Wat Peuterplein verder zo uniek maakt is 
de flexibiliteit. De opvangochtenden zijn 
op dinsdag en donderdag van 8.00 tot 
12.00 uur. Maar als er langer opvang nodig 
is of misschien korter is hier altijd overleg 

over mogelijk. Wanneer er ook ’s middags 
opvang nodig is kunnen kinderen naar de 
vestiging in Renkum worden gebracht.

Een peuterspeelzaal in een school is voor 
de peuters een groot voordeel. Alvast 
spelen op het plein, lopen door de gang, 
de juffen en ‘grote’ kinderen van de 
basisschool alvast zien… De overgang 
naar het basisonderwijs verloopt zo heel 
vanzelfsprekend en maakt dat kinderen 
zonder spanning de stap zetten naar 
de kleuters in groep 1. Ook het directe 
contact tussen de kleuterjuffen en de 
leidsters van de peuterspeelzaal zorgt 
ervoor dat peuters zich direct thuis voelen 
binnen de basisschool.

We hopen dat de peuters in Wolfheze 
nog lang van deze samenwerking kunnen 
genieten.

team Beatrixschool en Peuterplein
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Bouwplannen voor Het 
Schild

In de vorige Wolfkreet las u dat Het Schild 
de mogelijkheden voor een uitbreiding 
aan het verkennen was. Inmiddels 
kunnen we concreter te zijn: Het Schild 
heeft het voornemen om een mooie 
nieuwe vleugel te bouwen, waar mensen 
met geheugenproblemen zich nog beter 
huis kunnen voelen. Door deze nieuwe 
vleugel zal er op termijn een aantal 
woningen vrijkomen voor toekomstige 
cliënten van Het Schild.

De afgelopen jaren zijn er woningen 
verloren gegaan doordat appartementen 
zijn samengevoegd en door de omzetting 
van appartementen in kantoorruimten. 
Dat er met de bouw van een nieuwe vleugel 
op termijn extra woningen vrijkomen is 
dan ook een mooie bijkomstigheid.

Woningen voor Wolfhezenaren
Op dit moment zijn er in Het Schild 
drie woningen beschikbaar voor mensen 
zonder visuele beperking uit Wolfheze 
die behoefte hebben aan een veilige 
woonomgeving in het eigen dorp met 
desgewenst zorg en ondersteuning 
binnen handbereik. Wellicht dat met 
de vrijkomende woningen dit aantal 
verruimd zal worden.

Cursus Creatief Leven

Veel mensen voelen zich soms alleen 
en zouden graag in contact met 
anderen willen zijn om bijvoorbeeld 
een spelletje te doen, te wandelen 
of voor een goed gesprek. Voor deze 
mensen van 50 jaar en ouder is er de 
cursus Creatief Leven.

Eenzaamheid is voor niemand goed. Het 
zorgt voor minder plezier in het leven, het 
veroorzaakt stress, kortom: eenzaamheid 
is niet gezond.

Wat kunt u doen?
Met de cursus Creatief Leven kunt u 
zelf aan de slag om te ontdekken wat u 
wilt, wie u bent en welke mensen bij u 
passen. Tijdens de cursus ontdekt u uw 
kwaliteiten en mogelijkheden. Dit maakt 
u bewuster, actiever en vaardiger in het 
aangaan van contacten die bij u passen. 
Contacten waarbij de kans groter is dat 
deze zich ontwikkelen tot duurzame 
relaties. Bovendien krijgt u handvatten om 
zelf beter met eenzaamheid om te kunnen 
gaan.

Meer informatie of u aanmelden?
Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u zich 
aanmelden? Neem gerust eens vrijblijvend 
contact op met Gonnie Lamers via 026 - 
482 11 77 of gonnie.lamers@hetschild.nl.
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DERKSEN

GESPECIALISEERD IN KUNST, 
ANTIEK EN VERZAMELINGEN

Sinds 1945 is Derksen veilingbedrijf gespecialiseerd 

in het veilen en taxeren van kunst, antiek en 

inboedelgoederen en het ontruimen van inboedels. 

Het kopen op een veiling is voor menigeen een 

spannende ervaring met vaak verrassende opbrengsten.

Amsterdamseweg 23

6814 GA Arnhem

Telefoon  026 - 4421498

E-mail info@derksen-veilingbedrijf.nl

Internet www.derksen-veilingbedrijf.nl
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Wist u dat...

Bewoners en medewerkers het heel leuk zouden vinden om u bij de Open Tafel te 
verwelkomen? Die is elke dinsdag vanaf 18:00 uur in “de Oranjerie”.

Het Schild volgend jaar 105 jaar bestaat?

We daarom in de zomer van 2017 een feest gaan organiseren?

U hier ook van harte welkom bent? T.z.t. volgt meer informatie.

U Het Schild ook op Twitter (twitter.com/hetschild) en op Facebook
(facebook.com/hetschild) kunt vinden?

U voor meer informatie over Het Schild op www.hetschild.nl terecht kunt?

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Het Schild zoekt 
vrijwilligers

Vrijwilligers voor de dagbesteding
Onze dagbesteding gaat uitbreiden. Per 
juli 2016 is de dagbesteding dagelijks open 
vanaf 10:30 uur tot 19:00 uur. Daarvoor 
zijn wij opzoek naar vrijwilligers die ons 
van 10:30 uur tot 14:30 uur of van 15:00 
uur tot 18:30 uur kunnen assisteren. U 
kunt dan denken aan:

• hulp tijdens de maaltijd,
• koffie serveren,
• voorlezen, spelletje, wandelen, fietsen.

Er is professionele ondersteuning 
aanwezig, u kunt gratis mee-eten en uw 
eventuele reiskosten worden vergoed. 
(maximaal 30 km retour)

Vrijwilligers voor het restaurant
Voor ons restaurant &quot;de 
Oranjerie&quot; zijn we zoek naar 
vrijwilligers die één of meerdere zaterdagen 
en/of enkele zondagen van 16:45 uur tot 
19.15 uur het restaurantpersoneel kunnen 
assisteren. U kunt dan denken aan het 
ophalen van cliënten en het serveren van de 
maaltijden. In ruil voor uw ondersteuning 
kunt u kosteloos een warme maaltijd bij 
ons nuttigen.

Er is professionele ondersteuning aanwezig 
en reiskosten worden vergoed. (maximaal 
30 km retour)

Interesse of meer informatie?
Hebt u interesse  om als vrijwilliger  te 
assisteren  of wilt u  gewoon wat meer 
informatie? Neem dan contact met ons op 
via (026) 319 55 85 of per e-mail:
therese.van.loon@hetschild.nl
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 Kleinschalige kinderdagopvang (4 tot 6 kinderen per dag) 

 Elke dag actief buitenspelen of op pad  

 Open van maandag t./m. vrijdag van 07.30 tot 18.00 

 Persoonlijk contact, vaste medewerkers  
 

Locatie:  achterzijde Dorpshuis “De Burcht” 
Macharislaan 15, Wolfheze  

 

Nieuwsgierig geworden of onze opvang iets voor uw kind is? 

Neem contact op voor een afspraak en kom samen met uw 

kind vrijblijvend een keer spelen! 
 
 
 
 
 

kdvdesterren@bso-desterren.nl 
06 – 20266358 
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Helaas is er een eind gekomen aan de  Gemengde Zangvereniging `Zang en Vriendschap` 
te Wolfheze.
32 jaar geleden zijn Annet Aalderink en Bep Davidse begonnen leden te werven voor een 
zangvereniging.
met als 1e dirigent de heer Jan Jansen, toentertijd organist van de Geref.Kerk. Op het 
toppunt konden wij beschikken over 41 leden, maar dat is ver in het verleden. In 32 jaar kan 
er bijzonder veel gebeuren. Heel veel leden zijn al overleden, en nu is de bezetting er niet 
beter op geworden. Het koor is verouderd, er komen steeds meer zieken bij en dan komt 
het ogenblik dat je moet stoppen. En dat is na 32 jaar niet leuk. Ook voor de dirigent Frank 
Delnoij is het jammer, want met veel plezier kwam hij wekelijks vanuit Deventer naar ons 
toe en dat heeft hij 18 jaar gedaan.
Op maandag 25 april hebben wij ons laatste optreden in Het Schild en op 1 mei 2016 wordt 
de stekker eruit gehaald.

secr. M.M. Diekema-Wolhoff

Persberichten
Ook een persbericht te melden?

Meld het ons via redactie@wolfskreet.nl

Beste mensen,
 
Op de laatste dag van dit seizoen geef ik u vast het rooster voor het volgende seizoen 
van de Bingo 55+. Dan kunt u de data vast opschrijven, in december pas in uw nieuwe 
agenda.
 
De bingo-middagen beginnen altijd om 14.30 uur. De Burcht is altijd open om 14.00 
uur. Het eind is meestal tussen 16.00 en 16.15 uur.
De prijs is nog 3,- euro per middag, dit is inclusief 2 x koffie/thee.
 
Willen wij de bingo 55+ nog in leven houden, probeert u dan eens nieuwe leden mee te 
brengen.
 
Ik wens u allen een goede zomertijd en tot ziens op woensdag 21 september 2016.
 
2016                                                        2017
 
21 september                                           18 januari
19 oktober                                               15 februari
16 november                                           15 maart
14 december                                            19 april
dan kerstvakantie                                     17 mei
                                                               21 juni
 
                vakantie juli en augustus 2017
 
Bent u verhinderd een keertje te komen? Even bellen naar mij 026-4821 556.
 
Met hartelijke Bingo-groeten,
M.M. Diekema-Wolhoff
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Zaterdag 1 oktober: opnieuw een editie van het succesvolle Running Dinner

Wil je nieuwe mensen leren kennen? Of een superleuke avond? Neem dan deel 
aan het Running Dinner. Zaterdag 1 oktober staat een nieuwe editie op de rol. 
Kok en eet mee en geniet van een ontspannen en gezellige avond.

18.00 uur: verzamelen in De Burcht, met een hapje en een drankje.

19.00 uur: voorgerecht

20.00 uur: hoofdgerecht

21.30 uur: nagerecht

22.30 uur: afsluiting in De Burcht (niet verplicht!)

Die avond bereiden dorpsbewoners een voor-, hoofd- of nagerecht. Het gaat om de 
gezelligheid, en niet om de culinaire prestatie!

Hoe werkt het?
Je eet in totaal drie gangen op drie verschillende adressen. Een van de gerechten 
consumeer je in je eigen huis, twee gangen eet je buiten de deur in Wolfheze. 

Je tafelgenoten zijn onbekend, totdat je de deur opent. Verrassing!

Je kunt opgeven of je een voor-, hoofd- of nagerecht voor rekening neemt. In de regel 
eet je met z’n zessen, inclusief jezelf.

Groot of klein, dik of dun
Het doel van 1 oktober is om samen een leuke avond te hebben. Waar je ook woont in 
Wolfheze, en hoe jong of oud, groot of klein, dik of dun je bent. Geef je op, doe mee en 
je bent verzekerd van een vrolijke en voordelige avond uit en thuis.

Wat kost het?
De koffie in De Burcht is gratis. Je betaalt slechts voor het ene gerecht dat je voor je 
gasten maakt. Daarnaast reken je af voor de consumptiebonnen in De Burcht. En een 
geringe bijdrage voor de zaalhuur van De Burcht.

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

Tot aan tafel! De running dinner-commissie

Vanuit de groene weide

In een vorige Wolfskreet heb ik een oproep geplaatst met de vraag of er personen met 
mij een klein werkgroepje wilden vormen om na te denken over een Wolfhezer Eigen 
Initiatief voor Duurzame Energie.

In deze Wolfkreet wil ik kort vertellen hoe het daarna verder is gegaan.

Er hebben zich drie inwoners aangemeld en dat groepje is enkele keren bij elkaar 
geweest. Op de avond van de ledenvergadering van de dorpsvereniging op 17 maart 
hebben we onszelf kort mogen voorstellen en hebben we met de aanwezigen op een 
kaart van de gemeente Renkum stickertjes geplakt op mogelijke plaatsen voor een 
zonnepanelenpark of windmolen of een andere duurzame ontwikkeling.

We gaan deze mogelijkheden indikken tot een viertal voorstellen. Die voorstellen gaan 
we uitwerken in een voorstudie. Daarin wordt een matrix opgenomen van de mogelijk-
heden afgezet tegen allerlei argumenten voor of tegen, kansen, te verwachten proble-
men, mogelijke opbrengst voor Wolfheze, enz.

Als we die voorstudie hebben afgerond hebben we het idee om eerst weer met de in-
woners te willen overleggen. Dat zal dan waarschijnlijk gebeuren op een aparte avond 
hierover in de Burcht. 

Wil je niet zo lang wachten, dan kun je ons alvast bereiken via een speciale email 
groeneweidewolfheze@gmail.com
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De 
Duizendjarige
Den  vertelde...

Dit is het gedeelte van de toenmalige gemeente Doorwerth uit een grote kaart van 
1854 met als titel ‘Wegwijzer in de omstreken der stad Arnhem’ (GA 1509-256). Het is 
de eerste kaart waarop een aanzet van de Heelsumseweg is te vinden. Benamingen 
als Stationspad en Melkweg worden er dan voor deze weg gebruikt. Van het in 1845 
geopende Station Wolfheze loopt een zandpad pal zuidwaarts rechtstreeks naar de 
boerderij Laag Wolfhees (het latere Kousenhuisje) en dan verder tot aan de ‘Straatweg 
van Utrecht naar Arnhem’ (de huidige Utrechtseweg). Weer pal zuidwaarts loopt de 
weg verder, heeft de naam Breede Weg en loopt tot aan Rolandseck boven Kasteel 
Doorwerth, op een hoogte van 56 meter. Hier komen nog vijf andere wegen samen en 
via een van deze wegen daal je stijl af naar Uitspanning De Zalmen aan de Fonteinallee. 
Hier vandaan kan direct ook het laag gelegen Kasteel Doorwerth worden bereikt.

In en rondom het Workhome van het 
Leo Kannerhuis op het terrein van Pro 
Persona heeft zondag 29 mei jl. het 
gezellige Straatfeest Heelsumseweg 
plaats gevonden met 55 bewoners 
van deze straat. Na een enthousiaste 
opening door Rob Kuiper was er 
een half uur ingeruimd voor een 
beamerpresentatie over de geschiedenis 
van de Heelsumseweg (door Ulbe Anema) 
met een komische quiz over deze straat 
(door Job Becker). Er bleek erg veel 
belangstelling naar de geschiedenis van 
deze weg, er werden royaal aanvullingen 
en commentaar gegeven op de vertoonde 
plaatjes. Er werd bovendien gevraagd 
naar een artikel in de Wolfskreet over dit 
onderwerp.

Deze vraag is een mooie aanleiding om 
een serie afleveringen te starten met als 
titel: KEN JE STRAAT en we beginnen nu 
natuurlijk met de Heelsumseweg.

Het is alweer bijna acht jaar geleden 
(september 2008) dat in Aflevering 21 
werd verteld over de ‘Invloed van het 
Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze op 
de woningbouw in het dorp’. Hierin 
kwam ook de geschiedenis van de 
Heelsumseweg aan de orde. Bij de 
voorbereiding van de beamerpresentatie 
en quiz zijn weer leuke feiten aan het licht 
gekomen. Met deze feiten, een gedeelte 
uit het artikel van september 2008 en 
met wat De Duizendjarige Den Ulbe in 
het voorjaar van 2006 nog heeft verteld, 
is deze aflevering (de 50 ste !!) over de 
Heelsumseweg gemaakt..

Aflevering 50: 
Ken je straat:

De Heelsums(ch)eweg - deel 1

In 1837 wordt Jacob Adriaan Prosper 
baron van Brakell van Wadenoijen 

(1808-1853) heer van Doorwerth en 
daarbij eigenaar van een groot gebied, 
waaronder een gedeelte in Wolfheze met 
het zandpad dat later de Heelsumscheweg 
zou gaan heten. Na het overlijden van 
deze Baron van Brakell in 1853, slechts 
45 jaar oud, beheert zijn weduwe met haar 
kinderen de gehele boedel.

Na het overlijden van de weduwe Van 
Brakell vindt er in 1880 een belangrijke 
boedelscheiding plaats, die van ingrijpende 
betekenis is voor het gebied van Wolfheze. 
Een groot stuk heide - 212 ha - wordt 
aan enkele particulieren verkocht die 
later overgaan tot stichting van de ‘N.V. 
Heide-ontginning Wolfheze’. Voor deze 
ontginning worden een, iets westelijk 
van het station gelegen, boerderij en vier 
daglonerswoningen aan de overkant van 
de spoorlijn (de zgn. Vierslag) gebruikt. 
De Van Brakell’s hebben deze omstreeks 
1875 laten bouwen, waarschijnlijk ook 
met het oog op mogelijke ontginningen 
of voor andere doeleinden. Het doel van 
de ontginningsmaatschappij wordt slechts 
voor een deel verwezenlijkt. Het grootste 
gedeelte blijft heide en (wild) bos.



48 49

Een detail van de ‘Wandelkaart van Wageningen tot Oosterbeek’ uit ong. 1895 die 
goed laat zien hoe Wolfheze en omgeving er dan uit ziet. Op het gebied waar in 
1906/1907 de Stichting zal verrijzen is door de strakke bospercelen en de rechte 
lijnen van de paden heel goed het reeds ontgonnen gebied te zien. Aan de spoor-
lijn ligt het stationsgebouw, toen tevens woning, uit ong. 1870 (de voorganger van 
het huidige station uit 1900). Iets westelijk daarvan ligt de ontginningsboerderij 
en aan de overkant van het spoor de Vierslag (bij het huidige ijsbaantje). De Wolf-
hezerweg is de enige wat verharde weg. De naam Wolfheze dan staat op de plek 
waar Oud-Wolfheze tot 1585 heeft gelegen. Hier ligt aan de beek de boerderij Laag 
Wolfheze (later het Kousenhuisje genoemd) en de Uitspanning Wolfhezen op Hoog 
Wolfheze. De Duizendjarige Den heet dan nog Koningsboom. De Sk’s zijn twee 
schaapskooien. Rechtsboven in de hoek is de Renbaan Wolfhezen te zien (zie Af-
levering 17).

Het zandpad dat later de Heelsumscheweg 
zou gaan heten vormt precies de oostgrens
van het aangelegde productiebos van 
86 ha, dat in december 1905 door de 
“Vereeniging tot Christelijke Verzorging 
van Geestes- en Zenuwzieken in 
Nederland” wordt gekocht voor de bouw 
van haar vierde Krankzinnigengesticht 
in Nederland.  Het noordelijk deel van 
de weg (ongeveer tot de Lawijckerhof) 
ligt in de Gemeente Renkum, Kadastrale 

gemeente Oosterbeek. Het zuidelijk deel 
van de weg ligt, net als bijna het gehele 
ziekenhuisterrein, in de toenmalige 
Gemeente Doorwerth en iedere eigenaar 
van een woning in dit gebied heeft ook nu 
nog Kadastrale gemeente Doorwerth in 
zijn koopakte staan.

In de eerste fase van de bouw van dit 
gesticht worden zes Paviljoens, woning 
Geneesheer-directeur, Hoofdgebouw, 

Centrale Keuken, Linnen- en 
Naaikamer, Watertoren en verschillende 
dienstwoningen gebouwd. Op 28 
november 1907 vindt de officiële opening 
plaats. In de tweede fase (1908) worden 
er 4 vier paviljoens bijgebouwd voor 130 
patiënten. En in de derde bouwfase (1909) 
wordt begonnen met de bouw van nog eens 
4 paviljoens voor 161 patiënten en tevens 

met woningen aan de oostgrens van het 
terrein, aan de Heelsumseweg. Dit zijn de 
woning van de Huismeester (huisnummer 
1, ‘huis van Alkema’), woning voor de 
Administrateur (huisnummer 3, ‘Casa 
Nada’) en vier dubbele woningen voor 
ambtenaren, waaronder een dubbele voor 
gezinsverpleging.

De eerste ansichtkaart van de Heelsumseweg uit 1913 die deel uitmaakt van een 
serie van 10 kaarten uitgegeven door Brinio uit Rotterdam. Deze serie is in opdracht 
van het ziekenhuis gemaakt en bestaat uiteraard geheel uit gebouwen op het ter-
rein. Ook deze ”Ambtenaarswoningen” staan op het terrein van de Stichting en 
maken onderdeel uit van de serie. Rechts vooraan de woning van de Huismeester: 
Heelsumseweg 1, dan huisnummer 3 voor de Administrateur en daarna begint de 
eerste serie van vier dubbele woningen. In dat jaar is er nog gasverlichting, getuige 
de gaslantaarn in de tuin van nr. 1. De weg is nog een karrenspoor met een smal 
verhard gedeelte rechts daarvan.

De dubbele woning voor gezinsverpleging 
(huisnummer 5 en 7, is ook duidelijk 
afwijkend in voorgevel en grootte van 
de andere drie. De drie wat kleinere 
zijn huisnummer 9/11, 13/15 en 17/19 
(dus t/m nu Ellenbroek). In 1910 zijn de 
vier dubbele woningen klaar en worden 
bewoond.

Gezinsverpleging houdt in dat je als 
verpleger van het ziekenhuis een patiënt 
in huis opneemt en verzorgt. Dit heeft 
uiteraard grote invloed op het gezin 
en niet elk gezin is geschikt voor deze 
opname. In 1912 zijn er 8 patiënten in 
gezinsverpleging geplaatst en minstens een 
keer per jaar wordt door de Stichting de 
situatie van de gezinsverpleging bezocht 
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en gecontroleerd. Erg veel meer dan 8 
zijn het er nooit geweest. Ook worden 
er medewerkers in de kost geplaatst bij 
collega-medewerkers. In 1911 worden de 
klerken De Jong en Beekman in de kost 
geplaatst bij verpleger E. Smid en komt 
de administrateur de heer Gaasbeek in de 
kost bij magazijnmeester Pelster.

De ontginningsboerderij op de noordoost 
hoek van het ziekenhuisterrein promoveert 
begin 1909 tot Hulppostkantoor, want een 
grote instelling als het ziekenhuis met al 
haar personeel en de komst van de eerste 
middenstanders maakt een postkantoor 
in het dorp noodzakelijk. Op 16 januari 
1909 wordt in deze boerderij officieel het 
Hulppostkantoor van Wolfhezen geopend. 
De heer J.E. Ottes en zijn vrouw bewonen 
dit pand. Ottes is postkantoorhouder/

brievenbezorger van Wolfheze en tevens 
schoenmaker van de Stichting Wolfheze. 
Zijn vrouw drijft een klein winkeltje 
in snoepgoed en dergelijke achter het 
woongedeelte van de boerderij. Tot 
1921 heeft de boerderij dienst gedaan 
als Hulppostkantoor want dan is het 
postkantoor aan de Wolfhezerweg klaar.

In 1915 worden de volgende 2 dubbele 
woningen gebouwd, de nummers 21/23 en 
25/27. De drie dubbele woningen 29/31, 
33/35 en 37/39 komen in 1920 klaar, 
evenals iets later 41/43 en 45/47. In 1923 
sluit de laatste dubbele woning 49/51 deze 
rij. Zo is in 1923 de Heelsumseweg aan de 
west(ziekenhuis)zijde geheel bebouwd met 
op nr. 1. de woning voor de Huismeester, 
nr. 3. voor de Administrateur en daarna 
een rij met wel 12 dubbele woningen.

Een ansicht van de geheel, aan de westzijde, bebouwde Heelsumseweg vanuit het 
zuiden gefotografeerd in 1933. Links vooraan huisnummer 49/51, het laatst geb-
ouwde pand in 1923. Het karrenspoor met pad is hier verdwenen en de weg is 
verhard. Mooie strakke tuintjes zonder bomen en grote struiken doen de huizen 
goed uitkomen.

Om de hoek van de Heelsumseweg 
worden in 1959 nog drie dubbele 
woningen voor het personeel van de 
Stichting gebouwd (53/55, 57/59 en 
61/63). Ook op de Johannahoeveweg en 
Sara Mansveltweg worden in die periode 
personeelswoningen gebouwd. In de jaren 
negentig van de vorige eeuw zijn praktisch 
alle huizen aan de Heelsumseweg door het 
ziekenhuis verkocht aan de toenmalige 
bewoners.

De oostzijde van deze weg is totaal nog 
niet aan de orde geweest, dus dit artikel 
wordt vervolgd met:
Ken je straat:
De Heelsums(ch)eweg – deel 2

Een gedeelte van een 
prachtige plattegrond 
uit het Historisch 
Museum van de 
Gelderse Roos. De 
plattegrond geeft de 
situatie weer in 1926. 
Het grote gebouw aan 
de Heelsumseweg is 
de Brandstoffenloods. 
Goed is de gehele 
bebouwing aan de 
westzijde van de 
Heelsumseweg te 
zien en de rij winkels 
en bedrijfjes aan 
de westzijde van 
de Wolfhezerweg 
t/m nr. 74 (Bakkerij 
Donderwinkel). Aan 
de overkant van de 
Wolfhezerweg is Hotel 
Van Dijk (sinds 1908), 
het Postkantoor (1922) 
en Sigarenmagazijn 
Bongaards. De 
Gereformeerde Kerk 
is net (27 mei 1926) 
in gebruik genomen 
en staat nog erg 
eenzaam aan een kleine 
Lawijckerhof.
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Maandag

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

Vanaf 07:30 uur
09:00 tot 10:00 uur
16:00 tot 18:30 uur
16:30 tot 19:00 uur
18:00 uur
18:00 tot 18:30 uur
19:30 tot 22:00 uur
19:30 uur

Dinsdag
09:30 tot 10:00 uur
10:00 tot 11:00 uur
10:00 tot 17:00 uur
14:00 tot 15:45 uur
14:00 uur
15:30 tot 16:30 uur
18:00 uur
18:10 tot 18:40 uur
19:30 uur
19:00 tot 21:00 uur
20:30 tot 22:00 uur

Woensdag
Vanaf 07:30 uur
09:30 tot 12:30 uur
10:00 tot 17:00 uur
11:30 uur
14:30 tot 16:15 uur
17:15 tot 18:15 uur
19:00 tot 21:00 uur
20:00 tot 21:30 uur
20:30 tot 22:00 uur
20:00 tot 22:30 uur

Duobak en grof tuinafval
55+ gym
Kindergymnastiek en turnen
Training pupillen
Open Tafel
Zwemmen ABC (RZC 0317-312763)
Badminton
Tweewekelijks bridgen (4821570 / 4821588)

Damesgymnastiek / sport en spel
Samen bakkie doen: vrije inloop
Bibliotheek
Sacred Dance: oneven weken. (4437241)
55+ fietsen: 1e dinsdag van de maand
Zwemmen voor ouderen (4821588)
Open Tafel
Zwemmen ABC (RZC 0317-312763)
Jeux de Boules (4821630)
Aquarobics (RZC 06-12925039)
Volleyballen

Grof afval
Schilderclub: 5 oktober
Bibliotheek
Inloopspreekuur Dr. Blankenspoor
Bingo 55+: 3e woensdag v/d maand (4821556)
Peuter-, kleuten- en kinderzwemmen
Bibliotheek
Voetballen senioren / veteranen (Gerard Grevers)
Volleyballen (4821860)
Zangkoor Harmony: (4822308 / 06-23826206)

Donderdag
13:00 tot 14:00 uur
14:30 tot 18:00 uurVrijdag
08:00 tot 11:30 uur
14:30 tot 18:00 uur

Zaterdag

Spreekuur gebiedsagent

Weekmarkt
Bibliotheek

Voetbal SV 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 v.d. mnd.
Kerkdienst
Historisch dansen, John van der Stap, 2e zondag v.d. mnd.

3348150
Gymzaal
Gymnastiekzaal Balijeweg
Wodanseck
Restaurant het Schild
Zwembad ProPersona
De Brug ProPersona
De Slenk Tennisvereniging

Gymnastiekzaal Balijeweg
De Burcht
De Burcht
De Burcht
De Burcht
Zwembad ProPersona
De Burcht
Zwembad ProPersona
Zwembad ProPersona
Zwembad ProPersona
De Brug ProPersona

3348150
De Burcht
De Burcht
De Burcht
De Burcht
Zwembad ProPersona
De Burcht
Wodanseck, Duitse Kampweg
De Brug ProPersona
De Burcht

Medisch Centrum ProPersona

Dorpsplein
De Burcht

Wodanseck

Station
De Burcht
Open Hof Kerk
De Burcht
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