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interesse? mail naar redactie@wolfskreet.nl
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Beste
 Wolfhezenaren,

Feest

We zitten weer midden in de drukke tijd. 
Na de daken onveilig te hebben gemaakt 

is Sinterklaas terug naar huis, branden de 
kerstlampjes in de boom op het plein volop, 
heeft de camping voor het eerst een heuse 
kerstmarkt georganiseerd en staat een 
nieuwjaarsfeest op stapel. Voor de liefhebbers 
staat een kerstnachtviering op het programma 
bij Pro Persona. En Wodanseck heeft zich, 
samen met Duno, weer van zijn beste kant 
laten zien met een kampioenschap 4e klasse!

Het dorp is tevens actief om inbraken te 
voorkomen. Dankzij Dorpsbelang prijken er 
aan alle kanten waarschuwingsbordjes om 
kwaadwillenden te waarschuwen voor onze 
buurtpreventie Whatsappgroep. Die werkt 
zo goed dat de politie de bereidwilligheid 
van Wolfhezenaren prijst! Het effect is dat er 
momenteel niet veel wordt ingebroken, aldus 
de politie. Dus ga zo door en houd alles scherp 
in de gaten.

Op de Reijerscamp gebeurt ook van alles. 
De koeien hebben inmiddels een veiliger 
drinkpoel en een nieuwe beheerder zwaait 
er de scepter. Hans van Dijk is sinds kort 
verantwoordelijk voor dit stukje natuur. Hij 
vervangt voorganger Machiel Bos. Samen 
met boswachter Klaas Jan Mulder ging hij 
welwillend in gesprek met buurtbewoners 
met vragen en wensen. Hij liet zijn oog ook 
dwalen over het beoogde speelbos… 

Lijkt me saai om in zo’n dorp te wonen! 
Zeggen buitenstaanders wel eens. Wij weten 
wel beter.

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 september 2016
Oplage  70 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 december 2016
Inleveren kopij vóór 1 november 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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Via Whatsapp buurtpreventie brengen 
bewoners elkaar op de hoogte van 

verdachte situaties. Stelregel is dat 
bewoners eerst 112 bellen en dan pas 
anderen appen. In Wolfheze functioneert 
al sinds 2014 een Whatsapp groep. Meer 
dan honderd bewoners hebben zich 
aangemeld.

Een tijdje terug kreeg Dorpsbelang vanuit 
de gemeente het aanbod om Whattsapp 
Buurtpreventie waarschuwingsborden 
in het dorp te plaatsen. Eén werd er 
aangeboden vanuit de gemeente, de 
overige aantallen zouden zelf moeten 
worden betaald. Er is toen besloten twee 
extra borden aan te schaffen - gefinancierd 
door Dorpsbelang - om alle invalswegen 
te bestrijken. Het Hazeleger gaf de wens 
aan dat het bord aan de noordzijde voor 
de inrit van de wijk zou worden neergezet.

Een inventarisatie maakte duidelijk dat 
een bord bij de bebouwde kom aan de 
noordzijde eveneens wenselijk was. 
Daar is er nu eveneens één geplaatst. 
Dorpsbelang overweegt om voor Het 
Hazeleger nog een extra bord aan te 
schaffen.

De andere exemplaren staan bij de ingang 
van de bebouwde kom aan de Parallelweg 
en bij het viaduct over de A50 aan de 
Wolfhezerweg. Bij deze laatste heeft 
Dorpsbelang verzocht aan de gemeente om 
die te verzetten. Het waarschuwingsbord 
aan de linkerkant van de weg is op de 
huidige plek slecht zichtbaar. Voorgesteld 
is dit bord net voor het viaduct over de A50 
aan de rechterzijde te hangen, komend 
vanuit Oosterbeek. De gemeente heeft al 
aangegeven dit te zullen doen.

Bereidwilligheid van inwoners
De politie maakt overigens bekend zeer te 
spreken te zijn over de bereidwilligheid 
van inwoners om 112 te bellen bij 
verdachte situaties. De meldbereidheid is 
groot en dat kan bijdragen aan het relatief 
weinig aantal inbraken in het dorp op dit 
moment. Wie het overigens overkomt, zal 
daar wellicht anders tegenaan kijken.

Overigens zijn we in de donkere dagen 
beland en dat betekent meestal een 
stijging van het aantal inbraken. Ziet u iets 
verdachts, bel direct 112 en uiteraard, app 
daarna anderen.

De gemeente Renkum heeft aan de invalswegen van Wolfheze drie Whatsapp 
waarschuwingsborden geplaatst. De borden geven aan dat de bewoners van 
Wolfheze via Whatsapp de eigen buurt in de gaten houden. Dorpsbelang heeft 
aan de gemeente gevraagd om het bord aan de zuidkant te verplaatsen. Dit 
gaat ook gebeuren.

Whatsapp
waarschuwingsborden 
bij invalswegen dorp
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Aanmelden voor Whatsappgroep
Het blijft mogelijk om ook deel te nemen 
aan de Whatsappgroep van Wolfheze. Hoe 
groter het aantal deelnemers, hoe meer 
effect. 
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ProRail reserveert budget voor spoorwegovergang
Prorail heeft geld gereserveerd voor de aanpak van de spoorwegovergang 
in Wolfheze. Dat heeft de gemeente Renkum aan Dorpsbelang laten weten. 
Daarmee is een flinke hobbel genomen om werkelijk tot aanpak over te gaan 
in 2018.

De gemeente Renkum en de provincie 
Gelderland hadden al budget 

gereserveerd. Nu Prorail dat ook heeft 
gedaan, is het financiële plaatje rond 
en staat dat de aanpak niet meer in de 
weg. Dorpsbelang heeft in de afgelopen 
tijd flink druk uitgeoefend om nu snel 
daadwerkelijk stappen te zetten.

Dat de financiën rond zijn betekent 
niet dat direct begonnen wordt met de 

reconstructie van de spoorwegovergang. 
Prorail start met de engineering van het 
project. Dat duurt ongeveer een jaar. 
Ook moet gekeken worden of de aanpak 
gecombineerd kan worden met een al 
geplande buitendienststelling van de 
treinen. Is dat niet mogelijk, dan moet 
een nieuwe buitendienststelling worden 
aangevraagd.

Volgens Prorail is uitvoering in 2018 reëel.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen 
naar waakswolfheze@gmail.com, of 
bezoek de Facebookpagina van wijkagent 
Lucy Mons. Vermeld daarbij uw naam, 
adres en 06 nummer waarop u de berichten 
wilt verzenden en ontvangen.

De aanpak van de spoorwegovergang is weer een stapje dichterbij nu Prorail budget heeft 
gereserveerd.

Dorpsbelang jurylid in
ontwerpwedstrijd speelbos Reijerscamp
Dorpsbelang Wolfheze is één van de juryleden geweest in een ontwerpwedstrijd 
van Natuurmonumenten voor het speelbos in de Reijerscamp. De wedstrijd 
is uitgezet onder leerlingen van 4 HAVO en 4 VWO van het Technasium van 
Het Streek in Ede. Op 27 oktober zijn de winnende ontwerpen tijdens een 
presentatieavond in de school gekozen. Eén van de plannen gaat ook echt 
uitgevoerd worden.

In de Natuurvisie Reijerscamp - die 
enkele jaren geleden in samenspraak 

met het dorp tot stand is gekomen - is 
ruimte gereserveerd voor een speelbos 
voor kinderen. Het is gesitueerd achter 
Barenbrug, omheind en toegankelijk via 
klaphekken. De koeien kunnen op het 
terrein niet komen.

Er wordt nu geld vrijgemaakt om 
daadwerkelijk tot inrichting van het 
speelbos over te gaan. Daarbij is het 
idee ontstaan om een ontwerpwedstrijd 
voor scholieren uit te zetten. Hogeschool 
Larenstein vervult hierin een belangrijke 
rol. Het Streek in Ede is daarbij de locatie 
waar de wedstrijd is uitgezet.

De scholieren hebben voorwerk 
gedaan. Ze hebben met kinderen van 
de basisschool gepraat, documentatie 
doorgenomen en een aantal vragen gesteld 

over aandachtspunten aan Dorpsbelang 
Wolfheze.

Op basis daarvan en met ondersteuning van 
Hogeschool Larenstein zijn de scholieren 
aan de slag gegaan om een ontwerp te 
maken. Op donderdag 27 oktober zijn die 
in Het Streek aan de Bovenbuurtweg in 
Ede gepresenteerd.
Kern van alle ontwerpen was een 
natuurlijke omgeving met natuurlijke 
materialen. Water speelt in alle voorstellen 
een rol. Het was een lastige keuze uit de 
vijftien ontwerpen. Alle leerlingen hadden 
er veel werk van gemaakt.

Een jury, bestaande uit Natuurmonumenten, 
Dorpsbelang Wolfheze en Hogeschool 
Larenstein, heeft uiteindelijk drie 
winnaars gekozen. Eén van de ontwerpen 
gaat later ook daadwerkelijk uitgevoerd 
worden. 

Eén van de winnende 
ontwerpen van de 
leerlingen voor de
inrichting
van het speelbos op
de Reijerscamp



8

9

9

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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Sociaal loket centrale plek
in doolhof zorg en ondersteuning
Bij het Sociaal Loket (eerder Zorgloket) kan men terecht voor zorg en 
ondersteuning. Wel moet daar nog het nodige worden verbeterd. Dat is 
de conclusie naar aanleiding van de themabijeenkomst van Dorpsbelang 
Wolfheze op 10 november in De Burcht.

Dorpsbelang had dit onderwerp 
gekozen omdat er steeds 

meer initiatieven komen om zorg 
en ondersteuning te bieden. De 
participatiewet van de landelijke overheid 
maakt dat mensen steeds meer in de eigen 
omgeving ondersteuning moeten zoeken, 
voordat de professionele zorg om de hoek 
komt kijken. Al die initiatieven worden 
een steeds groter doolhof, daar waren 
alle sprekers en de zaal het over eens, hoe 
lovenswaardig al die initiatieven ook zijn.

Mark Clarijs van Wehelpen.nl opende re 
reeks van sprekers. Hij vertelde over het 

digitale platform dat in 2011 is opgericht 
waar vraag en aanbod van ondersteuning 
bij elkaar komen. Dat kunnen hele kleine 
dingen zijn, zoals gezelschap houden of 
hulp bij klein onderhoud in de tuin. 

Wie hulp wil of aan wil bieden dient een 
account aan te maken. Dit is gedaan om te 
zorgen dat duidelijk is wie de hulp vraagt 
en wie die aanbiedt. Voor wie geen account 
heeft, blijven die gegevens onzichtbaar.

Namens de Hulpdienst Voor Elkaar (HVE) 
vertelde Joke de Repe over dat initiatief. 
Het bestaat al lange tijd, sinds 1981 en 

is ontstaan vanuit de Protestantse Kerk. 
Wie ondersteuning wil kan daar naartoe 
bellen. Een team van zo’n 60 vrijwilligers 
inventariseert de vragen en probeert een 
passende oplossing te bieden. 

De hulpdienst handelt per jaar zo’n 1800 
hulpvragen af. De vrijwilligers krijgen 
een intakegesprek omdat het werk 
veel verantwoordelijkheid vraagt. Dit 
onderscheidt de HVE van Wehelpen.nl. 
Verschil is ook dat de HVE telefonisch 
werkt en Wehelpen.nl via internet.

Het Schild was deze avond verhinderd. 
Zij gaan starten met een Dorpssteunpunt. 
Ook daarbij wordt op divers vlak 
ondersteuning geboden, bijvoorbeeld 
hulp in de huishouding, ontmoeting en 
activiteiten, en technische klusjes.

Grote eenzaamheid
Vervolgens krijgt Ellen ten Cate namens 
Zorgservice Thuis het woord. Het verschil 
in de werkwijze van haar organisatie is dat 
deze vanuit de zorgverzekeringswet werkt. 
Ellen wil graag de nadruk leggen op de 
grote eenzaamheid die haar medewerkers 
tegenkomen. Dit is heel verdrietig om te 
zien en ‘het hoort niet’. De ervaring is 
dat de buren van deze mensen zelf vaak 
ook op hoge leeftijd zijn, en niet tot geven 
van hulp in staat. Ze is dan ook blij met 
initiatieven zoals Wehelpen. Zij bevestigt  
vanuit de hulpverlenerskant dat het steeds 
moeilijker wordt om de weg te vinden.

Ellen Ninaber vertelt over het idee dat zij 
op de Facebookpagina Wolfheze heeft 
gelanceerd om een ruilkring van diensten 
op te zetten in het dorp. Diensten worden 
niet betaald in geld, maar in Wolfjes. Die 

kunnen dan weer uitgegeven worden om 
een dienst van een ander af te nemen.

Francien Stevens besluit de rij sprekers 
als lid van de WMO-adviesraad. Zij 
ervaart een grote worsteling, ook van 
de gemeente, sinds de invoering van de 
Participatiewet. Het is positief dat er 
zo veel initiatieven spontaan ontstaan, 
maar het is zeker niet handig de weg te 
vinden. Het Sociaal Loket is de plaats om 
informatie te krijgen. Daar moeten echter 
nog wel verbeteringen in komen.

Na de pauze vraagt de gespreksleider of 
de initiatieven elkaar als concurrent zien. 
Joke te Repe geeft aan blij te zijn met 
de andere aanbieders. Ze plaatst wel de 
kanttekening dat hun penningmeester ‘not 
amused’ is over de komst van Wehelpen 
omdat de subsidie van HVE nu naar 
Wehelpen gaat. 

Ook wordt de vraag voorgelegd of de 
achterliggende vraag wel voldoende 
in beeld komt als mensen hulp of 
ondersteuning zoeken. De HVE 
benadrukt dat er met de vrijwilligers bij 
het intakegesprek een goede screening 
wordt gedaan omdat de hulpvraag soms 
niet duidelijk is. Mark licht toe dat dit bij 
Wehelpen gebeurt door ‘gebruik te maken 
van je gezonde verstand’. “Dingen moeten 
goed voelen; je ‘pluis-gevoel’ moet 
kloppen.” Wanneer de situatie ernstiger is 
dan aanvankelijk gedacht, kan  een andere 
organisatie ingeschakeld worden.  Ellen 
ten Cate meldt dat bij haar organisatie de 
wijkverpleegkundige het filterwerk doet.

Zo’n veertig mensen bezochten de thema-avond van Dorpsbelang Wolfheze over
Naoberschap 2.0
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Overzicht op Dorpsbelangsite
In de zaal wordt aangegeven dat vraag 
en aanbod ook op veel plaatselijker en 
informeler niveau bij elkaar kunnen 
komen. Gewoon door met elkaar te praten 
en kennis te maken bij bijvoorbeeld 
straatfeesten, het Running Dinner, 
de onthulling van de lichtjes van de 
kerstboom, de Oranjefeesten et cetera. 
Dit soort initiatieven draagt bij aan 

ontmoeting op plaatselijk niveau en de 
sociale samenhang in het dorp. Het zijn 
zaken die gekoesterd moeten worden. 
Ook Pro Persona en Het Schild bieden 
diverse diensten aan. Die zijn alleen te 
onzichtbaar en worden te weinig gebruikt. 
Wellicht dat daarin de website van 
Dorpsbelang een overzicht zou kunnen 
bieden. Er is lang gestreden om het fietspad 

over de Reijerscamp hoog genoeg 
op de agenda te krijgen van de politiek. 
De doorbraak werd bereikt tijdens het 
verkiezingsdebat op 17 maart 2014 in 
De Burcht. Dat was twee dagen voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. In een 
overvolle zaal gaven alle partijen een 
volmondig ja op de vraag of in de komende 
raadsperiode het fietspad opgeknapt zou 
worden.

Steeds is er druk uitgeoefend om ook 
echt een opknap van het pad te krijgen 
en geen oplap. Financiële dekking 
speelde van tijd tot tijd een rol. Het geld 
werd toch gevonden in het budget voor 
wegonderhoud en de reserve.

In september werd een start gemaakt 
met de aanpak. Midden op het oude 
karrenspoor is een twee meter breed 
betonnen fietspad gekomen.

Plan was om het oude fietspad tot 
ruiterroute om te vormen. Een bewoonster 
uit het dorp attendeerde de uitvoerder erop 
dat er ook een karrenspoor voor paard en 
wagen liep en dat de onderlaag uit het oude 
fietspad wel verwijderd moest worden. 
Naast het fietspad is nu een karrenspoor 
gemaakt.

Voor de hele operatie heeft geen enkele 
boom langs de weg hoeven wijken.

Het fietspad over de Reijerscamp is voltooid. Sinds september is gewerkt 
om het fietspad op te knappen. Het resultaat mag er zijn. Een twee meter 
breed en glad fietspad. Ook het karrenspoor voor paard en wagen is opnieuw 
aangelegd, na aandringen van een bewoonster uit het dorp.

Fietspad Reijerscamp 
voltooid

Het fietspad over de Reijerscamp is klaar. Een verkiezingsbelofte is ingelost.
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Linda's 
 

Wenst u allen een hele fijne feestmaand, 
 een spetterend uiteinde 

en 
een nieuwjaar vol lichtpuntjes. 

 
Dames & Heren Kapsalon  

Linda's 
is telefonisch bereikbaar van 

maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17:00 

0657840594 of 0264833111 (tst 840) 

Wolfheze 2 
6874 BE Wolfheze 

Gebouw Neder Veluwe 
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Prinses Beatrixschool
wordt  KANJERschool!

We hebben het hier nu niet over 
rekenwonders en talenknobbels, 

maar uitblinken op het terrein van 
luisteren, nee zeggen, afspraken maken, 
wensen uiten, complimentjes maken, 
reageren op kritiek en oog hebben voor 
elkaar.

Door daarin uit te blinken krijg je 
zelfvertrouwen. Kinderen die in zichzelf 
geloven, hebben hogere verwachtingen 
over toekomstige successen, gaan 
langer door met hun taak en tonen in 
het algemeen betere resultaten. Door 
meer zelfvertrouwen zal een kind meer 
ontspannen zijn en een beter humeur 
hebben.
Wij hebben gekozen voor Kanjertraining. 
Door te werken met de Kanjertraining 
willen wij de sociaal emotionele 
ontwikkeling van onze leerlingen 

en daarbij hun zelfvertrouwen 
bevorderen. Kanjertraining verbetert 
leerresultaten, concentratie, zorgt voor 
gedragsveranderingen en afname van 
pestgedrag.

In de verhalen en opdrachten uit de 
training onderscheiden we vier soorten 
gedrag. Deze worden gekoppeld aan 
gekleurde petten. De zwarte pet staat voor 
het bazige kind; de rode pet voor de na-
aper; de gele pet duidt het zielige kind aan 
en de witte pet staat voor het kind dat alles 
graag goed doet. Ieder kind heeft wel iets 
van deze vier soorten gedrag. Vanuit deze 
kleuren  maak je gedrag bespreekbaar.
Op dit moment krijgt het team scholing 
en in januari zijn de ouders krijgen de 
ouders voorlichting. We zijn trots aan het 
einde van dit cursusjaar een school vol 
met kanjers te zijn!
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Wolfhezer 
Sint Maarten feest

Zoals al jaren een traditie in het dorp, 
zijn de leerlingen van de Beatrixschool 

bij diverse huizen langs geweest om daar 
hun Sint maarten lied te zingen met als 
beloning wat snoep. De start van het 
feest vond plaats op het dorpsplein waar 
een mooi vuur brandde. Van daaruit 
verspreidde de kinderen zich met hun 
mooie lampions over het hele dorp. Zes 
families maakten prachtige vuurtjes voor 
hun huis en hadden drank en lekkers om 
aan te bieden. Een fijne tussenstop voor 
kind en ouder in de koude avond!
De organisatie bedankt de sponsoren ( de 
school, Dorpsbelang en Henri Bloem) dat 
zij weer gesponsord hebben om het feest te 
kunnen realiseren.   

Licht en lucht op Het Hazeleger
Op Het Hazeleger zijn in oktober meer dan 600 bomen gerooid in het kader 
van meer licht en lucht. Dit was de eerste dunning na meer dan 30 jaar. Meer 
dan 60 van de 86 eigenaren hebben meegedaan. Het kappen was dus echt wel 
nodig. Elk bos vergt onderhoud en bewoners hebben zelf in al die jaren ook 
behoorlijk bijgeplant. Ongemerkt worden deze bomen steeds groter.  Maar 
daarmee neemt ook het risico toe van bomen die omvallen door storm en/of 
ouderdom. En niet te vergeten het brandrisico. Door ruimte te maken, ontstaat 
ook weer ruimte voor jonge aanplant. Daardoor wordt een gevarieerder en op 
de toekomst gericht bos gevormd.

Beheerplan

Eind 2015 heeft het bestuur van 
de Vereniging van eigenaren een 

adviesbureau (Borgman Beheer Advies 
uit Wageningen) ingeschakeld om een 
beheerplan te maken. Hier kwam onder 
meer deze dunning uit voort. Vooralsnog 
ging het om de gronden die in 
eigendom zijn van de vereniging, 
maar voor het algehele beeld was het 
ook veel beter dat zoveel mogelijk 
eigenaren van de individuele 
kavels zouden meedoen. Na 
diverse informatierondes hebben 
meer dan 60 van de 86 eigenaren 
ingetekend. 

Grote,
onbetaalbare machines
Door het gezamenlijk optrekken 
en het grootschalig aanpakken 
was het ook een betaalbare klus. 
Nu konden grote machines die 
anders onbetaalbaar zijn, efficiënt 
ingezet worden. En ook leverde 
het gevelde hout en versnipperde 
takken geld op.

Het effect van deze, in 4 weken 
uitgevoerde maatregelen heeft vele 

positieve reacties  opgeleverd zoals: ‘we 
kunnen de krant weer lezen zonder licht 
op!’ 
De bedoeling is deze actie elke 5 jaar te 
herhalen zodat het Hazeleger zijn unieke 
karakter behoudt.
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Er wordt wat afgeteld in deze wereld. Cijfers en getallen, statistieken en budgetten, 
tellingen en prognoses: ze zijn belangrijker dan ooit. Er komt geen beleidsplan 

voorbij zonder doorberekening van de kosten en vaststelling van de precieze aantallen. 
Tellen is op zich natuurlijk niet goed of fout. Maar met tellen alléén mis je de kern. Wat 
telt eigenlijk écht?

De Romeinse keizer wil zijn Rijk beheersen. Hij houdt daarom een grote volkstelling. 
Ook Jozef en Maria moeten zich laten inschrijven. Zo begint het kerstverhaal met 
tellen en geteld worden. Maar van tellen gaat het al snel over in vértellen. Een kindje 
wordt geboren. Een mensenleven begint: levensverhaal van Jezus. In de hemel is er 
vreugde om deze Ene, door wie ieder mens telt. En op aarde, temidden van herders en 
dieren, ontmoet dit kind warme genegenheid. Al dat getel, de koele statistiek, de kille 
berekening, het maakbaarheidsdenken en de controlebehoefte, verbleken erbij!

Ieder van harte welkom bij de Kerstnachtviering in Wolfheze! De viering is een 
gezamenlijk initiatief van de geestelijke verzorging van Pro Persona en de Protestantse 
Gemeente Wolfheze-Oosterbeek (o.a. Open Hof Kerk).

Voorganger is ds. Taco Bos.
Medewerking verleent het koor ‘Couleur Locale’.
Het thema luidt: ‘Wat écht telt’
De viering vindt plaats in de Opstandingskerk (Pro Persona).
Om 20.45 uur is er samenzang. Om 21.00 uur begint de viering.

Let op: de aanvangstijd is een uur vroeger dan voorgaande jaren. Na afloop is er warme 
chocolademelk en Glühwein.

Kerstnachtviering Wolfheze: ‘Wat écht telt’

Persberichten
Ook een persbericht te melden?

Meld het ons via redactie@wolfskreet.nl

Wij wonen sinds enige maanden met veel voldoening in het prachtige dorp Wolf-
heze. Het enige dat nog aan ons geluk ontbreekt is een (volks)tuin waarin we zelf 

onze groenten en fruit kunnen verbouwen, zoals we dat al meer dan 40 jaar gedaan 
hebben. De volkstuin vereniging ter plaatse heeft nog een wachtlijst dus daarom onze 
vraag: Is er iemand die een stuk tuin van plm 100 á 150 m2 over heeft of iemand weet 
die een stuk grond aan ons zou willen verhuren voor dat doel? Naast de huurprijs 
doneren we ook graag wat van onze beroemde zelfgemaakte jammen en sappen. Graag 
reacties naar joost.drenthe@essentia-ttc.nl of bel 026-3799422
Joost & Loes Drenthe.
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Zaterdag 26 november werd DWC D1 - Duno Wodanseck Combinatie D1 - kampioen 4e klasse.

Van links naar rechts, vooraan: keeper Stijn Pelzer, verdediger/links midden Pamir Intezar, rechts achter Thijs Schut, links voor Bjorn Jansen, 
keeper/midden Bart van Veelen, links achter Levie Nijland. Midden: rechts midden Hessel Vrolijk, aanvoerder/centrum verdediger/mid mid Marten Koek, midden Chris 
Wolfs, midden/voor Simon van Krugten, midden Tim Coops, spits Niels Hollart. Achteraan: rechts voor Yusuf Hasan, coach Arie van Veelen, leider/coach Eric van Krugten. 
Niet op de foto: trainers  Maurice Cornielje en Lukas de Vries.

Met ons kleine dorpje kunnen we wel complete teams t/m de E op de been brengen (die spelen in teams van 7 op eenhalf veld) maar vanaf de D word het moeilijk. Daarom 
werkt SV Wodanseck samen met Duno. Die samenwerking loopt bijzonder prettig en succesvol. Dat SV Wodanseck een leuke en gezellige club is mag blijken uit het feit dat een 
aanzienlijk deel van de leden al lang niet meer in het dorp woont maar toch graag bij Wodanseck blijft voetballen. Maar nieuwe aanwas is van harte welkom!

Wij feliciteren DWC D1 met hun
overwinning in de 4de klasse!
Gefeliciteerd jongens!

Zaterdag 26 november werd DWC D1 - Duno Wodanseck Combinatie D1 - kampioen 4e klasse. 
Van links naar rechts, vooraan: keeper Stijn Pelzer, verdediger/links midden Pamir Intezar, rechts achter Thijs Schut, links voor Bjorn Jansen, keeper/midden Bart van 
Veelen, links achter Levie Nijland. 
Midden: rechts midden Hessel Vrolijk, aanvoerder/centrum verdediger/mid mid Marten Koek, midden Chris Wolfs, midden/voor Simon van Krugten, midden Tim Coops, 
spits Niels Hollart. 
Achteraan rechts voor Yusuf Hasan, coach Arie van Veelen, leider/coach Eric van Krugten. Niet op de foto trainers  Maurice Cornielje en Lukas de Vries.

Met ons kleine dorpje kunnen we wel complete teams t/m de E op de been brengen (die spelen in teams van 7 op eenhalf veld) maar vanaf de D word het moeilijk. Daarom 
werkt SV Wodanseck samen met Duno. Die samenwerking loopt bijzonder prettig en succesvol. Dat SV Wodanseck een leuke en gezellige club is mag blijken uit het feit dat een 
aanzienlijk deel van de leden al lang niet meer in het dorp woont maar toch graag bij Wodanseck blijft voetballen. Maar nieuwe aanwas is van harte welkom!
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De drie hebben elk hun eigen 
aandachtsgebied. Henk van 

Grönningen heeft vooral oog voor 
wandelpaden en de begroeiing, samen 
met Gillis van Oeveren hopen ze dat De 
Reijerscamp een open gebied blijft en 
wensen een uitkijkpunt voor het wild en 
Ingrid Damen kijkt vanaf de paardenrug.

Bij de kennismaking spreken we al 
snel over het wild: “Op de Reijerskamp 
komen beslist geen wilde zwijnen” meldt 
Hans. “Deze kant van de snelweg is 
een 0 gebied”. “Mocht er toch nog een 
verdwaald zwijn b.v. via tunneltje toegang 
tot dit gebied hebben verkozen, dan 
wordt hij neergeschoten”. (Het onlangs 
afgeschoten zwijn was ook vervelend t.o.v. 
de aanwezige koeien).

“Maakt van het speelbos daar ooit 
iemand gebruik van”? vragen Hans en 
Klaas Jan aan het drietal als ze erlangs 
lopen. De dorpsbewoners denken dat 
de animo momenteel nog niet zo groot 
is, maar wijzen op de wedstrijd van het 
Technasium van Het Streek in Ede (zie 

bericht Dorpsbelang). Is voor de jeugd 
een andere plek, dichter bij de school, een 
betere optie?

Nu vertelt Henk over wandelende 
dorpsbewoners met viervoeters (o.a. 
aansluiting op losloopgebied). De 
mannen hebben er geen moeite mee als 
zij honden los laten lopen op het pad 
naast Barenbrug, dat haaks op het spoor 
staat. “We moeten dan wel de paaltjes 
aanpassen.”

Snoeischaren
Wolfhezenaren die graag wandelen, 
zouden zo nu en dan samen een paadje 
kunnen bijhouden, oppert Hans. Precies 
zoals afgelopen zomer gebeurde met het 
paadje naar het poortje dat toegang biedt 
tot de Reijerscamp, vlakbij de spoorlijn 
en Barenbrug. Nadat het van zomer 
nagenoeg was dichtgegroeid, gingen 
enkele bewoners het met een snoeischaar 
te lijf. Het pad langs de spoorlijn blijkt in 
slechte conditie en moeilijk beloopbaar. 
Een nieuw, makkelijker begaanbaar 
wandelpad (zonder paarden toegang) via 

Altijd al willen weten wat een zoelplek is? De Reijerscamp beschikt over zo’n 
plek. De nieuwe beheerder Hans van Dijk van Natuurmonumenten wijst erop 
tijdens een zonnige najaarswandeling. Samen met boswachter Klaas Jan 
Mulder, die weer terug is in dit gebied, gaat hij op een vrijdagmiddag op pad 
met drie inwoners van Wolfheze.

Lekker zoelen met
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De reguliere openingstijden van PUUR Koffie Oosterbeek:  
zondag en maandag van 11:00 tot 17:00 uur, dinsdag t/m vrijdag 
van 08:00 uur tot minimaal 17:00 uur en op zaterdag van 09:00 uur 
tot minimaal17:00 uur.

In de Weverstraat op  
nummer 63 verkoopt  
en schenkt barista  
Jan-Paul Fros en zijn  
team de lekkerste koffie, 
thee, cacaoproducten  
en een goed glas wijn. 

De kleinste espressobar van nederland

Het is geen kroeg en geen restaurant, geen tapasbar of grandcafé. Het is een  
gelegenheid waar je lekker kunt lunchen en gezellig met je vrienden een biertje 
of een wijntje kunt nuttigen en daar ook nog wat bij kunt eten.

OPEN: WOENSDAG, DONDERDAG EN ZONDAG VAN 11.00 T/M 20.00 UUR. VRIJDAG EN ZATERDAG  
VAN 11.00 TOT 21.00 UUR | WEVERSTRAAT 65 | OOSTERBEEK |

A5 advertentie PUUR en Bilders.indd   1 22-11-16   20:5030

de Reijerscamp is een optie. Hans belooft 
dat hij hierover eerst in overleg gaat met 
de gemeente, de eigenaar van dat pad. 

Verderop op het uitkijkpunt heeft Gilis 
weleens herten gezien. Hij vraagt zich af 
of het punt daar beter voor kan worden 
uitgerust. “Daar zal deze plek nooit 
geschikt voor zijn”, laat Klaas Jan weten. 
“Veel te open.” Beide mannen denken 
erover na of een andere locatie kan dienen 
als wildspotplek.

Gilis is bezorgd dat het gebied te veel 
begroeid raakt. Hij wijst op de vele berken. 
Maar dat heeft Klaas Jan met een luchtfoto 
nagerekend: het valt nog net binnen de 
beloofde normen. De snelle toename van 
begroeiing blijft een aandachtpunt.

Paaltje bij paadje
Ruiter Ingrid brengt onder de aandacht 
dat met de aanleg van het mooie nieuwe 
fietspad de opstappers voor ruiters binnen 
het hek zijn verdwenen. En vertelt dat die 
houten voorwerpen eveneens ontbreken 
bij het spoorhek en het hekje waar dat 
toegang geeft tot de Buunderkamp. 
Die gaat Natuurmonumenten plaatsen, 

belooft Hans. Hij wil ook zorgen dat er 
een ruiterpadpaaltje komt te staan aan het 
begin van dat paadje dat westwaarts gaat, 
bij het fietspad.

Hans wijst op de poel. Daar is een 
stroeve betonnen wal gemaakt voor de 
koeien. De stenen die daar eerder lagen, 
beschadigden de koeienbenen te vaak, 
vandaar. Het hek in het water moet de 
dieren aan wal houden, anders lopen 
ze de folie in de poel kapot. Vlakbij ligt 
een zoelplek. “Daar rollen herten naar 
hartenlust, als ze bijvoorbeeld last hebben 
van teken of hertenluis”, legt hij uit. De 
dieren zoelen bij de poel aan de zuidkant 
van het fietspad. Om er te komen springen 
ze over de omheining. En wie weet nemen 
ze een slokje uit de poel.

Ingrid Damen, redacteur Wolfskreet

De zoelplek aan de rand van de poel

Opstapper voor ruiters
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De 
Duizendjarige
Den  vertelde...

In Aflevering 50 zijn we een serie 
gestart met de titel: KEN JE STRAAT en 
de eerste aflevering was gewijd aan de 
Heelsums(ch)eweg. Maar slechts het 
westelijk (ziekenhuis)gedeelte van deze 
weg (dus de oneven huisnummers) kon 
toen aan bod komen.

Deze serie is vorige keer (Aflevering 51) 
even onderbroken om te vertellen over de 
landschapschilder Johannes Warnardus 
Bilders (1811-1890) en de Wodanseiken.
Dit deden we omdat t/m 29 januari 2017 
in Museum Veluwezoom, gevestigd 
in Kasteel Doorwerth, een prachtige 
overzichtstentoonstelling van deze 
schilder is te zien, met als titel: BEZIELD 
LANDSCHAP – Leven en werk van 
Johannes Warnardus Bilders. 
Deze tentoonstelling en de tegelijkertijd 
verschenen monografie over deze 
schilder, waarin uiteraard ook Wolfheze 
goed aan bod komt, oogsten alom erg 
veel waardering. 
Dit royale boekwerk (168 pag. en 29,5 x 
24 cm.) is bij de boekhandel en in Kasteel 
Doorwerth te koop voor € 29,50 (ISBN 
978-94-92474-01-8).

Nu komt dan het oostelijk gedeelte 
van de Heelsums(ch)eweg aan bod, 
waarvoor de afgelopen tijd het nodige 
onderzoek is gedaan en gelukkig heeft De 
Duizendjarige Den Ulbe in het verleden 
ook veel over deze oude weg kunnen 
vertellen.

Aflevering 52: 
Ken je straat: 

De Heelsums(ch)eweg – deel 2

We zagen in Aflevering 50 dat aan 
het westelijk gedeelte van de 

Heelsumseweg de eerste woningen al 
verrezen in 1909 (namelijk in de derde 
bouwfase van de Stichting) en tenslotte in 
1923 de gehele westzijde reeds is bebouwd. 
Het zal daarna nog wel twee jaar duren 
voor de eerste woningen verrijzen aan de 
oostzijde van deze weg.

Aan de oostzijde zijn in 1925 de 
dubbele woning Heelsumseweg 8/
Wildforsterlaan 7 en de winkel/woning 
Heelsumseweg 12 gebouwd en dit is de 
eerste bebouwing aan die kant. 
Op Heelsumseweg 8 heeft de 
hoofdonderwijzer S. Wierenga van de Van 
Beeck Calkoen-school aan de Parallelweg 
volgens het adresboek van Wolfheze vanaf 
1925 gewoond.
Bij zijn indiensttreding als 
hoofdonderwijzer in 1922 betrekt hij 
met zijn gezin de woning naast de 
school. Waarom hij deze woning verruilt 
voor Heelsumseweg 8 is niet duidelijk. 
Wierenga is ruim 30 jaar hoofd van de 
school geweest en neemt op 23 april 1953 
afscheid.

Op de andere hoek van de Heelsumseweg/
Wildforsterlaan, met adres Heelsumseweg 
12, wordt in 1925 de winkel, werkplaats 

en woning van C. van Silfhout gebouwd. 
Van Silfhout is huisschilder/behanger en 
zijn vrouw drijft de winkel met drogisterij, 
boek- en papierhandel en tevens 
leesbibliotheek.

Het pand van Van Silfhout 
wordt bij het bombardement 
in september 1944 dermate 
beschadigd dat het moet 
worden afgebroken. In 
1948 verrijst daarvoor het 
huidige pand, waar hij zijn 
schildersbedrijf in voortzet 
en de winkel zich meer op 
drogisterij-artikelen richt. 
Een kapperszaak wordt daar 
later aan toegevoegd. Zoals 
zoveel winkels in Wolfheze 
zijn ook deze zaken al geruime 
tijd verdwenen.

In ongeveer 1928 wordt een slagerswinkel 
met woonhuis gebouwd op Heelsumseweg 
6/6a waar slager A.H. de Heus start met 
G.J. Thies als knecht. Al in 1931 neemt 

Uit ongeveer 1932 dateert deze foto van de Heelsumseweg met links de winkel van Van Silfhout 
op nummer 12. Daarachter is het pand 14/16 nog net te zien. Rechts de hele rij Stichting-huizen 
van de westzijde van de Heelsumseweg.

In de VVV-gids van Wolfheze en Buunderkamp van 1932
adverteert Van Silfhout wel drie keer. Eenmaal als huisschil-
der en behanger en twee maal met bovenstaande advertenties 
met een heel breed scala aan producten.



38 39

R.G.J. de Bruin de slagerij over. 
Als hij 14 jaar is begint Roel Steen (geb. 
1940) bij De Bruin als knecht, tot hij in 
1966 het diploma zelfstandig slager haalt 
en de zaak van De Bruin kan huren. In 
1973 koopt en verbouwt hij het geheel. 
Hij zal de slagerij 35 jaar, tot oktober 2000 
samen met zijn vrouw, medewerker en 
dochters drijven. Hierna wordt de winkel 
gesloten.
Winkel en woonhuis worden daarna 
afgebroken en er verrijzen in 2002 twee 
vrijstaande woningen (nr. 6 en 6a) voor in 
de plaats.

Naast Slagerij Steen ligt een stuk grond 
dat deel uitmaakt van de diepe tuin van 
Wolfhezerweg 76. Dit perceel, dat dus aan 
de Heelsumseweg ligt, wordt eind jaren 
tachtig verkocht en in 1990 wordt daar een 
semibungalow op gebouwd. Het krijgt als 
huisnummer 4.

In 1928 worden ten zuiden van het pand 
van Van Silfhout drie dubbele woningen 
gebouwd, de nrs. 14/16, 18/20 en 22/24. 
Alleen 22/24 is hier nog van over, 14/16 
en 18/20 zijn in de oorlog dermate 
beschadigd dat ze daarna zijn afgebroken. 
Na de oorlog worden zij vervangen door 

Het door het bombardement van 17 september 1944 zwaar beschadigde pand van Van Silfhout 
op een foto uit 1945. Van het daarachter gelegen pand Heelsumseweg 14/16 staat alleen de 
schoorsteen nog overeind. Vergelijken we het winkelpand met de vorige foto dan zien we dat er 
een flink stuk is aangebouwd. 

De Slagerij R. Steen in 2000 met het reclamebord aan de straat met
de aanbiedingen.

Roel en Gé Steen in 2000 achter de toonbank in hun gezellig uitgedoste winkel.
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drie vrijstaande woningen, de nrs. 16, 
18 en 20. Hierdoor bestaat nr. 14 nu niet 
meer op de Heelsumseweg.

Ook in 1928 wordt het mooie vrijstaande 
huis nr. 26 gebouwd, dat J. van Dijk, 
verpleger/hoofd Revalidatie Centrum bij 
de Stichting, in 1929 betrekt. 
In 1927 komt Van Dijk uit 
Friesland naar Wolfheze en 
hij zal 42 jaar op de Stichting 
werken. Daarnaast zit hij 
30 jaar in het schoolbestuur 
van de Christelijke School 
waarvan vijfentwintig jaar 
als zeer actieve en betrokken 
voorzitter.

Eerder, namelijk in 1927, wordt het 
dubbele woonhuis Heelsumseweg 36/38 
gebouwd met nr. 36 op de hoek van de 
Lawijckerhof. De Gereformeerde Kerk 
aan de Lawijckerhof is het jaar daarvoor 
geopend en dat levert onderstaande 
bijzondere afbeelding op.

Op nr. 14 woont in 1934 de timmerman/aannemer Th. Nijland die 
in de VVV-gids van Wolfheze en Buunderkamp van dat jaar met 
zijn broer uit Oosterbeek op bovenstaande wijze adverteert.

Een ansichtkaart van de Heelsumscheweg in de sneeuw uit 1928 met op de hoek Wolfhezerweg/
Heelsumseweg, de zogenaamde Tweesprong, een dubbele winkel. Links toen het ‘Rijwielmaga-
zijn’ en rechts het ‘Schoenenmagazijn Hercules’. Beide zaken zijn van A.J. Brink, een bijzondere 
combinatie! Achter de twee fietsers is de slagerswinkel/woonhuis van A. H de Heus te zien en 
daarachter is de dubbele woning hoek Heelsumseweg/Wildforsterlaan nog net zichtbaar. De 
daarachter gelegen winkel van C. van Silfhout is niet op de kaart te zien.

Het gedeelte van de Heelsumseweg dat 
daaronder ligt, wordt voor een deel nog 
voor de oorlog bebouwd. Eind jaren dertig 
worden bijvoorbeeld de nummers 40/42, 
50/52, 54 en 56 gebouwd. 
Na de oorlog zet de gemeente in 1953 
de dubbele woning nr. 44/46 neer in het 
kader van de sociale woningbouw. 
De andere huizen in dit gedeelte van de 
Heelsumseweg, tot en met het laatste 
nummer 62 worden eveneens in het begin 
van de jaren vijftig gebouwd.

Achter in zijn diepe tuin heeft aannemer 
Bootsma wonende aan de Wolfhezerweg 
78 een loods voor zijn bedrijf gebouwd. 
Deze loods staat aan de Heelsumseweg 
en komt in de jaren negentig in handen 
van de bekende ‘Tsjakka!’ Goeroe 
Emile Ratelband uit Arnhem, die het als 
opslagruimte gebruikt voor materiaal van 
zijn frites-bedrijf. 

Deze foto is in ongeveer 1929 gemaakt. Rechts het dubbele woonhuis Heelsumseweg 36/38 en 
links de in 1926 geopende Gereformeerde Kerk aan de Lawijckerhof.

In 1996 koopt Paul Hendriks deze oude 
loods op Heelsumseweg 2 en transformeert 
deze tot een mooie winkel en werkplaats 
voor zijn fietsenmakerij die op 12 april 
1997 feestelijk wordt geopend. Al vanaf 
1983 dreef Paul een fietsenmakerij achter 
het woonhuis van zijn ouders aan de 
Lawijckerhof 26. De zolder op de loods 
transformeert Paul later tot woonruimte 
voor hem en zijn gezin.

Ulbe Anema, vaste  medewerker Wolfskreet
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veil ingbedri j f

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



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 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
14:00 tot 16:30 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

Duobak en grof tuinafval
55+ gym
Kindergymnastiek en turnen
Training pupillen
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: wekelijks
Bibliotheek
Knutselclub Handige Handjes
Bingo 55+: 3e woensdag v/d maand (4821487)
Peuter-, kleuter- en kinderzwemmen
Bibliotheek niet in schoolvakantie
Voetballen senioren / veteranen (Gerard Grevers)
Volleyballen (4821860)

Donderdag
13:00 tot 14:00 uur

Vrijdag
08:00 tot 11:30 uur
14:30 tot 18:00 uur
20:00 tot 02:00 uur

Zaterdag

Spreekuur gebiedsagent

Weekmarkt
Bibliotheek
Happie Tappie - vrijdagavondborrel: 
1e en 3e (5e) vrijdag v/d maand

Voetbal SV Wodanseck

Zondag
09:30 uur
10:00 uur
10:45 uur

Hardlopen (4822362)
Koffiedrinken vòòr de kerkdienst: 2e zondag v.d. mnd.
Kerkdienst

3348150
Gymzaal
Gymnastiekzaal Balijeweg
Wodanseck
Zwembad ProPersona
De Brug ProPersona
De Slenk Tennisvereniging

Gymnastiekzaal Balijeweg
De Burcht
De Burcht
De Burcht
De Burcht
Zwembad ProPersona
Het Schild
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

Medisch Centrum ProPersona

Dorpsplein
De Burcht

Wodanseck

Station
De Burcht
Open Hof Kerk
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De oplossing van de vorige puzzel was: Glidermonument
De bon van € 10,00 is gewonnen door Hans Jansen uit Heelsum

Deze GPS-prijsspeurtocht wordt
aangeboden door gespreksleider
en presentator

GPS-PRIJSSPEURTOCHT

Stuur je oplossing o.v.v. je naam en adres voor 31-1-2017 naar:
Vedecom.nl
Lindeboomlaan 4
6874 BR Wolfheze
of per e-mail:
info@vedecom.nl

Trek je wandelschoenen aan, neem je ouders mee, zorg dat je 
een GPS-tracker app op je mobiele telefoon hebt en ga op pad! 
Een speurtocht voor kleine en grote kinderen.

Hieronder staan twee GPS-coördinaten. Dit is een plek in de omgeving 
van Wolfheze. Voer die coördinaten in op een GPS tracker en vind de 
plek. Er ligt daar iets. Wat is het? Dat is de oplossing. Stuur die oplossing 
in en maak kans op een bon van € 10,00 die je kunt besteden bij cafetaria 
‘t Spoortje.

Lengtegraad:
5º 46.203 Oost

Breedtegraad:
52º 0.813 Noord
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