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Beste
 Wolfhezenaren,

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 maart 2017
Oplage  780 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
Verschijntseptember 2017
Inleveren kopij vóór 1 augustus 2017 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.

Wolfskreet zoekt nieuwe vormgever!

De Wolfskreet is op zoek naar iemand die het 
blad vanaf februari 2018 wil vormgeven. Het 
blad verschijnt vier maal per jaar. 

Heb je interesse? 
Mail de redactie: redactie@wolfskreet.nl

De kwetsbaarheid van een 
kleine kern

Gaat het lukken om in ons fijne kleine 
dorpje onze sportvoorzieningen te 

behouden? Het schijnt dat de gemeente 
de plaatselijke sporthal wil sluiten. 
Kennelijk is men vergeten om reserves 
op te bouwen voor het noodzakelijke 
onderhoud en nu dat onderhoud echt 
noodzakelijk blijkt is de kas leeg.

Ook Wodanseck hoopt op hulp 
van de gemeente: er schijnen 
provinciale, landelijke en Europese 
subsidies beschikbaar te zijn voor het 
verduurzamen van  gemeentelijke 
sportvoorzieningen en Wodanseck 
heeft daarom de hulp van de gemeente 
nodig om de veldverlichting om te 
laten bouwen tot LED-verlichting, een 
zonneboiler te laten installeren voor de 
douches en wellicht een warmtepomp 
en zonnecellen te laten installeren om 
de club los te koppelen van het aardgas.
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Willem was op weg naar huis en 
liep met rollator aan de linkerzijde 

over het spoor. Eenmaal op de overgang 
begonnen de bellen te rinkelen. De 
slagbomen sloten en Willem liep tegen 
gesloten bomen aan. Carl was met zijn 
vriendin op weg om boodschappen te 
doen en zag Willem in de problemen 
komen. Zonder ingrijpen was het verkeerd 
afgelopen. Een aanstormende intercity 
kon maar net ontweken worden.

Al jaren wordt aangedrongen op aanpak 
van de gevaarlijke overweg. Voor ouderen 
en minder validen is het een vrijwel 
onneembare barriëre. De overweg is 
breed, de spoorbomen sluiten het pad voor 
voetgangers geheel af, waardoor vreemde 
capriolen moeten worden uitgehaald om 

alsnog van de overweg af te komen. Er 
ligt sinds 2013 een concreet plan. Daarbij 
worden midden op het voetpad op de 
overweg spoorbomen geplaatst om veilig 
te kunnen wachten. Gezien van noord naar 
zuid gaat aan de rechterzijde het voetpad 
weg. De ruimte voor auto’s en fietsen 
wordt verbreed.

Niet echt de beste oplossing. Een 
ongelijkvloerse passage voor voetgangers, 
toegankelijk via een helling, zou een 
betere oplossing zijn. Nu is het nemen van 
een trap om via de tunnel de andere zijde 
te bereiken noodzakelijk. Voor minder 
validen is dat niet mogelijk. Zij zijn nu 
gedwongen de overweg zelf te passeren.

Dorpsbelang is van mening dat aanpak in 

Het scheelde maar een haar, op vrijdag 31 maart. Door heldhaftig optreden 
van Wolfhezenaar Carl Boelens werd het leven van de 76 jarige Willem 
Stijsiger, ook woonachtig in het dorp, gered. Op het nippertje kon de 
aanstormende intercity Arnhem - Utrecht worden ontweken. De aanpak van 
de spoorwegovergang stond al bovenaan de agenda van Dorpsbelang. De 
noodzaak om niet langer te dralen met de aanpak van de overweg is met het 
bijna ongeluk wederom aangetoond.

Geen gedraal meer met aanpak spoorwegovergang
Dodelijk ongeluk voorkomen door reddingsactie Wolfhezenaar

Wolfhezenaar Carl Boelens wordt 
door Hart van Nederland geïnterviewd 
over zijn reddingsactie op het spoor.

2018, zoals beloofd, niet meer uitgesteld 
mag worden. De financiering lijkt rond. 
Wachten is op Prorail om een periode 
te kiezen waarop het treinverkeer kan 
worden stilgelegd.

De reddingsactie van Carl trok als eerste 
belangstelling van De Gelderlander. 
Zondag 9 april was Hart van Nederland in 
Wolfheze om er aandacht aan te besteden 
en werd het landelijk nieuws. Bij de komst 
van Hart van Nederland werd Carl in het 

zonnetje gezet door brandweerman Peter 
Peltzer en ontmoette hij Willem.

Hoe wrang ook, het incident bood de 
gelegenheid om de hoogst noodzakelijke 
aanpak van de overweg landelijk onder de 
aandacht te krijgen. In de reportage van 
Hart van Nederland kwam Dorpsbelang 
Wolfheze aan het woord. Ook de 
Gelderlander plaatste een vervolgartikel 
op het gebeuren.

Pro Persona start met cameratoezicht op terrein
Omwonenden ontvangen brief

Pro Persona is gestart met cameratoezicht op haar terrein. Bij de twee 
ingangen en bij Octaaf en de centrale parkeerplaats zijn camera’s geplaatst. De 
maatregel wordt genomen, bovenop de maatregelen die al zijn genomen, om 
overlast en vervelende situaties te voorkomen. De al genomen maatregelen 
zijn volgens Pro Persona onvoldoende.

De camera’s zijn eind april operationeel geworden. Omwonenden hebben een brief 
ontvangen, waarin het cameratoezicht wordt toegelicht. Hieronder vindt u de tekst 

van deze brief.

‘Geachte heer/mevrouw,

Als inwoner van Wolfheze van wie het huis grenst aan of staat op of in de nabijheid van 
het terrein van Pro Persona informeren wij u over het volgende.

Op het terrein van Pro Persona in Wolfheze hebben we te maken met gevoelens van 
onveiligheid. Niet alleen cliënten en medewerkers, maar ook bezoekers en passanten 
krijgen te maken met vervelende situaties, zoals diefstal, vernielingen, handel in en 
gebruik van drugs en alcohol. Er zijn al diverse maatregelen genomen; dit heeft wel 
geleid tot verbetering, maar wat ons betreft nog niet voldoende.

In overleg met de politie is besloten om ook cameratoezicht in te zetten. Bij de twee 
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ingangen van het terrein komen camera’s die de situatie 
ter plekke opnemen en ook kentekens van auto’s, die 
het terrein op- en afrijden, registreren; op de Centrale 

Parkeerplaats en bij Octaaf komen camera’s die opnemen wat er rondom die locaties 
gebeurt.

Bij de ingangen van het terrein komen borden met daarop de melding dat er op het 
terrein van Pro Persona cameratoezicht is. Speciaal daartoe bevoegde personen van 
receptie en beveiliging kunnen de beelden die de camera’s maken, bekijken. Hierbij 
worden alle regels in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht 
genomen. De beelden blijven vier weken bewaard en daarna automatisch vernietigd. In 
het geval van een incident, kunnen beelden langer opgeslagen blijven. De politie kan 
beelden vorderen in het geval daartoe aanleiding is.

De werkzaamheden voor de installatie van de camera’s en het plaatsen van de borden bij 
de ingangen van het terrein starten deze week. De camera’s zullen eind april operationeel 
zijn. Wij hopen met deze extra maatregel de overlast verder terug te dringen en het 
gevoel van veiligheid voor cliënten, medewerkers, bezoekers en passanten te vergroten.

Mochten zich situaties van overlast of onveiligheid voordoen, dan verzoeken wij u dit te 
melden bij de receptie of de beveiliging. Immers, veiligheid maken wij samen.

Heeft u nog vragen over bovenstaande dan horen wij dit graag.’

Toekomst Dorpshuis centraal bij
jaarvergadering Dorpsbelang

De kans dat in de toekomst De Burcht als dorpshuis voort blijft bestaan is 
hoogst onwaarschijnlijk. Die conclusie kan wel getrokken worden na de 
discussie tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang Wolfheze. Voor de rest 
is eigenlijk alles wat de toekomst betreft vooral onduidelijk.

Dorpsbelang had het onderwerp op 
de agenda gezet nu de Protestantse 

Gemeente Oosterbeek - Wolfheze (PKN) 
vanaf 1 januari de Open Hof Kerk en ook 
de Burcht gaat afstoten. Hoe zien we als 
dorp het dorpshuis van de toekomst?

Zo’n 50 mensen waren op de discussie 
afgekomen. Hans van der Ros, voorzitter 
van het college van Kerkrentmeesters van 

de PKN gaf in een inleiding aan dat het 
afstoten vast staat. Ook de overeenkomst 
met de beheerder van de Burcht, Marcel 
Rowaan, wordt per 1 januari beëindigd. 
Feitelijk betekent dit sluiting van de kerk 
en De Burcht per die datum, tenzij andere 
opties mogelijk zouden blijken. De kerk 
legt toe op de Burcht, zo’n € 8.000 per 
jaar.

De wens om een Dorpshuis in het dorp te 
hebben werd breed ondersteund. In welke 
vorm was voer voor discussie. Sommigen 
gaven aan te hechten aan De Burcht als 
dorpshuis, voor anderen kunnen functies 
en activiteiten ook elders in het dorp 
worden ondergebracht zoals in Het Schild, 
Pro Persona, Wodanseck of De Slenk.

Echt fel werd het even toen onduidelijkheid 
bleef bestaan over de huidige activiteiten 
die in De Burcht worden gehouden. 
De beheerder wilde zich daar niet over 
uitlaten. Hans van der Ros van de PKN 
gaf aan dat het aantal activiteiten een 
dalende tendens vertoont.

Het in stand houden van De Burcht op 
eigen kracht lijkt onbegonnen zaak. In een 
telefoongesprek vlak voor de bijeenkomst 
met wethouder Hermine van den Berg, 
maakte zij duidelijk dat de gemeente niet 
investeert in gebouwen. Daarmee zou 

de hele aankoop en exploitatie ten laste 
komen van het dorp. Iemand stelde voor 
elke inwoner - als een soort coöperatie - 
te laten bijdragen. Dorpsbelang maakte 
duidelijk zeker niet bereid te zijn De 
Burcht te gaan exploiteren of daar het 
voortouw in te nemen.

Wat vooral de boventoon voerde in 
de discussie was de onzekerheid en 
onduidelijkheid voor wat betreft de 
toekomst. Is er behoefte aan een Dorpshuis 
(als begrip) en zo ja hoe dan? Een aantal 
aanwezigen toonden de bereidheid om in 
een werkgroep zitting te nemen. Zij gaan 
inventariseren hoe het verder moet en 
kan met een toekomstig Dorpshuis voor 
Wolfheze. Dat De Burcht daarin nog een 
rol vervult lijkt zeer onwaarschijnlijk.

De toekomst van het Dorpshuis Wolfheze als onderwerp van discussie. Onzekerheid en 
onduidelijk over hoe het verder moet voerde de boventoon.
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Zoals jullie wellicht al hebben gehoord heeft de kerk besloten per 1 januari 
2018  niet langer de kosten voor de exploitatie van ‘de Burcht’ te op zich te 
nemen. Daarmee is de kans groot dat ‘de Burcht’ als dorpshuis niet meer 
beschikbaar is.

Ontwikkeling rond
het Dorpshuis

I n een bijeenkomst georganiseerd 
door ‘Dorpsbelang Wolfheze’ is een 

werkgroep gestart die een plan voor een 
dorpshuis wil maken. In een vergadering 
heeft de werkgroep afgesproken eerst in 
kaart te brengen wat de wensen en wat 
de mogelijkheden zijn voor een dorpshuis 
van te toekomst zijn.

In de uitwerking van het plan laten we op 
dit moment nadrukkelijk alle opties open. 
Misschien is er een doorstart van ‘de 
Burcht’ mogelijk, maar opties om gebruik 
te maken van de vele andere faciliteiten 
die ons dorp biedt nemen we zeker mee in 
het uiteindelijke voorstel.

Zoals gezegd zijn we gestart met een 
inventariserend onderzoek. Welke wensen 
en welke mogelijkheden zijn er in ons 
dorp. 

Vandaar de oproep aan iedereen om ons 
hierover te informeren:

•  Organiseer je een activiteit en ben je op 
zoek naar een goede locatie;
•  Heb je plannen of ideeën maar weet niet 
hoe en vooral waar je deze activiteit wil 
organiseren;
•  Ben je nu  (of was je in het verleden) met 
je activiteit gevestigd in ‘de Burcht’ en 
levert de mogelijke sluiting een probleem 
voor de continuïteit;
• Heb je nog een idee voor een goede 
locatie waar activiteiten georganiseerd 
kunnen worden;
• Of heb je nog andere opmerkingen, 
vragen of ideeën,

Stuur jouw reactie naar 
Dorpshuis@dorpsbelang.wolfheze.
We nemen dan zeker contact met je op 
zodat ook jouw bijdrage meegenomen kan 
worden in onze inventarisatie.

Namens de werkgroep, en namens 
Dorpsbelang Wolfheze
Servi Orbons
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Den Haag - Voorzitter Frans Kappen van de Oranjevereniging Wolfheze 
heeft op woensdag 26 april een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit 
handen van minister van defensie Jeanine Hennis-Plasschaert. Hij kreeg de 
onderscheiding voor al zijn werk voor onder meer defensie, Scouting en de 
Oranjevereniging Wolfheze.

Frans Kappen
van Oranjevereniging Koninklijk

Voorzitter Frans Kappen van de 
Oranjevereniging Wolfheze is op 
woensdag 26 april in Den Haag 
Koninklijk onderscheiden.

Frans is benoemd tot 
Ridder in de Orde 

van Oranje-Nassau met 
de zwaarden. De Oranjevereniging Wolfheze heeft een 
persbericht verspreid waarin ze de voorzitter feliciteert 
met deze onderscheiding. Ook op Facebook stromen de 
felicitaties binnen.

De voorbereidingen begonnen ongeveer een jaar geleden. 
Ook Dorpsbelang Wolfheze heeft een rol gespeeld 
middels het schrijven van een aanbevelingsbrief. Slechts 
enkelen waren op de hoogte van de procedure die liep.

Gezien al het werk dat Frans verricht voor de Wolfhezer 
gemeenschap een kroon op het werk. Frans was zichtbaar 
trots en blij verrast met de onderscheiding.

Het Schild heeft 
een nieuwe directeur
Sinds 1 januari 2017 heeft Het Schild 

in Wolfheze een nieuwe directeur. Na 
een lange periode waarin Edwin Frei als 
vertrouwd gezicht van Het Schild bekend 
was heeft Frank van der Eijnden nu het 
stokje overgenomen. 
Frank is al lange tijd werkzaam in de 
gezondheidszorg en heeft een ruime 
ervaring als manager in verpleeg- en 
verzorgingshuizen. De afgelopen jaren 
heeft hij gewerkt als manager van 
verpleeghuizen in de regio Amersfoort. 

Mocht u het op prijs stellen om 
kennis te maken met Frank, eventueel 
gecombineerd met een kennismaking met 
Het Schild dan kan dat natuurlijk altijd. 
Frank is bereikbaar via: 
frank.van.der.eijnden@hetschild.nl
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Cameratoezicht op het terrein 
van Pro Persona

De aandacht voor het thema veiligheid 
heeft de afgelopen jaren geleid tot 

een aantal verbetermaatregelen voor het 
terrein van Pro Persona in Wolfheze. 
Het is een vrij toegankelijk terrein, wat 
soms leidt tot overlast door drugs- en 
alcoholgebruik of vernielingen. Om de 
veiligheid in de hand te werken zijn er 
verbodsborden geplaatst voor het in 
bezit hebben of gebruik van drugs op het 
terrein van Pro Persona. Ook is er meer 
verlichting aangebracht. 

De plaatsing van de camera’s is een 
vervolgstap in het vergroten van het 
gevoel van veiligheid voor cliënten, 
medewerkers, bezoekers en passanten. 
Er is al jaren een goede samenwerking 
tussen de hulpverleners, de eigen 
beveiligingsmedewerkers van Pro Persona 
en de politie, die de komst van camera’s al 
een zinvolle toevoeging zien.

In overleg met de zorgverleners, de 
medewerkers beveiliging en de politie is 
gekeken waar het  cameratoezicht ingezet 
het meest effectief ingezet kan worden. 
Het betreft de twee ingangen van het 
terrein waar  camera’s zijn geplaatst die 
de situatie ter plekke opnemen en ook 
kentekens van auto’s, die het terrein op- 
en afrijden, registreren; op de Centrale 
Parkeerplaats én bij Octaaf zijn camera’s 

opgehangen die opnemen wat er rondom 
die locaties gebeurt. 

Bij de ingangen van het terrein staan 
inmiddels borden met daarop de melding 
dat er op het terrein van Pro Persona 
cameratoezicht is. Speciaal daartoe 
bevoegde personen van receptie en 
beveiliging kunnen de beelden die de 
camera’s maken, bekijken. Hierbij 
worden alle regels in het kader van de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens in 
acht genomen. De beelden blijven vier 
weken bewaard en daarna automatisch 
vernietigd.  In het geval van een incident, 
kunnen beelden langer opgeslagen 
blijven. De politie kan beelden vorderen 
in het geval daartoe aanleiding is. 

Wij hopen met deze extra maatregel de 
overlast verder terug te dringen en het 
gevoel van veiligheid voor cliënten, 
medewerkers, bezoekers en passanten te 
vergroten.

Mochten zich situaties van overlast of 
onveiligheid voordoen, dan verzoeken 
wij u dit te melden bij de receptie of de 
beveiliging (026-4833111). Immers, 
veiligheid maken wij samen. 
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 De zomer komt er weer aan……. 

 
Tijd om naar de kapper te gaan. 

 

Linda's 
Telefonisch bereikbaar van                             

maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17:00 
0657840594 / 0264833111 

 
Wolfheze 2 

6874 BE Wolfheze 
gebouw Neder Veluwe 

(pinnen helaas niet mogelijk) 
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E en succesvolle eerste editie van de Kerstmarkt in 2016 was voor Jan Aalderink 
voldoende om te besluiten om in 2017 een Midzomer Markt te organiseren op 

24 juni. Om dit te realiseren is hij, net als voor de kerstmarkt, een samenwerking 
aangegaan met Judith van Vree. De markt is aangekleed met zomerse muziek, diverse 
kinderactiviteiten, leuke en gezellige kraampjes met onder andere lekker eten en 
drinken, maar ook sieraden en andere producten zijn er. Jan wilt met deze activiteit 
laten zien dat zijn camping vele mogelijkheden heeft. Daarnaast is het voor het dorp 
Wolfheze, met een gering aantal inwoners, positief dat er dit soort initiatieven zijn. De 
markt start om 16.00 uur en eindigt om 21.00 uur. “Dan komt de zomerse sfeer met 
proeven, genieten en ervaren goed tot haar recht”, zegt Judith van Vree die dan hoopt 
op volop zonneschijn.

Datum:  Zaterdag 24 juni 2017
 16:00 tot 21:00
Locatie: Camping Lindenhof Wolfheze
 Wolfhezerweg 111, Wolfheze

Kom in zomerse sferen op Camping Lindenhof

Ook een persbericht te melden?
Meld het ons via redactie@wolfskreet.nl
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Whatsappgroep Waaks Wolfheze
 
Enige jaren geleden doken overal in Nederland Whatsapp groepen op.
Whatsapp is een heel goed middel om een grote groep mensen te bereiken.
Ideaal om informatie te delen en elkaar snel op de hoogte te brengen.
 

Enige jaren geleden is de politie ook actief bezig gegaan met whatsapp groepen in 
diverse wijken/plaatsen.

Ook in Wolfheze is al geruime tijd een groep actief, Waaks Wolfheze.
Mensen kunnen zich aanmelden via de wijkagent: lucy.mons@politie.nl of via 
Facebook: wijkagent Wolfheze.
 
Het is de bedoeling dat in deze whatsapp groep alleen meldingen van verdachte situaties 
worden gedaan.
Mogelijke inbrekers, vernielingen e.d. De groep is niet bedoeld om te melden dat de kat 
is weggelopen (hoe vervelend dat ook is).
 
We hanteren graag het SAAR principe.
Signaleren, alarmeren (via 112 bij urgente situaties), appen en (indien mogelijk) 
reageren.
Het kan helpen om verdachte personen te laten merken dat ze gesignaleerd zijn.
Maar laat het eerst de politie weten. Denkt u met inbrekers te maken hebben bel 112! 
Geef ook door dat u de melding op de whatsapp groep gaat plaatsen.
De politie zal zo snel mogelijk ter plaatse komen.
 
Als het mogelijk is denk aan het noteren van kentekens, signalementen, maak eventueel 
een foto van een verdacht voertuig of persoon.
Neem hierbij geen onnodige risico’s. Eigen veiligheid is belangrijk.
 
En bij twijfel… altijd contact opnemen met de politie.

Zaterdag 7 oktober: Running Dinner 2017
Wil je nieuwe mensen leren kennen? Of een superleuke avond? Dan kun je zaterdag 
7 oktober weer meedoen aan het jaarlijkse Running Dinner. Een initiatief wat 
voorgaande jaren een groot succes bleek. Zorg er dus voor dat je Running Dinner 2017 
alvast in je agenda hebt staan.

Dus: zaterdag 7 oktober, Running Dinner 2017. Save the date!



Wij wensen groep 8 van de 
Beatrixschool een fijne vakantie 

en veel succes in de brugklas!
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Natuurmomenten hecht veel waarde 
aan het inzicht in het effect van het 

gebruik van het ecoduct over de A50, 
door heide- en bosrand gebonden dieren. 
In 2016 werd vooral gekeken naar het 
gebruik van het ecoduct door amfibieën, 
dagvlinders, libellen, reptielen en 
sprinkhanen.

Om een goed beeld te vormen werd het 
ecoduct en aangrenzende delen in de 
Doorwerthse heide, Pro-Persona en de 
Wolfhezerheide onderzocht via een vaste 
methode.

Eens per twee jaar herhalen we dit 
onderzoek gedurende de maanden april tot 
en met augustus. Tijdens het onderzoek 
in 2016 werden op het ecoduct 7 
verschillende soorten dagvlinders gezien 
die profiteren van de kruidenopslag. Onder 
de voorkomende kruiden op het ecoduct 
die nuttig zijn voor dagvlinders hebben 
we kruip- en stekelbrem, rolklaver, dop- 
en struikheide aangetroffen.

Het dode hout in de stobbenwallen biedt 
voldoende mogelijkheden voor aanwezige 
boktorren die het dode hout benutten en 
foerageren op kruiden.

Open zonnige plekken aan bosranden 
scheppen een ideale plek voor veel 

insecten. Daarom is de ligging van het 
ecoduct in directe relatie met de bossen 
van Pro Persona en Wolfheze erg gunstig. 
Kleurrijke insecten zoals bontgekleurde 
hommels, kevers, libellen, wantsen en 
zweefvliegen profiteren van de volop 
bloeiende bramen en distels.

Ook blijken reptielen steeds meer gebruik 
te maken van het ecoduct. De Gladde 
Slang is een bedreigde reptielensoort in 
Nederland en zeer zeldzaam. Deze soort 
was bekend van de Wolfheze heide maar 
niet van de Doorwerthse heide. Inmiddels 
heeft de Gladde slang ook de overkant 
van het ecoduct bereikt en de weg naar de 
Doorwerthse heide gevonden.

Dit toont het belang van ontsnipperende 
maatregelen op en langs natuurgebieden 
rond (snel)wegen maar weer eens aan. 
Ook de ringslang weet het ecoduct te 
benutten. De ringslang komt aan beide 
zijden van het ecoduct voor.

Natuurmonumenten is uitermate tevreden 
met het functioneren van het ecoduct. Dat 
heeft de kwaliteitstoets in de omgeving 
ook uitgewezen.

Roel van Ekeris
Boswachter Natuurmonumenten

Ecoduct Wolfheze 
functioneert prima.

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   20:50
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Een interview met 
Albert Keddeman van 
Derksen Veilingbedrijf

Zuidwest-Veluwe
Waar ben je opgegroeid?
Ik ben geboren en getogen in Arnhem. 
Mijn moeder is een Arnhemse, mijn vader 
kwam uit Zwolle.

Hoe ben je in Wolfheze terecht 
gekomen?
‘Ik ben in 1993 getrouwd met Liesbeth, 
wij hebben toen eerst een huis in 
Duiven gekocht. In 2009 hebben we het 
veilingbedrijf overgenomen en in 2015 
ook het monumentale bedrijfspand. Op 
een gegeven moment werd Duiven lastig 
in verband met woon-werkverkeer en 
stond ik te vaak in de file. Na de aankoop 
van het bedrijfspand hadden wij meer 
financiële zekerheid, dus toen konden 
we ook op zoek naar een ander huis. Wij 
dachten helemaal niet aan Wolfheze, maar 
toen Liesbeth dit huis op Funda gezien 
had en wij hier naar toe reden vielen wij 
direct voor de mooie Wolfhezerweg. Ook 
het huis en de tuin hier voelde meteen 
goed. De vorige eigenaar was bang dat 
een nieuwe eigenaar het huis zou slopen 
en iets nieuws zou gaan bouwen, maar wij 
konden hem overtuigen dat het helemaal 
perfect was.

Het huis is ontworpen door architect 
Van de Sleen voor eigen gebruik.  

Waarschijnlijk heeft hij het huis kunnen 
laten bouwen na de aanleg van Vliegveld 
Hato op Curaçao waar hij de gebouwen 
voor ontworpen zou hebben.’ 

Wat voor werk doe je?
‘Ik ben veilingmeester-taxateur – 
zowel voor roerende als onroerende 
goederen, maar vooral in kunst, antiek 
en boedelgoederen. In 1982 ben ik hier 
als schoolverlater ingerold. Ik wilde een 
brommer kopen en zocht een baantje 
om snel wat geld te verdienen.  Frank 
van Veldhuizen, een neef van mij werkte 
bij Veilingbedrijf Derksen en ik kon zijn 
baantje overnemen. Eigenlijk wilde ik 
net als mijn vader bij de politie, maar 
toen ik als 16-jarige op de keuring voor 
de politieacademie kwam zeiden ze “kom 
volgend nog maar eens terug”. Ik ben 
daarna nog in militairedienst geweest 
(Marine), maar de heer Derksen stond 
erop dat ik na dienst weer terug kwam.
De link met het politiewerk is overigens 
dat je voor het juist taxeren van goederen 
ook veel speurwerk moet verrichten: 
wanneer is iets gemaakt, wie is de maker, 
is het geen namaak, etc.’

Hoe kom je aan de kennis voor dit vak?
‘Voor dit vak bestaat geen opleiding, het is 
gebaseerd op 95% ervaring. Wel bestaan 

er strenge examens. Omstreeks 1990 heb 
ik het examen “register veilinghouder” 
gehaald en in 2009 “register taxateur”.’

Jullie krijgen zo’n breed palet aan 
goederen aangeboden, daar kan je toch 
onmogelijk verstand van hebben?
Mijn specialiteiten zijn schilderijen, zilver 
en chinees porselein maar over het hele 
palet is zeker kennis in huis.

Hoe werken jullie?
De inbreng is landelijk, de verkoop is 
wereldwijd. De catalogus verspreiden 
wij wereldwijd en de veiling is via 
internet te volgen. Online bieden is 
nog in ontwikkeling, maar telefonisch 
bieden gebeurt al heel veel. Laatst is een 
schilderij op de veiling gekocht door een 
Nederlander op Bermuda.

Is het soms niet verleidelijk om de prijs 
verder op te drijven?
Vertrouwen is veel waard – als je op korte 
termijn extra winst probeert te maken kost 
je dat op de lange termijn je goede naam en 
dus omzet. Verder is er bij veilingen altijd 
een notaris of deurwaarder aanwezig 
die het “ambtelijk toezicht” houdt om te 
controleren dat alles eerlijk gaat.

Is Marktplaats niet een hele grote 
concurrent?
Marktplaats en eBay zijn goed voor de 
gewone spullen, de veiling is voor de 
bijzondere dingen. Daar komt bij dat een 
veiling ook een leuke beleving is – wij 
hebben altijd volle zalen. Het is een beetje 
entertainment.

Met hoeveel mensen werken jullie?
Wij hebben 6 mensen in vaste dienst, tijdens 
kijkdagen en veilingdagen hebben wij 10 

mensen rondlopen. Mijn vrouw Liesbeth 
werkte bij Burghouwt Bouwbeslag maar 
sinds de overname in 2009 werkt zij ook 
bij Derksen, wij hebben een vennootschap 
onder firma. Liesbeth is heel goed in de 
presentatie tijdens de kijkdagen, maar zij 
heeft zich ook gespecialiseerd in goud en 
zilver en zij doet de administratie.

Hoe vaak houden jullie een veiling?
Wij hebben 6 keer per jaar een veiling. 
De rest van de tijd zijn wij bezig met 
het verwerven van aanbod, meestal 
uit nalatenschappen, soms via de 
nabestaanden maar ook vaak via 
notarissen. In de meeste gevallen doen 
wij aan “ontzorgen” en regelen wij 
alles: het leeg halen van de woning 
van de overledene, een deel kan soms 
naar de veiling, een deel gaat naar 
kringloopwinkels of Terre des Hommes, 
de rest gaat naar het afval. Soms is het 
alleen maar puinruimen – de woning moet 
immers leeg opgeleverd worden. Soms 
vinden wij nog opmerkelijke dingen, ooit 
bijvoorbeeld een envelop met ƒ 50.000,-
. Die hebben we weer bij de notaris 
ingeleverd. Ook foto’s leveren we altijd 
weer in.
Soms krijgen wij de vreemdste 
verzamelingen aangeboden. Zoals een 
keer een verzameling vingerhoedjes – ik 
moest er helemaal voor naar Amsterdam. 
Toch maar gedaan, bleek het meest 
bijzondere vingerhoedje uiteindelijk € 
1450,- op te leveren! 

Wie zijn jullie klanten?
In de zaal is ongeveer 40% handelaar en 
60% particulier, maar van de goederen 
wordt 60% gekocht door handelaren en 
40% door particulieren. Ik waarschuw 
de klanten altijd wel zorgvuldig: “Pas op, 
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De 
Duizendjarige
Den  vertelde...

In Aflevering 50 zijn we begonnen met 
de serie ‘Ken je straat’, uiteraard binnen 
de aloude rubriek De Duizendjarige Den 
vertelde. In twee afleveringen (50 en 52) 
is de geschiedenis van de Heelsumseweg 
uit de doeken gedaan. 
We lazen in Aflevering 50 dat op een kaart 
van 1854 al een eerste aanzet van de 
Heelsumseweg te vinden is. Benamingen 
als Stationspad en Melkweg worden er 
dan voor dit zandpad gebruikt. 

Aflevering 54:  
Ken je straat: De Wolfhezerweg

O p 20 augustus 1845, iets meer dan drie maanden na de opening van de Rhijnspoorweg 
en Station Wolfheze, geeft Baron van Brakell, kasteelheer van Doorwerth, een 

brochure van zes bladzijden uit, met als titel ‘DOORWERTH EN WOLFHEEZE, 
WAT HET IS EN WORDEN KAN.’ 

Van een echte weg is echter sprake 
als deze een zekere breedte heeft en 
verhard is en hieraan voldoet in de 19e 
eeuw als eerste de Wolfhezerweg. Over 
de geschiedenis van deze oudste weg van 
Wolfheze gaat deze aflevering.
Weer wist De Duizendjarige Den vroeger 
hierover het nodige aan Ulbe te vertellen, 
die dit nu graag aan de trouwe lezers van 
de Wolfskreet doorgeeft. 
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Na een mooie en uitvoerige beschrijving 
van de Heerlijkheid Doorwerth roept hij 
geïnteresseerden op zich te vestigen in dit 
gebied met de fraaie tekst: 
‘De Heer van DOORWERTH, dit een 
en ander in aanmerking nemende, en 
wenschende aan het verlangen dergenen, 
welke zich daar mogten willen vestigen, 
bevorderlijk te zijn; heeft besloten, de 
gelegenheid open te stellen, zoo tot 
het aanleggen van Lustplaatsen en 
Buitenverblijven, als tot het oprigten van 
Fabrijken, Neringen en Bedrijven en het 
uitbreiden van den Landbouw, en biedt 
daarom, op de navolgende voorwaarden, 
gronden en gebouwen aan in de nabijheid 
van het Station WOLFHEEZE en op 
andere punten der Heerlijkheid.’

In de beschrijving van de Heerlijkheid 
Doorwerth schrijft hij over Wolfheze het 
volgende;
‘Van het Station te WOLFHEEZE, dat 
onder DOORWERTH zelf behoort en 
waar reizigers, koopmansgoederen 
en alle artikelen, waarmede zich de 
convooijen belasten, worden opgenomen 
en afgeladen, leidt een ten koste van 
den Heer van DOORWERTH onlangs 
aangelegde Straatweg naar de zoo 
evengemelde Rijkschaussé.’ 
Met dit laatste verwijst de Baron naar ‘De 
groote Rijks-straatweg Van Arnhem naar 
Utrecht’, de huidige Utrechtseweg. 
Uit de tekst ‘onlangs aangelegde 
Straatweg’ blijkt dus dat de Wolfhezerweg 
al in 1845 is aangelegd, heel kort na de 
opening van de Rhijnspoorweg op 14 mei!

Aan de Rijksstraatweg (nu Utrechtseweg) 
wordt door de Baron een tol geïnstalleerd 
om wat aan de Wolfhezerweg te kunnen 
verdienen. In de volksmond wordt daarom 
de weg zeker tot in de jaren dertig van de 
vorige eeuw de Tolweg genoemd.  
Omdat het de weg is die vanaf de 
Utrechtseweg naar Wolfheze leidt, wordt 
de officiële naam later Wolfhezerweg 
en de huisnummering begint ook aan de 
Utrechtseweg. Vanuit Wolfheze gezien 
zou je het eerder de Oosterbeekseweg 
noemen; de weg die naar Oosterbeek leidt 
en ook de nummering laten beginnen in 
het dorp. De uitgever van de hieronder 
geplaatste ansichtkaart (uitg. Sander, 
Utrecht) heeft dit ook gevonden en plaatst 
de tekst ‘Oosterbeekscheweg, Wolfhezen’ 
onder de afbeelding.

Eerst wordt voornamelijk de bebouwing 
gerealiseerd aan de westzijde van de 
Wolfhezerweg, tot aan de Wildforsterlaan, 
en al in 1929 is deze kant geheel bebouwd.
Het laatste pand in dit gedeelte is 
Wolfhezerweg 70/72 met de winkel 
in groenten, fruit, aardappelen en 
kruidenierswaren van G. van de 
Weerd. Dit pand uit 1926 is onlangs 
afgebroken om plaats te maken voor een 
appartementencomplex.
Na het gebruik als groentezaak/woonhuis 
wordt het in de jaren ’80 door Andries 
en Sientje van Dijk verbouwd tot Café 
De Balije. In 1993 wordt Café De Balije 
door de nieuwe eigenaars Peter en 
Erica van der Meyde uitgebouwd en het 
aangrenzende woonhuis veranderd in 
een cafetaria annex eetgelegenheid De 
Wildforster. Op Koninginnedag 1994 
vindt het openingsfeest plaats.
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In het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw ziet de Wolfhezerweg er zo uit. Het huis rechts 
is de eerste woning aan deze kant van de weg (huisnr. 84) en sinds 1922 de kruidenierswinkel 
(een soort Winkel van Sinkel) en tevens woonhuis van het gezin van Evert Jan Snellen. Evert Jan 
is arbeider op Johanna-Hoeve en als hij in 1924 overlijdt blijft de weduwe de zaak voortzetten. Op 
de kaart poseren de kinderen van Schut (Duitsekampweg) voor het pand en goed is te zien hoe 
kaal en primitief verhard de weg dan nog is. 

In september 1944 wordt het pand van de weduwe Snellen door bommen beschadigd. Na de 
oorlog is de zaak herbouwd en voortgezet door familielid H.G. (‘Driek’) Snellen. In 1973 neemt 
Hans van Dugteren de winkel van zijn Tante Driek over en geeft deze de naam ‘Versmarkt Van 
Dugteren’. In december 2000 sluit deze kleine supermarkt definitief zijn deuren. In 2011 is 
het pand tenslotte verkocht en door een grote verbouwing tot woonhuis met bed & breakfast-
accommodatie herinnert niets meer aan zijn vorige bestemming. De bed & breakfast gaat 
mogelijk september dit jaar van start.
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De Wolfhezerweg gefotografeerd vanuit het zuiden met links de Wildforsterlaan. Ook op 
deze kaart, verstuurd in 1930, wordt de naam Wolfhezerweg nog niet expliciet gebruikt en 
heet hij ‘Weg naar Oosterbeek’. Het westelijk gedeelte vanaf de Wildforsterlaan tot aan 
het station is nu geheel bebouwd. Het eerste pand links is de winkel van Van de Weerd. 
Het pand daarna is de bakkerswinkel van A.P. (‘Aart’) Donderwinkel (nr. 74), waar van 
december 1968 tot 1 januari 2000 de Rabobank een vestiging had. In 2002 is er een dubbel 
woonhuis op deze plek verrezen.  

De bebouwing aan de oostzijde is reeds 
in 1907 gestart met een woonhuis en 
café tegenover het station door Jeanne 
Henriëtte Gabriëlle Baronesse van Brakell 
Doorwerth. Al in 1908 verkoopt zij de 
grond en het pand aan Hendrik Marinus 
van Dijk, stalhouder te Heelsum, die er 
Hotel Pension Van Dijk in start. In oktober 
1927 neemt zijn neef Thom van Dijk de 
exploitatie van Hotel Van Dijk over. 
Eind 1944 wordt Hotel Van Dijk door 
een V-1 ernstig beschadigd, maar niet 
verwoest. Na de oorlog wordt het pand 
niet hersteld doch afgebroken en in de 
jaren vijftig verrijst er een nieuw laag 
gebouw met de naam Restaurant Van Dijk 
op dezelfde plek. In april 1969 stopt Thom 
van Dijk met Restaurant Van Dijk en volgt 

er een reeks met wel tien verschillende 
uitbaters van deze aantrekkelijke 
horecalocatie. Julio en Patrick Merino zijn 
sinds 1 juni 2015 de laatste pachters van 
Wolfhezerweg 87, wat nu Restaurant & 
Pannenkoekenhuis De Tijd heet. 

Het pand Wolfhezerweg 81 heeft gelukkig 
wel de oorlog overleeft. Het mooie gebouw 
met het rieten dak is uit 1919 en sinds 
1921 is hier het Postkantoor Wolfheze in 
gevestigd, waar de postkantoorhouder/
brievenbezorger, de heer J.E. Ottes en zijn 
gezin wonen. Tot 5 juni 1993 heeft het 
als postkantoor dienst gedaan met Tanja 
Duiven als laatste postkantoorhoudster. 
Daarna is het geheel een woonhuis 
geworden.
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Uit 1922 is deze mooie kaart van de Wolfhezerweg met het Postkantoor Wolfheze (nr. 
81), dat dan net een jaar open is. Daarachter de zuidkant van Hotel Van Dijk (nr. 87). 
Tussen de bomen is nog net een gedeelte van de spoorwoning aan de Parallelweg 7 
te zien. Deze dienstwoning is in 1900, gelijk met het station, gebouwd. In 1982 is hij 
afgebroken omdat de laatste bewoners Johannes Jan Breukers en zijn vrouw Margje 
er zijn uit getrokken en omdat de woning het uitzicht op de kruising bij de overweg 
sterk belemmert.

Dit is een gedeelte van een veel grotere luchtfoto uit 1936 van Wolfheze, waar ook het 
hele terrein van de Stichting op staat. We zien hier dat het westelijk gedeelte van de 
Wolfhezerweg tot de Lawijckerhof praktisch bebouwd is. Het oostelijk gedeelte heeft 
dan nog heel wat minder bebouwing, want in dit gedeelte (Balijeweg – Lawijckerhof) 
zien we alleen huisnr. 63 uit 1934 en 59 uit 1932. De Balijeweg bestaat dan nog niet, 
deze weg is in de oorlog aangelegd.

Praktisch alle panden uit het tweede 
gedeelte van de Wolfhezerweg, van 
de Wildforsterlaan/Balijeweg tot de 
Lawijckerhof, dateren uit het begin van de 
jaren dertig.

De bebouwing van het derde gedeelte van 
de Wolfhezerweg, van Lawijckerhof tot 
Balijeweg, is voornamelijk uit de jaren 
vijftig, met een paar panden uit de jaren 
dertig er tussen.

Van het laatste gedeelte van de 
Wolfhezerweg, voorbij de Balijeweg, is 
het laatste huis aan de oostzijde (nr. 25) 
uit 1933 en dat daar tegenover (nr. 28) uit 
1953.

Op deze ansichtkaart uit de jaren zeventig is de Wolfhezerweg aan beide kanten geheel 
bebouwd, dus ook voorbij de Wildforsterlaan en de Balijeweg.
Links is het postkantoor en de spookachtige witte schim hierbij is een weggeretoucheerde 
vrouw. Zij wilde niet op de foto en heeft daar bezwaar tegen gemaakt, waarna de fotograaf, in 
overleg met de uitgever van de kaart, mevr. L. v.d. Berg van Sigarenmagazijn “Bongaards”, 
haar heeft weggeretoucheerd. Links vooraan staat een ingegraven voorraadcontainer, een 
overblijfsel van de Slag om Arnhem. 

36
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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
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Maandag

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

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 12:00 uur
10:00 tot 17:00 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
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

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
Koffie drinken PKN Oosterbeek Wolfheze
Bibliotheek
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

Bibliotheek
Bingo 55+: 3e woensdag v/d maand (4821487)
Peuter-, kleuter- en kinderzwemmen
Bibliotheek niet in schoolvakantie
Voetballen senioren / veteranen (Gerard Grevers)
Koor Harmony (4822038)
Volleyballen (4821860)

Donderdag
13:00 tot 14:00 uur

Vrijdag
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

Hardlopen (4822362)
Koffiedrinken vòòr de kerkdienst: 1e zondag v.d. mnd.
Kerkdienst

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

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

Medisch Centrum ProPersona

Dorpsplein
De Burcht

Wodanseck

Station
De Burcht
Open Hof Kerk
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Verwacht evenement: Running Dinner, 7 oktober. Zet dit dus alvast in je agenda!
De oplossing van de vorige puzzel was:
6 2 8 5 1 8 9 7 4
De bon van € 10,00 is gewonnen door Fenny Hofstede

Deze puzzelpagina wordt u aangeboden 
door gespreksleider en presentator

PUZZELPAGINA
Kruiswoord

Onder de juiste inzendingen 
wordt een bon verloot van
€ 10,-- te besteden bij snackbar ‘t Spoortje

Stuur uw oplossing in
Stuur de oplossing onder vermelding van uw naam en adres voor 31-7-2017 op naar:
Vedecom.nl
Lindeboomlaan 4
6874 BR Wolfheze
of per e-mail:
info@vedecom.nl

Een kruiswoordpuzzel in deze editie. Alle antwoorden hebben betrekking op 
Wolfheze. Zet de letters in de acht grijze vakjes in de juiste volgorde. Dat is de 
oplossing.

Horizontaal
1    ontving een lintje (11)
2    naam verdwenen café (6)
5    wijk in Wolfheze (9)
6    openbaar vervoer (8)
11  de duizendjarige den (5)
13  best gelezen blad (10)

Verticaal
3    grasbedrijf (9)
4    voetbalvereniging (9)
7    naam camping (9)
8    was op 16 mei (9)
9    geboorteplaats
      burgemeester (6)
10  voortbestaan onzeker (6)
12  vaak geschilderd (11)
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