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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 december 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
Verschijnt maart 2018
Inleveren kopij vóór 1 februari 2018 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.

Forensendorp Wolfheze?

In deze kreet een interview met de founding 
mother van ons fraaie dorpsblaadje. Zij 
was in 2003 de initiatiefneemster van dit 
waardevolle kwartaalblad dat voor u ligt. 
Erg leuk om te weten. Lees het interview 
met deze onderneemster verderop.

Verder lijkt het goed te komen met 
de lichamelijke oefening van onze 
dorpskinderen. Gaat het de school lukken 
om de kwestie gymzaal die dreigt dicht te 
gaan, op te lossen? Dat zou geweldig zijn. 

Ook een bijdrage van Werkgroep Dorpshuis 
in deze editie. Die heeft zich gebogen over 
de toekomst van het fraaie Wolfheze. De 
aanleiding vormt de sluiting van dorpshuis 
De Burcht en de kerk. Met creatieve ideeën 
hopen ze te voorkomen dat het dorp vervalt 
tot een saaie forensenplaats.

Dorpsbelang heeft zich eveneens van het 
beste kant laten zien. Het kan niemand 
ontgaan zijn dat Frans van Daal fanatiek 
actie heeft gevoerd voor het station. Mensen 
met rolstoelen kunnen dat nu nauwelijks 
gebruiken. Perron 2 en 3 zijn sowieso 
onbereikbaar. Frans wist diverse media te 
interesseren voor deze problematiek. 

Ook heeft Dorpsbelang samen met 
Natuurmonumenten het kampioenschap 
berkjes en vliegendennen rooien 
georganiseerd (impressie op pagina 24 & 
25). Daar namen rond de 20 dorpelingen aan 
deel, die zich flink druk hebben gemaakt. 

Door hun inspanningen heeft de Reijerscamp 
een opener karakter gekregen. Talloze berkjes 
en dennetjes gaan een toekomst tegemoet als 
brandhout. 
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Het gepresenteerde plan week niet 
veel af van dat van jaren geleden. 

Het aantal te bouwen woningen is nog 
steeds 50 en ook de indeling van het terrein 
is vrijwel gelijk gebleven. Wel is een 
tussensegment in prijsklasse ingevoegd, 
zodat er een meer keuze ontstaat voor 
kopers.

De toenmalige klankbordgroep heeft  in 
2009 een alternatief gepresenteerd op het 
stedenbouwkundig ontwerp van die tijd. 
Het ontwerp dat nu in De Burcht werd 
gepresenteerd, week daar weinig van af.

Ontsluiting voor nooddiensten
Grootste zorgen die benoemd werden 
waren de plaats van de ontsluiting van 
de wijk voor de nooddiensten - de locatie 
is nog niet helder - en de toename van 
verkeer op de Duitsekampweg. Ook de 
te verwachten overlast van bouwverkeer 
kwam aan de orde.

In de wijk komen vooralsnog louter 
koopwoningen. Woordvoerder Frank 

Kremer van de projectontwikkelaar gaf 
aan dat daarover zekerheid bestaat tot de 
voordeur: “Als een woningcorporatie of 
particuliere verhuurder interesse heeft in 
koop van woningen, dan zeggen wij geen 
nee.”

Niet ontplofte bommen
Voordat gebouwd kan gaan worden dient 
men nog een aantal stappen te doorlopen. 
Zo moet het bestemmingsplan nog worden 
aangepast, het definitieve inrichtingsplan 
moet worden gemaakt en er dient nog 
onderzoek plaats te vinden naar mogelijk 
achtergebleven niet ontplofte bommen uit 
de tweede wereldoorlog. Verontreiniging 
van de bodem, ook met wolmanzouten uit 
de houtindustrie, zijn niet aangetroffen.

Al met al is het de verwachting dat het 
nog zeker twee jaar in beslag zal nemen 
voordat de bouw van start gaat. Voordat 
de wijk gereed is, gaat er dan nog zeker 
1,5 jaar overheen.

Het gaat nog zeker twee jaar duren voor de eerste spade de grond in gaat voor 
het nieuwbouwproject Willemsen Naaldhout. Dat werd 12 oktober duidelijk 
bij een drukbezochte bijeenkomst van projectontwikkelaar van Wanrooij Van 
Schijndel in De Burcht. Oorzaak is de vele procedures die nog moeten worden 
doorlopen. Er waren veel vragen en ook enkele zorgen. Toch leek onder de 
aanwezigen veel draagvlak te bestaan voor het nieuwbouwplan.

Veel draagvlak voor nieuwbouwplan 
Willemsen Naaldhout 

Voor de nummer 1 stond een trap- of 
plateaulift klaar om het probleem aan te 
pakken. Dat was direct ook een manco.

Het oplossen van de toegankelijkheid 
van het Wolfhezer station vraagt om een 
integrale aanpak. Daarbij is Dorpsbelang 
groot voorstander van het idee om de 
perrons toegankelijk te maken via de 
spoorwegovergang, zodra die aangepakt 
gaat worden in 2019. Dat ene jaar kan er 
ook nog wel bij.

Bij de vernieuwing van de overgang komen 
er slagbomen op de voetgangersoversteek, 
precies ter hoogte van perron 2 en 3. In het 
plan van Prorail voor bereikbaarheid van 
de perrons, komt een traverse bovenlangs 
over het spoor voor met liften en trappen. 
De huidige trap naar perron 2 en 3 wordt 
dan verwijderd. In dat geval kan er 
makkelijk vanaf de spoorwegovergang 
een directe toegang worden gecreëerd 
naar perron 2 en 3 op straatniveau.

In het septembernummer van de 
Wolfskreet was een schets geplaatst over 
een constructie om spoor 2 en 3 voor 
mensen met een beperking bereikbaar 
te maken. Het zijn twee liftschachten 

en een trap over het spoor. Het streven 
om de perrons toegankelijk te maken, is 
fantastisch. Of dit echter de manier is, is 
de vraag.

Dinsdag 10 oktober heeft de commissie 
leefomgeving van de gemeente Renkum 
gesproken over het bestemmingsplan 
Wolfheze. Een toegevoegde zinsnede 
schets enige verbazing:

Begin Juli 2017 (vlak voor terinzagelegging 
van het ontwerpbestemmingsplan 
‘Wolfheze 2017’) is een 
omgevingsvergunning ingediend namens 
Pro Rail om een traverse (loopbrug met 
voorziening voor mindervaliden, te weten 
liften) te realiseren op station Wolfheze 
om van het ene perron naar andere 
perron te gaan. Dit plan past niet in het 
oude bestemmingsplan maar ook niet 
(geheel) in het nieuwe bestemmingsplan. 
Dit vanwege de hoogte van de te bouwen 
liften (dit is namelijk een gebouw). 
Om dit mogelijk te maken zou dus een 
bestemmingsplanwijziging nodig zijn. 
Dit achten wij zonde van tijd en geld. 
Daarom is gezocht naar een mogelijkheid 
om deze liften alsnog mogelijk te maken 
in het nu voorliggende vast te stellen 

Net geen eerste plek. De stemmen op Facebook gaven de doorslag. 
Tennisvereniging Best werd nipt eerste. Vóór perron 2 en 3 van station 
Wolfheze dat genomineerd was door de dorpsvereniging. De wedstrijd om 
de meest rolstoelonvriendelijke plek van Nederland aan te dragen was een 
initiatief van presentator en cabaretier Marc de Hond. 

Wolfheze eervol tweede in titel meest 
rolstoelonvriendelijk



6 7

bestemmingsplan. Omdat nu nog niet 
geheel zeker is of de voorziening er komt 
(gemeente en Pro Rail zijn nog in overleg) 
en er nog over gecommuniceerd moet 
worden met omwonenden is besloten dit 
niet rechtstreeks mogelijk te maken in het 
voorliggende bestemmingsplan, maar wel 
via een afwijking van het bestemmingsplan. 
Daarom is een afwijking opgenomen in 
de regels van de bestemming ‘Verkeer - 
Spoorverkeer’ waarmee de hoogte van 
een gebouw kan worden verhoogd, maar 
wel pas na verlening van die afwijking.

Met de laatste regel wordt de weg 
vrijgemaakt om op de perrons een hoog 
bouwwerk te realiseren. Dorpsbelang 
vraagt zich af of zo’n bouwwerk in 

het kader van welstand wel past bij de 
stationsomgeving en is van mening, 
zoals hiervoor genoemd, dat ook andere 
oplossingen mogelijk zijn om de perrons 
2 en 3 toegankelijk te maken.

In de gemeenteraad is het idee geopperd 
om spoor 3 toegankelijk te maken door 
aan de noordzijde van het spoor een 
perron te realiseren. Volgens Dorpsbelang 
is dit echter geen oplossing omdat perron 
2 nog altijd nodig blijft als uitwijkspoor 
voor de sprinter vanuit Ede Wageningen 
als de ICE naar Frankfurt moet passeren.

Er is aangekondigd dat er binnenkort door 
Prorail een informatiebijeenkomst wordt 
georganiseerd. We houden u op de hoogte.

Gemeente en Trivium in overleg 
over gymzaal Wolfheze

De gemeente Renkum en Trivium, de onderwijsorganisatie  die onder meer de 
Pr. Beatrixschool in Wolfheze beheert, zijn in gesprek over het open houden 
van de gymzaal in Wolfheze. Trivium overweegt om  het beheer, onderhoud en 
de exploitatie van de gymzaal over te nemen van de gemeente. Hiermee kan 
de Beatrixschool in Wolfheze haar gymlessen naast de school blijven geven.

Andere gebruikers, zoals verenigingen, 
kunnen dan ook gebruik blijven 

maken van de gymzaal. De gemeente en 
Trivium verwachten nog in november tot 
nadere afspraken te komen.

Beslissing eind november
Trivium heeft ook gepraat met 
Dorpsbelang Wolfheze en de gebruikers.  
Dit om de optie (de gymzaal open houden 
voor het dorp en de school) met hen te 
bespreken. Eind november beslist Trivium 
definitief.

Dorpsgenoten hebben flink gestreden om 
de gymzaal te behouden voor het dorp. 

Zowel Dorpsbelang als de basisschool 
hebben in mei van dit jaar nog ingesproken 
bij de gemeenteraadsvergadering en 
gepleit voor instandhouding van deze 
voorziening die voor het dorp en de 
basisschool zo belangrijk is. 

Uit de exploitatierekening blijkt wel dat 
er een tekort prijkt op de begroting van 
bijna € 10.000 op jaarbasis. Trivium heeft 
aangegeven dat dat bedrag wel moet 
worden teruggedrongen. Dat kan door 
te snijden in de kosten, maar Trivium 
hoopt ook dat de zaal meer gebruikt gaat 
worden, bijvoorbeeld voor bijeenkomsten 
van Dorpsbelang en sportende inwoners.

Dorpsbelang heeft de perrons 2 en 3 van station Wolfheze genomineerd als 
meest rolstoelonvriendelijke plek van Nederland. De nominatie resulteerde in 
een eervolle vermelding en tweede plaats.

Parkeerplaatsen zuidkant spoor 
eindelijk aangepakt

Het heeft lang geduurd maar eindelijk is de aanleg van parkeerplaatsen 
aan de zuidkant van het spoor begonnen. Bij het aanleveren van kopij voor 
deze Wolfskreet waren de werkzaamheden nog niet afgerond, maar de 
modderbende is binnenkort verleden tijd.

Al tijden wordt er gesproken over de 
opknap van het parkeerterrein, dat 

eigendom is van Prorail. Een aantal jaren 

geleden was er nog het plan om aan de 
Johannahoeveweg een parkeerterrein 
te realiseren, maar onder meer de 
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Een virtueel platform waar vraag en aanbod, specifiek op Wolfheze gericht, 
samenkomen. Dat is de oplossing die de werkgroep Dorpshuis bedacht heeft. 
De werkgroep ging aan de slag naar aanleiding van een debat van Dorpsbelang 
Wolfheze over het einde van De Burcht per 1 januari 2018. Dan stoot de PKN 
Oosterbeek-Wolfheze de kerk en de Burcht af. 

Werkgroep Dorpshuis presenteert concept 
eindrapport: Dorp moet in actie komen

aanwezigheid van hazelwormen stond dat 
idee in de weg. 

Daarnaast zagen bewoners van de 
Johannahoeveweg de aanleg van een 
parkeerterrein voor hun voordeur niet 
zitten.

Met de aanleg gaat een belofte in 
vervulling. Er komt een einde aan het 
modderige parkeerterrein vol gaten. Hoe 
de toegang tot het parkeerterrein vorm 
krijgt, is nu nog niet helemaal duidelijk. 
Dorpsbelang verwacht dat de gevaarlijke 
doorsteek bij de spoorwegovergang wordt 
afgesloten.

De discussie ging over het nut van 
een dorpshuis, de functie ervan en 

welke behoeften er zijn in het dorp. Het 
draait om de leefbaarheid van Wolfheze. 
Geconcludeerd werd dat nader onderzoek 
nodig was om tot een goede conclusie te 
komen, en een onderbouwd plan. Daarmee 
was de werkgroep een feit.

De werkgroep geeft aan  dat we ons ernstig 
zorgen moeten maken als we niets doen, 
en zij wil de bewoners van Wolfheze hierin 
laten delen. Maar de deelnemers zien ook 
kansen en mogelijkheden en willen graag 
iedereen meenemen.

Leefbaarheid bestaat uit drie bouwstenen: 
voorzieningen (ontmoetingsplekken), 
inzet van bewoners, voor het dorp en 
voor elkaar en goede informatie en 
communicatie. Om niet te verworden 
tot een bloedeloos forensendorp. Een 
virtueel platform waar vraag en aanbod 
samenkomen, kan hierbij helpen.

De omnivereniging
Ook leeft het idee om de krachten op 
bestuursniveau van de verenigingen in 
Wolfheze te bundelen. Er gaan gedachten 
uit naar een omnivereniging. Het is steeds 
lastiger om vrijwilligers te vinden die 
een bestuurfunctie willen uitvoeren. De 
tendens is meer naar eenmalige klussen. 
Dat kan leiden tot  één vereniging 
met een centraal bestuur en daaronder 
vrijwilligers die de klussen oppakken. 
Daar zitten ook haken en ogen aan, zoals 
de verantwoordelijkheid en de verdeling 
van middelen. 

Het concept eindrapport, dat de werkgroep 
met alle inwoners wil bespreken, is 
klaar. zie www.dorpsbelangwolfheze.
nl/?id=030300. Aan de hand daarvan 
kan een definitief rapport en een visie op 
de toekomst van het dorpshuis worden 
opgesteld.  

Het heeft lang geduurd maar de opknap van het parkeerterrein aan de zuidkant 
van het spoor is eindelijk ter hand genomen.
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Vrijwilligers voor het 
restaurant gezocht!

Het restaurant  ‘de Oranjerie’  is per direct op zoek naar vrijwilligers. Voor deze vrijwilligersfuncties 
is het belangrijk dat u fysiek in goede conditie bent.

Zijn er mensen die op zaterdag van 16:45 uur tot 19.15 uur het restaurantpersoneel kunnen 
ondersteunen?

Je kunt dan denken aan: 
 - Halen brengen van bewoners van woning naar restaurant en andersom.
 - Ondersteuning bieden bij het serveren van de maaltijd in de Oranjerie.

In ruil voor uw ondersteuning kunt u kosteloos een warme maaltijd bij ons eten.

Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers die van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn van 9:45 
tot 11:15 uur (het is uiteraard ook mogelijk om 1 ochtend te assisteren)om onze  cliënten vanuit 
hun woning te begeleiden naar het restaurant om koffie te drinken en weer terug.

Er is professionele ondersteuning aanwezig, VOG verplicht, uw evt. reiskosten worden vergoed 
(max 30 km retour).

Vrijwilligers gezocht om de krant voor te lezen en/of een spel te begeleiden.

Vrijdagmorgen van 11:00-12:00  uur zijn wij opzoek naar een enthousiaste vrijwilliger, die het 
leuk vindt om de krant voor te lezen en maandag morgen van 11:00-12:00 uur zijn wij opzoek 
naar een enthousiaste vrijwilliger die een spel kan begeleiden.

Bent u op zoek naar een leuke zinvolle dagbesteding en vind u het leuk om de krant voor te lezen 
of een spel te begeleiden aan onze cliënten, dan bent u de persoon die wij zoeken.

Er is professionele ondersteuning aanwezig, VOG verplicht, uw evt. reiskosten worden vergoed 
(max 30 km retour)

Een ieder die geïnteresseerd is in vrijwilligerswerk kan contact op nemen met de 
vrijwilligerscoördinator van Het Schild, Therese van Loon, tel: 026 - 4821177
therese.van.loon@hetschild.nl

Wij willen iedereen bedanken voor haar/zijn inzet in het onderzoek naar het Dorpsteunpunt 
Wolfheze. Op korte termijn zal onze huidige dienstverlening worden voortgezet zoals de 
winkel, de kapper, de fysiotherapie, maar ook de prikpost. 
In de loop van 2018 zal in overleg met betrokkenen bekeken worden hoe en waar de 
uitbreiding van de dienstverlening vorm gegeven kan worden. 
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SV Wodanseck volop in 
beweging!

Net als vele andere voorzieningen in het dorp 
liggen er voor sportvereniging Wodanseck ook 
uitdagingen richting de toekomst. We gaan die 
uitdagingen graag aan om sport en bewegen in 
Wolfheze mogelijk te blijven maken. Over een 
aantal ontwikkelingen informeren we u graag.

Nieuwe hoofdsponsor
De ING bank bracht onlangs erg goed nieuws. 
Zij hebben vertrouwen in de toekomstplannen 
van SV Wodanseck en hebben hun 
sponsorovereenkomst met 3 jaar verlengd. 
Voor de vereniging een belangrijke steun om 
de ambities waar te maken. 

Voetbal in de lift
Het seizoen is nog maar pas onderweg, maar 
nu al zien we goede resultaten van onze teams. 
Een van de mooiste is echter de onlangs 
getekende samenwerking met CHRC in 
Heelsum. Daardoor kunnen onze jeugdteams 
gezamenlijk in de competitie uitkomen. 

Het team van jongens onder 15 jaar is zeer 
goed begonnen en staat momenteel bovenaan. 
De jongens onder 11 jaar hebben het nog iets 
lastiger, terwijl ook het eerste de competitie 
voortvarend gestart is.

Daarnaast is er op woensdagmiddag 
voetbaltraining voor kinderen van 4 tot 7 
jaar. Op enthousiaste wijze maken jongens en 
meisjes hier kennis met voetbal. Iedereen kan 

meedoen, dus kom gerust eens kijken tussen 
17.00-18.30 uur. 

Inzet ouders en dorpsgenoten
De opgaande lijn in ons jeugdvoetbal is voor 
een belangrijk deel toe te schrijven aan de inzet 
van een aantal ouders en dorpsgenoten. Dit 
enthousiasme zorgt er onder andere voor dat 
ons ledenaantal stijgt. Ook stonden onze jonge 
leden mogelijk al bij u voor de deur om loten te 
verkopen voor de Grote Club Actie. Positieve 
ontwikkelingen waar we erg blij mee zijn en 
die ons veel energie geven.

Toekomstplannen
Op dit moment biedt Wodanseck alleen voetbal 
aan, maar we willen graag meer betekenen 
voor de inwoners van Wolfheze. We willen 
graag een vereniging zijn waar iedereen, jong 
en oud, samen kan bewegen. Daarbij volgen 
we als medegebruiker ook de ontwikkelingen 
rondom de gymzaal en de initiatieven die 
daaruit voortkomen. Waar mogelijk willen 
we samen met anderen in het dorp hier een 
bijdrage aan leveren. Om samen te bereiken 
dat we wat betreft sport, bewegen en de daarbij 
horende voorzieningen in Wolfheze een mooie 
toekomst tegemoet gaan.

Zin om mee te doen?
Heb je een tip voor onze vereniging of wil je 
samen met ons kijken naar de mogelijkheden 
voor jouw sport of activiteit? Of wil je graag een 
keer komen kijken op de woensdagmiddag? Wil 
je ons laten weten welke sport of beweegvorm 
er absoluut moet komen in Wolfheze? Laat 
het ons weten en we gaan er graag mee aan 
de slag! Voor meer informatie of vragen kun je 
contact opnemen met:

Edwin Mulder (betreft de woensdagmiddagtraining): 06-50437547 of edwinmulder@home.nl
Peter van Vught:           06-44051743 of peter.v.vught@hotmail.com 
Peter Paul Cornielje:          06-30984234 of ppb.cornielje@gmail.com
Kees Koek:           06-10402108 of kees@koek.biz
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Linda's 
΅Dames en Heren Kapsalon΅ 

 
Telefonisch bereikbaar van 

Maandag t/m Vrijdag van 09:00 – 17:00 

0657840594 / 0264833111 (tst840) 

Wolfheze 2 

6874 BE Wolfheze 

Gebouw Neder Veluwe 
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Kindcentrum De Sterren 
Kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar 
52 weken per jaar van 7:30 tot 18:00 uur

Veilig en vertrouwd
 Kleinschalige kinderopvang met een vaste leidster 
 in uw eigen vertrouwde dorp. 

Doen
 • Leren door te doen
 • Veel ruimte, ook letterlijk, door veel naar 
 buiten te gaan
 • Divers spelaanbod en contact met de 
 natuur.
 • Spelend ontdekken

Nieuw! de 3+ groep
 In januari starten we (bij 
 voldoende interesse) met een 
 3+ groep op woensdag ochtend 
 en vrijdag middag.
 De 3+ groep is een voorbereid-
 ing op de basisschool. Kinderen 
 leren op een ontspannen 
 manier wennen aan schoolse 
 vaardigheden zoals luisteren en 
 (zelfstandig) kleine opdrachtjes 
 uitvoeren.

KDV als alternatief voor peuterspeelzaal
 Peuters leren samen te spelen, te delen, eerste 
 vriendschappen te maken en hun wereld te 
 verbreden.

Macharislaan 15
Wolfheze (achterkant de Burcht)
www.kdv-desterren.nl
kdvdesterren@bso-desterren.nl

Standpunten KC De Sterren
 • Sensitief en responsief
 • Een positieve sfeer
 • Respect voor de eigenheid van elk 
 kind
 • Helpen bouwen en houden van 
 positieve relaties tussen kinderen en 
 hun omgeving

19
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Ook een persbericht te melden?
Meld het ons via redactie@wolfskreet.nl

Running Dinner zorgt voor verrassingen

In het barretje van Aalderink op de 
gelijknamige camping puilde het uit, 
die zaterdag begin oktober. Onder het 
genot van een drankje verheugden zo’n 
45 Wolfhezenaren zich op het Running 
Dinner dat ze voor de boeg hadden. Overal 
lachende gezichten. Bij wie werden ze 
verwacht? 

Het geluid van scheurend papier. Dat zijn 
de enveloppen. Ze bevatten de adressen 
waar iedereen wordt verwacht. En hup, 
vervolgens maken de mensen zich uit de 
voeten. Op naar het voorgerecht!

Het Running Dinner is een aanrader 
omdat je andere dorpsgenoten (beter) 
leert kennen. Van tevoren weet je alleen 
niet wie het zullen zijn. Je verorbert drie 
gerechten op drie adressen ergens in het 
dorp. Van Hazeleger tot Wolfheze-noord 
of de Buunderkamp. Iedere gang breng je 
door met ongeveer zes mensen in totaal. 
Een van de gerechten verzorg je zelf, in je 
eigen woning. 

Running Dinner!
Wat maakt dit concept eigenlijk zo leuk? 
“Je voert verrassende gesprekken met 
personen die je misschien niet eerder hebt 
ontmoet. Je geniet van het tafelen met 
dorpsgenoten. En je mag een blik werpen 
in een huis waar je nog nooit eerder 
binnen was, ook leuk! Vervolgens ga je op 
pad naar het volgende adres. Meestal ga ik 
met de fiets, maar dit jaar regende het wel 
heel erg hard!” 

Die avond verschenen rond half 11 bij het 
campingcafé opnieuw mensen. Degenen 
die er zin in hadden, kwamen hier napraten. 
Over hun belevenissen en het plezier. En 
de editie van 2018, op 6 oktober. “Ik meld 
me meteen aan”, sprak Rens Verbeek 
geestdriftig. Staat genoteerd.

Heb je dieetwensen? Ook dan kun je 
gewoon meedoen met het Running 
Dinner. Ben je vegetarisch, of mag je iets 
absoluut niet hebben? Geen probleem: 
laat het weten bij de aanmelding.

Carool, Ingrid, Max en René

runningdinnerwolfheze@gmail.com
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“Illegaal bij het Sheraton 
in New York gewerkt”

Wie ben jij?
Marja van Tooren, maar oorspronkelijk 
Maartje Breed.

Hoe lang woon je al in Wolfheze?
Vanaf 1985 – toen hebben we hier het 
Wolvenbosch overgenomen – tot ’97, toen 
een jaartje of drie naar Doorwerth en in 
2001 weer terug. De kinderen hebben hier 
de basisschool gedaan, we zijn een echt 
Wolfhezer gezin dus.

Waar woonde je voordat je hier 
kwam wonen?
In New York. Michel heeft de Hotelschool 
gedaan en wilde bij het Waldorf Astoria 
aan de slag, maar werd restaurant manager 
bij het Hilton. Michel had een green card, 
zelf werkte ik toen – zonder green card 
dus eigenlijk illegaal - bij het Sheraton. 

Nadat Michel een paar keer bij een 
promotie gepasseerd werd, is hij bij Hilton 
vertrokken en voor de Holland Amerika 
Lijn gaan werken. Ik ben toen een paar 

keer meegegaan – Michel was 
officier en dan mocht dat. Als je 
Michel zou vragen om nog eens 
te gaan varen dan gaat-ie meteen…

Op een gegeven moment wilden we 
toch weer terug naar Nederland, een 
eigen restaurant beginnen. We hebben 
toen een heleboel zaken bekeken en 
hebben uiteindelijk hier het Wolvenbosch 
overgenomen. 

Volgens mij ben jij behoorlijk 
ondernemend…
Het grootste avontuur was het restaurant 
verkopen zonder dat we zicht hadden op 
nieuw werk en inkomen. 

Op gegeven moment ging het niet meer: 
een restaurant runnen met daarnaast twee 
jonge kinderen. Toen de kans kwam omdat 
we het pand – dat we uitgebreid hadden 
laten verbouwen – èn de onderneming in 
één keer konden verkopen, hebben we 
die meteen gegrepen. We hebben toen 
eerst een half jaar op de Buunderkamp 
gewoond, daarna in Doorwerth en 
uiteindelijk zijn we weer teruggekomen 
naar Wolfheze.

We zijn vervolgens met Wijnkoperij Henri 
Bloem Arnhem begonnen, helemaal van 
de grond af opgebouwd. Onderdeel van 
een soft-franchise wijnhandel met een 
hele kleine directie. De franchisenemers 
bepalen zelf wat ze gaan verkopen, de 
directie koopt het dan in. Met heel veel 
samenwerking tussen de franchisenemers 
onderling. Heel leuk, maar het kost ook 
veel tijd.

Wie was Henri Bloem eigenlijk?
Henri Bloem was een wijntapper in Utrecht 
rond 1830. Het portret dat wij nu als logo 
gebruiken lijkt waarschijnlijk helemaal 
niet op hem, maar de onderneming is wel 
uit zijn bedrijf voortgekomen.

Ik zag dat jij een heel goed 
alternatief plan voor het 
rolstoelvriendelijk maken van 
de toegang tot perron 2 en 3 op 
facebook geplaatst had?
Eigenlijk is dit een heel oud plan, met een 
dubbel doel: de oversteek veiliger maken 
en het middenperron toegankelijk maken 
voor rolstoelers. In het midden van de 
spoorwegovergang creëer je een eiland en 
dat trek je door naar perron 2 en 3. Door 
Michel 20 of 25 jaar geleden bedacht en 
toen in Dorpsbelang besproken. Heel 
simpel en niet duur, wel veel veiliger. 
Met zorginstellingen als Het Schild en Pro 
Persona hier in het dorp zou je een veel 
veiliger overweg verwachten dan wat 
we nu hebben. Toen onze kinderen klein 
waren speelde dit al. Nu zijn ze volwassen 
en het is nog steeds hetzelfde. Heel goed 
van Frans van Daal dat-ie dit zo in de 
schijnwerpers gezet heeft!
Geen torens met liften graag, maar een 
simpele, doeltreffende oplossing.

Wist je dat Wolfskreet mijn idee was? 
Geïnspireerd door het Heveaantje – het 
blad van Heveadorp :).

Kees Koek

In het spoor van de wolf
           

   Marja van Tooren
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Het Wolfhezer Kampioenschap berkjes rooien op zaterdag 18 november
(Dorpsbelang i.s.m. Natuurmonumenten)
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In Nederland komen van nature drie 
soorten slangen voor. Alle drie soorten 

kunnen we in de omgeving van Wolfheze 
aantreffen. Naast de adder en ringslang 
is ook de meest zeldzame van deze drie 
slangensoorten in de omgeving van 
Wolfheze te zien, te weten de gladde 
slang, een wurgslang, maar ongevaarlijk 
voor mensen. 

De gladde slang wordt in Nederland in zijn 
voorkomen bedreigd. Tot voor kort werd 
de gladde slang louter op de Wolfhezer 
heide aangetroffen. Door de komst van 
het ecoduct Doorwerthse heide over de 
snelweg A50 heeft deze slang inmiddels 
ook terreindelen aan de overzijde van de 
snelweg bereikt. Daar zijn we erg blij mee.
 
De gladde slang is goed te onderscheiden 
van de adder. De adder heeft een 
zigzagstreep over zijn rug, terwijl de 
gladde slang veelal kleinere vlekjes in 
rijen op zijn rug heeft. Een ander markant 
verschil met de adder, is de oogstreep in 
z’n koptekening. 

Zilvergrijze exemplaren
De gladde slang is vrij variabel in kleur. 
Vaak treffen we zilvergrijzige exemplaren 
aan met bruine kleurschakeringen. Ook 
kunnen dieren bruiner gekleurd zijn. De 
hazelworm is eveneens bruin van kleur, 
maar veel kleiner dan een gladde slang. 
De koptekening van een hazelworm lijkt 
ook meer op een levendbarende hagedis. 

Verborgen levenswijze 
Veel zullen we de gladde Slang niet te 
zien krijgen. Ze zijn behoorlijk schuw en 
houden er een vrij verborgen levenswijze 
op na.  Bosranden, kapvlakten, reliëfrijke 
plekken en structuurrijke heideterreinen 
vinden ze een prettige leefomgeving. 
Pas laat in augustus worden de jongen 
geboren.

Qua voedsel leven ze van andere 
hagedissen, muizen en zelfs jonge adders. 
De gladde slang wurgt zijn prooien om ze 
op zo’n manier beter te kunnen inslikken. 
Ze worden dan ook tot de wurgslangen 
gerekend, maar zijn voor de mens 
ongevaarlijk. 

Natuurmonumenten is blij met resultaten 
die onderzoeken naar het functioneren 
van het ecoduct A50 opleveren. 
Areaaluitbreiding voor de gladde slang 
betekent ook dat de kans op plaatselijk 
uitsterven van zulke bijzondere en 
bedreigde soorten afneemt. 

Roel van Ekeris
Boswachter Natuurmonumenten 

Zuid Veluwe en IJsselvallei

De gladde slang in 
                 Wolfheze
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Kerstnachtviering Wolfheze: 
‘Van duisternis naar licht’ 

Kerst vieren in de wereld van 2017: het 
kan een tegenstelling lijken. Waar vinden 
we licht in een wereld vol duisternis? We 
nodigen u uit voor de Kerstnachtviering 
bij Pro Persona.

Soms kunnen we hoop putten uit 
onverwachte hoek. Neem Johnny de Mol: 
een succesvolle Nederlander die zich 
inzet voor vluchtelingen op Lesbos. Of 
jonge hippe dj’s die een week niet eten 
voor het goede doel bij de actie Serious 

Request. Hartverwarmende voorbeelden 
van mensen die de beweging maken van 
duisternis naar licht. Als wij ons daardoor 
kunnen laten raken, kan het ook dit jaar 
weer Kerst worden!
 
Iedereen is 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:   Mariette van Someren 
Medewerking verleent:  Vocaal ensemble X-tet uit Arnhem
Het thema luidt:    ‘Van duisternis naar licht’
De viering vindt plaats in:  de Opstandingskerk (Pro Persona)
Samenzang vanaf:  20.45 uur
Aanvang viering:   21.00 uur
Na afloop:   warme chocolademelk en glühwein

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



30 31

Oproep voor bestuursleden en 
vrijwilligers Oranjevereniging

De Oranjevereniging Wolfheze mag 
sinds vele jaren rekenen op een grote 

groep vrijwilligers die ondersteunen bij 
het programma, de opbouw, bemensing 
van de bar etc. De voorbereiding voor de 
week rond Koningsdag is in handen van 
een klein bestuur van 5 personen die al 
een groot aantal jaren met veel plezier en 
enthousiasme de kar trekken. Dit jaar hebben 
een aantal personen aangegeven te willen 
stoppen met hun bestuurswerk. Tevens heeft 
de voorzitter aangegeven volgend jaar na 
8 jaar het stokje te willen overdragen, en 
zijn de 2 jeugdbestuursleden verhuisd uit 
Wolfheze waarmee ook hun rol vrijkomt. 
Daarmee wordt de situatie kritiek en moet er 
echt aanvulling komen.

Bestuursleden zijn vaak moeilijk te vinden. 
Vaak uit vrees dat het zoveel werk zou zijn. 
Rond de week van Koningsdag verricht het 
bestuur inderdaad veel werk, maar krijgt er 
ook veel positieve respons en energie voor 
terug. In de voorbereiding vergadert het 
bestuur 6 keer, dat is toch te overzien?
Het huidige bestuur is dus op zoek naar 
vernieuwing, verjonging en aanvulling. 
Op zoek naar mensen die een deel van het 
programma willen organiseren. Op zoek naar 
mensen die de handen uit de mouwen willen 
steken.

Besturen van de Oranjevereniging is niet zo 
ingewikkeld. Qua organisatie is de vereniging 
sterk en gezond. Financiën zijn op orde, 
materieel technisch zijn de zaken goed voor 
elkaar, en we weten wat er organisatorisch 
moet gebeuren. Iedereen kan het. Nu alleen 
nog mensen die het gaan doen!

Verjonging zou goed zijn. Veel programma 
onderdelen worden voor de kinderen uit 
het dorp georganiseerd. Het zou mooi zijn 
indien we bestuursleden kunnen vinden met 
kinderen in de basisschool leeftijd.

Verjonging zoeken we ook in de vorm van 
2 jeugdbestuursleden. Deze ondersteunen 
de organisatie van de Kinderdisco en de 
Jeugdavond. Hartstikke leuk, en leerzaam, 
voor jongeren tussen en 15 en 18. 
Verantwoordelijk zijn voor het mooiste feest 
in Wolfheze, wie wil dat nu niet?

En als je niet onmiddellijk in het bestuur 
wilt, maar wel een mooi feestavond wilt 
organiseren? Dan krijg je nu de kans. Herry, 
Fred en Chris willen graag het stokje van 
“Herry in de Tent” overdragen. We zijn dus 
op zoek naar een koppel die een gezellige 
thema-avond neer kunnen zetten.

Dit stukje tekst mag u best als noodkreet 
beschouwen, of als een appèl op uw mede-
verantwoordelijkheid voor saamhorigheid 
en leefbaarheid van ons mooie dorp. Indien 
er zich geen nieuwe bestuursleden en 
vrijwilligers melden, komt de organisatie 
van de activiteiten in gevaar. Dat laten we 
toch niet gebeuren?

Geïnteresseerd? Schuif dan een keer aan 
bij een voorbereidingsvergadering van 
het bestuur. Neem contact op met één van 
de bestuursleden, of bel / mail met Frans 
Kappen (voorzitter): 

06-13260803
kappen@hetnet.nl

Dat was schrikken in mei voor de 
school en het dorp. Onze gymzaal weg, 
dat kan toch niet. Maar wellicht hebben 
we inmiddels een oplossing!

Een actie op het dorpsplein en vurige 
pleidooien in de raadsvergadering. Die 
zorgden er voor dat het plan om de gymzaal 
weg te doen, geen goedkeuring kreeg. Eerst 
meer onderzoek en communicatie, was het 
advies van de raad aan de wethouder.

Onderzoek door deskundigen

Sinds mei hebben we dan ook niet stil 
gezeten. Verschillende gesprekken met 
Pro Persona, Dorpsbelang, de gemeente 
en de huurders van de gymzaal hebben 
plaatsgevonden. We hebben een uitgebreid 
onderzoek laten doen door deskundigen 
naar de staat van de gymzaal, de financiën 

en meer. In alle gesprekken was het doel: red 
de gymzaal!

Op dit moment kunnen we de stip op 
de horizon zien. De school heeft het 
voornemen de gymzaal over te nemen van 
de gemeente, en deze zo te behouden voor 
de leerlingen en het dorp. Zo kunnen alle 
gymlessen doorgaan, net als alle andere 
sportactiviteiten. Sterker nog: we staan open 
voor nieuwe initiatieven om de gymzaal 
optimaal te gebruiken voor school en het 
dorp.

Nu nog de laatste onderhandelingen en dan 
hopen we de contracten te tekenen en is het 
tijd om te toosten op een goede afloop. 

Sportieve groet, 
team Prinses Beatrixschool

Op een goede afloop voor de gymzaal
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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. 
Na twee afleveringen (50 en 52) waarin de 
geschiedenis van de Heelsumseweg uit de 
doeken is gedaan, is in Aflevering 54 de 
Wolfhezerweg besproken. 
Na deze twee oudste straten van Wolfheze 
nu de twee - qua leeftijd - daarop volgende 
straten: de Wildforsterlaan en de Lawijckerhof.

Weer wist De Duizendjarige Den in het 
verleden over deze twee straten het nodige 
aan Ulbe te vertellen, die dit nu graag aan de 
trouwe lezers van de Wolfskreet doorgeeft. 

Aflevering 56:  
Ken je straat: 

De Wildforsterlaan en Lawijckerhof

Waar komen de twee (verwante) namen 
Wildforster en Lawijck vandaan?

Tot het jaar 1826 staat op de plaats van 
het huidige Hotel Wolfheze het ‘huis van 
Wolfhees’, zoals het wildforsterhuis wordt 
genoemd. Het is een aanzienlijk herenhuis 
met een brede voorgevel en hoog opgetrokken 
muren en de Papiermolenbeek stroomt langs 
het gebouw als een soort slotgracht. Dit 
gebouw is eeuwenlang de woning van de 
wildforster van Wolfheze geweest, één van 
de twaalf wildforsters in Gelderland die in 

dienst zijn van de Hertog van Gelre. Deze 
wildforsters beheren ieder een groot stuk bos 
en velden van de hertog. Van oudsher staat de 
Heer van Middachten aan het hoofd van de 
twaalf wildforsters, die verspreid over de hele 
Veluwe wonen. Op elk gedeelte van de Veluwe 
waar de vorst met zijn gezelschap ter jacht 
trekt staat een jachthuis en het wildforsterhuis 
in Wolfheze is zo’n jachthuis. Bij een jacht 
op zijn gebied moet de wildforster met kar 
en paard het jachtgezelschap volgen en het 
jachtgereedschap en het gevangen wild 
vervoeren. De wildforsters zijn vrije lieden, 
die dezelfde lasten hebben als de steden en 
edelen. De wildforster is tevens belast met 
het innen van de ruimgelden. Het ruimgeld is 
een schatting die elk schrikkeljaar per huis op 
de Veluwe en de Veluwezoom moet worden 
opgebracht. Dit gebeurt naar de grootte van het 
bedrijf en de veestapel voor het gebruik van de 
heidevelden, weiden, stegen, straten e.d. De 
wildforster van Wolfheze int de ruimgelden in 
Ede en Bennekom. Naar deze wildforsters is 
dus de Wildforsterlaan genoemd.

Al in de 14e eeuw is het wildforstergoed in het 
bezit van het geslacht Van Lawyck. Meer dan 
honderd jaar zijn zij wildforsters van Wolfheze 
en ontginnen zij bos en heidevelden. Arndt van 
Lawyck (ook wel als Arnt van der Lawyck 
geschreven) is in 1371 zelfs raad van hertog 
Reinald III van Gelre. Naar dit geslacht Van 
Lawyck is de Lawijckerhof genoemd. 

In 1826 wordt het wildforsterhuis door een 
ongelukkig toeval een prooi der vlammen en 
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geheel verwoest en in 1828 wordt op deze plek een landmanswoning (boerderij) gebouwd. Deze 
boerderij wordt in 1840 als ‘eene kleine, vriendelijke herberg’ beschreven en krijgt het de naam 
Uitspanning Wolfhezen.

Deze foto van de Lawijckerhof is uit ongeveer 1945. De Gereformeerde Kerk 
ligt dan tegen een bosrand aan. De kerk heeft de rubberoid dakbedekking die 
in 1948 zal worden vervangen door dakpannen. Tevens krijgt de toren in dat jaar 
een ietwat grootser aanzien door bedekking met leien en een verbreding aan 
de onderkant. Goed is op deze foto de fikse omvang van het kerkterrein te zien 
(1310 m2).

Het stratenplan van Wolfheze tussen de 
Heelsumseweg en de Wolfhezerweg wordt 
geheel bepaald door de in mei 1926 in gebruik 
genomen Gereformeerde Kerk.
Op 5 december 1924 schrijft daarover de 
Gemeente-Architect:

‘AAN Heeren Burgemeester en Wethouders 
van Renkum’: ‘Onder terugzending van 
het bij dd. 24 November jl.in mijne handen 
gestelde schrijven van de Hotelmaatschappij 
“de Tafelberg” om goedkeuring van een 
wegenplan voor het dorp Wolfheze, heb ik de 

eer U.E.A. mede te deelen, dat nu zich ten 
Westen van de stichtingsterreinen een dorpje 
gaat ontwikkelen, het van belang is dat in deze 
bebouwing een kerkje wordt gesticht.

Een kerk moet in het middelpunt van de 
omgeving en mag niet verscholen liggen 
achter omsingelende huizen. De oudste 
Nederlandsche dorpen kunnen hier tot 
voorbeeld zijn, waar veelal aan een ruime 
markt of brink de dorpskerk is gelegen. De 
kerk moet bovendien zichtbaar zijn vanuit 
verschillende op haar toeloopende wegen.
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Op het ingediende plan is de ligging van het 
pleintje goed, doch is geen rekening gehouden 
met de bovengenoemde gedachte, dat het 
kerkje niet achter omliggende woningen moet 
zijn verscholen en vanuit toeloopende wegen 
zichtbaar moet zijn.

Het kerkje ligt aan het binnenterrein op een 
gunstiger plaats dan aan den hoofdweg, doch 
is het gewenscht, dat aan de hoofdwegen 
Heelsumscheweg en Wolfhezerweg een 
doorzicht op het kerkje open blijft. Wanneer een 
toegangsweg wordt geprojecteerd van 7 Meter 
breed dan blijft met de beide rooilijnstrooken 
een doorzicht open van 17 Meter.

Dat de weg niet door kan loopen van den 
Wolfhezerweg naar den Heelsumscheweg 
behoeft geen bezwaar te zijn daar deze wegen 
geen verkeerswegen zullen worden doch 
gelegen zijn in een rustige woonwijk.’

Het in dit schrijven vervatte voorstel zal 
de loop van de straten in de driehoek tussen 
Heelsumseweg en Wolfhezerweg bepalen.

Alle grond in Wolfheze is in die tijd eigendom 
van N.V. Hotelmaatschappij De Tafelberg 
(en Wolfhezen), gevestigd te Oosterbeek. Bij 
verkoop van grond is er altijd sprake van de 
volgende erfdienstbaarheid: 
‘Op het verkochte mogen niet worden gesticht 
of gehouden hotels, noch café’s en restaurants, 
evenmin zieken- en zenuwinrichtingen met 
meer dan tien voor het bedrijf bestemde 
bedden.’ 

Op praktisch álle panden in Wolfheze rust nog 
steeds deze erfdienstbaarheid en wordt dus 
aangetroffen in elke koopakte. Kijkt u maar in 
uw akte!

Op 12 februari 1925 wordt de koopakte 

getekend voor elf aren en dertien centiaren 
voor de schappelijke prijs van ƒ. 1000,- voor 
de bouw van de Gereformeerde Kerk, waarbij 
de koopster de plicht heeft ter plekke een kerk 
te bouwen, die binnen twee jaar moet zijn 
voltooid. Daarna, op 7 januari 1926, wordt er 
nog één are en zevenennegentig centiaren door 
de Hotelmaatschappij aan de kerk geschonken, 
zodat het totale kerkterrein dan dertien aren en 
tien centiaren is.

Op 8 oktober 1925 wordt de eerste steen 
gelegd voor de Gereformeerde Kerk en op 27 
mei 1926 wordt de kerk in gebruik genomen.

Op 26 augustus 1926 schrijft de Gemeente-
Architect weer een brief aan B & W Renkum 
met nu als onderwerp: Benaming van nieuwe 
wegen te Wolfheze.

Hij doet in deze brief o.a. het voorstel ‘De 
wegen nabij de kerk zouden, omdat de wegjes 
voor aparte benaming te kort zijn, in zijn geheel 
“Kerkwijk” genoemd kunnen worden. De 
nummering zou dan links en rechts oploopende 
kunnen worden aangebracht.’

Gelukkig is dit advies niet over genomen, 
maar is er voor gekozen om de straatnamen in 
Wolfheze allemaal een historische achtergrond 
te geven en is gekozen voor Wildforsterlaan en 
Lawijckerhof. 
In 1922 is het boekje van Oltmans ‘Het 
landgoed Wolfhezen - een verdwenen dorp’ 
uitgekomen en dit boekje biedt voldoende 
mogelijkheden tot het maken van verantwoorde 
keuzes.

Het duurt tot begin jaren ’30 voordat de 
eerste woningen aan de Lawijckerhof en 
Wildforsterlaan verrijzen, maar daarna gaat 
het snel en spoedig zijn beide straten geheel 
bebouwd. Tot die tijd staat de kerk eenzaam 



38 39

tussen deze nieuw aangelegde straten (zie de afbeelding 
in Aflevering 52).

Ook een aantal middenstanders hebben zich op de 
Wildforsterlaan en Lawijckerhof gevestigd zoals:

Wildforsterlaan 3: J.C. Stijger - kleermakerij en 
overhemden en daarna J. van Doorne - technisch 
installatie bureau, electronica.
Wildforsterlaan 5: Henk Schut - melkboer daarvoor zat 
hij op de Duitsekampweg 41 (G. Schut).
Lawijckerhof 15: J.P. Kleefman – kapper.  
Lawijckerhof 26: W.P Hendriks (later Jan) - petroleum, 
sup-depot ‘de Automaat’,  schoonmaakartikelen etc. 
Lawijckerhof 20: Van Otterlo - transportbedrijf. 
Lawijckerhof 4: Van Capelleveen – garagebedrijf.

Bij Raadsbesluit van 10 juni 1926 wordt het bovenstaande uitbreidingsplan van 
Wolfheze vastgesteld met de nieuwe wegen, pleinen en de vastgestelde open 
bebouwing (donker gemaakt). Dit is een gedeelte van een grote kaart, waar ook 
boven het Blindentehuis een heel groot terrein is gepland voor open bebouwing.

Juliana-Bernhard boom.

Ter gelegenheid van het huwelijk 
van Prinses Juliana met Prins 
Bernhard op 7 januari 1937 
wordt op het plantsoen voor de 
Gereformeerde Kerk een lindeboom 
(koningslinde) geplaatst. Na het 
spelen van het Wilhelmus door de in 
1929 opgerichte Wolfhezer Fanfare 
van de Chr. Muziekvereeniging 
hebben twee jongens en twee 
meisjes de met oranje versierde 
boom geplant. De voorzitter van 
de Oranjevereniging, de heer F.D. 
Slagman houdt daarna een korte 
toespraak. De kweker Van Dijk uit 
Oosterbeek heeft de koningslinde 
geleverd. De boom staat er nu 
80 jaar en heeft een werkelijk 
koninklijke omvang gekregen.

Al in 1933 is de Wildforsterlaan vrijwel geheel bebouwd en ziet er, gezien vanaf 
de Wolfhezerweg, zo uit. Rechts is Wolfhezerweg 70 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. Aan 
het eind is de woning van de Huismeester van de Stichting, Heelsumseweg 1 - 
‘huis van Alkema’ te zien.

Een ansichtkaart uit 1932 van de Lawijckerhof, gezien vanaf de Heelsumseweg. 
De Gereformeerde Kerk heeft dan nog drie ingangen en we kijken hier tegen de 
zij-ingang aan. De twee zij-ingangen worden in 1948 dichtgemetseld, waarbij de 
ramen worden verlengd. Lawijckerhof 8 (huidige nummering – oude nummering 
12) is op deze foto nog niet gebouwd. Deze woning wordt in het jaar na deze foto 
gebouwd.



40 41



42 43

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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Een kerstpakket voor een aantal inwoners 
van de gemeente Renkum. Die wil de 
Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze-
Doorwerth-Heveadorp dit jaar weer 
schenken. Wilt u ons helpen en een 
bijdrage doen? Met artikelen of geld.

De pakketten zijn bedoeld voor een groep 
inwoners in de gemeente Renkum voor 
wie Kerstmis niet gezellig eten en drinken 
en cadeaus geven betekent. Een groep 
die groter is dan we vaak denken, en ook 
een groep die helaas steeds groter wordt. 
Deze burgers hoopt de Raad van Kerken 
Oosterbeek-Wolfheze-Doorwer th-
Heveadorp dit jaar voor de 20e keer blij te 
maken met een kerstpakket.

Kerstpakketten of levensmiddelen kunt 
u inleveren bij Frans Kappen, Sara 
Mansveltweg 13 Wolfheze. Als hij niet 
thuis is, staat er bij de voordeur een doos.
Spullen kunnen ook worden gebracht in 
de Vredenbergkerk, Van Toulon van der 
Koogweg 3 in Oosterbeek op woensdag 
20 december tussen 19.00 en 20.00 uur, 
en donderdag 21 december tussen 09.00 
en 10.00 uur. 
Ook de Bernulpuskerk, Utrechtseweg 
129, Oosterbeek en de Remonstrantse 
kerk. Wilhelminastraat 10, Oosterbeek 
doen mee.

Spullen ophalen
Indien het lastig is om spullen te brengen, 
kunnen we het ook nog ophalen (even 
bellen: 026-3271087). Een donatie kunt 

u overmaken op het IBAN nummer 
van de Raad van Kerken: NL34INGB 
0005270000 onder vermelding van 
Kerstpakkettenactie 2017.
De doelstelling is 100 pakketten. Dat is 
best ambitieus, maar met uw hulp gaat dit 
lukken. Doet u mee?

Op donderdag 21 december maken 
vrijwilligers ’s ochtends de pakketten en 
brengen ze de doosjes ’s middags rond. 
De kerstpakketten worden samengesteld 
uit producten die worden ingezameld 
in de kerken en bij particulieren in 
Oosterbeek, Wolfheze en Doorwerth. Ook 
worden  levensmiddelen of lekkernijen 
toegevoegd die normaal niet op de 
dagelijkse boodschappenlijst staan. De 
makers passen de pakketten aan aan de 
betreffende gezinnen en mensen. 

Wellicht ontvangt u van uw werkgever ook 
een kerstpakket. Als u deze uitpakt zou u 
eens aan de bewoners van de gemeente 
Renkum moeten denken die met minder 
dan het minimum kerst moeten vieren. 
U kunt van deze actie een succes maken 
door het kerstpakket, of een deel ervan, 
beschikbaar te stellen voor deze actie. Of 
misschien kunt u een bedrag overmaken 
om de pakketten nog eens mooi aan te 
vullen.

Frans Kappen
namens Raad van Kerken Oosterbeek-e.o.

Raad van Kerken houdt 
kerstpakkettenactie



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
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
14:00 tot 16:30 uur
17:15 tot 18:15 uur
19:00 tot 21:00 uur
20:00 tot 21:30 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
Zwemmen voor ouderen (4821588)
Open Tafel
Zwemmen ABC (RZC 0317-312763)
Jeux de Boules (4821630)
Aquarobics (RZC 06-12925039)
Volleyballen

Peuter-, kleuter- en kinderzwemmen
Voetballen senioren / veteranen (Gerard Grevers)
Koor Harmony (4822038)
Volleyballen (4821860)
senior veteranen voetbal

Donderdag
13:00 tot 14:00 uur

Vrijdag
08:00 tot 11:30 uur

Zaterdag

Spreekuur gebiedsagent

Weekmarkt

Voetbal SV Wodanseck

Zondag
09:30 uur
10:45 uur

Hardlopen (4822362)
Kerkdienst

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

Gymnastiekzaal Balijeweg
Zwembad ProPersona
Het Schild
Zwembad ProPersona
Zwembad ProPersona
Zwembad ProPersona
De Brug ProPersona

Zwembad ProPersona
Wodanseck, Duitse Kampweg
het Schild
De Brug ProPersona
Wodanseck

Medisch Centrum ProPersona

Dorpsplein

Wodanseck

Station
Open Hof Kerk

46 47

Oplossing:

De oplossing van de vorige puzzel was: Fragment Pegasus, Airbornebank.
De winnaar van de bon van € 10,00
te besteden bij de Stationswinkel, is Klaas Vogel

Deze puzzelpagina wordt u
aangeboden door
gespreksleider en presentator

PUZZELPAGINA
sudoku

Stuur uw oplossing in
Stuur de oplossing onder vermelding 
van uw naam en adres voor
31-1-2018 op naar:
Vedecom.nl
Lindeboomlaan 4
6874 BR Wolfheze
of per e-mail:
info@vedecom.nl

Onder de juiste inzendingen
wordt een bon verloot van € 10,00
te besteden bij tuincentrum Davidse

De fotopuzzel in de vorige Wolfskreet was niet echt moeilijk. Een fragment van 
Pegasus bij de Airbornebank was de oplossing.

Dit keer een sudoku. De regels zijn eenvoudig. In elke vak van 3 bij 3, elke 
kolom en elke rij mogen de cijferd 1 t/m 9 één keer voorkomen. De reeks in de 
grijze vakken van linksboven naar rechtsonder vormt de oplossing.
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