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De redactie

Beste Wolfhezenaren, 
De zomer is weer losgebarsten. En in Wolfheze is het levendig. 

Bij Pro Persona vinden in juli en augustus op zondagmiddagen volop optredens 
plaats, voor dorpsbewoners en patiënten.

Ook de camping trekt mensen, die de omgeving verkennen op fiets en te voet. En de 
natuur laat zich van haar mooiste kant zien. De Reijerscamp is, als altijd, weer een 
plaatje, compleet met flanerende koeien.


Ondernemerschap in het dorp viert eveneens hoogtij. Alweer een zelfstandig onder-
nemer komt aan het woord over haar activiteiten. Ditmaal Linda van Ouwerkerk van 
Feelmassagepraktijk aan het woord. 


En de nieuwe appartementen op de Wolfhezerweg beginnen vol te stromen. 


Colofon 

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


Uitgave juli 2018


Vormgeving

Peter Jasperse a.i.


Vaste medewerker

Ulbe Anema (De Duizendjarige Den)


Volgend nummer

Verschijnt sep 2018

Inleveren kopij vóór  15 aug 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.

Oplage 780 stuks

Druk Huisdrukkerij Pro Persona

Verschijning Viermaal per jaar

Contactgegevens

Advertenties Peter Jasperse

E-mail redactie@wolfskreet.nl

Redactie

Carool Hoogendoorn Lindeboomlaan 51
026-482 2231

Ingrid Damen Duitsekampweg 30
026-362 2202

Peter Jasperse Wolfhezerweg 120-36
026-482 1810

Kees Koek Sara Mansveltweg 30
026-482 2339

E-mail redactie@wolfskreet.nl
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De kosten en het tunnelplan 

We hebben het er in ons dorp niet 
graag over, maar ik voel mij nu toch 
geroepen deze vraag te stellen. Wat 
zijn de kosten van een suïcide? Niet 
alleen de kosten voor de direct betrok-
kenen en de kosten van de hulpdien-
sten (politie, ambulance, brandweer) 
die worden ingeschakeld, maar ook de 
kosten voor de spoorgebruikers NS en 
ICE en spooreigenaar Pro Rail als het 
treinverkeer stilgelegd wordt. Dus: wat 
zijn de totale kosten van een suïcide?


En wat kunnen wij daar aan doen nu 
overwogen wordt om de spoorweg-
overgang ongelijkvloers te maken? Als 
we de weg door een tunnel onder het 
spoor door leiden, blijft het spoor toe-
gankelijk voor iedereen die ook maar 
een heel klein beetje suïcidaal is: je 
hoeft immers maar het perron op te 
lopen en te wachten op de eerste 
doorgaande trein.


Boven de grond 
Is het niet een veel beter idee om het 
spoor voor doorgaande treinen onder-
gronds te brengen? En alleen de stop-
treinen boven de grond te houden? 
Dan handhaaf je de huidige spoorweg-
overgang – maar dan voor slechts twee 
sporen in plaats van drie, dus korter. 
Een stoptrein is niet echt uitnodigend 
voor suïcide, daarvoor rijdt-ie te lang-
zaam en de trein kan nog stoppen voor 
hij je raakt. En de snelle, doorgaande 
treinen rijden ondergronds, buiten het 
zicht en buiten bereik.


Voordeel voor het dorp: er vindt geen 
tweedeling plaats tussen noord en 
zuid, de huidige structuur blijft gehand-
haafd en iedereen kan het spoor pas-
seren zonder ingewikkelde bochten 
onder en boven de grond.


Voordeel voor de NS en ICE: je hoeft 
niet meer bang te zijn dat een van de 
mensen die je daar op het perron ziet 
staan zal gaan springen. Minder suïci-
des, minder getraumatiseerde machi-
nisten, conducteurs, passagiers en 
omstanders, minder inzet van hulp-
diensten en minder vertragingen. 


Het kost wat meer, maar het levert ook 
besparingen op. Hoe weegt dat tegen 
elkaar op?


Uw wisselwachter
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Dat de laatste bank van de vereniging Vijf Dorpen 
in ‘t Groen in Wolfheze op een hele mooie plek 
staat werd tijdens de officiële overhandiging op 
zaterdag 26 mei al duidelijk. Twee edelherten ren-
den op korte afstand door het weiland en verdwe-
nen in het bos. Voorzitter Flip Witte van de vereni-
ging overhandigde aan voorzitter Martin de Graaff 
van Dorpsbelang Wolfheze een pot bijenhoning 
om de overdracht van de bank te bezegelen.


De bank staat aan de rand van natuurgebied Reij-
erscamp in Wolfheze, aan de zandweg tussen 
sportpark Duitse Kamp en het bos bij het Hazele-
ger. Bij de bank is uitzicht op de Reijerscamp, 
maar ook over de velden en weilanden richting 
Wolfhezerweg.


In 2016 heeft de vereniging Vijf Dorpen in ‘t Groen 
een project opgezet waarbij aan elk van de dorpen 
in de gemeente Renkum een bank wordt ge-
schonken.. Deze zijn en worden geplaatst op 
mooie locaties waarbij optimaal van het omrin-
gende landschap kan worden genoten. Op die 

wijze vindt invulling plaats van een belangrijk deel 
van de doelstelling van de vereniging waarvan be-
leving van het ons omringende een belangrijk as-
pect vormt.


Inmiddels zijn in Heveadorp, Renkum , Ooster-
beek en Doorwerth al banken geplaatst. Zij zijn te 
vinden bij de Oude Waterput, bij het gebouw van 
de Stichting Renkums Beekdal, langs de Geelker-
kenkamp aan de voet van het park Bato’s Wijk en 
bij het Cascadedal.


De plaats van de bank in Wolfheze is in overleg 
met Dorpsbelang en Natuurmonumenten bepaald. 
Met name oud-penningmeester Peter Jasperse 
heeft zich ingezet om een bank in Wolfheze te krij-
gen. De bank is door Wolfhezenaar Theo Jurrius 
van de Boschhoeve duurzaam geproduceerd en 
gemaakt van acaciahout, afkomstig van de rand 
van de Reijerscamp zelf. Op de rugleuning staat 
het logo van de gulle gever en een messing plaatje 
met de tekst: 26 mei 2018, geschonken door Vijf 
Dorpen in ‘t Groen aan Dorpsbelang www.vijfdor-
pen.nl


V.l.n.r voorzitter Martin de 
Graaff van Dorpsbelang, 
de maker van de bank 
Theo Jurrius en voorzitter 
Flip Witte van Vijf Dorpen 
in ‘t Groen op de bank 
aan de rand van de Reij-
erscamp die  aan Dorps-
belang is overgedragen. 

Bank Vijf Dorpen in het Groen overgedragen aan Dorpsbelang
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Tunnel onder spoor en verbetering perron stap dichterbij
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Straatfeest 

Lindeboomlaan
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Wilt u input leveren voor onze dorpsgids?  

Tijdens een bijeenkomst van STERK Wolfheze kwam 
een aantal dorpsbewoners met de vraag waar ze 
informatie over Wolfheze kunnen vinden. 
Een informatiegidsje wordt nu samengesteld om vragen 
te beantwoorden. En uw input is welkom.

Wij hopen dat we al veel in beeld hebben, maar heeft u suggesties voor ons? Uw 
inbreng is zeer gewenst.


Snel thuis voelen 
Denkt u dat uw bedrijf, vereniging,  organisatie of uzelf een bijdrage (op welke manier 
dan ook) kan leveren aan ons dorp Wolfheze? Meld het ons via Sterk Wolfheze. Wij 
kijken of we het kunnen toevoegen. Het idee is dat alle inwoners dit 'boekje' krijgen 
en dat het in de toekomst als warm welkom wordt gegeven aan nieuwe 
dorpsgenoten zodat zij zich snel thuis voelen en kunnen meedoen.


Informatie: sterkwolfheze@gmail.com  
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Veel dorpsgenoten kwamen op 3 maart bij 
elkaar onder het motto “Sterk Wolfheze: Doe 
mee!” om na te denken hoe we de leefbaar-
heid een impuls kunnen geven. Daar kwa-
men veel uitstekende ideeën uit voort. We 
grijpen Burendag aan om een aantal sug-
gesties uit te voeren.


Wolfheze Doet: handen uit de mouwen. 
Twee keer per jaar pakken we een aantal 
klussen op in Wolfheze waarvoor geldt: vele 
handen maken licht werk. Dit jaar wordt de 
gymzaal opgefrist en bij voldoende animo 
wordt ook de bijenstal van imkervereniging 
de Korenbloem (op het terrein van Pro Per-
sona) meegenomen. 


Vorig jaar zat Wolfheze nog massaal met 
spandoeken in de raadszaal om de gymzaal 
voor sluiting te behoeden. Dat is gelukt, en 
dat betekent wel dat we als inwoners nu 
medeverantwoordelijkheid dragen voor de 
gymzaal. Met hogedrukspuit, schoffels en 
schop en nieuwe beplanting willen we de 
buitenkant opfrissen en ook zijn er wat verf-
klussen. Bij slecht weer is er genoeg aan de 
binnenzijde te doen.


Meedoen: kies je eigen moment. 
Om iedereen een kans te geven mee te 
doen zijn de werkzaamheden naar keuze uit 
te voeren in de ochtend of de middag. Wil je 
helpen maar kun je die dag echt niet, laat 
het ons weten. 

Dan organiseren we in overleg nog een an-
der klusmoment. De kinderen van de Bea-
trixschool doen ook mee en gaan maandag 
24 september aan de slag.


Vrijwilligersmarkt en barbecue.

Aan het eind van de middag wordt de bar-
becue aangestoken (ook vega) op het 
schoolplein en is er een vrijwilligersmarkt.

Verenigingen en organisaties presenteren 
zich en er is er gelegenheid je naam te zet-
ten bij een (helder omschreven ) vrijwilligers-
activiteit. Makkelijker kunnen we het niet 
maken: alle soorten vrijwilligerswerk, van 
eenmalige klussen tot bestuurswerkzaam-
heden, die het komend jaar nodig zijn over-
zichtelijk bij elkaar. Er is beslist iets bij wat in 
je agenda past!


Voor het slagen van deze opzet hebben we 
heel veel deelnemers nodig. Het maakt de 
organisatie en de catering een stuk makke-
lijker als we weten dat je komt. Vragen, op-
merkingen, meedoen? Stuur een mail naar 
sterkwolfheze@gmail.com


Burendag 22 september: jij doet toch ook 
mee?! 

Burendag, zaterdag 22 september:     
doe mee!

Een ochtend of middagje handen uit de mouwen voor Wolfheze, je inschrijven voor 
een activiteit bij de vrijwilligersmarkt en een gezellige dorpsbarbecue
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De Oranjevereniging Wolfheze benadert 
je om een bijzondere reden via de 
Wolfskreet. Het bestuur kijkt terug op 
prachtige Oranjefeesten en is op zoek 
naar vers bloed voor het bestuur.


‘Ten eerste waren de Oranjefeesten 
2018 erg succesvol, en dat wil ik graag 
met u delen’, zegt voorzitter Frans Kap-
pen. Vele Wolfhezenaren waren er na-
tuurlijk bij.

Tussen 20 april en 5 mei zijn er vele ac-
tiviteiten in en rond de feesttent van de 
Oranjevereniging geweest en die zijn 
allemaal prima verlopen. Er was volop 
sfeer, een grote belangstelling en deel-
name, en de bar heeft een goede omzet 
gedraaid. Heel veel kinderen, maar ze-
ker ook volwassenen, hebben genoten. 
Het bestuur heeft haar evaluatie reeds 
gehad, en kijkt erg tevreden terug. 
Daarbij horen ook erg veel bedankjes. 
Dank aan de vele vrijwilligers voor het 
ophalen van contributie, het opzetten en 
inrichten van de tent, de vrijwilligers 
achter de bar, de ondersteuning van het 
programma, de logistieke ondersteu-
ning. 

Zo’n 65 vrijwilligers hebben diverse en 
ook vaak meerdere taken op zich ge-
nomen. Hulde en dank, zonder hen wa-
ren de feestjes niet te organiseren.

Maar ook dank aan de vele sponsoren, 
particulieren onder de noemer ‘Club van 
50’, maar ook adverteerders en leveran-
ciers. En wat te denken aan de gulle ge-
vers voor een bijdrage aan de feesttent. 
Door hen, en een subsidie van de ge-
meente, hebben we de tent kunnen ko-
pen. Een belangrijke stap voor de conti-
nuïteit van de Oranjevereniging.




De Oranjevereniging staat er goed voor. 
Er is een grote en trouwe club vrijwilli-
gers, er is groot draagvlak in het dorp, 
en organisatorisch is de vereniging op 
orde. En wat te denken over de logis-
tiek? De  Oranjevereniging beschikt over 
een container met eigen materiaal, zoals 
een eigen bar met tapinstallatie, verlich-
ting, stroomvoorzieningen, sta-tafels, 
enzovoort. Een vereniging op trots op te 
zijn!




Maar bij trots hoort geen zelfgenoeg-
zaamheid. Het gaat goed, maar kan 
soms ook nog beter. En bij het laten 
doorgroeien hoort ook fris bloed in het 
bestuur. Ik geef sinds een aantal jaren 
aan dat er een nieuwe voorzitter moet 
komen. En volgend jaar is dat echt een 
goed moment, ik ben dan 10 jaar voor-
zitter geweest. En dus heb ik een twee-
de reden om via de Wolfskreet met u te 
communiceren.


Voorzitter zijn van de Oranjevereniging is 
een prachtige en dankbare klus. Het is 
voor de goed als er nieuwe en frisse be-
stuursleden komen, met andere ideeën 
en plannen. Het bestuur is niet op  zoek 
naar een kopie. Je hoeft niet op klom-
pen te lopen, je hoeft geen bier te kun-
nen tappen, het hoeft ook niet zoveel 
vrije tijd te kosten. 


Oproep!
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Misschien is het bestuur juist wel op 
zoek naar “een voorzitter met handen in 
z’n zakken”. Wat wel nodig is, is en-
thousiasme voor wat de Oranjevereni-
ging allemaal in het dorp los kan maken. 
Er liggen draaiboeken, actielijsten en de 
taken binnen het bestuur zijn helder en 
overzichtelijk, je kunt er zo in stappen. 
De voorzitter hoeft zelf geen feesten te 
organiseren, maar mag het wel. Creativi-
teit is niet nodig, maar wel plezier om 
alles te coördineren en de rode draad te 
bewaken.


In gesprekken die ik door het jaar heb 
gehad, merkte ik schroom. De  taak van 
voorzitter wordt als erg tijdrovend en 
druk ingeschat. Soms is dat ook zo ge-
weest, maar dan lag het vaak aan mij-
zelf. 

Misschien moet er wel duo opstaan die 
gezamenlijk de schouders onderzet. De-
len van de inspanning kan soms dubbel 
plezier opleveren. Kijk de buurman of 
buurvrouw eens aan, bespreek het eens 
met een vriend of vriendin, ga samen 
voor de mooiste vrijwilligersklus van 
Wolfheze!




Met bovenstaande oproep wilde ik niet 
wachten tot de eerste Oranje Heraut 
in januari 2019. Want het is zeker dat op 
de jaarvergadering in januari 2019 on-
dergetekende stopt als voorzitter. Heb je 
ambitie, of heb je suggesties, bel of mail 
me!




Frans Kappen

Voorzitter Oranjevereniging Wolfheze

kappen@hetnet.nl (of: 06-13260803)
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Op het terrein van Pro Persona in Wolf-
heze bevindt zich het openluchttheater: 
De Klaproos. Op die plek organiseert 
Pro Persona elke zomer een aantal 
voorstellingen voor cliënten, medewer-
kers, omwonenden en andere geïnte-
resseerden. Van muziek tot theater, alles 
komt voorbij.


Popkoor W(w)ing your heart out be-
treedt het podium bijvoorbeeld op zon-
dag 8 juli om 14.30. Een week later, op 
15 juli spelen de Power Flowers groovy, 
heppie peppie songs uit de jaren ’60 en 
’70. Volgens de organisatie nemen ze je 
mee op een trip zonder zorgen. 


De 29e komen Marjo Hulshof en Vivian 
Tjin als 2forU om helemaal in eigen stijl 
covers te spelen. Sinds kort brengen ze 
ook eigen songs uit. Goochelaar Ronald 
Moray komt later op de middag om de 
geïnteresseerden te verbazen!


En op 5 augustus tot slot zet coverband 
Lynx het theater op stelten. Hun lives-
how bestaat uit heerlijke gitaarpartijen, 
strakke baslijnen, indrukwekkende 
drums en vocals die volgens de organi-
satoren staan als een huis..


Alle voorstellingen starten om 14.30 uur 
en duren tot ongeveer 16.00 uur. 


Meer informatie is te vinden op 
www.propersona.nl. Onderaan de 
homepage onder ‘Even voorstellen’ – 
‘Openluchttheater De Klaproos’.


PS We zoeken nog vrijwilligers!
De Klaproos zoekt vrijwilligers voor on-
dersteuning tijdens het programma. 
Denk aan het halen, brengen en bege-
leiden van cliënten of het helpen bij het 
springkussen. In overleg zijn er nog di-
verse andere taken beschikbaar. Helpt u 
mee? Voor meer informatie en om aan 
te melden mailt u naar: recreatie@pro-
persona.nl


Nieuwe programma De Klaproos  

te bekijken via www.propersona.nl
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Als er ergens een deur dicht gaat, 
gaat er elders wel weer één open!


Een integraal kindcentrum doet 
haar deuren open in augustus aan 
de Balijeweg in Wolfheze. Dat is 
een plek voor kinderen van 0 tot 
12 jaar, waar ze zich kunnen ont-
wikkelen. Het centrum is de vrucht 
van de samenwerking tussen kin-
deropvang de Sterren, de Beatrix-
school en BSO Spoorzoeker.


Aanleiding was het sluiten van de 
Burcht. Daardoor stond kinderop-
vang de Sterren van Ariette Jung 
per 1 augustus op straat. Dat gaf 
even paniek, maar Ariette zette dat 
al snel om in dromen. Wat is er 
mooier dan om samen te dromen.  
School, BSO Spoorzoeker en de 
Sterren gingen samen om de tafel 
en bedachten het idee voor een 
integraal kindcentrum aan de Ba-
lijeweg.


Wat is een integraal  kindcentrum, 
denkt u wellicht. Een plek voor 
kinderen van 0 tot 12 jaar, waar ze 
zich kunnen ontwikkelen in een 
doorgaande leerlijn. Kinderopvang, 
school en naschoolse opvang 
werken samen en creëren een plek 
waar kinderen optimaal kunnen 
ontwikkelen.  Een plek waar ze in 
een veilige en bekende omgeving 
van vroeg tot laat kunnen zijn en 
spelen en leren.


Op dit moment zijn we druk bezig 
met afspraken maken over de sa-
menwerking in een gebouw. De 
aftrap is gedaan op 18 juni met 
een informatiebijeenkomst voor 
ouders. Wanneer we in augustus 
starten en goed op de rit zijn, gaan 
we samenwerking zoeken met 
aanbieders van bijvoorbeeld sport 
en cultuur. De gymzaal kan hierbij 
prima worden ingezet. 


We blijven dromen…. 

Integraal kindcentrum Wolfheze
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Zaterdag 6 oktober 

Doe mee met het Running Dinner 

Op zaterdagavond 6 oktober 2018 houden we opnieuw het smaakvolle Running Din-
ner van Wolfheze. Tientallen Wolfhezenaren zetten hun voordeur wagenwijd open en 
heten je van harte welkom om aan te schuiven voor een gerechtje en een drankje. 
Zet je schroom aan de dijk, het is geen wedstrijd culinaire hoogstandjes. Wel een ver-
rassende avond met een hoop gezelligheid, weten wij inmiddels uit ervaring. Jij doet 
toch zeker ook mee? 


Wat is het ook alweer? 
Bij een running dinner wordt elke gang van je maaltijd op een andere locatie geser-
veerd en met andere tafelgenoten opgepeuzeld. Maar eerst beginnen we in de kanti-
ne van tennisvereniging De Slenk. Daar drinken we een welkomstdrankje. 


Tegen 19 uur wordt het spannend. Dan kom je te weten op welke adressen je eet. En 
in elke woonkamer zit je met andere mensen aan tafel. Steeds bestaat het gezel-
schap uit zo’n zes tot zeven personen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je de gehele 
groep met alle deelnemers over de vloer krijgt!

Er zijn vijf plekken waarin je kunt worden ingedeeld: Wolfheze-Noord, Wolfheze-Zuid, 
Het Hazeleger,  de Buunderkamp en Wolfsheide. Kortom, je eet je voor-, hoofd- en 
nagerecht op verschillende locaties. 


Runnen of fietsen 
Wil je runnen, ga dan runnen. Of neem je fiets mee, want ook al wonen we in een 
klein dorp, je gastheer, gastvrouw én tafelgenoten zien je graag op tijd verschijnen. 
Na het dessert heten we je opnieuw welkom bij De Slenk voor de laatste gang - die in 
sportjargon de ‘3e helft’ heet. Dat is natuurlijk niet verplicht.


Welke eetlocaties doen zeker mee? 
Diverse bewoners aan de Lindeboomlaan, Duitsekampweg, Sara Mansveltweg, Mes-
dagweg, Wolfhezerweg en Heelsumseweg, om alvast enkele straten te noemen, 
doen in elk geval zeker mee. Geef je op, kook mee, eet mee, drink mee, praat mee en 
kom meer te weten wat je buurtgenoten bezighoudt!
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Wat te doen? 

• Stuur een mail naar runningdinnerwolfheze@gmail.com.

• Verzend die mail vóór 22 september (dan heeft het team tijd om de indeling in el-

kaar te sleutelen, en da’s geen sinecure!)

• Geef je voorkeur op voor een voor-, hoofd- of nagerecht.

• Heb je een allergie of een dieet? Of andere wensen? Geef het door en maak er 

melding van.

• Vermeld de namen van de personen die meedoen.

• Geef je adres door.

• Vermeld je e-mailadres.

• Geef een mobiel nummer en naam door. (We weten inmiddels hoe handig dat is!)

• Doe die avond een stickertje of zoiets op je kleding met je voornaam.


Hopelijk tot aan tafel de 6e oktober! We kijken uit naar je komst.


Nog even het programma

18.00 Ontmoeting met hapje en drankje in De Slenk

19.00 Voorgerecht ergens

20.00 Hoofdmaaltijd elders

21.20 Nagerecht op een ander adres

22.15 Afsluiting de Slenk (niet verplicht)


Groetjes van het Running Dinner-team op alfabetische volgorde: 

Carool, Ingrid, Max en René
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De Kelderbergen 

Ten zuiden van Mossel ligt langs de 
Planken Wambuisweg een prachtig 
stukje heide waar veel langs gefietst 
wordt in het Planken Wambuis. Velen 
dromen er wandelend of fietsend met 
hun ogen over de heide heen. De sfeer 
is er altijd gemoedelijk. De heide van de 
Kelderbergen beslaat een noordelijk 
deel, dat grenst aan het fietspad van de 
Kreelseweg en het bouwland Mossel. 
Het zuidelijke deel wordt van het noor-
delijke deel afgescheiden door reliefrijk 
oud eikenbos. 


In het voor- en najaar zorgt ochtendmist 
er altijd voor mysterieuze sferen langs 
de naaldbossen rondom de heide. De 
heide is er structuurrijk met open en 
meer gesloten heidevegetaties. Plaatse-
lijk komt er nog open zand voor. In de 
zomer is het een belangrijke plek om 
roodborsttapuiten en Boomleeuweriken 
te horen zingen. De Geelgors is er stee-
vast ook aanwezig. In de zomerse 
avondschemering zorgt de Nachtzwa-
luw (geitenmelker) er voor mysterieuze 
sferen.


Op de grens met de Noord Ginkel, ge-
meente Ede, ligt nog een fraaie wildwei-
de waar soms wilde zwijnen of edelher-
ten te vinden zijn. Het zandige pad op 
de grens is een uitgelezen plek voor de 
zandhagedis om zich op te warmen. 
Ook de Lentevuurspin, een zeer zeld-
zame spinnensoort, laat zich er in het 
voorjaar regelmatig zien. 


De oude beukenlaan tussen de Noord-
Ginkel en de Kelderbergen, ter hoogte 
van de Kreelseweg, is in een sterke fase 
van aftakeling beland. De bosuil voelt 
zich er thuis.


De Kelderbergen hebben de tand des 
tijds goed weten te weerstaan. Ooit be-
stond de Kelderbergen uit bos. Nu is het 
al honderden jaren heidegebied. Door 
het gebied kun je nog oude wallen zien 
liggen die duiden op perceel afscheidin-
gen van het verleden. Van Planken 
Wambuis is nog slechts één intacte 
veedrinkput over van de eeuwenoude 
schapenbegrazingscultuur die de Velu-
we uiteindelijk zijn cachet mede gege-
ven heeft en de schapen voorzagen van 
water.


Op enkele plekken in Planken Wambuis 
zijn nog relicten van oude veedrinkput-
ten aanwezig, waaronder ook in de Kel-
derbergen. Voor prehistorische jagers 
was de omgeving van de Kelderbergen 
belangrijk. Er werd veel gejaagd. In de 
arme Veluwe kozen nomadenvolken 
vaak voor de iets rijkere bodem op de 
arme Veluwe, en deze waren te vinden 
in overgangsplekken tussen de hogere 
en iets lagere gronden waar het water 
soms iets stagneerde. Ook het gebied 
de Kelderbergen was vroeger natter dan 
tegenwoordig. 


De Kelderbergen is een stukje Planken 
Wambuis waar de mysterieuze sfeer 
gemixt wordt met de bekende drome-
righeid die het Veluwse natuurlandschap 
aan het publiek voorschotelt vanwege 
zijn gave fraaiheid. 

Ik wens U deze vakantieperiode veel 
Planken Wambuisschoonheid toe.


Roel van Ekeris©


26



Kom jij dorpsblad de Wolfskreet versterken? 

De Wolfskreet of de kreet voor intimi, wil graag versterking voor de redactie. Op korte 
termijn komen er twee vacatures vrij binnen het groepje vrijwilligers die dit blad sa-
menstelt. Het gaat om een aanjager van degenen die een bijdrage doen aan het 
fraaie blad en een eindredacteur. 

Het biedt je de mogelijkheid om mee te denken over de onderwerpen, en ze eventu-
eel uit te voeren. Je werkt via de kreet mee aan de samenhorigheid van ons dorp. 


Mail redactie@wolfskreet.nl 
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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 |
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Wie ben je?

Ik ben Linda van Ouwerkerk, integraal 
holistisch masseur, ik ben 43 jaar en ik 
woon nu 13 jaar in Wolfheze. Sinds 
2017 heb ik hier een massagepraktijk, 
naast het gezin. Daarvoor werkte ik bij 
Rijnstate bij P&O waar ik mij vooral met 
re-integratie van personeel bezighield.


Wat houdt integrale holistische massage 
in? 

Ik werk met het 4 lichamen model:

1) fysiek 2) mentaal 3) emotioneel 4) 
spiritueel (zingeving). Vaak staat een 
klacht niet op zich maar kent het een 
dieperliggende oorzaak en blijkt er een 
samenhang tussen deze lichamen. 


De aanleiding kan fysiek zijn maar ook 
mentaal/emotioneel, bijvoorbeeld burn-
out, moeilijk om kunnen gaan met 
conflicten, veel boosheid in zich dragen 
of een gevoel van onmacht. Vaak blijkt 
er een patroon in iemands leven dat zich 
steeds herhaalt in nieuwe situaties.

Ik kijk daarvoor met cliënten naar hun 
“karakterpantsering”.  Deze wordt heel 
duidelijk door met het lichaam te werken 
en dit met aandacht te beleven. Het 
vraagt van cliënten motivatie tot 
zelfonderzoek. Mensen ontdekken 
wanneer zij zich onbewust aanspannen 
en op welke manier, bijvoorbeeld door 
hun kaken stevig op elkaar te klemmen 
of hun schouders vast te zetten in 
moeilijke situaties. Samen onderzoeken 
we de oorzaak en werken we van een 
vernauwd bewustzijn naar een verruimd 
bewustzijn. Daarin blijken doorgaans 
vrijere manieren te liggen om in het 
leven te staan.


www.feelmassagepraktijk.nl


Waar komen jouw cliënten vandaan?

Zowel uit het dorp als uit de regio. 
Onder andere uit Ede, Veenendaal, 
Nijmegen. 


Is het soms niet lastig om cliënten uit je 
eigen dorp te behandelen? 

Sommige mensen vinden het juist fijn 
om bij iemand terecht te kunnen die ze 
al kennen, maar soms verwijs ik ook 
mensen door naar een collega. Ik 
behandel bijvoorbeeld niet beide 
partners wanneer die een onderling 
relatieprobleem hebben, dan verwijs ik 
een van beiden door.


Het aantal sessies hangt af van 
verschillende factoren; is er een 
enkelvoudig probleem of spelen er 
meerdere zaken, hoelang speelt het al, 
de mate waarin iemand bekend is met 
zelfonderzoek en ook, hoever iemand 
zelf wil gaan en wat hij of zij ermee wil 
bereiken. 
Het komt voor dat met één sessie een 
klacht verholpen is maar een ander 
voorbeeld is de situatie waarin 
bijvoorbeeld fysiek herstel niet meer 
mogelijk is en iemand vooral gebaat is 
met inzicht en acceptatie wat verlichting 
geeft. En soms zijn er perioden waarin 
vergaand zelfonderzoek te belastend is 
en de massage vooral ondersteunend 
ingezet wordt. Cliënten hebben 
doorgaans zelf vrij snel door of deze 
manier voor hen werkt en samen kijken 
we wat passend is.


Waar heb jij je opleiding gedaan? 

Bij Positive Touch, dat is een HBO-
opleiding. Eerst in Arnhem, maar zij 
zitten nu in Brummen. 2 zeer ervaren 
docenten die samen de opleiding 
geven.

Interview Linda van Ouwerkerk – integraal holistisch masseur 
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In de serie ‘Ken je straat’, binnen ‘De 
Duizendjarige Den vertelde’ behan-
delen we dit keer drie wel straten te-
gelijk. Het zijn namelijk drie straten 
die qua naam verwant zijn en tevens 
zijn ze in dezelfde periode tot ont-
wikkeling gekomen. 

Om de naam van deze straten te 
verklaren moet De Duizendjarige Den 
het hebben van horen zeggen, want 
hij heeft het zelf niet meegemaakt. 

De Den is namelijk  geboren tussen 
1600 en 1650 en voor bovenstaande 
straatnamen moeten we helemaal 
teruggaan naar het jaar 1553. In het 
begin van zijn leven heeft de Den 
echter goed geluisterd naar wat er in 
de eeuwen daarvoor is gebeurd en 
heeft dat vroeger aan Ulbe verteld.


Aflevering 58: Ken je straat: Johan 
Stratiuslaan, Macharislaan en 
Burchtlaan 

Over de nederzetting Oud-Wolfheze 
en haar ligging is in deze rubriek re-
gelmatig verteld en ook de plaats 
van het Wildforsterhuis is vaak aan 
de orde geweest.

In 1540 gaat het wildforstergoed in 
andere handen over, namelijk van het 
geslacht Van Lawyck naar Johan 
Droechscherer en zijn vrouw Anna. 
Het ambt van wildforster is door 
Droechserer echter maar enkele ja-
ren waargenomen, want hij sterft in 
1547 en laat de bezitting na aan zijn 
vrouw. De weduwe, die op het goed 
woont, is een flinke vrouw die er 
voortdurend op uit is om haar bezit-
ting te verbeteren. Zo wil zij ook een 
groot stuk bouwland, Heer Arnts 
Enck genaamd, weer productief ma-
ken. Deze eens vruchtbare akkers en 
de daarop staande huizen waren in 
1505 door de Galioten verwoest en 
daarna niet meer bebouwd. 

De Duizendjarige Den vertelde…
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De hei heeft weer bezit genomen van 
het bouwland en het wordt nog 
slechts als schaapweide en ook als 
overgang gebruikt. Geregeld trekt 
men er met karren en wagens over 
en er ontstaat een weg over de Enck 
waarover turf, bier, leem, mest en 
beesten van en naar Oosterbeek en 
Mariëndaal worden vervoerd.

Ook een zekere Doctor Stratius en 
zijn bedienden maken van de zo ont-
stane weg over de Enck gebruik om 
met zijn Brabantse wagen van zijn 
huis op Oud-Wolfheze naar de 
heerwech te gaan. Dit is voor hem 
een korte en gemakkelijke manier. 
Als de weduwe Droechscherer de 
Enck laat omploegen en omtuinen 
geeft dit dan ook aanleiding tot een 
geschil met haar buren. Vooral Dr. 
Stratius verzet er zich heftig tegen en 

hij eist het behoud van de weg op. 
Het gevolg is een proces in 1553. 
Om een duidelijk beeld van de situa-
tie te krijgen wordt door een zekere 
Jan van den Dorpe een 
(schets)kaartje getekend.


Dit is de in 1553 getekende (proces)kaart 
naar aanleiding van de burenruzie over het 
gebruik van een weg en het is daarmee te-
vens het oudst bekende kaartje van Oud-
Wolfheze. De kaart moet 180 graden worden 
gedraaid want ze is op het zuiden georiën-
teerd. Links van de kerk ligt een weg die 
kaarsrecht naar het noorden (= hier bene-
den) loopt. Op de kruising van deze weg met 
de Heerwech loopt een weggetje in zuidoos-
telijke richting dat wordt aangeduid met 
‘stridigen wech’ (= de weg waarover onenig-
heid bestaat). Dit is het door Anna Droech-
scherer afgesloten weggetje dat over Heer 
Arnts Enck loopt.


36



Als men na de oorlog zoekt naar een 
passende historische naam voor een 
nieuw aangelegde weg in het dorp 
vindt men in het boekje van Albert 
Oltmans uit 1922 ‘Het Landgoed 
Wolfhezen - een verdwenen dorp’ de 
naam van Doctor Johan Stratius en 
naar hem is de Johan Stratiuslaan 
genoemd.

De bebouwing van de Johan Stratiu-

slaan vindt praktisch geheel in de 
jaren ’50 plaats en bestaat voorna-
melijk uit semi-bungalows. Dat moet 
een fikse bouwactiviteit in de straat 
hebben gegeven, want het gaat hier 
om 23 huisnummers waarvan er ze-
ker 18 tussen 1950 en 1959 zijn ge-
bouwd.


 Abusievelijk heeft de uitgever van deze an-
sichtkaart (C. van Silfhout en Zn., Wolfheze) 
de hier afgebeelde straat Macharislaan ge-
noemd. Het is de Johan Stratiuslaan en de 
foto is uit 1968. De postbode staat met zijn 
fiets voor nr. 12. Het huis nr. 14 is prominent 
op de kaart aanwezig en van nr. 16 is slechts 
een klein stuk van de voorgevel te zien. 
Nummer 18 is achter de bomen verstopt en 
daarachter is nog flauw de entree van de 
Burchtlaan te zien. 

In zijn boekje ‘Het landgoed Wolfhe-
zen, een verdwenen dorp’ uit 1922 
vertelt Albert Oltmans uiteraard roy-
aal over het proces tussen Anna 
Droechscherer en Johan Stratius.
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Hij schrijft: ‘En wanneer Dr. Stratius 
met zijn trouwen knecht, Macharis, in 
zijn brabantschen wagen er op uit-
trok, maakte hij meermalen van den 
weg gebruik.’

Hoe Oltmans aan de naam van deze 
knecht van Dr. Stratius komt is niet 
duidelijk. In het processtuk komt 
deze knecht niet voor en in geen van 
de beschikbare archivalia is deze 
naam tot nu toe opgedoken. De 
suggestie van een oud-Wolfhezenaar 
dat Dr. Stratius zijn paard de naam 
Macharis zou hebben gegeven en de 
Macharislaan dus naar een paard 
zou zijn genoemd is komisch, maar 
niet erg waarschijnlijk. 

Ook hier is dus weer het boekje van 
Oltmans gebruikt toen men een his-
torische naam voor een nieuwe 
straat in Wolfheze zocht en zo is na 

de oorlog de naam Macharislaan 
ontstaan. 

Net als bij de Johan Stratiuslaan is 
de bebouwing aan deze weg prak-
tisch geheel in de jaren ’50 geschied. 
In het kader van de sociale woning-
bouw zijn in 1952 door de gemeente 
de huisnummers 14 t/m 22 gereali-
seerd, doch deze zijn nu grotendeels 
privébezit.

  

Deze kaart van de Macharislaan is van 
eind jaren ‘60 en is ook een uitgave van 
Drogisterij Van Silfhout. Links de twee 
huizenblokken (nr. 14/16 en nr. 18/20/22) 
met de toenmalige gemeentewoningen 
en aan het eind is nog net even het huis 
Lawijckerhof 8 zichtbaar. De Gerefor-
meerde Kerk (daarna Open Hof Kerk) is 
goed zichtbaar en Burchtlaan 9 (nu Kuik) 
heeft nog geen aanbouw aan de zijde 
van de Macharislaan want deze aan-
bouw is uit 1977. 
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De Burchtlaan is genoemd naar de 
burcht in Oud-Wolfheze die Oltmans 
in zijn boekje uit 1922 noemt. Hij 
komt tot de conclusie dat er een 
burcht in Oud-Wolfheze heeft ge-
staan door interpretatie van de pro-
cestekening uit 1553 waar rechtsbo-
ven iets in die trant is getekend.

Een gedegen wetenschappelijk on-
derzoek in 1996 onder leiding van de 
afdeling Historische Geografie van 
het DLO-Staring Centrum te Wage-
ningen heeft echter aangetoond dat 
dit een verdedigingswerk/schans is 
geweest, waar men zich bij gevaar 
verzamelde en van waaruit men ook 
de vijand kon bestoken die via de 
Heerwech naderde. Op een kaart uit 
1666 (Geelkercken) 
wordt deze schans 
het Stratius Rondeel 
genoemd en op een 
kaart uit 1756 (Klin-
kenberg) simpelweg 
’t Rondeel. In het 
landschap zijn de 
contouren van deze 
schans nog goed 
zichtbaar. 

Het gedeelte van de 
Wolfhezerbeek dat 
vroeger aan de 
noordkant rondom 
de schans stroomde 
is door de auteur 
Ruud Schaafsma in 
zijn boek ‘De Ren-
kumse en Heelsumse 
beekdalen’ uit 2012 
de ‘Rondeelbeek’ 

genoemd. 

De woningen Burchtlaan 1 t/m 9 zijn 
in 1956 gerealiseerd in het kader van 
de sociale woningbouw, waarvan 
een klein gedeelte nu privébezit is. 
Burchtlaan 2 bestaat niet en Burcht-
laan 4 (Keyser) is in 1955 gebouwd. 


Hier een detail van de grotere verken-
ningsfoto die op 6 september 1944 door 
de RAF is gemaakt van Wolfheze en 
omgeving voor de luchtlandingen die elf 
dagen later zouden plaats vinden. Dui-
delijk zijn de nieuw aangelegde wegen in 
het dorp te zien: de Macharislaan, de 
Johan Stratiuslaan en de Balijeweg. Alle 
drie zijn nog zonder bebouwing. De 
Burchtlaan is dan nog niet aangelegd.
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Ook iets te melden voor de activiteitenagenda? 
Meld het ons via redactie@wolfskreet.nl
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