
Jaargang 17  nr. 2  juni 2019

Met in dit nummer o.a.: 

• Speelbos Oerrrr…
• We lopen ons warm voor de 75ᵉ Airborneherdenking
• Nieuwe straat in Wolfheze
• Terugblik Koningsdagactiviteiten



Welkom bij Thai Lanna Massage


Waan u in Thailand en laat u verwennen met een heerlijke Thaise massage.


Wij  hebben diverse soorten massages voor u zoals;

• Thaise Traditionele Massage /  Thaise olie ontspanning massage

• Thaise voetmassage / Nek/hoofd/schouder

• Thaise kruidenstempel / En bodyscrub


Eén van onze masseuses zal u graag verwelkomen in onze massagepraktijk.


LET OP; BIJ ONS WORDEN GEEN EROTISCHE HANDELINGEN VERRICHT.

Vraag er dan a.u.b ook niet naar.


Openingstijden 
Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 21:30 uur. Zaterdag van 11:00 - 17:00 uur.


U kunt bij ons contant betalen en pinnen.

Tevens kunt u bij ons terecht voor een cadeaubon. 

Een leuk idee om iemand hiermee te verrassen.


Wolfhezerweg 110  6874AH Wolfheze Tel 0651049411 


U kunt ons volgen op de website www.thai-lanna-masage.nl en via facebook
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De een is al op vakantie geweest, de 
ander heeft het nog voor de boeg. 

Zo ook bij onze redactie waardoor het 
strak plannen was om de Wolfskreet 
weer op tijd klaar te hebben. Gelukkig 
(weer)geen gebrek aan kopij en alles op 
tijd aangeleverd. Jammer dat we niets 
ontvingen om te publiceren in ons 
“Hakblok”. We hopen toch zo dat ie-
mand eens de stoute schoenen aan-
trekt…


Er zijn weer vele nieuwtjes om over te 
lezen… Een speelbos in ons dorp na 
vele jaren overleg en discussie. Bos-
wachter Herman vertelt meer over de 
opzet en uitdaging van zo’n natuur-
speelplaats. Roel, ook boswachter, 
schrijft deze keer over een nieuwe 
bewoner op de Veluwe, de wolf.

 

Naast de natuurzaken, ook de activi-
teiten van de dorpsbewoners. Zelfs is 
er een comité opgericht voor meer 
aandacht aan Wolfheze tijdens de 
Airborne-week. In de Klaproos komen 
weer de diverse voorstellingen in de 
zomer, een vakantiehuis erbij en hel-
pende handjes gevraagd voor het op-
knappen van het Glidermuseum.


Digitaal is de site van Dorpsbelang in 
een nieuw jasje gestoken en bevat vele 
verwijzingen. Zo kunt u, naast dit blad, 
van alles over Wolfheze vinden. 


Veel leesplezier. 


De redactie

Beste Wolfhezenaren,

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 jun  2019


Vormgeving

Peter Jasperse


Vaste medewerker

Ulbe Anema (De Duizendjarige Den)


Volgend nummer

Verschijnt rond 10 september 2019

Inleveren kopij vóór 10 augustus 2019 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:

Gea Slof Wolfhezerweg 120-36
026-482 1810

Marleen Hiltermann Johannahoeveweg 6

026-482 1999

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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Het is nog geen gelopen race en het is 
ook nog niet zeker dat de ondertunne-
ling van het spoor in Wolfheze doorgaat. 
Dinsdag 9 april stond het onderwerp op 
de agenda van de raadscommissie. De 
raad wordt gevraagd akkoord te gaan 
met de ruimtelijke ontwerpuitgangspun-
ten, zodat naar het rijk een aanvraag 
voor financiering kan worden ingediend. 
Een besluit is geboden omdat er een 
reële kans is hoog op de prioriteitenlijst 
van spoorknelpunten te komen.


Drie insprekers waren er op de avond 
voor het onderwerp. Frans van Daal 
namens Dorpsbelang, Henk van Grö-
ningen namens de Adviesgroep Verkeer 
Wolfheze en Jan Both namens de cliën-
tenraad van Het Schild.


De aftrap was voor Frans van Daal. Kern 
van de boodschap was dat Dorpsbe-
lang Wolfheze geen voorkeur uitspreekt 
voor een variant, maar dat de ondertun-
neling duurzaam, veilig en zoveel als 
passend binnen het dorp moet worden 
uitgevoerd. Vooral werd aangedrongen 
om de kans die er nu ligt te benutten en 
een besluit te nemen waar Wolfheze in 
dit dossier verder meer kan.


Vragen die daarna gesteld werden gin-
gen bijvoorbeeld over het niet kiezen 
voor een voorkeursvariant. “Begrijp ik 
daaruit dat het dorp verdeeld is, dat er 
niet een eensluidende voorkeur is”, 
vroeg Daniëlle Bondt van D66? Frans 
van Daal beaamde dat. “Kijk je naar de 
uitslag van de enquête van de AVW, dan 
ligt er een voorkeur voor variant 3B. Bij 
de inloopbijeenkomst leek variant 2 de 
voorkeur te hebben. 

Er zijn ook mensen die willen dat er 
niets gebeurt en enkelen houden vast 
aan het dekselplan”.


John Bartels van Partij Renkumse Dor-
pen vroeg waarom niet hoger in te zet-
ten, dan komt er misschien ook meer 
geld los. Frans van Daal: ” Kies ergens 
voor dat kans van slagen heeft. Als je 
een utopie gaat voorleggen prijs je jezelf 
uit de markt: Wolfheze is een klein dorp. 
Als we bij het Rijk aankomen met een 
plan van 100 miljoen, dan zegt het Rijk 
echt niet halleluja, dat gaan we doen. Er 
ligt nu een kans en als deze niet wordt 
genomen zijn we weer 26 jaar terug in 
de tijd.”


Op antwoord van de vraag van Jan 
Wessels over het participatieproces gaf 
Frans aan dat dit beter had gekund. Ze-
ker het niet kunnen ervaren van de im-
pact door het gemis aan voldoende 3D 
brillen op de bijeenkomst van 18 februa-
ri was een misser.


Henk van Gröningen gaf aan teleurge-
steld te zijn in het proces en zich niet 
serieus genomen te voelen. “Samen met 
beleidsambtenaar Hans van Vliet is ge-
werkt aan variant 3B. We hebben goed 
samengewerkt. Er zou een 3D vertoning 
komen, maar die kwam er niet. Noch 
het bewonersinitiatief, noch het Schild 
heeft inspraak gehad. Er is niets gedaan 
met brieven van directie en bewoners 
van Het Schild.”


Gemeenteraad doordrongen besluit te nemen over
onderdoorgang
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Jan Both van de cliëntenraad van Het 
Schild liet ook blijken teleurgesteld te 
zijn. Hij gaf in zijn verhaal aan waar blin-
den en slechtzienden hinder van hebben 
als er slechts één tunnel zou komen. 
Weerkaatsing van geluid is daar één van 
de belangrijke van. Op een vraag of hij 
er vertrouwen in heeft om samen met de 
gemeente om tafel te gaan was het 
antwoord volmondig nee.


Beleidsambtenaar en procesbegeleider 
Hans van Vliet gaf hierna de raad uitleg 
over het voorliggende besluit en de uit-
gangspunten. Het is slechts een eerste 
stap. Er volgen er nog veel meer. Hij gaf 
aan dat de inbreng van de Klankbord-
groep wel degelijk vruchten heeft afge-
worpen, maar niet alles kan worden ge-
honoreerd. Opgenomen in het pro-
gramma voor verder onderzoek zijn:

• Hellingbanen i.p.v. liften

• Het grasveld en plein aan de van 

Mesdagweg zo min mogelijk aantas-
ten


• Vluchtwegen vanuit Noord

• Geen licht- en geluidsreflecties, hin-

derlijk voor blinden.

• Een brugverbinding, ook geschikt voor 

autoverkeer tussen van Mesdagweg 
en Johannahoeveweg


• Breed fietspad voor duo-fietsen


Het uitvoeren van variant 3B is 1,5 tot 
1,7 keer zo duur als variant 2. Beide zul-
len het overigens niet worden. “Uitein-
delijk zal het wel variant 5C of zo wor-
den”, zei van Vliet. “Maar twee tunnels 
gaan het niet worden”. Het gaat er nu 
om bij het Rijk een reële aanvraag in te 
dienen voor financiering.


Wethouder Verstand gaf aan in de dis-
cussie die volgde dat hoe dan ook, ook 
op andere manieren financiering zal 
moeten worden gevonden. Bijvoorbeeld 
bij de provincie, maar ook de gemeente 
zal moeten bijdragen. “Dan gaat het ook 
om de vraag hoeveel u daarvoor wilt 
uittrekken”.


Tijdens de commissievergadering wilde 
niet elke fractie zich uitspreken of zij ak-
koord gaan met het voorstel. Op de 
raadsvergadering van 24 april bleek 
achter dat unaniem, met kleine aanpas-
singen, de raad akkoord ging met het 
voorstel. Op naar de volgende stap.


Save the Date: 

Sterk Wolfheze: Doe mee! zaterdag 28 

september a.s.
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Met stille trom is in mei de nieuwe site 
van Dorpsbelang Wolfheze online ge-
komen. Een oproep via Sterk Wolfheze 
voor een vrijwilliger die de site wilde 
bouwen leverde een enthousiaste reac-
tie op van kersverse Wolfhezenaar Joep 
van den Heuvel. In drie maanden tijd 
heeft hij, samen met bestuurslid Frans 
van Daal, de nieuwe site gerealiseerd.


De wens voor een nieuwe site bestond 
al langer. De oude site was al in 2006 
gerealiseerd en zwaar verouderd. Op 
mobiele telefoons werd de site niet 
goed weergegeven en ook de vindbaar-
heid via zoekmachines liet te wensen 
over.


De nieuwe site oogt fris en overzichte-
lijk. Nieuws en agenda staan prominent 
op de voorgrond en via een overzichte-
lijk menu is de weg binnen de site prima 
te vinden. Joep heeft overleg gevoerd 
met een bewoner van Het Schild om er 
voor te zorgen dat ook voor blinden en 
slechtzienden zoveel als mogelijk de site 
leesbaar of voorleesbaar is.




Een grootste lancering is vooralsnog 
uitgebleven omdat er inhoudelijk nog 
wat werk gedaan moet worden. Een 
aantal menu-items moet nog verder 
worden aangevuld en de historie van de 
oude site nog overgezet. Dat is een flin-
ke handmatige klus.


Ook de digitale nieuwsbrief van Dorps-
belang Wolfheze wordt in een ander jas-
je gestoken. Bij de oude site werd de 
nieuwsbrief automatisch gegenereerd 
en verzonden. De nieuwe site biedt deze 
mogelijkheid niet. De nieuwsbrieven 
worden voortaan gemaakt en verzonden 
via het online platform Mailchimp. Wie 
zich al aangemeld had voor de nieuws-
brief hoeft niets te doen. De mailadres-
sen zijn overgezet naar het nieuwe plat-
form. Wie zich wil aanmelden kan dat 
simpel doen op de homepage van de 
nieuwe site, te vinden op 
www.dorpsbelangwolfheze.nl.


Nieuwe site Dorpsbelang ziet levenslicht 
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De herinrichting van de Wolfhezerweg 
gaat pas na september van start. Dat 
heeft de gemeente Dorpsbelang Wolf-
heze in een update over de stand van 
zaken laten weten. In de eerdere plan-
ning zou al dit voorjaar worden gestart. 
Het open liggen van de weg tijdens de 
75ste herdenking van de Airborne is 
echter niet handig.


In een update schrijft de gemeente:

Reconstructie Wolfhezerweg en de 
stand van zaken 
Het is al weer enige tijd geleden dat in-
woners geïnformeerd zijn over de voort-
gang van het project reconstructie Wolf-
hezerweg. Dat betekent niet dat we stil-
gezeten hebben. Voordat een aannemer 
daadwerkelijk aan het werk kan, worden 
verschillende onderzoeken uitgevoerd, 
vergunningen aangevraagd en afspra-
ken gemaakt met allerlei belangheb-
bende partijen.


Kapmelding 
We hebben een kapmelding ingediend 
bij de provincie. Zij zijn verantwoordelijk 
voor de toetsing van de wet Natuurbe-
scherming. Een aantal bomen aan de 
noordzijde, ter hoogte van Het Schild, 
wordt verwijderd. De conditie van een 
aantal bomen is slecht (m.n. van de 
acacia’s) waardoor ze niet kunnen wor-
den gehandhaafd. Enkele eiken aan de 
westzijde (die vroeger onderdeel waren 
van een groenstrook) worden eveneens 
verwijderd omdat hier meer ruimte nodig 
is voor de aanleg van het fietspad en de 
rijbaan. Het is de bedoeling dat aan bei-
de zijden van de Wolfhezerweg nieuwe 
bomen worden aangeplant.


Onderzoeken 
Voordat de gemeente bomen mag kap-
pen, moet er een flora en fauna onder-
zoek plaatsvinden. Dit onderzoek heeft 
inmiddels plaatsgevonden en het resul-
taat van dit onderzoek is dat er aanvul-
lend onderzoek moet worden gedaan 
naar vleermuizen. Dit gaat komend jaar 
op een aantal momenten plaatsvinden. 
Afhankelijk van de resultaten van het 
onderzoek worden er mogelijk extra 
maatregelen getroffen.


Grondverwerving 
De nieuwe inrichting aan de noordzijde, 
buiten de nieuwe bebouwde kom, 
vraagt meer ruimte dan nu. Dit betekent 
dat we over dit gedeelte bezig zijn met 
een grondverwervingstraject (aankopen 
van grond).


Voortgang werkzaamheden 
Het ontwerp voor de inrichting is inmid-
dels technisch uitgewerkt en vertaald in 
een gedetailleerd plan. Hierover heeft 
afstemming met de provincie plaatsge-
vonden. De provincie gaat aansluitend 
op onze werkzaamheden groot onder-
houd uitvoeren op de provinciale weg 
(noordzijde).


Planning 
Naar verwachting is in mei bekend wel-
ke aannemer het werk gaat uitvoeren. 
Zij starten met de voorbereiding van de 
werkzaamheden: een verkeersplan ma-
ken, een uitvoeringsplanning opstellen 
en materialen bestellen. 

Aanpak Wolfhezerweg pas na Airbornemaand
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In verband met de zomervakantie en 
hier opvolgend de Airborne75-festivitei-
ten zal er naar verwachting pas in sep-
tember voor de bewoners zichtbaar ge-
start met de daadwerkelijke uitvoering. 
De bewoners worden hierover nog geïn-
formeerd.


Informatie 
Voorafgaand aan de uitvoering zal er 
een bijeenkomst worden georganiseerd 
waarbij de aannemer wordt voorgesteld 
en meer in detail zal worden ingegaan 
op de uitvoering.


De herinrichting van de Wolfhezerweg start pas na 
de Airbornemaand 
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Zes inwoners zijn vanaf begin november 
om tafel gaan zitten om meer aandacht 
te schenken aan de komende herden-
king in Wolfheze. Zij zijn van mening dat 
Arnhem en Oosterbeek domineren in de 
Airborne herdenking terwijl in Wolfheze 
alles begon en dat te weinig zichtbaar is 
(of ten tonele komt). Daarom in plaats 
van de in eerdere jaren losse initiatieven 
nu de herdenking bedacht én georgani-
seerd door een serieus comité. Zij ho-
pen dat uit hun programma nieuwe initi-
atieven voortvloeien voor de hierop vol-
gende jaren.


Het resultaat van deze gebundelde 
krachten is een programma met nieuwe 
activiteiten en er wordt waar mogelijk 
aangesloten bij al bestaande program-
ma's. Uiteraard speelt Wolfheze zelf de 
hoofdrol in het programma. Denk dan 
bijvoorbeeld aan de dropping van para-
chutisten bij de camping, de Airborne 
wandeltocht of de klusdag NL Doet bij 

het Glidermuseum. Nieuw dit jaar is de 
Glidernatuurwandeling, een unieke 
postvlucht georganiseerd door Paul en, 
heel speciaal, een herdenkingsconcert 
en -theatervoorstelling op de dag dat 
Wolfheze het bombardement te verdu-
ren kreeg, 17 september 1944.


Helpen aan het programma kan ook, op 
heel veel manieren. Heel simpel is in 
september 2019 massaal de Airborne-
vlag te laten wapperen. Zou toch mooi 
zijn als heel Wolfheze maroonrood 
kleurt. Er zijn altijd genoeg klussen te 
doen achter de schermen. Meld je daar-
voor aan bij herdenking@dorpsbelang-
wolfheze.nl. 

Financiële ondersteuning is ook zeker 
welkom (NL22 ABNA 0515 4467 18) 
t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Wolfheze 
e.o. onder vermelding van herdenking). 


Samen maken we er een gedenk-
waardige septembermaand van!

Programma Airborne 75 Wolfheze bekend 

Paul Hendriks, Ulbe Anema, Frans van Daal, Frans Kappen, 
Ester van Puijenbroek en Jan Aalderink
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Programma:


Airborne wandeltocht 
Kom op het Dorpsplein de wandelaars aanmoedigen…

Zaterdag 7 september: 10.00 - 13.00 uur, Dorpsplein


Dorpswandeling: Glider natuurwandeling 
Wandel met een gids langs de velden waar de Gliders ooit geland zijn.

Dinsdag 10 september: 19.00 uur, Dorpsplein


Herdenkingsconcert en -theatervoorstelling 
Uniek, bijzonder, voor en door dorpsgenoten 

Dinsdag 17 september: 19.00 uur, De Klaproos


Extra openstelling Glidermuseum 
Vele foto’s en verhalen over de Wolfhezer gebeurtenissen 

Dinsdag 17 t/m zondag 22 september: 12.00 - 17.00 uur, Glidermuseum


Paradropping, postvlucht, kranslegging, lunch schoolkinderen, dorpsbuffet, film 
De postvlucht is iets unieks; twee zweefvliegtuigen met een poststuk, die getrokken 
worden door motorvliegtuigen

Vrijdag 20 september: 9.00 - 12.30 uur en v.a. 18.00 uur, Camping Lindenhof


Muziekavond 
Muziek te beluisteren in de mooie geleende tent van de Oranjevereniging.

Zaterdag 21 september: 20.00 uur, Camping Lindenhof


Herdenking Airbornebank 
Met elkaar stil staan bij de slachtoffers en een dank aan onze bevrijders.

Zondag 22 september: 15.15 uur, Airbornebank (Dorpsplein)


In de volgende uitgave van de Wolfskreet is nadere informatie over de inhoud van het 
programma. 


herdenking@dorpsbelangwolfheze.nl 
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Het herdenkingsconcert en -theater-
voorstelling in De Klaproos op dinsdag-
avond 17 september gaat definitief door. 
Met een financiële basis van op dit mo-
ment ruim € 14.000 zijn er voldoende 
middelen om het project te durven 
voortzetten. Nog zo'n € 2.000 is nodig 
voor een volledige dekking. De reacties 
op het initiatief zijn lovend.


Inwoners en bedrijven in Wolfheze heb-
ben diep in de buidel getast. Het dorp 
heeft bijna € 7.500 bijgedragen, hetzij in 
geld, hetzij in natura. Met name oudere 
inwoners van Wolfheze, die direct of in-
direct met de gevolgen van het bom-
bardement op het dorp te maken heb-
ben gehad, zijn zeer genereus in hun 
giften. De projectgroep, bestaande uit 
dirigent Tijmen Botma, theatermaker 
Rob Kuiper en coördinator Frans van 
Daal, doet echter een dringend beroep 
op mensen die nog niet gegeven heb-
ben, om mee te helpen het laatste gat in 
de begroting te dichten.


Ook de gemeente Renkum draagt flink 
bij. De subsidieaanvraag is gehonoreerd 
en de projectgroep mag € 5.200 ver-
wachten. Daarnaast heeft de Van De-
venterstichting € 1.500 toegezegd.


Artistiek gaat het dit project ook voor de 
wind. Vijfentwintig muzikanten en een 
vijftal acteurs uit het dorp hebben zich 
aangemeld. Waar nodig wordt aange-
vuld met professionele muzikanten en 
acteurs. Ook de thema's die op de 
avond aan bod komen zijn bepaald. 
Muziek en toneel worden op elkaar af-
gestemd en het geheel zal de sfeer van 
herdenken benadrukken.


Pro Persona helpt met hand- en span-
diensten. De Klaproos is beschikbaar 
met overkapping van toneel en tribune, 
zij verzorgt op de avond de catering en 
stelt toiletfaciliteiten beschikbaar. Beke-
ken wordt nog of de bus van Pro Perso-
na ingezet kan worden als pendeldienst 
om oudere en slecht ter been zijnde in-
woners thuis op te halen en na afloop 
ook weer terug te brengen.


De projectgroep denkt nog na over het 
managen van toeloop naar De Klaproos 
op 17 september. Met een capaciteit 
van naar schatting 600 personen en een 
groot enthousiasme over het initiatief is 
nadenken over een grotere toeloop dan 
aantal plaatsen geboden. Er zal dan ook 
gewerkt gaan worden met toegangs-
kaarten. Er wordt een symbolisch be-
drag van € 3 per toegangskaart ge-
vraagd (incl. servicefee) om te voorko-
men dat te makkelijk plaatsen worden 
gereserveerd. Toegangskaarten zijn on-
line te koop via:
http://bit.ly/tickets17september of via 
de site van Dorpsbelang Wolfheze.


Wie geldelijk of in natura heeft bijgedra-
gen krijgt de mogelijkheid het evene-
ment gratis bij te wonen.


Go voor herdenkingsconcert en -theatervoorstelling Wolfheze

herdenking@dorpsbelangwolfheze.nl 
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Het begon in 2017 met een werkgroepje 
van Dorpsbelang Wolfheze dat onder-
zocht wat de gevolgen voor de leef-
baarheid waren van de sluiting van 
‘dorpshuis’ de Burcht. Al snel kwam de 
werkgroep tot de conclusie dat leef-
baarheid stoelt op drie peilers die sa-
men een dorp vitaal en leefbaar houden. 
Die peilers zijn:

1. Voorzieningen en locaties om elkaar 

te ontmoeten en activiteiten te kun-
nen organiseren.


2. Goede informatie en communicatie, 
niet alleen van en voor bewoners 
maar ook met instellingen, bedrijven 
en verenigingen.


3. Inzet van bewoners en versterking 
van het verenigingsleven.

Nadat de uitkomsten van het rapport op 
3 maart 2018 waren besproken met het 
dorp en er heel veel goede ideeën wer-
den aangedragen hoe we dit als dorp 
konden aanpakken, realiseerde de 
werkgroep zich dat het werk hiermee 
feitelijk pas begon. Onder de naam 
Sterk Wolfheze (maar wel onderdeel van 
Dorpsbelang Wolfheze) zijn we aan de 
slag gegaan met de ideeën die bewo-
ners hadden aangedragen. In de Wolfs-
kreet van december 2018 pagina 21 
staat dat beschreven.

Het was duidelijk dat de werkgroep ver-
sterking nodig had voor het uitvoeren 
van al die goede ideeën. En die hebben 
we recent gelukkig gekregen. Op dit 
moment bestaat het team Sterk Wolfhe-
ze uit: Anna Falk, Marja van Tooren, Ju-
lia Donkers, Frans Kappen, Annemiek 
Nijeboer en Ellen Ninaber. Allemaal be-
woners die al meer dan genoeg op hun 
bordje hebben liggen, dus per project 
dat we aanpakken zoeken we daar hulp 

bij. Op die manier streven we naar een 
dorpsbreed netwerk. Goed geïnfor-
meerd zijn, elkaar weten te vinden en 
elkaar versterken, dat is waar Sterk 
Wolfheze voor staat. Want als er één 
ding duidelijk is geworden, is het wel dat 
de behoefte aan verbinding springle-
vend is. Het gaat echter niet vanzelf. 
Een Sterk Wolfheze, daar hebben we 
een heel dorp voor nodig.


Sterk Wolfheze aan het werk 
voor Glider Collection. 

Twee keer per jaar steken we onder het 
motto “Sterk Wolfheze: Doe mee!” 
dorpsbreed de handen uit de mouwen: 
tijdens NL Doet (maart) en op burendag 
(dit jaar op 28 september).

16 maart j.l. hebben 40 vrijwilligers zich 
uitgeleefd op een grote schoonmaak bij 
het Glider Collection museum. Het was 
ongelooflijk hoe er vol overgave werd 
gewerkt. Hoog in de nok werd geraagd, 
anderen verfden, trokken spijkers uit, 
bouwden wandjes op, veegden en 
poetsten. De gemeente Renkum was 
goed vertegenwoordigd met twee wet-
houders en een aantal ambtenaren en 
ook van buiten onze gemeente kwam 
flink veel hulp. Vrijwilligers verdienen 
natuurlijk een goede verzorging en 
mede dankzij een heerlijke lunch bij bar-
retje Aalderink was dat dik in orde. Met 
stofdoek of kwast in de hand werd er 
ondertussen plezier gemaakt en nieuwe 
contacten gelegd. 

Team Sterk Wolfheze krijgt 
versterking. 
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Het werk was goed voorbereid zodat 
iedereen meteen aan de slag kon en 
kort na de lunch waren alle klussen ge-
klaard. Een leuke impressie is te vinden 
op internet als u zoekt op “NLDoet: met 
de bezem door het Glider Collection-
museum in Wolfheze”.

Voor Paul Hendriks was het een enorme 
opsteker om zoveel hulp te krijgen. De 
Glider Collectie en de verhalen die Paul 
daarover kan vertellen, trekken altijd 
veel bezoekers uit binnen- en buiten-
land. Vijf jaar geleden ontving hij tijdens 
vijf herdenkingsdagen maar liefst 1500 
bezoekers en dit jaar met de 75e her-
denking zal dat aantal zeker hoger lig-
gen. 

Paul heeft heel wat handige handen no-
dig om zijn unieke Glider Collection mu-
seum op het terrein van chaletpark Lin-
denhof op tijd klaar te hebben. 16 maart 
was daarvoor een uitstekende aanzet, 
maar hulp blijft nodig.


Vrijwilligers gezocht voor 
Glider Collection 
Op de volgende data zoekt Paul Hen-
driks hulp van circa vijf mensen per 
keer:


Zaterdag 22 juni, zaterdag 
13 juli en eventueel 20 juli 
en 7 september heeft hij 
hulp nodig voor diverse 
klusjes, waaronder 
schoonmaak en schilder-
werk.

Ook zoekt Paul nog een 
timmerman en een erva-
ren kracht bij het storten/
egaliseren van een grote 
betonvloer. Tips hiervoor 
zijn welkom!

Wil je je opgeven voor 
één of meer van de bo-
vengenoemde data of 
helpen op een ander mo-

ment, stuur dan een mail naar 
sterkwolfheze@gmail.com 


Vrijwilligers nodig voor 
gastvrije ontvangst tijdens 
airborne activiteiten 

De 75e airborneherdenking wordt groots 
aangepakt. Wolfheze wil natuurlijk alle 
bezoekers een warm welkom heten en 
daar hebben we de inzet van veel be-
woners bij nodig. Het is ook een unieke 
kans om in contact te komen met bui-
tenlandse bezoekers waaronder veel 
families van geallieerden. 


Het Airborne Comité Wolfheze 75 zoekt 
vrijwilligers die in de voorbereiding naar 
en tijdens de 

Airbornemaand en -activiteiten willen 
helpen met diverse hand- en spandien-
sten.


Naast het Glidermuseum (zie hierna) 
wordt voor de activiteiten bij de cam-
ping vrijwillige hulp gevraagd, bijvoor-
beeld voor het opbouwen en afbreken 
van de feesttent. 
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Bij de Airbornewandeling van zaterdag 7 
september wacht inrichting van het 
Dorpsplein en ook bij het herdenkings-
concert en -theatervoorstelling op 17 
september zijn vrijwilligers nodig om één 
en ander in goede banen te leiden.


Wie wil helpen kan een mailtje sturen 
naar herdenking@dorpsbelangwolfhe-
ze.nl. Vermeld daarin de NAW gege-
vens, het telefoonnummer en eventueel 
de taken die je als vrijwilliger op je zou 
willen nemen.


De Glider Collectie heeft In de week van 
17-22 september mensen nodig die de 
bezoekers ontvangen, van koffie en thee 
voorzien en zorgen dat de ontvangst-
ruimte netjes blijft; tevens zijn er sup-
poosten nodig. ’s Ochtends worden 
groepen ontvangen en van 12.00-17.00 
uur is het museum open voor individuele 
bezoekers.

Degenen die daarbij 2 of meerdere dag-
delen willen helpen worden uitgenodigd 
om voor die tijd tenminste één middag 
mee te lopen tijdens de reguliere ope-
ningstijden van de Glider Collection. 

Wil je je opgeven voor één of meer van 
de bovengenoemde data of helpen op 
een ander moment, stuur dan een mail 
naar sterkwolfheze@gmail.com. 


Servies en glazen voor Sterk 
Wolfheze 

In ons dorp houden we wel van een 
feestje. Op 28 april j.l. hebben 120 in-
woners genoten van Wolfheze Proeft! 
Heerlijke hapjes van lokale ondernemers 
en de tafels waren prachtig gedekt.  
Even daarvoor hadden we dit servies-
goed, de glazen en andere keukenin-
ventaris op mogen halen uit de Burcht 
en zo kunnen behouden voor het dorp. 
Dat kwam dus meteen goed van pas. 
Voortaan hoeven we bij dorpsactiviteiten 
ons niet meer te behelpen met weg-
werprommel, maar gaan we gewoon 
chique en duurzaam doen. 

De spullen zijn voor iedereen in het dorp 
beschikbaar. Als ú een feestje geeft voor 
meer gasten dan er borden in de kast 
staan, dan kunt u tegen een bescheiden 
vergoeding deze spullen lenen.

En oh ja, thuis bezorgen is geen pro-
bleem. Interesse? Stuur een mailtje naar 
sterkwolfheze@gmail.com en we sturen 
u graag de reserveringslijst toe.


Ellen Ninaber
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...dat Gerie en Gert Vonk uit Wolfheze 
een lintje kregen!


Daar moesten we meer van weten. En 
daarom ben ik rond lunchtijd eens gaan 
kijken hoe het met deze gedecoreerde 
mensen ging na een weekend vol festi-
viteiten. Zoals veel genomineerden wa-
ren ze met een smoes naar het gemeen-
tehuis geleid en bleek daar alles juist om 
hen te draaien. Ze waren ook zeer ge-
roerd door de aubade die de platte kar 
met al die kinderen hen zaterdag brach-
ten.


Ik trof een zeer trots stel in een huis vol 
bloemen en kaarten. En natuurlijk kwam 
de kist met de decoratie en de officiële 
oorkonde tevoorschijn en werd mij door 
de verhalen geheel duidelijk waarom 
Gerie en Gert dit lintje verdiend hebben. 
Hun inzet begon al op jonge leeftijd in 
het dorp Randwijk, waar ze o.a. 

scheidsrechter en koster zijn geweest. 
De opvang van pleegkinderen in hun 
gezin. Ook hebben zich jarenlang inge-
zet in Wolfheze als kosters in de kerk, 
zingen in het koor en het rondbrengen 
van maaltijden. De lijst is lang niet com-
pleet. Er is nog veel meer te noemen.


Natuurlijk er zijn enkele taken afge-
bouwd. Zo is de kerk in Wolfheze geslo-
ten en het tafeltje-dek-je opgeheven. 
Maar wie meent dat ze nu rustiger aan 
gaan doen, komt bedrogen uit. Deze 
kwieke tachtigers hebben nog genoeg 
te doen in het dorp en koor en we zullen 
ze nog vaak tegenkomen!


Namens iedereen van Dorpsbelang nog 
hartelijk gefeliciteerd!


Hella van den End

Vice voorzitter


Het heeft zijne majesteit behaagd...
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Beste Wolfhezenaren, 

De glazen zijn gespoeld, de tafels ge-
boend en de tent is weer droog in-
gepakt. Het Oranjefestijn van 
2019 is voorbij. Ruim twee 
weken met activiteiten van 
en voor het dorp. Als 
nieuwbakken voorzitter 
was het een spannende 
belevenis, maar dankzij 
de inzet van alle vrijwil-
ligers en het bezoek 
van jullie – Wolfheze-
naren – is het een 
groots feest gewor-
den. Alles goed verlo-
pen en het matige weer 
heeft de pret zeker niet 
gedrukt.

Het was feest voor iedereen, 
met als aftrap een filmavond, via 
‘Koningsdag’ en de gezamenlijke ‘Wolf-
heze proeft’ lunch, tot de afsluiting met 
de ‘Lumberjack’ party. Mcht je het ge-
mist hebben, dan reken ik erop dat je 
volgend jaar wel van de partij bent, want 
feestvieren doe je samen!

Zelf heb ik tijdens dit festijn genoten van 
de inzet van alle vrijwilligers die ons 
dorp rijk is. 

Eén berichtje via sociale media was vol-
doende om mensen bij elkaar te bren-
gen! Zowel bij het opzetten, als bij de 
uitgestelde afbraak van de tent, 

waren binnen een uur 
tientallen han- den 

om geza- men-
lijk de 
klus te 

klaren. 
En dan 

heb ik het nog 
niet over de vele man- 
en vrouw-uren voor alle 
andere zaken die gere-

geld en gedaan moesten 
worden om dit feest mo-

gelijk te maken.





Zonder jullie was het Oranjefestijn niet 
mogelijk geweest.

Het bestuur neemt nu een paar maand-
jes vrij, maar in september gaan we met 
frisse energie nadenken over het Oranje 
festijn van 2020.


Servi Orbons
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ALLE VRIJWILLIGERS BEDANKT!
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Pro Persona Wolfheze opent binnenkort 
een nieuw dagbesteding project, de Va-
kantiewoning. 

Al maanden wordt er, aan de rand van 
het terrein van Pro Persona, hard ge-
werkt aan de renovatie en opbouw van 
een uniek verblijf. De Vakantiewoning is 
bijna af. De laatste muren worden be-
hangen en het huis wordt helemaal ei-
gentijds ingericht. Het huis biedt plek 
aan 5 gasten, verdeeld over drie slaap-
kamers. Rondom de woning is een 
groene, ruime tuin met terras en zitjes. 
In het huis een ruime woonkamer, volle-
dig ingerichte keuken en gezellige eet-
kamer. 

De woning wordt in zijn geheel verhuurd 
aan families, vriendengroepen, zakenlui 
etc. Het is de ideale plek, vlakbij het sta-
tion en openbaar vervoer naar leuke 
steden als Arnhem en om de directe 
omgeving en de Veluwe te verkennen. 


Het project zal onder professionele be-
geleiding gedraaid worden door cliënten 
van de dagbesteding die zorg dragen 
voor boekingen, in- en uitcheck van de 
gasten, opmaken van de bedden, 
schoonmaak en het verzorgen van ont-
bijt indien gewenst! 

Hou de ontwikkelingen in de gaten, zo-
dat je er op tijd bij bent om te boeken! 
Wie boekt onder vermelding van de 
Wolfskreet krijgt 10% korting bij 3 nach-
ten of meer. 

We zien u graag terug! 


Vakantiewoning Wolfheze opent binnenkort haar deuren
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Veel fietsers zullen eraan voorbij rijden, 
een onverhard fietspad dat een verbin-
ding vormt tussen de Wolfhezerweg in 
Wolfheze en de Utrechtseweg in Door-
werth. De toegang aan beide kanten een 
beetje verborgen in het groen. Sinds 
16 april van dit jaar is daar verandering 
in gekomen, het paadje heeft een naam 
gekregen: het Paadje van Van Loenen. 
De gemeente heeft beide ingangen van 
het fietspad voorzien van straatnaam-
bordjes. Het bord staat aan beide in-
gangen van het onverharde fietspad 
tussen de Wolfhezerweg (ter hoogte van 
het Fletcher Hotel) en de Utrechtseweg.

Het paadje is vernoemd naar Willem van 
Loenen, boswachter van 1936 tot 1966 
op het landgoed Laag Wolfheze. Een 
eerbetoon aan de rol die hij heeft ge-
speeld in de geschiedenis van gemeen-
te Renkum. Op dinsdag 16 april is het 
Paadje van Van Loenen onthuld door 
wethouder Jasper Verstand, met aan-
wezigheid van de familie van de bos-
wachter (o.a. Henk van Loenen) en de 
eigenaar van het landgoed Laag Wolf-
heze, Chris van Eeghen.


In mijn werk als beleidsmedewerker 
ruimtelijke ordening bij de gemeente 
Renkum ontvang ik af en toe initiatieven 
van inwoners voor een nieuwe straat-
naam. Het college van B&W kan beslui-
ten om een straatnaam toe te kennen. 
Een bijzondere omstandigheid maakte 
het in dit geval actueel. Hennie van Loe-
nen, kleindochter van Willem van Loe-
nen en dochter van Henk van Loenen 
had een langgekoesterde wens het 
paadje naast de boswachterswoning te 
vernoemen naar haar opa. 

Wolfheze is een straatnaam rijker, 
het ‘Paadje van Van Loenen’. 
Door: Jan Kees Parie, beleidsmedewerker RO gemeente Renkum.
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Als eerbetoon aan de rol die haar familie 
en het landgoed Laag Wolfheze hebben 
gespeeld in de historie van Wolfheze. 
Haar opa Willem van Loenen is overle-
den in 1968 en nu haar vader op leeftijd 
raakt, is het toekennen actueel gewor-
den. 

In 1911 werd de N.V. Landgoed Wolfhe-
ze gesticht op voorheen tot kasteel 
Doorwerth behorende gronden. Dit bezit 
werd in 1917 in delen doorverkocht aan 
diverse nieuwe eigenaren. De Amster-
damse bankier Ch. P. Van Eeghen kocht 
zo’n 260 hectare, dat onder andere de 
Wodanseiken, de heuvels langs de 
Wolfhezerbeek en de zogenaamde kapel 
omvatte. In 1920 liet hij hierop een land-
huis bouwen in Gooise landhuisstijl naar 
ontwerp van ir. S. de Clercq. Rond het 
huis werd een tuin en park aangelegd in 
de gemengde tuinstijl door de Ooster-
beekse tuinarchitect Samuel Voorhoeve. 
Tijdens de bouw van het landgoed Laag 
Wolfheze werd eerst een woning voor 
de boswachter aan de oude verbin-
dingsweg tussen Wolfheze en kasteel 
Doorwerth gebouwd. Ook werd direct 
een boswachter benoemd. De eerste 
boswachter heette Blankenspoor en 
daarna volgde van Loenen hem op. De 
zoon van Van Loenen onderhield nog 
een tijd het terrein met de zeis. De fami-
lie van Van Loenen heeft tot 1957 in de 
boswachterswoning aan het pad ge-
woond. 

De gemeente heeft medewerking ver-
leend aan dit initiatief omdat de ver-
wachting is dat door het onder de aan-
dacht brengen van (een deel van) de 
geschiedenis van een van de buiten-
plaatsen van Renkum (Laag Wolfheze), 
de toeristische waarde van het land-
schap kan toenemen. Veel gebruikers 
van het fietspad zijn zich onbewust van 
de nabijheid van het landgoed en de rol 
die het destijds heeft gespeeld bij de 
inrichting van Wolfheze. 

Een straatnaambordje kan een fraai 
tijdsbeeld oproepen van Wolfheze in 
vroeger tijden.

De familie heeft enkele bewaard geble-
ven personalia van Willem van Loenen 
beschikbaar gesteld. Het betreft o.a. zijn 
jachtakte, enkele foto’s en zijn toe-
gangskaart op de wandelwegen van het 
landgoed. 

Bijzonder is dat op de achterkant van de 
toegangskaart uit die tijd staat vermeld 
dat loslopende honden worden doodge-
schoten!
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Al jaren mag ik namens de Beatrix-
school de lezer van de Wolfskreet mee-
nemen in onderwijsland en alles wat 
daar speelt. Deze keer maak ik echter 
gebruik van de ruimte om u mede te de-
len dat ik de school ga verlaten. Ik heb 
een nieuwe baan en met een brok in 
mijn keel ga ik het mooie Wolfheze ach-
ter me laten. Wetend dat vele oud-leer-
lingen en hun ouders nog steeds in het 
dorp wonen en meelezen, kijk ik graag 
met u achterom. Er liggen heel wat her-
inneringen, waar een klein dorp en een 
kleine school, groot in kunnen zijn.


Weet je nog…het huwelijk van Willem 
Alexander en Maxima. Wij waren als 
Beatrixschool uitgenodigd als gasten en 
moesten in gepaste kleding ons ’s mid-
dags melden bij het station. Om daarna 
door te lopen naar de Vlinder, waar we 
hoog bezoek kregen van Willem en 
Maxima (alias Rob en Ati Kuiper). Zelfs 
Marco en Sita kwamen zingen, de kin-
deren traden op voor ons bezoek, wat 
hebben we gelachen.


Weet je nog…de reünie. Honderd jaar 
onderwijs in Wolfheze mocht niet stil 
voorbij. Een feestweek, een éénmalige 
uitgave over de geschiedenis van de 
school en als uitsmijter een reünie met 
honderden oud-leerlingen. De zon 
scheen en de huidige Beatrixbewoners 
starten de dag met een optocht. In de 
“Oranje-tent” was het feest en werd er 
heel wat afgekletst. Wie weet over 20 
jaar wel weer? Dan ben ik erbij!


Weet je nog… al die Beatrix-bewoners. 
Wat maak je veel mee met elkaar in 8 
jaren basisschool. Blije momenten, maar 
ook verdriet en zorgen. Wat is dat bij-
zonder om samen te delen. 

Dat is iets wat wij als leerkrachten ons 
goed beseffen. Vijf dagen van de week 
vertrouwt men ons hun kinderen toe. 
Hun ontwikkeling, hun basis, daar heb-
ben we altijd ons best voor gedaan en 
blijven we doen.


Weet je nog…de school-BBQ. Bijna va-
kantie, iedereen al best moe en dan 
toch nog even knallen en samen een 
gezellig feestje vieren op het plein. De 
beste afsluiter van elk schooljaar. Alle 
oud-leerlingen en ouders uitnodigen 
voor de BBQ is een beetje te veel. Maar 
ik zou het super vinden wanneer we el-
kaar nog even de hand kunnen schud-
den ten afscheid. 
Donderdag 4 juli vanaf half 8 bent u 
welkom op het plein voor een drankje 
en hapje. Oud-leerlingen, ouders, 
samenwerkings partners, gymzaal-
bewoners…kom erbij en vier een af-
scheidsfeestje mee!


Rest mij nog u te bedanken voor al deze 
jaren werken in dit mooie dorp. Dank 
voor de fijne samenwerking, goede 
plannen, handen uit de mouwen, en-
thousiasme, hulp, kritische noot en alles 
wat ons vak zo mooi maakt.


Warme groet, Alette Burghout


Afscheid en weet je nog…
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In 1881 werd de laatste wolf in Neder-
land geschoten; ze werden in de 18de 
en 19de eeuw intensief vervolgd. De 
mens zag in de wolf een bedreiging en 
zelfs een concurrent. In 1822 werd in 
Gelderland de laatste wolf geschoten. 
Ook Wolfheze kent vanuit de naamge-
ving een verleden met wolven. In 1982 
werd de wolf, op basis van de Conven-
tie van Bern, Europees beschermd. Het 
leidde tot herstel van populaties en het 
Europese verspreidingsgebied nam 
weer toe.


In Nederland en België 
worden ook steeds 
vaker wolven ge-
zien. De Veluwe 
biedt voldoende 
voedsel voor 
de wolf. Dieren 
zoals edelher-
ten, reeën en 
wilde zwijnen 
staan op hun 
menu. Wolven 
kunnen zowel 
in bosrijke 
streken als cul-
tuurlandschap-
pen voorkomen. Wolven 
leven in roedels, die meestal uit 5 á 10 
dieren bestaat. Als een wolf geslachts-
rijp is gaan ze op zoek naar eigen terri-
torium. In zeer voedselrijke gebieden 
beslaat zo’n territorium 50 km² maar 
meestal is dat 200-300 km². 


Ze markeren hun territoria goed door 
hun keutels achter te laten op geschikte 
markeringsplaatsen. Ook huilen ze 
daarbij als kenmerk van hun aanwezig-
heid. Het zijn schuwe dieren die zich 
voornamelijk ’s nachts actief gedragen. 

De kans om een wolf aan te treffen is 
daarom ook niet groot. Mocht je een 
wolf tegen komen dan is het goed om 
vooral kalm te blijven en het dier de ge-
legenheid te geven om zich terug te 
trekken. Het aanlijnen van je eigen hond 
is overigens van belang. Wolven verde-
digen hun territorium en kunnen daarbij 
agressief gedag richting honden verto-
nen. 


Wolven zijn te herken-
nen aan hun bei-
ge tot 

rossig-
bruine 

vacht, 
met een 

grijzige rug. 
Lange poten 

en grote pootaf-
drukken. Ze heb-

ben een rechte dik-
behaarde staart met 

een zwarte punt. De 
brede kop is onmiskenbaar 
en lichtgekleurd rond 
de snuit. De oren zijn 
recht- opstaand en afge-
rond. De beide oren staan relatief ver uit 
elkaar.


In Nederland zal het voor de wolf geen 
eenvoudig samenleven met de mens 
zijn. De wolf roept immers veel emoties 
op. Zowel positieve als negatieve. Uit 
ervaringen met onze oostelijke buurlan-
den blijken conflicten met mensen zel-
den voor te komen. In Nederland zal het 
voor de wolf overigens veel moeilijker 
worden om een geschikte plek te vinden 
om de jongen veilig op te laten groeien. 
De kans dat ze als verkeerslachtoffer 
eindigen is vele malen groter.
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De kans dat ze als verkeerslachtoffer 
eindigen is vele malen groter.


Nederland kent een hoge versnippe-
ringsgraad door menselijke activiteiten 
zoals de aanwezigheid van spoorlijnen 
en wegen, illegaal afschot maar ook 
ziektes. Ook hybridiseren met honden 
kan optreden. Toch zijn wolven in staat 
om langdurig om te gaan met deze be-
dreigingen en daarin te overleven.


Om Nederland voor te bereiden op ves-
tigingen van wolven in ons land en voor 
het verzamelen en controleren van 
waarnemingen is “Wolven in Nederland” 
opgericht.  

Wolven in Nederland is een samenwer-
kingsverband van organisaties die zich 
inzetten voor een conflictarm samenle-
ven van wolf en mens.  Mocht u meer 
willen weten over wolven dan wil ik u 
graag wijzen op de website wolveninne-
derland.nl 


Roel van Ekeris

Boswachter Natuurmonumenten Zuid 
Veluwe-IJsselvallei

Voor al uw kleine en grote klussen.

06-50212395
info@renovatiebouwtq.nl

Ton Quaadgras

www.renovatiebouwtq.nl

VooVV r al uw kleine en grote klussen.

06-50212395
info@renovatiebouwtq.nl

Ton QuTT aadgras

www.renovatiebouwtq.nl
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De zomer staat voor de deur en daar-
mee ook een nieuw muzikaal seizoen 
met gratis voorstellingen in het prachti-
ge openluchttheater De Klaproos. Een 
theater, waar we als Wolfhezenaren trots 
op mogen zijn. Daarom werken we elk 
jaar hard om voor u een divers en swin-
gend programma neer te zetten. En dat 
is gelukt! Ook dit jaar nodigt Pro Perso-
na u uit om te komen genieten van een 
prachtig programma van muzikale op-
tredens.   


Elke zomer organiseert Pro Persona een 
aantal voorstellingen in het openlucht-
theater De Klaproos voor cliënten, me-
dewerkers, omwonenden en andere ge-
ïnteresseerden. In het theater worden 
zes 'klaproosmiddagen' verzorgd met 
mooie en zeer afwisselende optredens. 
Elke zondagmiddag start het program-
ma om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 
16.00 uur. De voorstellingen zijn gratis 
en reserveren is niet nodig want er is 
plaats genoeg. 


Zondag 30 juni
Martijn Fischer/ Ingeborg 
Helder/ Natasja den Toom/ 
Roger Happelband  
U heeft Martijn Fischer vast al eens op 
televisie gezien. Hij speelde namelijk in 
menig serie, zoals Baantjes en Gooische 
Vrouwen, maar hij verscheen ook in di-
verse reclames. Maar het bekendst 
werd Fischer met zijn rol als André Ha-
zes in de musical ‘Hij Gelooft in Mij’ en 
in de film ‘Bloed, zweet & tranen’. Nu 
komt Fischer met het repertoire van Ha-
zes naar De Klaproos, waar hij wordt 
ondersteund door zangeressen Inge-
borg Helder en Natasja den Toom en 

wordt begeleid door de band van Roger 
Happel. Dat wordt een middag meezin-
gen, ‘met bloed! Zweet! En traaaaanen!’


Zondag 7 juli
Descargando 
De drie doorgewinterde ‘salseros’ van 
Descargando spelen felle jamsessies uit 
Cuba en de New Yorkse 70-er jaren Sal-
sa Dura periode. Deze jamsessies heten 
Descargas bestaan uit vocals, een 
‘mambo-riff’, een break en tussendoor 
virtuoze solo’s. De band Descargando 
heeft een ijzeren groove, waarmee ze 
iedereen aan het dansen krijgen. Ze tre-
den op met een gastmuzikant, saxofo-
nist Paul Weiling. Met zijn roots in de 
jazz en flamenco geeft hij de band Des-
cargando een jazzy randje. 


Zondag 14 juli
Rubiamorena 
De liefde laat zich niet zomaar vangen, 
maar het muziek- en verteltheater van 
Rubiamorena weet er als geen ander 
woorden aan te geven. 

Openluchttheater De Klaproos
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Rubiamorena brengt een intieme en dy-
namische productie, uitgevoerd door 
een (flamenco) gitarist, zangeres/vertel-
ler, backing vocaliste, contrabassist en 
percussionist. Sunniva (zangeres/vertel-
ler) en Chris (gitarist) zijn geen onbe-
kende in de wereld van de GGZ. Beiden 
hebben zo hun ‘eigenaardigheden’, 
maar de liefde voor elkaar blijkt een be-
langrijk medicijn te zijn. Dus laat u mee-
voeren in het verhaal van Rubiamorena, 
want er gloort hoop én herstel aan de 
horizon.


Zondag 21 juli
The Full Circle 
De band The Full Circle brengt de West 
Coast muziek uit de jaren ’60 en ’70 tot 
leven. De band speelt nummers van on-
der andere Crosby Stills Nash & Young, 
The Eagles, The Flying Burrito Brothers, 
Doobie Brothers, Steely Dan en nog 
meer groten. Reis met ons terug in de 
tijd en geniet van de West Coast muziek 
van The Full Circle. 


Zondag 28 juli
Settels Roofvogels 
De rustige en behoedzame vlucht van 
een buizerd, of de gecontroleerde felle 
vlucht van een havik, afgewisseld met 
de ongelooflijke snelle stootduik van een 
valk. En wat te denken van de

zweefvlucht van een arend en de grap-
pige vlucht van een gier. Dit alles van 
heel dichtbij meemaken, dat is wat Val-
kerijbedrijf Settels Roofvogels u laat 
meemaken tijdens deze speciale roof-
vogeldemonstraties. 


Zondag 4 augustus
Alive Gospel Choir 
Met 50 man neemt het Alive Gospel 
Choir u mee naar de wereld van ‘black 
gospel’. De essentie van black gospel 
draait om levensplezier en dankbaar-
heid. Alive Gospel Choir zingt vanuit de 
ziel, in tal van muziekstijlen: jazz, blues, 
rock, funk en reggae. Van a-capella tot 
veel instrumentale begeleiding, van in-
getogen tot uitbundig, van solistisch tot 
massaal. Een optreden van Alive Gospel 
Choir betekent gegarandeerd kippenvel. 

Pro Persona nodigt u van harte uit om te 
komen genieten van dit prachtige pro-
gramma. U vindt openluchttheater De 
Klaproos op het terrein van Pro Persona 
in Wolfheze. Bij slecht weer wordt een 
voorstelling verplaatst naar De Brug, op 
hetzelfde terrein. U bent van harte wel-
kom! 


Meer weten? 

Contactpersoon: Petra IJkhout

T: (026) 483 31 36 of (026) 483 31 37
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Nadat een aantal jaren terug de visie 
van Reijerscamp werd opgesteld, sa-
men met een bijdrage van inwoners uit 
Wolfheze, kwam er een discussie op 
gang of Reijerscamp wel de beste plek 
was voor Speelnatuur van Oerrr. Plan-
nen voor 2 kleine speelplekken, eentje 
nabij school en eentje in Reijerscamp 
sneuvelden.  Er werd zelfs een enquête 
gehouden onder de inwoners van Wolf-
heze, daar was een lichte voorkeur voor 
Reijerscamp. Desondanks is gekozen 
voor een plek bij school, mede omdat in 
de toekomst deze plek beter en veiliger 
bereikbaar wordt door de aanleg van 
een tunnel onder het spoor. En de kin-
deren komen er dagelijks in de buurt 
want het ligt iets voorbij de school langs 
het fietspad naar Oosterbeek..

Afgelopen najaar werd een ontwerp ge-
maakt en dit voorjaar werd begonnen 
met de uitvoering. 


Wat is nu speelnatuur van Oerrr?    

Natuurmonumenten wil kinderen graag 
stimuleren in en met de natuur te spe-
len. Overal, maar zeker in onze gebie-
den. De natuur is daarbij het speelon-
derwerp, niet het decor bij het spelen op 
toestellen. Want juist het ontdekken en 
beleven van de natuur helpt en verrijkt 
de ontwikkeling van het kind. Spelen 
met zand, water, takken, groen, bloe-
men, diertjes, met alles wat de natuur te 
bieden heeft. Daar maakt het kind zo’n 
intens contact mee dat er een levens-
lange verbondenheid met de natuur kan 
ontstaan. Hoe groter de variatie en af-
wisseling, hoe rijker het spel kan wor-
den, hoe intenser de ervaring en hoe 
groter de leerwaarde.

We willen speelplekken maken waar 
kinderen zoveel mogelijk zelf actief aan 

de slag kunnen gaan met de natuur, 
zowel lichamelijk als geestelijk. 
Zelf ervaren, samen ervaren, verzinnen, 
bedenken, maken en bewegen. De 
kernwoorden van het spel dat we willen 
stimuleren: natuurlijk, ontdekken, bele-
ven, en uitdagend. Hoe meer de kinde-
ren de plek kunnen manipuleren, hoe 
groter de beleving en ervaring.

Om die reden kiezen we niet voor (na-
tuurlijk vormgegeven) toestellen; die 
kunnen niet of nauwelijks gemanipu-
leerd worden. 
De speel- en leerwaarde van een geva-
rieerd, soortenrijk speellandschap is 
vele malen groter dan een toestel kan 
bieden. De kans op een nieuwe natuur-
liefhebber ook!


SPEELNATUUR VAN OERRR…
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Voor een deel van de kinderen is het 
best lastig om te komen tot een actief 
en eigen spel; dat heeft vaak even tijd 
nodig. Ook blijken veel ouders het lastig 
te vinden om momenten van natuurspel 
te creëren voor hun kinderen. Dit hangt 
vaak samen met beperkte tijd, angst om 
kinderen zelfstandig te laten spelen en 
ze vies te laten worden. We willen kinde-
ren en hun ouders meer handvatten 
bieden en actiever stimuleren om met 
de natuur te spelen.

Natuurlijk en avontuurlijk spelen biedt 
kinderen uitdagingen. Het leert ze om te 
gaan met risico’s en gevaren in te schat-
ten. 

Uit veel literatuur blijkt dit leren essenti-
eel in de ontwikkeling van een kind om 
goed te kunnen anticiperen op risicovol-
le situaties. Zonder risico’s geen span-
ning, geen avontuur, geen leermomen-
ten.We hopen dat deze speelplek voor-
ziet in een behoefte en dat u daar sa-
men met uw (klein) kinderen vele uren 
zult doorbrengen.


Herman Veerbeek (055-505 00 52)

Boswachter Communicatie en Beleven 

Natuurmonumenten Zuid-Veluwe en 
IJsselvallei




43

Dit jaar tijdens de Oranjeweek voor het 
eerst het Wolfheze Proeft- moment in de 
tent. 
Een prachtig initiatief van Marja van 
Tooren en bezocht door zo’n 120 inwo-
ners! Marja kreeg diverse ondernemers 
uit Wolfheze én de markt-verkopers en-
thousiast om mee te doen en vroeg hen 
iets te leveren uit eigen branche. Ook 
verzorgde zij met enkele vrijwilligers de 
aankleding van de tafels en ruimte. 

 

De basis voor de lunch, de broodjes, 
kwamen van delicatessenzaak Douze, 
die enkele specialiteiten had meegeno-
men voor verkoop. Het broodbeleg werd 
gesneden aangeleverd door slagerij De 
Groene Horizon en Daalder kaas. Marja 
bakte een eitje (óók van de kaasboer) en 
cafetaria Het Spoortje verzorgde warme 
kroketten. Ook nog een krentenbol op je 
bord van bakkerij het Stoepje.             

Als drank bij het eten kon je kiezen uit 
frisdrank, aangeboden door de Stati-
onswinkel of een geselecteerde Henri 
Bloem wijn. Je besloot de lunch met 
een gemengde fruitsalade, gemaakt 

Wolfheze Proeft…
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door restaurant de Tijd of popcorn voor 
de kinderen. En uiteraard een kop koffie 
of thee, vers gemaakt in de kleinste 
mobiele espressobar van Puur koffie.  


“Fijn dat er nu ook een activiteit voor 
ons bij is” (een oudere dame),”wat een 
lekkers allemaal”, “deze tent leent zich 
perfect voor onze dorpslunch”, ”hoe 
mooi alles aangekleed en goede cate-
raars” was wat ik tijdens deze activiteit 
hoorde. Er werd enorm veel met elkaar 
gesproken tijdens het eten. Wat een 
mooie manier om dorpsgenoten te ont-
moeten! 


Namens alle deelnemers aan Wolfheze 
Proeft: dank aan de ondernemers! 
Zonder jullie was deze geslaagde activi-
teit nooit van de grond gekomen!
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OPEN WOENSDAG T/M ZONDAG: 11.00 TOT 21.00 UUR > laatste ronde 
Weverstraat 65 | Oosterbeek | 026 737 04 64 | info@bildersproefl okaal.nl
OPEN WOENSDAG T/M ZONDAG: 11.00 TOT 21.00 UUR > laatste ronde 
Weverstraat 65 | Oosterbeek | 026 737 04 64 | info@bildersproefl okaal.nl
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Op zaterdagavond 5 oktober 2019 or-
ganiseren we opnieuw het meest be-
weeglijke etentje in ons dorp: het leven-
dige Running Dinner van Wolfheze. 
Meer en meer dorpsgenoten doen elk 
jaar mee en heten je van harte welkom 
om aan te schuiven voor een gerechtje 
en een drankje. Zet je schroom aan de 
dijk, de pannen op het vuur of de oven 
op 10. En maak wat lekkers. Maar let 
op: het is beslist geen wedstrijd culinaire 
hoogstandjes. Wel een verrassende 
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 
geserveerd en met andere tafelgenoten 
opgepeuzeld. Maar eerst verzamelen we 
in de kantine van tennisvereniging De 
Slenk. Daar drinken we een welkomst-
drankje. 


Tegen 19 uur 
wordt het 
spannend. 
Dan kom je 
te weten op 
welke adres-
sen je eet. 
En in elke 
woonkamer 
zit je met 
andere men-
sen te eten. 
Steeds be-
staat het ge-
zelschap 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 ver-
schijnen. 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 ver-
plicht.


Welke eetlocaties doen zeker mee?
Diverse bewo-
ners aan de 
Lindeboomlaan 
en Duitse-
kampweg doen 
in elk geval 
mee. Geef je 
op, kook mee, 
eet mee, drink 
mee, praat mee 
en kom meer te 
weten wat je 
buurtgenoten 
bezighoudt. We 
gaan voor 100 
deelnemers!  


Zaterdag 5 oktober 2019 
Op naar de 100 man met het Running Dinner!
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Wat te doen?

• Stuur een mail naar runningdin-

nerwolfheze@gmail.com.

• Verzend die mail vóór 20 septem-

ber (dan heeft het team tijd om de 
indeling in elkaar 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 perso-
nen 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 5e 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)
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Bezuiden het spoor is de Parallelweg de 
enige straat in de serie ‘Ken je straat’ 
die nog niet is besproken.

In de volgende aflevering maken we de 
stap over het spoor, doch daar valt he-
laas over de geschiedenis van de stra-
ten en huizen toch minder te vertellen. 
Deze straten zijn praktisch allemaal vrij 
jong en de bebouwing dateert uit een-
zelfde tijdvak.

Ze hebben wel allemaal mooie histori-
sche namen, waar De Duizendjarige Den 
in het verleden al het nodige over heeft 
verteld, maar waar altijd nog meer leuke 
details over zijn te vinden.


Over de vorige aflevering over Knoop-
punt Grijsoord bestond bij een aantal 
lezers even wat verwarring, toen hierin 
werd gesproken over de Renbaan bij 
Grijsoord. Zij dachten dat hier sprake 
was van een vergissing omdat de ren-
baan toch bij Wolfheze lag? Dit is echter 
een andere renbaan geweest, die vier-
enveertig jaar later - rond 1890 - is aan-
gelegd door de 'Geldersche Harddrave-
rij- en Renvereeniging'. Deze lag ten 
noorden van de spoorbaan op het hui-
dige terrein van Papendal en het tank-
station aan de A50. Ook deze renbaan 
kreeg koninklijke belangstelling toen 24 
augustus 1893 de koninginnen Emma 
en Wilhelmina de wedrennen bezochten. 
In Aflevering 17 in  de Wolfskreet van 
juni 2007 is hierin uitgebreid aandacht 
besteed. 


Aflevering 62: Ken je straat: 
de Parallelweg 

Hoe de Parallelweg aan haar naam is 
gekomen is natuurlijk wel duidelijk. 
Een parallelweg is een weg die evenwij-
dig loopt aan een andere (spoor)weg of 
aan een kanaal. In dit geval betreft het 
de spoorweg Utrecht-Arnhem.

Als een parallelweg echter evenwijdig 
loopt aan een weg heeft dit meestal als 
primair doel het ontsluiten van percelen 
naast een verkeersweg, zonder dat het 
verkeer op de verkeersweg hierdoor 
wordt gehinderd. Dit wordt dan een 
ventweg genoemd.


De Duizendjarige Den vertelde … 
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De spoorweg Utrecht-Arnhem is tussen 
1843 en 1845 aangelegd en op 14 mei 
1845 officieel geopend. Ongetwijfeld zal 
voor deze aanleg een pad zijn gemaakt 
langs de spoorbaan voor de aan- en 
afvoer van materiaal, maar van een ech-
te weg is dan nog geen sprake in dit 
toen geheel onbewoonde gebied. Het is 
pas aan het eind van de 19e eeuw, als 
er op kaarten een soort pad langs de 
spoorlijn loopt. Dit pad loopt van het 
station naar het precies 2 kilometer 
westelijk gelegen Wachthuis 20 bij kilo-
meterpaal 82 (het station ligt bij kilome-
terpaal 84).

Op een kaart uit 1934 wordt dit nog een 
‘rijwielpad’ genoemd. In Wolfheze heeft 
het lang de naam het schoolpad, daar 
het naar de Van Beeck Calkoen-school 
leidt. Een echte rijweg zal het in de jaren 
’50 moeten zijn geworden. 


Ook Oosterbeek heeft zijn Parallelweg, 
die begint bij station Oosterbeek (vroe-
ger Halte Oosterbeek-Hoog) en in oos-
telijke richting eindigt bij de Taludweg. 
Het fietspad dat van hieraf verder gaat 
naar Arnhem heet het Driegemeenten-
pad. 

Deze naam heeft ook het fietspad dat 
begint bij Station Wolfheze en oostelijk 
loopt richting Bilderberglaan. Een naam 
die refereert aan het feit dat dit fietspad 
door drie gemeentes loopt: Arnhem, 
Renkum en Ede. Het is de rechtstreekse 
fietsverbinding tussen Arnhem en Ede.


Het allereerste gebouw dat in 1844/45 in 
het huidige Wolfheze verrijst is de 
‘Rhijnspoorkeet’ (aan de latere Parallel-
weg nr. 5) bij KM 84. Dit geeft aan dat 
dit punt 84 km vanaf Amsterdam verwij-
derd is. 

Het is een overgebleven houten bouw-
keet van de bouw van de Rhijnspoor-
weg en deze doet vanaf 1845 dienst als 
haltegebouw én woning van de 

haltechef. De eerste haltechef waar we 
de naam van kennen is J.L. Barenbrug 
in 1857.

Het eerste stenen stationsgebouw/
spoorweghuisje is rond 1870 gebouwd 
op de plek van de daarvoor afgebroken 
spoorkeet en ook dit is tevens de wo-
ning van de haltechef. 

Dit gebouwtje heeft er precies zo uit ge-
zien als de nog steeds bestaande 
spoorwegwoning aan de Bilderberglaan 
1 tussen Wolfheze en Oosterbeek (het 
zogenaamde ‘huisje van Hellecate’).

In 1900 bouwt Staatsspoor (die de lijn 
heeft overgenomen) een echt station in 
Wolfheze. Dit gebeurt slechts op een 
paar meter afstand oostelijk van het 
hierboven genoemde haltegebouw aan 
de spoorlijn. De woning van de stati-
onschef (dus geen haltechef meer) is op 
de eerste etage van dit nieuwe gebouw. 

In 1913 wordt het station verbouwd om 
er een wachtkamer 3e klasse aan toe te 
voegen (de bestaande wachtkamer 
wordt 1e en 2e klasse) en krijgt het zijn 
huidige uiterlijk. Ook komt er dan een 
bergplaats en lampisterie (lampenbe-
waarplaats) aan de oostzijde van het 
station.


Bij de bouw van het station in 1900 
wordt aan de andere kant van het oude 
haltegebouw tevens een dienstwoning 
gebouwd. Dit is Parallelweg nr. 7, waar 
vanaf maart 1940 Jan Breukers en zijn 
vrouw Margje wonen. Het heet dan ook 
vanaf die tijd ‘het huisje van Breukers’. 
Dit pand wordt in mei 1982 afgebroken 
en later wordt er een parkeerplaats aan-
gelegd.
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Het oude haltegebouw uit 1870 blijft 
nog wel een paar jaar staan, maar moet 
in 1916 het veld ruimen. De spoorweg-
overgang tussen het station en de 
dienstwoning (het latere huisje van 
Breukers) kan daardoor worden ver-
breed.


Het dubbele pand Parallelweg nrs.1 en 
3 wordt gebouwd in 1915 als dienstwo-
ningen voor spoorwegpersoneel. Op nr. 
3 komt daar in 1915 Jan Sukkel te wo-
nen, die ploegbaas is bij de Staats-
spoorwegen. Sukkel is tevens een ‘han-
dige kapper’ en heeft de nodige kinde-

ren in Wolfheze met de tondeuse kaal-
geschoren. In 1927 verhuist Sukkel naar 
de Duitsekampweg 9. 

In september 1932 wordt door H.M. de 
Koningin aan Sukkel, dan ploegbaas bij 
de Nederlandsche Spoorwegen, de 
bronzen medaille in de Orde van Oranje 
Nassau toegekend. Twee jaar later, op 
21 mei 1934 is Sukkel 40 jaar in dienst 
bij de spoorwegen, waarvan ruim 35 jaar 
in Wolfheze! Van het personeel krijgt hij 
een stoel aangeboden, van de Oranje-
vereniging een bloemstuk en het Wolf-
hezer Fanfarecorps brengt hem een 
mooie serenade. 

‘Het huisje van Breu-
kers’ aan de Parallelweg 
nr. 7, zoals dat er eind 
jaren ’70 van de vorige 
eeuw uitzag. Het stati-
onsgebouw op de ach-
tergrond is voor een 
klein gedeelte zichtbaar.

Deze prentbriefkaart is van 
rond 1921 en geeft een 
goed beeld van hoe het er 
in die tijd uitzag bij het 
Station Wolfheze. Ook de 
dubbele spoorwoning 
verderop uit 1915 is goed 
te zien. Van de twee 
spoorlui op deze kaart is 
links de ploegbaas Jan 
Sukkel en rechts de stati-
onschef P. Ritman. 
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In 1915 worden de Van Beeck Calkoen-
school (nu nr. 124) en de daarbij beho-
rende woning van de hoofdonderwijzer 
(nu nr. 122) gebouwd. Architect hiervan 
is Evert Jan Rothuizen (Heelsum 1888 - 
Arnhem 1979) de latere oprichter en di-
recteur van de Koninklijke PBNA. Rot-

huizen zal later zijn naam laten verande-
ren in Rotshuizen.

In Aflevering 41 hebben we uitvoerig 
over de school en de woning verteld, 
toen een eeuw christelijk onderwijs in 
Wolfheze werd gevierd.


Een mooi bewaard gebleven foto van de school aan de Parallelweg, genomen van-
af de (onbewaakte) spoorwegovergang met het waarschuwingsbord daarvan op de 
voorgrond. De foto is uit de tweede helft jaren ’50 van de vorige eeuw, als hij niet 
meer als lagere school in gebruik is en de Stichting een nieuw hek om het terrein 
heeft geplaatst. Midden onder, tussen de twee ramen, is goed de gedenksteen te 
zien die op 14 mei 1915 is ingemetseld en boven de ramen staat in een langgerekt 
tegeltableau de naam van de school: VAN BEECK CALKOEN-SCHOOL. Rechts 
van de school loopt het pad dat de westgrens van het Stichtingsterrein bepaalt.



55

Van deze school is maar één ansicht-
kaart uit ongeveer 1934 bekend, met 
achterop de volgende tekst: 

‘Dit is de school waar Jo met April naar 
toegaat; ’t is vlakbij een overweg (onbe-
waakte) maar daar behoeft zij niet over 
te komen. ’t Is van ons huis af wel 20 
min. loopen. Er staan nog 6 woningen 
bij, maar verder is alles nog bosch en 
heide.’ 


De hierin genoemde onbewaakte 
spoorwegovergang Reijerskamp is voor-
jaar 2000 verdwenen met de verkeers-
veiligheid als reden voor opheffing. De 
overweg was voorzien van een automa-
tische knipperlicht installatie.

Van de 6 woningen die op deze ansicht-
kaart genoemd worden is één de wo-
ning van de hoofdonderwijzer oostelijk 
van de school, daarnaast de twee onder 
een kap woningen (nrs. 188 en 120). 
Deze woningen zijn uit 1918 en ge-
bouwd voor medewerkers van de Stich-
ting. Aan de stijl te zien is de architect 
hiervan ongetwijfeld ook Evert Jan 
Rothuizen geweest, die de school en 

woning hoofdonderwijzer heeft ontwor-
pen. De bewoners van nu hebben geen 
relatie met de Stichting. 


Aan de andere (westelijke) kant van de 
school staan de drie, al in 1907 (!) ge-
bouwde, vrijstaande huizen (nrs. 126, 
128 en 130). Hier wonen in het begin 
allemaal gezinnen waarvan de man 
wegwerker bij de Nederlandsche 
Spoorwegen is (Gijs en Evert van der 

Glind en H. van Steenbeek). 

Alleen nr. 128 heeft de nog oorspronke-
lijke voorgevel en daarop staat bij de 
nok heel mooi het jaartal 1907 op de 
gevel.De oudste woning van Wolfheze is 
Parallelweg nr. 55, oftewel Wachthuis 20 
van de spoorwegen (woning van Kel-
derman) bij de spoorwegovergang naar 
De Buunderkamp. De basis van deze 
woning stamt uit 1845, het jaar van de 
opening van de Rhijnspoorweg. Door de 
vele veranderingen en aanbouwsels is 
echter van de oorspronkelijke woning 
niet veel meer te herkennen.


Een foto uit onge-
veer 1910 met 
tien wegwerkers 
bij het spoor aan 
het werk bij de 
Buunderkamp bij 
Wolfheze. De 
vierde van links is 
de opzichter Ja-
cob van der 
Glind.



56

De Parallelweg grenst aan het terrein 
van Pro Persona en een aantal wonin-
gen op dit terrein die aan deze weg 
grenzen en ook een ingang/rit hieraan 
hebben, hebben ook een huisnummer 
aan deze weg.


Respectievelijk (van oost naar west) zijn 
dat:

nrs. 4 t/m 50: de Personeelsflat met 24 
appartementen uit 1972/73.
 Deze Zusterflat, zoals hij oorspronkelijk 
werd genoemd, heeft drie verdiepingen 
met acht appartementen per verdieping.

De flat is nu eigendom van een Pensi-
oenfonds en de verhuur van de appar-
tementen wordt verzorgd door Neder-
Woon Vastgoedbeheer.


Deze verhuurt de appartementen nu ook 
aan mensen die geen relatie met het 
ziekenhuis hebben.

nrs. 52 t/m 60: een blok met 5 voorma-
lige personeelswoningen en

nrs. 62 t/m 70 eveneens een blok met 5 
voormalige personeelswoningen.

Beide blokken woningen zijn uit 1977.

Oorspronkelijk werden in deze woningen 
kamers verhuurd aan personeelsleden 
van het ziekenhuis, daarna werden de 
woningen verhuurd aan gezinnen met 
een relatie tot het ziekenhuis en nu zijn 
ze allen in particuliere handen.

nrs. 92, 94 en 96: 3 vrijstaande voorma-
lige huurwoningen voor het hogere per-
soneel uit 1960. Ook deze woningen zijn 
nu in particulier bezit.

Op deze foto uit 1924 is goed de oorspronkelijke staat van Wachthuis 20 te zien. Ook het 
nummer 20 op de gevel is nog zichtbaar. De stoomtrein is gestopt bij de abri van de Halte 
Buunderkamp die van 1910 tot 15 mei 1938 als halte dienst heeft gedaan. Deze abri is in 
1917 geplaatst en heeft daarvoor gestaan bij de Halte Capelle aan de lijn Gouda-Rotterdam.
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