
Jaargang 18 nr. 1  maart 2020

Met in dit nummer o.a. 

• Nieuwe bibliotheekinitiatieven
• Ken je straat: Sara Mansveltweg
• Informatie van Wodanseck en de Slenk
• En nog veel meer…
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De natte winter is voorbij en ons dorp 
kleurt weer langzaam groen… Het 
lijkt dat ook de mensen uit een soort 
winterslaap komen en meer naar bui-
ten treden. Zo te lezen in de aangele-
verde stukken staan er weer vele ac-
tiviteiten op stapel voor het voorjaar. 
De charme van wonen in een klein 
dorp waar mensen elkaar weten te 
vinden en met elkaar de schouders 
ergens onder zetten. Ook dat er be-
dacht wordt de inzet van vrijwilligers 
te belonen met een (dank je wel) 
-kaart en hyacint. De aanleiding van 
dit gebaar door Sterk Wolfheze leest 
u in ons blad. 


We blikken ook terug op wat ge-
weest is: de WinterWine goed be-
zocht, de geslaagde bedankt-actie 
van Sterk Wolfheze én ’Blik terug’ in 
de prijzen! Daar kunnen we als dorp 
trots op zijn.


De redactie is heel tevreden met alle 
ingezonden kopij. Hierdoor is de 
Wolfskreet de laatste tijd steeds dik-
ker geworden. Prima voor u als lezer 
maar een uitdaging voor ons qua fi-
nanciën…


Veel leesplezier!

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 € 12,50 per jaar toegestuurd.


Uitgave mr t  2020 


Vormgeving

Peter Jasperse


Vaste medewerker

Ulbe Anema (De Duizendjarige Den)


Volgend nummer

Verschijnt rond 15 juni 2020

Inleveren kopij vóór 18 mei 2020 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 700 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

De redactie
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Jaarvergadering Dorpsbelang in 
Oranje feesttent 
De jaarvergadering van Dorpsbelang 
Wolfheze is dit jaar op een leuke plek: 
de feesttent van de Oranjevereniging 
op het plein aan de Van Mesdagweg. 
De vergadering is op maandag 20 
april. Inloop vanaf 19.30 en start om 
20.00 uur.


Bij de vergadering worden de jaar-
stukken besproken (deze kunt u 
downloaden op de website van 
Dorpsbelang Wolfheze) en de be-
stuursleden Harry Davids en Noortje 
Giheaux stellen zich herkiesbaar voor 
een volgende termijn. Siny van der 
Veen heeft na een jaar proeven aan 
het voorzitterschap besloten die taak 
definitief op zich te willen nemen.


Volgens de statuten van de vereniging 
kan elk lid een voordracht doen voor 
een nieuw bestuurslid. Als u iemand 
wilt voordragen, stuur uw voordracht 
dan, vergezeld van minimaal vijf hand-
tekeningen van leden, voor maandag 
13 april aanstaande naar:

Dorpsbelang Wolfheze, Lawijckerhof 
18, 6874 AT Wolfheze


Na de pauze blikken we terug op 
2019 en vooruit naar 2020 en verder. 
De invulling en opzet daarvan wordt 
op dit moment door het bestuur uit-
gewerkt. Idee is om diverse organisa-
ties en initiatieven over zichzelf te 

laten vertellen in pitches van 10 minu-
ten.

Na afloop is de feesttent nog open 
voor napraten en -discussiëren onder 
het genot van een drankje.


Bij komst ICE naar Berlijn onge-
lijkvloerse kruising vrijwel on-
vermijdelijk 
Arnhem is, naast Enschede, in de 
race als halteplaats voor de ICE van 
Amsterdam naar Berlijn. Zou Arnhem 
deze race winnen, dan wordt een on-
gelijkvloerse kruising van spoor en 
weg in Wolfheze vrijwel onvermijdelijk.


Gekeken naar het toekomstig spoor-
boekje, passeren zo’n 18 treinen per 
uur Wolfheze. Het plan is om een 10-
minuten dienst voor de intercity van 
Arnhem naar Utrecht in te stellen. Dat 
zijn 12 treinen per uur. Overdag stopt 
4 keer per uur de stoptrein. De ICE 
naar Frankfurt raast 1 keer per uur 
voorbij, als daar de ICE van en naar 
Berlijn bij komt is dat nog een extra 
trein per uur. De spoorbomen zijn dan 
ongeveer een half uur per uur dicht. 
Het is nog geen gelopen race. Zolang 
in Duitsland het extra spoor t.b.v. de 
Betuweroute nog niet gerealiseerd is, 
kan het huidige spoor de extra treinen 
niet aan.


Overigens kan de daadwerkelijke on-
dertunneling nog wel een tijd gaan 
duren. Er zijn veel partijen en belang-
hebbenden bij betrokken, dit zorgt 
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regelmatig voor vertragingen. De ge-
meente is opdrachtgever voor het 
project. De provincie Gelderland heeft 
het project inmiddels opgenomen in 
hun programma. De financiering komt 
deels van Provincie en deels van ge-
meente en ProRail.


ProRail benadert een ingenieursbu-
reau dat een projectplan gaat schrij-
ven. Hierna volgt de aanbesteding.


Verwachting is dat in de 2e helft van 
2020 de bewoners betrokken gaan 
worden bij de inrichting van het 
dorpsplein, groen, fietsstrook en 
wandelpaden en parkeren.

Zo als het er nu naar uitziet nemen het 
Ministerie en gemeente in november 
2020 een besluit over het ontwerp en 
de financiën. Vanwege tekorten op de 
begroting van de gemeente kan het 
een minimale of uitgebreidere variant 
ondertunneling worden.


Inloopochtenden onderdoorgang 
spoor goed bezocht 
De inloopochtenden die de gemeente 
Renkum heeft georganiseerd over de 
ondertunneling van het spoor zijn 
goed bezocht. Uitleg werd gegeven 
over de ontwerpuitgangspunten en 
er was alle ruimte vragen te stellen of 
opmerkingen te plaatsen. Als alles 
volgens plan verloopt zou in 2024 de 
ondertunneling gerealiseerd moeten 
zijn.


De inloopochtenden waren op 
marktdagen in de Heerlijkheid. Dat 
bleek een mooie combinatie. De ge-
meente heeft het voornemen ook op 
avonden en op andere plaatsen be-
woners van Wolfheze de gelegenheid 
te geven om zich te laten informeren 
en vragen te stellen.


In de ontwerpuitgangspunten is 

weinig gewijzigd wat betreft de eerder 
gepresenteerde voorkeursvariant. Wel 
werd op de plattegrond duidelijk dat 
er zeker nog aanpassingen nodig zijn 
om een goede verkeersafwikkeling 
mogelijk te maken. Bewoners gingen 
bijvoorbeeld met elkaar in discussie 
over aansluitingen en paden voor fiet-
sers en voetgangers. Er waren zeker 
ook mensen die twijfelden aan de 
noodzaak van een ondertunneling.


Dit jaar is de studiefase voor het pro-
ject. Er volgen diverse onderzoeken 
naar kabels en leidingen, eventueel 
aanwezige explosieven, archeolo-
gisch- en bodemonderzoek, geluid en 
ecologie, bodem, weg en fundering, 
trillingen, een verkeersanalyse en de 
planologie als geheel.


In 2021 is het de bedoeling de con-
tracten voor te bereiden en dan tus-
sen 2022 en 2024 tot realisatie over te 
gaan. Gezien alle benodigde onder-
zoeken en te volgen procedures is het 
de vraag of dat haalbaar zal blijken.


Tijdens de inloopochtenden was een 3D-
impressie te zien hoe een mogelijke onder-
tunneling eruit zou kunnen zien in het dorp.
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Herdenkingsconcert en -thea-
tervoorstelling Blik Terug wint 
Burgerinitiatief 2019 
Blik Terug, het herdenkingsconcert en 
-theatervoorstelling op 17 september 
in Wolfheze, is zaterdag 15 februari 
verkozen tot het burgerinitiatief van 
2019. De prijs is in het leven geroepen 
door D66 Renkum. Elk jaar rond Va-
lentijnsdag wordt het initiatief met de 
meeste stemmen tot winnaar uitge-
roepen. Naast Blik Terug waren vier 
andere initiatieven genomineerd.


D66 houdt de jaarlijkse verkiezing 
omdat het burgerinitiatieven een be-
langrijke rol vindt spelen bij een pret-
tig leefklimaat in de Renkumse dor-
pen. Inwoners van de gemeente Ren-
kum konden in januari digitaal stem-
men. In totaal werden ongeveer 700 
stemmen uitgebracht.


Naast Blik Terug waren het Horsa-
project in Oosterbeek, de White Rib-
bon Mile (de wandeling van de Oude 
Kerk in Oosterbeek naar het herden-
kingsmonument aan de Rijn), de vrij-

willigersgroep die erfgoed in de Juf-
ferswaard wil restaureren en de Stich-
ting Broedplaats Renkum, die zich 
inzet voor het behoud van de Ursula-
school genomineerd. Het verschil in 
stemmen tussen het laatstgenoemde 
project en Blik Terug was minimaal 
ten gunste van Blik Terug.


Het concert en voorstelling keek pre-
cies 75 jaar na dato terug op het 
bombardement op Wolfheze. Dirigent 
Tijmen Botma, theatermakers Rob 
Kuiper en Susannah Iseger en coördi-
nator Frans van Daal maakten deze 
eenmalige voorstelling samen met een 
groot aantal Wolfhezenaren mogelijk.


Bij de uitreiking kreeg elk project ruim 
de gelegenheid er wat meer over te 
vertellen. Fedde Makking van de Whi-
te Ribbon Mile: "Het is mooi om hier 
te zien dat zowel het begin als het 
einde van de Airborne hier vertegen-
woordigd zijn. Wolfheze met het ver-
haal over het bombardement op het 
dorp, wij de vlucht van soldaten over 
de Rijn."

Een ruwe tekening 
waarop een eerste 
plan hoe de onder-
tunneling ingepast 
zou kunnen worden. 
Een tekening waar 
zeker nog aan ge-
schaafd moet wor-
den.
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Blik terug 
Waar machtsdenken onderbuikgevoel 
voedt: 
tweespalt, oorlog. 
“Waar twee olifanten vechten, wordt 
het gras vertrapt”, 
ook als de ene dat juist wil bescher-
men. 
“Waar gehakt wordt, vallen 
spaanders.” 
“Friendly fire” 
De aangevallene slaat terug; 
omstanders worden geraakt. 

Gras en spaanders. 
Nu nog, terugblikkend, 
worden wij geraakt. 

Wolfheze keek om in ontzetting, 
zette de schouders eronder, 
deed opvlammen de herinnering. 
Wolfheze zette tragiek om in schoon-
heid, 
maakte ontroerend mooi, 
kweekte besef en verbroedering. 
Zelfs na 75 jaar. 

Vrolijke gezichten na het bekendmaken van de winnaar van het Burgerinitiatief 2020. Blik 
Terug, het herdenkingsconcert en -theatervoorstelling in de Klaproos op 17 september 
2019 won. V.l.n.r.: Tijmen Botma, Petra Botma - Zijlstra, Marlies ten Dolle, theatermaker 
Susannah Iseger (kleindochter van Dick van 't Land), Ulbe Anema, Anne Vinke en Frans 
van Daal. 

De prijs, een beeldje en een gedicht van dorpsdichter Sander Essers:
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Koninklijke onderscheiding voor 
twee Wolfhezenaren 
Herry Kelderman en Jan Schut, twee 
Wolfhezenaren die al meer dan 20 jaar 
actief zijn voor de vrijwillige brand-
weer, hebben uit handen van burge-
meester Agnes Schaap een Koninklij-
ke onderscheiding ontvangen. Beide 
werden benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau.


Naast de twee Wolfhezenaren kregen 
ook Arie van den Brink-Speijers, Mar-
cel van Weelden, Peter van Dijk, Erwin 
Stevens, Hendrik Huibers, Tobias 
Sukkel, Theo van Krevel, Arnoud van 
de Vegte, Paul Schouten, Paul van 
Gameren en Roger Volkering een lint-
je.


Burgemeester Schaap roemde de 
toewijding en inzet van de gedeco-
reerden: ‘Wat me opviel is de toewij-
ding en inzet die u heeft getoond de 
afgelopen jaren. Hoe u mensen in gro-
te nood helpt, elkaar opvangt bij hef-
tige gebeurtenissen en naadloos sa-
menwerkt als het erop aankomt. Het 
is goed om daar uitgebreid bij stil te 
staan.’


Het is tot nu toe gebruikelijk dat 
brandweerlieden na twintig jaar trou-
we dienst een lintje ontvangen. Dat 
gaat echter veranderen zo laat de 
gemeente Renkum weten: vrijwillige 
inzet wordt het belangrijkste criterium 
voor een onderscheiding, niet het 
aantal dienstjaren.

Jan Schut (links) en Herrie Kelderman (midden) voor de brandweerpost in Wolfheze.
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Bent u de opa die altijd graag 
voorlas, maar de kleinkinderen zijn 
alweer te groot? Of ben jij de 
moeder die graag jonge kinderen 
verhalen vertelt? We willen een 
voorlees-lunch starten met men-
sen uit het dorp voor jonge kinde-
ren in het dorp. Een aantal ouders 
heeft al aangegeven dat ze het fijn 
zouden vinden wanneer hun kinderen 
weer voorgelezen zouden worden. En 
we hebben al een voorlees-oma ge-
vonden! Graag komen we in contact 
met nog meer ouders, kinderen en 
voorlezers, zodat we op vrijdagmid-
dag tijdens een lekkere lunch de kin-
deren kunnen voorlezen. Plan is om 
dit in de Heerlijkheid Wolfheze te star-
ten, en het zal niet meer dan een uur 
duren. 

De plannen moeten nog concreet uit-
gewerkt worden. Vind je dit een mooi 
idee, heb je vragen of aanvullingen en 
denk je dat dit iets is voor je kind? 
Neem dan contact op met ons via 
info@heer l i jkheidwolfheze.nl of 
0628459398 


Hartelijke groet, Barbara Schimmer, 
Esther Sikkelerus, Annemiek Nijeboer


Gezocht: opa’s en oma’s voor voorlees-lunch 

Pasen in Wolfheze 

Net als vorige jaren is er in de week voor Pasen met Leef! weer gelegenheid om 
hier in stilte op voor te bereiden. Dit keer doen we dat op Witte Donderdag en 
Goede Vrijdagavond. Welkom van 20.00-20.30 uur in de Heerlijkheid Wolfheze. 
Voor de Paaswake op zaterdag en de Paasviering op zondag sluit Leef! aan bij 
de vieringen in de Opstandingskerk. 


Hieronder de data en tijden van de vieringen rondom Pasen:

9 april Witte Donderdag: 19.00 uur viering Opstandingskerk Pro Persona
9 april Witte Donderdag: stille meditatie; 20.00-20.30, Heerlijkheid Wolfheze
10 april Goede Vrijdag: 15.00 uur viering Opstandingskerk
10 april Goede Vrijdag: stille meditatie; 20.00-20.30, Heerlijkheid Wolfheze
11 april Stille Zaterdag; Paaswake, 20.30 uur Opstandingskerk
12 april Paaszondag Opstandingskerk 10.30 uur Paasviering

CreaCafé; diverse creatieve workshops waaronder:

2 april Paasbloemstuk maken, opgeven via info@leefwolfheze.nl kosten 10 euro
16 en 30 april vilten, vrije inloop
14 mei zwerfkeien schilderen, vrije inloop
11 juni fimokralen maken, vrije inloop
Elke even donderdag  10-12 uur in de Heerlijkheid Wolfheze, 3 euro per keer
info@leef-wolfheze.nl; www.leef-wolfheze.nl
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Op 19 september werd een monu-
ment op de Reijerscamp onthuld ter 
nagedachtenis van de dappere David 
Lord en zijn bemanning. Voor even 
maakten de blaarkoppen plaats voor 
een Britse invasie. Terwijl er geen ein-
de leek te komen aan het lint nade-
rende bezoekers, sneden wij in allerijl 
de zelfgebakken koek in kleinere por-
ties en haalden nog 
meer gallons thee-
water.


Het was een in-
drukwekkende en 
ontroerende cere-
monie en de doe-
delzakspelers waren 
onvergetelijk. Maar 
er was nog iets an-
ders wat indruk 
maakte; de Britse 
bezoekers toonden 
een grote persoonlij-
ke erkentelijkheid naar 
de vrijwilligers toe die 
alleen maar thee en koffie 
stonden te schenken! 


Deze bezoekers vertelden jou in een 
paar woorden hoe erkentelijk ze daar-
voor waren. Heel bijzonder. “Daar 
kunnen we in Nederland nog wat van 
leren” schoot het door mij heen. We 
hadden al het plan om actievelingen 
in Wolfheze te bedanken voor wat zij 
voor het dorp doen en onze Britse 
bezoekers toonden hoe eenvoudig 
dat kon zijn. 

Een paar oprechte en persoonlijke 
woorden, niet namens een organisatie 
maar namens jezelf, daar moesten we 

mee aan de slag, maar hoe? Was het 
mogelijk iets in gang te zetten waar 
bewoners gewoon eens vaker stil 
staan bij de inzet van een medebe-
woner? Uit onderzoek blijkt dat dank-
baarheid tonen zowel de gever als de 
ontvanger gelukkiger maakt. 

En toch gebeurt het zo weinig.

Zo zijn we in actie gekomen... Via 

F a c e b o o k e n 
WhatsApp hebben 
we bewoners ge-
vraagd om namen 
aan te dragen van 
buren die klaar 
staan voor ande-

ren. We hebben een 
a a n t a l p r a c h t i g e 
voorbeelden van bu-
renhulp ontvangen. 
Ook hebben we or-
ganisaties en vereni-
gingen gevraagd om 
namen aan te dragen 
van vrijwilligers. Dat 

leverde deze eerste 
keer nog niet veel respons op. 
Uiteindelijk hebben we vooral 

onze eigen lijst gebruikt van de 
vele bewoners die zich het afgelopen 
jaar via Sterk Wolfheze hadden opge-
geven voor vrijwilligersklussen. 

Dankzij financiële ondersteuning van 
uit het Ontmoetingsbudget 2019 van-
uit Renkum voor Elkaar en hulp van 
Plant en Bloem Davidse konden we 
150 hyacinten kopen en de repro van 
Pro Persona drukte dubbele kaarten. 


We hebben 150 persoonlijke bedank-
jes geschreven en bezorgd.


Stilstaan en bedanken:  
goed voor jezelf, goed voor de ander.
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En de reacties van de ontvangers? 
Blij, verrast, geraakt, ontroerd, het 
was duidelijk dat deze actie bij velen 
een gevoelige snaar had geraakt. Wat 
ook pijnlijk duidelijk werd, was dat 
veel mensen nog nooit echt persoon-
lijk bedankt waren. En de meeste 
mensen vinden het op zijn tijd best 
prettig om te merken dat hun inzet 
voor het dorp en voor anderen gezien 
en gewaardeerd wordt.


We weten niet of de ‘doorgeeffunctie’ 
van de kaart gewerkt heeft. De dub-
bele kaart kon doormidden gescheurd 
worden en doorgegeven worden aan 
iemand die net als de ontvanger óók 
een bedankje verdiende. 

Onze 150 bedankjes waren slechts 
bedoeld als een aanzet. 

We hopen in elk geval dat deze actie 
bewoners en organisaties stimuleert 
om zelf ook wat vaker stil te staan bij 
wat iemand in je omgeving doet en 
betekent voor anderen. 

Dank je wel.


Sterk Wolfheze,

Ellen Ninaber


Wie denkt en doet mee in het groene team van Wolfheze? 

‘Bijenvriendelijke’ gemeente Renkum steunt initiatieven t.b.v. de biodiversiteit, 

b.v. bijen, vlinders, insecten.  Samen extra kleur en fleur in je straat creëren met 
wat meer bloemen of ander groen maakt het wonen en samenleven nog fijner 
in ons dorp.


Mogelijk kan het tevens de opmars van de eikenprocessierups tegengaan!

Wie wil er meedenken over een goed plan en helpen dit tevens te realiseren? 

Mail dan naar: gerrieneijland@hotmail.com 




Vlakbij het dorpsplein kán dit jaar al 
een bibliotheek staan waar het bruist 
van de gezelligheid. Kinderen komen 
er om voorgelezen te 
worden, de leesclub 
treft elkaar daar, er 
worden spelletjes ge-
daan, kranten gelezen, 
koffie gedronken en   
boeken geruild.

 

Dit is geen toekomst-
muziek. Soms komt er 
een kans voorbij die je 
gewoon moet grijpen. 
In dit geval bestaat die kans uit een 
leegstaande ruimte die uitermate ge-
schikt is om onze bibliotheek een 
aantal jaren onder te brengen.


Vorig jaar hebben we de bibliotheek 
uit de Burcht gered door de collectie 
over te brengen naar een opslag op 
het terrein van Pro Persona. 100 do-
zen boeken en meerdere boekenkas-
ten staan te wachten op een nieuw 
onderkomen. De hoop bestond dat 
Pro Persona dit zou overnemen voor 
gezamenlijk gebruik met het dorp. 
Daar ontbreekt momenteel mens-
kracht en een geschikte locatie voor. 
Maar…. wel staan er aan het begin 
van het terrein (“de Pleinen”) een aan-
tal gebouwen die momenteel leeg-
staan en waar de komende jaren in 
verband met de ondertunneling van 
het spoor niets mee zal gebeuren. Een 
huiskamer met een pantry en toilet en 
met openslaande deuren naar het 
dorpsplein: dé gedroomde plek voor 
onze bibliotheek ! 


Pro Persona staat open voor een 
goed plan. Als je de ruimte ziet, 


springen de ideeën spontaan om-
hoog. Flexplekken, pop-up winkel, 
expositieruimtes… maar dat terzijde.


Wat kunnen we als be-
woners met elkaar en 
met hulp van cliënten 
van Pro Persona reali-
seren?

Word je ook enthousi-
ast bij de gedachte 
aan zo’n gezellige plek 
vol verhalen? 

Of de b ib l io theek 
opengaat voor een 

paar uur per week of een ambitieus 
programma aanbiedt, hangt helemaal 
af van wat we zelf zien zitten. Maar 
ook de grootste reis begint met het 
zetten van de eerste stap: laat weten 
of het idee je aanspreekt en deel je 
ideeën.

Stuur je naam, mailadres en telefoon-
nummer naar ellenninaber@gmail.com 
en je ontvangt zo snel mogelijk een 
uitnodiging voor een bijeenkomst in 
de week van 30 maart om samen 
plannen uit te werken voor bibliotheek 
2.0.

En als er onverhoopt toch niet vol-
doende animo is om met een groepje 
mensen samen een bibliotheekvoor-
ziening te beheren? Dan staat er bin-
nenkort een prachtige collectie boe-
ken en kasten op marktplaats.


Ellen Ninaber


PS Wat die ruilkast betreft: er staat er 
ook al eentje in de Heerlijkheid waar 
op vrijdagochtend een gezellige koffie 
inloop is.


Bibliotheek 2.0 in Wolfheze?
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In de jaren 1990, 2000, 2010 werd 
door de lokale en regionale bevolking 
veel gebruik gemaakt van onze voet-
ballocatie en was het ledenaantal 
groot.  

De laatste jaren zien we echter, dat 
vooral jongeren niet meer zo vanzelf-
sprekend als vroeger kiezen voor 
voetbal als vrijetijdssport. Dat bete-
kent dat geleidelijk aan van een inten-
sief sportgebruik van ons sportpark 
geen sprake meer is. 

Door deze ontwikkeling zijn wij als 
bestuur van mening, dat ons sport-
complex veel te weinig gebruikt en 
ook veel te weinig ingezet wordt voor 
de lokale en regionale bevolking. 

Transitie van voetbalclub naar 
Sport- & Outdoorpark Wodanseck 
en samenwerking met andere or-
ganisaties 
We hebben de afgelopen maanden 
niet stilgezeten. 

Je toekomstvisie verwoorden is één, 
maar uitvoering hieraan geven is weer 
een tweede. We hebben het niet gela-
ten bij plannen, we zijn concreet aan 
het werk gegaan. Dat betekent con-
creet: de omvorming van een voetbal-
club naar een Sport- & Outdoorpark, 
waarbij diverse sporten op ons park 
zullen plaatsvinden, waaronder voet-
bal. 


Deze transitie houdt ook in, dat onze 
vereniging zal worden omgevormd 
naar een Omnivereniging, waarbij te-
vens onze naam zal veranderen in 
Sport- & Outdoorpark Wodanseck.  

We hebben een begin gemaakt met 
ons terrein te herindelen voor diverse 
aanvullende sporten. 

Het trainingsveld is inmiddels al her-
ingericht in een lasergameveld door 
ons Zapteam Outdoor, een samen-
werkingspartner van Wodanseck. En 
inmiddels wordt er al gespeeld door 
kinderen en volwassenen.


Uitnodiging 
Bent u geïnteresseerd, heeft u aanvul-
lende ideeën of wilt u als (sport)orga-
nisatie of particulier meedenken of 
wellicht meedoen? Alles en iedereen 
is welkom om onze plannen concreet 
mede vorm te geven. 

Laat het weten. U kunt mij bereiken 
per mail of telefoon: 

voorzitter@wodanseck.nl of 

06 30 98 4234. 


Sport- & Outdoorpark Wodanseck: 
een brede sportaccommodatie voor 
alle doelgroepen, jong en oud, voor 
mensen met of zonder beperkin-
gen. 

SV Wodanseck: een nieuwe weg 
Door: Peter Paul Cornielje, voorzitter SV Wodanseck
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Zes gravelbanen hebben ze: genoeg 
speelruimte voor wel 600 leden, meer 
dan genoeg voor het huidige aantal 
van 150 leden. Wat zou het leuk zijn 
als de club weer gaat groeien.


Reden om een interview te hebben 
met Chris van Maanen en Daan 
Moerman van Tennisvereniging De 
Slenk aan de Duitsekampweg 43 in 
Wolfheze. Chris is sinds 2 jaar voorzit-
ter van de club; Daan is al zo’n 20 jaar 
lid en actief in de Technische 
commissie volwassenen.


Voor elk niveau en type 
speler is ruimte op De 
Slenk. Je kan recrea-
tief een balletje slaan 
en je kan op hoger 
niveau competit ie 
spelen. Je hoeft geen 
22 mensen samen te 
brengen om je sport uit 
te oefenen, sterker zelfs: 
kom alleen naar de club en er 
is altijd wel iemand om mee te spelen. 
Er worden toernooien georganiseerd 
en er zijn door het jaar heen meerdere 
activiteiten. 


Zo is er maandelijks een bitterballen-
toss: de rackets van alle deelnemers 
liggen op een stapel, daar worden 
tweetallen uitgetrokken en alle ni-
veaus spelen vervolgens door elkaar: 
het gaat om het spelen en de gezel-
ligheid en het is een leuke manier om 
snel nieuwe mensen te leren kennen.  

De afgelopen tijd werden verschillen-
de activiteiten georganiseerd: de 
“bibberweken”, een vrijwilligers-be-
dankavond, de nieuwjaarsborrel met 

clubquiz. Alle activiteiten werden heel 
druk bezocht en ieder jaar komen er 
meer clubleden op af.

En voor de komende tijd staat een 
aantal activiteiten op de agenda zoals 
de bitterballentoss (iedere eerste zon-
dagmiddag in de maand), EK voetbal-
kijken en een familiedag / open dag 
op zondag 19 april.

Het woord “verenigingsgevoel” is het 
meest gehoorde woord tijdens dit in-
terview. Niet voor niets: dit is waar de 

vereniging voor staat, wat ze wil-
len uitdragen en waar ze 

nieuwe leden mee hopen 
te werven. Dat vereni-
gingsgevoel komt ook 

tot uitdrukking in veel 
zaken rond het ten-
nissen zelf. Tot en 
met het (vrijwill ig) 

klussen in en rond het 
clubhuis. Het clubhuis 

is ook een prima plek om 
even een terrasje te pakken 

en om na het spelen te blijven 
hangen. Het gaat immers om het ple-
zier vóór, tijdens en na het sporten!


Informatie kan je vinden op:

www.tvdeslenk.nl of bij Chris van 
Maanen (voorzitter@tvdeslenk.nl), 
aanmelden kan bij ledenadministra-
tie@tvdeslenk.nl 


Maar….. 

nóg leuker is het om naar de 

FAMILIEDAG / OPEN DAG te komen 

op zondagochtend 19 april vanaf 
10:00 uur! Iedereen is welkom om te 
komen kijken, kennis te maken en 
mee te doen.

De Slenk: een tennisclub met een rijk verenigingsleven
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Ondersteuning bij fysieke klachten, 
spanningsklachten en persoonlijke ontwikkeling 
 
Heb je al van alles geprobeerd? Wil jij je weer vitaal voelen?  
 
Vanuit holistische visie en complementaire behandelmethodes wordt jouw 
zelf-genezend vermogen geactiveerd. Jouw weg naar een gezond en vitaal 
leven! 
 
Breng jezelf in beweging! 
Stap in je beste Zelf! 

Stem Je Zelf!  
 
Praktijk voor Natuurgeneeskunde 
Wolfhezerweg 120-32 
6874 AW Wolfheze 
06-15423808 
www.stemjezelf.nl 

Ondersteuning bij fysieke klachten, 
spanningsklachten en persoonlijke ontwikkeling

Heb je al van alles geprobeerd?  Wil jij je weer vitaal voelen?

Vanuit holistische visie en complementaire behandelmethodes wordt jouw 
zelf-genezend vermogen geactiveerd. Jouw weg naar een gezond en vitaal 
leven!

Breng jezelf in beweging!
Stap in je beste Zelf!

Stem Je Zelf!

Praktijk voor Natuurgeneeskunde
Wolfhezerweg 120-32
6874 AW Wolfheze
06-15423808
www.stemjezelf.nl
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We zijn dit schooljaar gestart met 8 
kinderen in onze klas, inmiddels zijn er 
13.


Juf Sjanie en juf Anne zijn er op ver-
schillende dagen.

We werken in een fijn groot lokaal en 
leren van en met elkaar. 

Er zijn thema-hoeken waarin gespeeld 
kan worden. Denk aan een dokters-
kamer met apotheek, bouw-, schrijf 
en rekenhoek


We starten elke dag met een inloop, 
waarbij groep 2 met een taak begint 


en groep 1 de ene keer zelf mag kie-
zen en een andere keer ook een taak 
krijgt.


Daarna gaan we gezamenlijk in de 
kring en doen we de dagopening, 

verzetten we de dagkalender en kijken 
we wat voor weer het is. 

De hulpjes mogen voor al deze dingen 
kaartjes ophangen.


Veel reken- en taalspelletjes doen we 
met zijn allen in de kring. Een jonger 
kind kan hier al wat dingetjes van mee 
pikken. In kleine kringen werken we 
met doelen op eigen niveau. 


Bij goed weer doen we buiten een taal 
of rekenspel. De kinderen maken een 
aantal verplichte werkjes per week. 

Hierbij werkt iedereen op zijn/haar ei-
gen niveau. 

En natuurlijk ziet u ons, als het weer 
het toelaat, elke dag heerlijk spelen 
op ons mooie plein.


Kinderen en leerkrachten van groep 1 
en 2.


Hallo, wij zijn groep 1/2 van de Prinses Beatrixschool. 
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U heeft eerder kunnen lezen over de 
kinderopvang, de nieuwe directeur. 
Ditmaal komen twee enthousiaste ou-
ders aan het woord om hun ervarin-
gen over de Beatrix school en Kind-
centrum (KC) De Sterren te delen. 


Wim van der Post heeft 2 kinderen, 
Lieke en Willem op de basisschool in 
Wolfheze zitten. Na de verhuizing uit 
Den Haag een aantal jaren terug, is 
het schooltje gelegen zo midden in de 
bossen een positieve verassing. Wim 
ervaart de school als een veilig thuis 
voor zijn kinderen, de lijntjes met de 
leerkrachten zijn kort. De leerkrachten 
kennen alle kinderen bij naam, leerlin-
gen uit groep 7&8 lezen de kleineren 
voor en allen spelen met elkaar op het 
schoolplein. 

Julia Donkers, moeder van Lot en 
Puck bevestigt dit beeld. De klein-
schaligheid en het positieve pedago-
gisch klimaat is wat deze school zo 
kenmerkt. Het inpandige KC de Ster-
ren heeft Julia ook als zeer positief 
ervaren. De kleintjes zijn al vertrouwd 
geraakt op deze plek door bv het ge-
zamenlijk buiten spelen met de kleu-
ters waardoor de start van de school-
carrière voor de peutertjes soepel ver-
loopt. 


De kleine, hechte school nodigt uit 
een helpende hand toe te steken. Ei-
genlijk dragen de meeste ouders wel 
iets bij, van ondersteuning bij een 
crea-ochtend, vervoer of het doen van 
de was  van school. Het getuigt van 
een betrokkenheid, een resultaat om 
trots op te zijn!

Tegelijkertijd, is het ook nodig om de 
werkdruk van de leerkrachten te ver-
lichten! Grote waardering voor de 
leerkracht met combinatieklas en dan 

ook nog eens drie onderwijs niveau’s 
voor de leerlingen! De werkdruk en de 
krappe arbeidsmarkt blijft helaas ook 
niet onopgemerkt op de Beatrix 
school. 


Wim en Julia nemen beide zitting in 
de Medezeggenschapsraad (MR) van 
de school. Deze raad heeft een klank-
bordrol en praat mee over het beleid 
van het schoolbestuur dat voor alle 
scholen geldt. Ook actuele vraagstuk-
ken rondom bezetting worden in de 
MR besproken. Julia en Wim hebben 
meegedacht hoe de functie van Mar-
tine, de nieuwe directeur voor twee 
locaties, verder te verbeteren. 

Het zoeken naar een locatie manager 
voor Wolfheze blijkt de oplossing voor 
de toekomst en wordt op dit moment 
geworven. 

Ook wordt er door school actief ge-
zocht naar een beheerder voor de 
gymzaal die in eigendom van de 
school is gekomen. Met professioneel 
beheer kunnen er meer activiteiten 
ontplooid worden in de ruimte ten be-
hoeve van ons dorp. 


Bijzonder en fijn hoe een klein dorp 
als Wolfheze zo’n school heeft. Laten 
we dat koesteren met elkaar! 

Ode aan Alette die daar de basis voor 
gelegd heeft!


Ouders aan het woord
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Op zondagmiddag 16 februari jl. was
het weer zover: Winter Wine Wolfhe-
ze, editie 2020.

Dit volgt hetzelfde principe als bij het 
Running Dinner; elke deelnemer ver-
zorgt een voor- hoofd of nagerecht. 
De resterende gangen gebruik je bij 
andere deelnemers.

Echter bij Winter Wine serveer je geen 
gang maar een hapje en een drankje. 


Met 42 aanmeldingen konden we be-
ginnen met het maken van de inde-
ling. Dat is geen sinecure! Niet alleen 
moeten de deelnemers over drie 
‘toast’s’ verdeeld worden, waarbij elke 
deelnemend stel zelf een keer gast-
heer/vrouw is, ook moet voorkomen 
worden dat deelnemers elkaar bij een 
volgende toast weer tegenkomen. 

Na drie middagen ploeteren, schuiven 
en vele kopjes thee, is het eindelijk 
gelukt. En dan maar hopen dat er 
geen afmelding komen, want dan 
moet de hele indeling opnieuw…


Dit gebeurde gelukkig niet en toen het 
gezelschap compleet was, ontving 
iedere deelnemer een envelop met 
zijn of haar route voor de middag. Na 
het aperitief, aangeboden door Wijn-
koperij Henri Bloem én een lekkere 
amuse van De Tijd, waaiert iedereen 
rond kwart voor vier uit naar het adres 
van zijn/haar eerste toast.


Na de tweede wissel was het donker 
geworden en regende het. De wind 
gierde door de straten, maar binnen 
was het super gezellig door Winter 
Wine Wolfheze!


Wederom een geslaagde middag en 
voor de organisatoren zeker voor her-
haling vatbaar!


Helga en Rens 

Winter Wine Wolfheze
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Wij, als blusgroep Wolfheze, willen 
ons graag even aan jullie voorstellen. 
Wij zijn een groep van veertien vrijwil-
ligers, die 24 uur per dag paraat staan 
om de (brand)veiligheid in Wolfheze 
en omgeving te waarborgen.

Zoals de meesten van 
jullie wel bekend, be-
vindt onze post zich, 
nu nog, bij het station.

De werkzaamheden 
die wij als groep voor-
namelijk uitvoeren, be-
staat uit brandbestrij-
ding en hulpverlening 
b i j ongeva l l en en 
(storm) schade.


Vanaf maart dit jaar zal 
onze groep ook opge-
roepen worden voor 
assistentie bij reanima-
ties. Daarnaast oefe-
nen wij wekelijks om 
onze vaardigheden op 
peil te houden en onze 
werkzaamheden goed 
getraind uit te kunnen blijven voeren.


Om als groep te kunnen blijven be-
staan zijn wij actief op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers, die het als een 
uitdaging zien om samen met ons het 
brandweerwerk uit te voeren!


Wist u dat…


Er in januari dit jaar 
twee personen van 
onze groep Ko-
ninklijk zijn onder-
scheiden?

Er momenteel vier 
personen in oplei-
ding tot brand-
wacht zijn?

De blusgroep ge-
middeld wekelijks 
uitrukt voor serieu-
ze incidenten?

Mocht dit artikel 
jouw interesse in 
b r a n d w e e r w e r k 
gewekt hebben? 
Neem dan contact 
op met: Rieneke 

Kamphuis, 06-12097528

Brandweer Wolfheze zoekt vrijwilligers! 
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Sinds vorig jaar is Wolfheze een 
dorpssmederij rijk! Omdat dat lang 
niet iedereen zal zijn opgevallen be-
sloot uw redacteur daar langs te 
gaan. Daar trof ik Reinier Hoving van 
Smederij Reinier Hoving. 


Hoe ben je hier in Wolfheze terechtge-
komen? Ik woon al zeven jaar in 
Doorwerth en had al die tijd een am-
bachtelijke smederij in Harderwijk. Ik 
reed dus vrijwel dagelijks over de 
Wolfhezerweg langs de voormalige 
kippenboerderij van Rotshuizen. Iede-
re keer als ik die grote schuur zag 
droomde ik ervan om daar een sme-
derij te beginnen. 


Waar ben je als zelfstandige smid be-
gonnen? In Harderwijk – vlakbij waar 
ik opgegroeid ben – was een oude 
scheepswerf met smederij uit 1911. 
Sinds 1970 lag dat bedrijf stil en rond 
2005 hebben nieuwe eigenaren de 
smederij in ere hersteld en kon er 
weer gewerkt worden. In 2008 ben ik 
daar begonnen en nu zit daar een 
leerling van mij die er een paar keer 
per week aan het werk is.


Wat maak je hier zoal? Al het smeed-
werk behalve hoefijzers… Laswerk 
doe ik incidenteel maar geen groot 
constructiewerk. Wat dat betreft heb 
ik een goede samenwerking met 
smederij Sven in Oosterbeek – zij zijn 
meer een moderne smederij en doen 
wel meer constructiewerk en dergelij-
ke, waar ik meer het ouderwetse werk 
doe met kolenvuur. In feite vullen wij 
elkaar perfect aan. Soms schakelt 
Sven mij in, soms omgekeerd.


Hoe ben je smid geworden? Als klein 
jochie stookte ik graag vuurtjes op het 
erf van mijn grootouders die akker-
bouwers in de polder waren. Toen ik 
een jaar of twaalf was suggereerde 
iemand om eens een stuk ijzer gloei-
end heet te stoken en er op te slaan. 
Dat sprak mij wel aan. Vervolgens ben 
ik bij een oude smid in de leer gegaan 
en daarna bij nog een andere smid. 
Vervolgens ben ik lid geworden van 
het gilde en op gegeven moment ook 
docent. En sinds vorig jaar mag ik mij 
ook “ Meestersmid”  noemen.


Volgens mij heb je ook nog iets anders 
gestudeerd… Dat klopt – ik heb ar-
beids- & organisatie psychologie ge-
studeerd en geef af en toe coaching 
en training waarbij het smeden als 
werkvorm gebruikt wordt. Ik doe dat 
als freelancer 4 à 5 keer per jaar. 
Daarnaast geef ik cursussen en work-
shops smeden. Ik heb hier 6 vuur-
plaatsen met 6 aambeelden, dus ik 
kan 6 man tegelijkertijd laten smeden. 
Bij uitjes of feestjes kan ik tot 12 man 
leuk bezighouden.

Daarnaast ben ik een officieel leerbe-
drijf SBB en heb ik af en toe een sta-
giair, maar meestal werk ik alleen.


In september organiseer ik een open 
dag voor iedereen die wel eens een 
smederij in bedrijf wil zien. Voor wie 
voor die tijd al iets meer wil weten: 
www.sterksmeedwerk.nl


Kees Koek
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Ongeveer 12 jaar geleden hebben drie 
Wolfhezenaren de Stichting Vrienden 
van de Klaproos opgericht. Het doel 
van deze vriendengroep was en is 
nog steeds fondsen te werven om de 
voorstellingen van het Openlucht the-
ater De Klaproos op het terrein van 
Pro Persona mogelijk te blijven ma-
ken.


In dit prachtige theater worden in de 
zomermaanden op zes zondagmid-
dagen afwisselende voorstellingen 
gehouden voor de bewoners van Pro 
Persona maar ook voor alle inwoners 
van Wolfheze en de omgeving.


Door een financiële bijdrage van deze 
Stichting is het mogelijk de wat duur-
dere voorstellingen mede mogelijk te 
maken. Inmiddels heeft de Stichting 
een vaste groep ‘vrienden’ die jaarlijks 
een klein bedrag doneren, tijdens de 
voorstellingen wordt een collecte ge-
houden. Alle voorstellingen zijn gratis, 
maar toch worden de kosten van de 
voorstellingen en alles wat erbij komt 
kijken steeds hoger. Daarnaast heb-
ben de Vrienden van de Klaproos ge-
zorgd voor de aankoop van parasols 
en de grote tarp die bij mooi 

zomerweer voor schaduw op de tri-
bune zorgt.


De penningmeester is verantwoorde-
lijk om de ingekomen bedragen te re-
gistreren, de collectegelden bij de 
bank te deponeren en een aantal be-
talingen te verrichten. De verantwoor-
delijkheid voor de totale organisatie 
en planning wordt door het personeel 
van Pro Persona geregeld, uiteraard in 
nauw overleg met de Vrienden van de 
Klaproos. Een keer per jaar wordt een 
financieel overzicht gemaakt om te 
bepalen wat er mogelijk is in het vol-
gende jaar.


Het is niet noodzakelijk dat de drie 
bestuursleden bij alle zes voorstellin-
gen aanwezig zijn, er wordt een roos-
ter opgesteld met een groep vrijwilli-
gers die hand- en spandiensten ver-
richt.


Mocht u belangstelling hebben voor 
deze functie kunt u contact opnemen 
met:

Martin de Graaff

Mail: ml.degraaff@gmail.com

Tel: 06 53388604


De Stichting Vrienden van de Klaproos zoekt penningmeester.
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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

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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Zing dan met ons mee.  Wij zijn koor 
Harmony en wij nodigen jou uit om 
een aantal keer vrijblijvend met ons 
mee te zingen en samen met ons op 3 
juni op te treden.  

Wij zijn een leuk, gezellig en vooral 
enthousiast koor dat iedere woens-
dagavond van 20.00 tot 22.00 uur oe-
fent onder de bezielende leiding van 
onze dirigente Jose Brands. 

Het repertoire is veelzijdig en voor elk 
wat wils. Wanneer het je bevalt willen 
we je daarna graag verwelkomen als 
lid van ons koor, maar zo niet, dan 
even goede vrienden en heb je in ie-
der geval een leuke tijd gehad. 


Wanneer het je leuk lijkt om te zingen 
maar je denkt dat je niet kan zingen 
ben je toch van harte welkom om te 
kijken of je aanname wel klopt. 

Iedereen kan zingen en zingen is goed 
voor je gezondheid, dat heeft hersen-
onderzoek inmiddels wel uitgewezen. 
Dus doe jezelf en ons een plezier en 
kom op woensdagavond langs om 
kennis met ons te maken. 


Het adres is: Het Schild (bij de ingang 
rechtdoor en dan naar links, maar 
meestal staat er wel iemand van het 
koor bij de ingang om je te verwelko-
men), Wolfhezerweg 101 in Wolfheze. 

Het optreden is op 3 juni om 19.30 
uur in Het Schild. 

Voor meer info: 026-3793327 

Noortje Gihaux


Graag tot ziens

Koor Harmony


KAN JIJ ZINGEN?



34



35

Aan de kunstroute 2020 zullen 66 
kunstenaars uit de gemeente Renkum 
deelnemen en hun werk laten zien op 
ca. 25 locaties in de zes dorpen van 
onze gemeente. Omdat veel kunste-
naars te kennen hebben gegeven dat 
zij graag gezamenlijk willen exposeren 
is er door het bestuur gezocht naar 
locaties waar ruimte is voor meerdere 
exposanten. En dat is gelukt! Ook 
voor de bezoekers is dat prettig.   

En natuurlijk krijgt de kinderkunst 
(leerlingen lagere scholen in de ge-
meente) ook dit jaar weer een plek. 


De Kunstroute 2020 vindt plaats op 
zaterdag 6 en zondag 7 juni. De offici-
ële opening is op donderdag 28 mei in 
het gemeentehuis te Oosterbeek. 

De Kunstroute heeft zich in een nieuw 
jasje gestoken door vanaf nu een 
nieuw logo te gebruiken. Ook nieuw is 
dat alle deelnemers worden verzocht 
om één werk aan het thema land-
schap te wijden. Daarmee wordt aan-
gesloten op  de unieke omgeving van 
de gemeente Renkum die kunste-
naars in het begin van de vorige eeuw 
al inspireerden om hier te komen 
schilderen.  


AaAaan nn dededed kkkununununu tstststroroututu e e 2002020 zzulullelen 66666666 
kukkunsnsnsn teeeet naanaaaarararsss uiuiuuiu t t t dedededde ggememeeeeentn e e ReRenkkkumumumm 
deded elelelneememm n n n enenenen hhunununun werk k laaateen n ziziene ooopp pp
caa. 25 llococcatataa ieies iin de e e ee zezezezeesss dooddodorppeneneneen vvvananaaa  
ono ze gemeentnn e. OOOOOmdmdmdmdmdatat vvvvveeeeeel kukukuukunsstete---
nanan ars tte kennnnnenn heeeeebbbbbbbbbbeneneeen gggggegeggggevevvvveneneee ddaatatata  
zij graag geg zameeeeenlllnlnlijk wwwiwiwilllllllllenn eeeeexpxppxpxposososososerenenenenen 
is er r dooroo hhetet bbestuur geze ocht naar 
locaties waar ruuimmmteteetete iisss vovovovovoororororor mmmmmeeeeeeee rderereee ee 
exposantenn... EnE dddaaaaat iiisss ss gegegegegeluluuuktkt!!!!! OoOOook
vovoor de beeeeezzzoekers iis dddddat preeettttttttttigigigig....  
En natuuuu rlijk krijgttt dddddeee e e kikikikikindndderkunssssst
(leerlingeeeeeen lagere ssssscchcc olen in ded  ge--
meente) ooooooook kkkk dit jajajajajaaaaraa  weer eeeennn plplpleke . 

DDeDe KKununsstrroutee 20202  vindt pplaats s s opop
zazaateterrddagag 66 eenn zozondagg 7 juni. DDe ooffiffiffifficicc --
ëlëële e e opopopenene inngg iss oooppp doonnderdag 282 meieieiei iiinn
heeehett t t ggeeemememeenenenteteehhhuiss tttte e Oosterrbebeeke .
DDDDeD KKKunununnststststrororr utututu ee heeeeft zichh iinn eee n nieuw
jajajajaasjsje e e gegegeg ststststookokokokennnne ddddooooooo r r vav naf f nu een
ninieueuww www loloogogogo tte ee gegegebrbrbruiuuiuiuikekekeken.n.n.n.n OOokk nieuw is
dadadadd t tt tt aalleleeee dddeeeeeeeeelnlnlnlnlnemememememers wordddden verzocht
oooom éénénénénén wwwwweeeererk k k aan het thhhhemma land-
scscscscchahahah p tee wwwwwijijjjjdededededen.n  Daarmee wordt aan-
geslslllotototototenennenen oooppp pp dddde ee e unieke ommmmgm eving van
de gggggemmmeeeeeee ntntntte eee ReReReReRenknknknknkumummumum die kunste-
nanaaaaaarararsss in hhhetet bbbeggininin vvanan de vorige eeuw
lalal iiinsnsnss ipipipirereererdedd n omom hhhieieer te komen

scscschihihildldldereereen.  

Kunstroute 2020 

Een fantastisch initiatief. Binnenkort 
opent direct naast het station aan Pa-
rallelweg nummer 3 een kinderzwerf-
boekstation “in de Pipowagen”. Het 
wordt een plek waar kinderen kunnen 
snuffelen tussen de zwerfboeken om 
ze mee te nemen en te lezen.


Voor dit initiatief wordt nog gezocht 
naar kinderboeken; bestemd voor 
kinderen t/m 14 jaar; de boeken moet 
er nog aantrekkelijk uitzien en het 
liefst redelijk recent (van na 2001) of 
tijdloos (bijvoorbeeld Pluk van de Pet-
teflet).


Help mee om kinderen te laten lezen 
en plezier te beleven aan hun boek! 
Geef jouw oude kinderboek een zwer-
vend bestaan.
Boeken zijn in te leveren “in de Pipo-
wagen”, Parallelweg 3 in Wolfheze.
Alvast bedankt ook namens de kinde-
ren.
Meer informatie op: 

www.kinderzwerfboek.nl

Kinderzwerfboek Pipowagen in het dorp: kinderboeken gezocht
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De Protestantse Gemeente Ooster-
beek-Wolfheze organiseert door het 
jaar heen zowel in Oosterbeek als ook 
in Wolfheze verschillende activiteiten. 


Activiteiten die open staan voor ieder-
een die belangstelling heeft. 
Wilt u goed op de hoogte blijven van 
wat er allemaal in en vanuit de Protes-
tantse Gemeente gebeurt, kijk dan 
regelmatig op www.pkn-oosterbeek-
wolfheze.nl. Daar vindt u de meest 
actuele gegevens. Op de homepage 
staan nieuwsitem en in de agenda 
vindt u alle activiteiten.

Activiteiten
Elke 2e vrijdag van de maand is er van 
14.00 – 16.00 uur een Bijbelkring in ’t 
Schild te Wolfheze. De komende 
maanden is dat op 13 maart en 10 
april.
Contactpersoon: ds. O. van der Veen, 
tel. 339144

Elke 4e woensdag van de maand is er 
van 14.30 – 16.30 uur een Koffie/
Theemiddag in ’t Schild te Wolfheze. 
De komende maanden is dat op 25 
maart, 22 april en 27 mei.

Contactpersoon: 

Geri Vonk, tel. 3890316

Eén keer per maand is er op zondag-
avond om 19.00 uur een kerkdienst in 
’t Schild. 

De komende maanden is dat op 

1 maart om 19.00 uur met als voor-
ganger mevr. Roelien Touwen, 

5 april om 19.00 met ds. Irene Buil-
tjes, 

3 mei om 19.00  met ds. O. van der 
Veen, 

7 juni om 19.00 uur met ds. Petra 
Doorn met een viering van de Maaltijd 
van de Heer…

Op Stille Zaterdag 11 april is er een 
Paaswake in samenwerking met de 
geestelijke verzorging van Pro Perso-
na om 20.30 uur in de Opstandings-
kerk


Wilt u meer weten,  neem dan contact 
op met:

dhr. Willem Merkens, tel. 4821639
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In de vorige Wolfskreet stond vermeld 
dat de Gallowayrunderen en de 

Konikpaarden op de Johannahoeve 
plaats gaan maken voor edelherten. 


Ondertussen zijn de runderen en de 
paarden deze winter weggehaald en 
de afrastering is waarschijnlijk bij het 
verschijnen van deze Wolfskreet ver-
wijderd. 

En nu is het wachten op de edelher-
ten; ze zijn al gesignaleerd op onze 
Johannahoeve!


Nina Kreisler en Bart Castelein, bos-
wachters van Arnhem nemen jullie op 
zaterdag 6 juni graag mee om een 
kijkje te nemen op de Johannahoeve. 


Niet alleen de edelherten in het ge-
bied zijn bijzonder, ook het bosgebied 
zelf heeft veel geheimen. De bos-
wachters vertellen over de laatste 
ontwikkelingen en leuke weetjes over 
het gebied en laten u een kijkje nemen 
in het werk waar zij dagelijks mee be-
zig zijn. 


Op zaterdagochtend  
6 juni om 10:30 uur  

verzamelen we op  
camping Lindenhof. 

Iedere grote en kleine wandelaar is 
van harte welkom! 

Wandeling met de boswachter op de Johannahoeve op 6 juni
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Babs Heerschop is welzijnswerker in 
de gemeente Renkum. Zij was vrijdag 
14 februari op bezoek bij KoffiePlus in 
de Heerlijkheid Wolfheze. Ze vertelde 
dat er een nieuw project start, om 
mensen die een klein zetje in de rug 
nodig hebben om mee te doen in de 
samenleving, te helpen. Daarvoor zijn 
ze op zoek naar bruggenbouwers. 
Mensen die even een tijdje met ie-
mand oplopen. Bijvoorbeeld een al-
leenstaande oudere, een pas ge-
scheiden jonge moeder, iemand die 
net uit het ziekenhuis komt na lange 
tijd, vluchtelingen die nog niet goed 
Nederlands spreken, jongeren zonder 
werk, of wat dan ook. Bruggenbou-
wen gaat dus over het ondersteunen 
van mensen bij het leggen van con-
tacten met anderen uit hun omgeving, 
in hele gewone situaties. Bruggen-
bouwen gaat over samenléven. 


De aanwezige Wolfhezenaren waren 
enthousiast en een aantal van hen 
overweegt direct zich aan te melden 
voor de cursus van twee ochtenden 
om officieel ‘bruggenbouwer’ te wor-
den. Iemand anders gaf aan dat dit in 
Wolfheze toch helemaal niet nodig 
was. Ga gewoon naar Koffieplus, dan 
zijn er vanzelf wel mensen die je ver-
der willen helpen. Een mooi compli-
ment, maar juist daar wringt vaak ook 
de schoen. Er kunnen allerlei drem-
pels liggen, die alleen moeilijk te ne-
men zijn. Wil je meer weten dan kan je 
contact opnemen met Babs Heer-
schop van Renkum voor Elkaar 
b.heerschop@renkumvoorelkaar.nu of

met Annemiek Nijeboer 
annemiek@leef-wolfheze.nl.


Bruggenbouwers gezocht
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Ze woonden in Zoutelande met haar 
frisse zeelucht en vriendelijke Zeeu-
wen. Maar… beiden vonden dat ze de 
kinderen te weinig zagen én Hans had 
zijn doel bereikt met zijn werk. Dat 
waren de redenen dat Donya 
Martin(60) en Hans Feenstra(63) op 
zoek gingen naar een huis in omge-
ving Arnhem. Donya was nog niet uit 
gewerkt maar was juist bezig met het 
opzetten van haar praktijk “Stem Je-
zelf”. Toen zij een huis mét een prak-
tijkruimte in het Hazeleger tegen 
kwamen, wat zij besloten te kopen. 
Hun nieuwe huis is de voormalige 
woning van makelaar Van Ede, die 
daar kantoor aan huis had voordat hij 
het pand bij het station liet bouwen.


 

Tijdens de verbouwing van een klein 
half jaar was het heftig: beiden een 
fulltime baan, in de weekenden klus-
sen met verblijf in een leeg huis. Dat 
werd kamperen in de tuin en veel uit 
eten! Per juni 2019 was alles afgerond 
in Zeeland, geniet Hans van de dagen 
thuis en begint Donya met de voort-
zetting van haar praktijk “Stem 
Jezelf”. 

Zij is ooit begonnen als logopediste 
en heeft dit uitgebreid naar de natuur-
geneeskunde op diverse vlakken. 
Haar aanpak is gericht op het aanzet-
ten van het zelfhelende vermogen van 

je lichaam. Met de overtuiging dat zij 
ook hier vele mensen kan helpen ‘be-
ter gestemd te zijn’, gaat zij ervoor om 
hier naamsbekendheid en voeten aan 
de (bos)grond te krijgen. 

Als hobby zingt zij graag en treedt ze 
af en toe op als solo jazz-zangeres!


Hans heeft pedagogiek en onderwijs-
kunde gestudeerd en was adviseur 
voor projecten met maatschappelijke 
issues. De laatste zes jaar van zijn 
werkzame leven was hij directeur van 
de Sociale Dienst, sociale werkplaats 
en sociale kredietbank op Walcheren 
waar hij zich enorm inzette voor meer 
werkscholing aan uitkeringsgerech-
tigden. Daardoor werd Walcheren in 

2018 het gebied met 
de beste Dienst in 
het land. 

Er was een zeilboot 
om de Zeeuwse wa-
teren te verkennen 
én te onderhouden. 
De boot is ingeruild 
voor een opknap-
huis in Frankrijk, dus 
Hans klust graag! 


Beiden hebben al jaren in/om Arnhem 
gewoond en vinden weinig veranderd 
in de tien jaren dat ze weg waren. 
Destijds verhuisden zij naar Zeeland 
om dichter bij de kust te wonen. De 
eerste vijf jaar in Middelburg, erna nóg 
dichter bij het water, naar Zoutelande. 
Zeker zullen ze de strandwandelingen 
missen, maar zien ook het mooie van 
deze omgeving. En door actief kennis 
te maken met de buurt zijn beiden 
overtuigd dat Wolfheze hun volgende 
fijne woonplek zal worden. 


Gea Slof.

Van de kust naar het bos 
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Zoekt u bediening voor uw feest of 
partij en wilt u op uw feest ook  écht 
eens tijd hebben voor uw gezel-
schap? Dan bent u bij ons aan het 
juiste adres, want Wij van de Partij 
neemt graag de verzorging van u 
over, zodat u alle tijd heeft voor uw 
gasten.  Wij denken graag met u mee! 

Meer weten? Bezoek een van onze 
pagina’s.

www.WijvandePartij.nl
WijvandePartij@gmail.com
facebook.com/WijvandePartij
@WijvandePartij

Zoekt u bediening voor uw feest of 
partij en wilt u op uw feest ook  écht 
eens tijd hebben voor uw gezel-
schap? Dan bent u bij ons aan het
juiste adres, want Wij van de Partij
neemt graag de verzorging van u
over, zodat u alle tijd heeft voor uw 
gasten.  Wij denken graag met u mee! 

Meer weten? Bezoek een van onze
pagina’s.

www.WijvandePartij.nl
WijvandePartij@gmail.com
facebook.com/WijvandePartij
@WijvandePartij



45

In het vroege voorjaar beginnen ver-
schillende vlindersoorten weer actief 
te worden. Onder de vroege dagvlin-
ders mogen we ook de Kleine vuur-
vlinder rekenen. De Kleine vuurvlinder 
is eenvoudig te onderscheiden van 
andere algemene dagvlinders. Dit 
vlindertje is een markante verschijning 
vanwege z’n sierlijke oranje boven-
vleugels die met kleine zwarte stipjes 
zijn afgezet. De onderkant van de 
vleugels zijn wat grijzig bruin van 
kleur. 


Het vrouwtje on-
derscheidt zich van 
het mannetje door-
dat zij getekend is 
met iets grotere 
zwarte vlekjes op 
de voorvleugel. Je 
kun t de K le i ne 
vuurvlinder al in 
april aantreffen. De 
eerste generatie 
vliegt meestal van-
af half april tot hal-
verwege juni. Verse 
exemplaren worden in de tweede helft 
van juni alweer aangetroffen. Tot ver in 
september kun je de Kleine vuurvlin-
der aantreffen.


Het vrouwtje van de Kleine vuurvlinder 
zet haar eitjes vaak op zuringsoorten 
af. Daarbij is Schapenzuring sterk fa-
voriet. De rupsen en eitjes worden 
dan ook vaak op deze planten aange-
troffen of zijn er vraatsporen van de 
rupsen te ontdekken. De rupsen ver-
poppen zich uiteindelijk onder of tus-
sen de waardplant. 


Rond Wolfheze kunnen we de Kleine 
vuurvlinder in alle terreinen van 

Natuurmonumenten wel aantreffen. 
Ze houden van drogere terreinen waar 
ze de schrale bodem verkiezen die ze 
vinden in onze graslanden, heideter-
reinen en ijl begroeide zandige bo-
dems.  Ook in de wat vochtigere hei-
deterreinen zijn ze wel te ontdekken.  


Ze zoeken er naar nectar op de aan-
wezige bloemen, zoals Akkerdistels, 
Boterbloemen, Paardenbloemen, 
Pinksterbloemen of Tijm.


De Kleine vuurvlin-
der is een goede 
vlieger. Maar van-
wege z’n kleine 
vleugels toch ook 
weer kwetsbaar. 
Daarom zul je hem 
vaker tegenkomen 
in overgangssitua-
ties van open naar 
meer gesloten ter-
reindelen.  Daar 
waar de zonkracht 
en luwte op korte 

afstand beschikbaar 
en voldoende voedsel te vinden is.  
Op de warmere dagen in juli en au-
gustus, wanneer er minder wind aan-
wezig is, dan schuwen ze de open 
terreinen delen niet meer. 


Natuurmonumenten wenst U tijdens 
een wandeling door één van onze ter-
reinen een ontmoeting met de Kleine 
vuurvlinder toe.  Het zal uw dag ver-
blijden.


Boswachter Roel van Ekeris

Natuurmonumenten Zuid Veluwe/IJs-
selvallei

De Kleine vuurvlinder 
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In de vorige aflevering hebben we in 
de serie ‘Ken je straat’ de eerste twee 
straten ten noorden van het spoor be-
sproken; namelijk Reijerscamp en 
Duitsekampweg. 

Hierin staat vermeld dat de boerderij 
Reijerscamp in ongeveer 1917 ge-
bouwd is. Uit nadere studie blijkt nu 
dat deze boerderij al in 1913 is ge-
bouwd, Dit is dus vijf jaar nadat Geert 
van Mesdag in 1908 de start maakt 
met zijn Modelboerderij Johanna-
Hoeve met de aankoop van 818 ha 
grond ten noorden van het spoor. 

In 1990 is boerderij Reijerscamp af-
gebroken en is er een woonhuis voor 
in de plaats gekomen. Boven de grote 
deur van de schuur was een mooie 
langwerpige hardstenen gevelsteen 

aangebracht met in sierlijke letters de 
naam   
Deze steen is later in de gevel van de 
nieuwe ‘boerderij’ geplaatst. 

We behandelen dit keer de volgende 
straat ten noorden van het spoor; de 
Sara Mansveltweg. Dit is een vrij jon-
ge weg met bebouwing uit één jaar, 
dus gaan we nu wat dieper in op de 
naamgeving.


Aflevering 65: Ken je straat: 
Sara Mansveltweg 

In 1900 is er slechts sprake van de 
nederzetting Wolfheze. De naam dorp 
verdient het niet, want er is slechts 
een station, spoorwachterswoning, 
ontginningsboerderij en vier tot een 
carré gekoppelde eenvoudige wonin-
gen, de zogenaamde Vierslag; totaal 
dus maar vier gebouwen.


Dat verandert in december 1905 radi-
caal als de ‘Vereeniging tot Christelij-
ke Verzorging van Geestes- en 
Zenuwzieken in Nederland’ een 86 
hectare groot terrein ten zuidwesten 
van Station Wolfheze koopt, voor de 
bouw van haar vierde Krankzinnigen-
gesticht in Nederland. 

Na voltooiing van de eerste bouwfase 
volgt de officiële opening op 28 no-
vember 1907 en daarmee staat 
Wolfheze in één klap definitief als 
dorp op de kaart.


Te Huis voor alleenstaande Blinden 
Een half jaar later (mei 1908) koopt de 
‘Stichting Te Huis voor alleenstaande 
Blinden’ een 5 hectare groot terrein 
op 150 meter ten noorden van het 
station voor de bouw van een tehuis. 
Een tweede (vrij grote) instelling dus!


De Duizendjarige Den vertelde…
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Op 20 augustus 1912 wordt dit Blin-
dentehuis geopend met mevr. Van der 
Kloot als directrice. Zij voldoet echter 
niet en vrij snel wordt zij vervangen 
door mevr. Wiarda.

Maar ook deze directrice redt het niet 
en zij wordt in 1917 wegens wanbe-
leid ontslagen. Met haar wordt ook 
het gehele personeel, op één man na, 
vervangen.


Sara Mansvelt 
Het is Sara Julia Mansvelt die op 1 
mei 1917 de nieuwe directrice van het 
tehuis wordt en grondig orde op za-
ken moet gaan stellen. Een fiks kar-
wei! Zij is geboren op 24 juni 1887, 
dus slechts 29 jaar!

Mej. J.M. Desmons, de penningmees-
teresse van de stichting blijft na de 
installatie van Sara Mansvelt drie we-

ken in het tehuis logeren om haar in te 
leiden in het werk en samen de wan-
orde te lijf te gaan.


Sara Mansvelt weet vrij snel orde op 
zaken te stellen en doet dat op een 
strikte, vrij ouderwetse wijze en… zij 
introduceert bovendien verplichte ar-
beid voor mannen en vrouwen. Toch 
brengt ze ook veel huiselijkheid mee, 
zoals te lezen valt in haar dagboeken, 
waarin ze de feestdagen op een war-
me en uitvoerige manier beschrijft. 
Ook introduceert zij Hervormde kerk-
diensten in het tehuis en organiseert 
veel activiteiten voor de bewoners. 

Dat zij erg geliefd is blijkt wel uit de 
royale viering op 1 mei 1942 van het 
feit dat zij 25 jaar directrice van het 
tehuis is met toespraken, cadeaus, 
receptie, een revue door de bewoners 

Een foto uit ongeveer 1933 van Sara Mansvelt (2e van links) in haar kamer (‘Kamer 7’) 
van het Tehuis met 5 medewerksters, waarvan geheel rechts vooraan Zuster Diaco-
nessen Tiny Ynzonidus, die maar liefst 16 jaar in het Tehuis als zodanig heeft gewerkt.
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en een groot ‘gastmaal’ voor 110 per-
sonen met een blijspel in de muziek-
zaal.

Daarna gaat haar geestelijke gezond-
heid achteruit en kan zij het werk niet 
meer aan.

Het is niet zeker, maar het is niet on-
waarschijnlijk dat het volgende daarbij 
een rol heeft gespeeld.

Zij wordt in het voorjaar van 1943 ge-
dwongen vier joodse bewoners uit te 
leveren. Op 9 april 1943 worden drie 
van hen opgehaald en naar Kamp 
Westerbork gebracht, vanwaar zij later 
naar de kampen Sobibor en There-
sienstadt worden afgevoerd. Daar zul-
len ze alle drie overlijden. Gelukkig 
weet één aan de Duitsers te ontsnap-
pen door op de morgen van 9 april 

1943, met een medebewoonster die 
nog iets kan zien, heimelijk het huis te 
verlaten en vanuit Oosterbeek met de 
trein naar bekenden in Den Haag te 
reizen. Zij overleeft de oorlog. 

Deze deportatie van de drie Joodse 
bewoners waar Sara Mansvelt niets 
tegen heeft ondernomen zou mede 
een reden kunnen zijn geweest dat zij 
door gezondheidsklachten het werk 
heeft moeten neerleggen.

Haar waarneemster Zuster (Do) 
Schweig neemt het werk van Sara 
Mansvelt over en zij is het die het 
bombardement meemaakt en de eva-
cuatie leidt.


De groepsfoto met wel 55 personen, genomen op 1 mei 1942 ter gelegenheid van het 25-
jarig jubileum van Sara Mansvelt als directrice van het Tehuis. Zij zit recht onder het Ne-
derlandse wapen, achter een bloemen- en plantenzee, met links van haar de steun en 
toeverlaat van de stichting de penningmeester Mej. Desmons. 
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Op 1 februari 1945 wordt Sara Mans-
velt op haar verzoek tenslotte eervol 
ontslag verleend en wordt er een 
nieuwe directrice benoemd. Sara 
Mansvelt krijgt daarna een maande-
lijkse uitkering van het tehuis. Over 
haar verdere leven is weinig bekend.

Zij heeft haar periode op het Blinden-
tehuis uitgebreid vastgelegd in een 
dagboek dat heeft bestaan uit vier 
delen. De eerste drie delen daarvan 
zijn uit de oorlogsbrand van 1944 ge-
red, het vervolg is helaas verloren ge-
gaan.

Het derde deel van het dagboek ein-
digt op 1 mei 1942, de dag waarop zo 
feestelijk haar 25-jarig jubileum wordt 
gevierd. 

In oktober 1968 heeft zij linkshandig 
een korte intro in het eerste deel van 
het dagboek geschreven, wat aanlei-
ding geeft te veronderstellen dat zij 
een beroerte heeft gehad met als ge-
volg een verlamming van haar rechter 
arm.


Na een kort, maar ernstig ziekbed 
overlijdt de 83-jarige Sara Mansvelt 
op 18 mei 1971 in een rusthuis in 
Bennebroek, vlakbij Heemstede, de 
plaats waar haar zuster Olga woont. 
Zij wordt begraven op de Algemene 
Begraafplaats te Heemstede.

Op de rouwkaart staat de toepasselij-
ke tekst: 

Haar hartelijk medeleven met anderen, 
verbond haar met velen. 

Straat en aanleg wijk 
Aan het eind van de jaren vijftig wordt 
een kleine woonwijk gepland oostelijk 
van de Wolfhezerweg tussen het 
spoor en het Blindentehuis. De weg 
hiervan langs het spoor die naar het 
voormalige Johannahoeve leidt wordt 
Johannahoeveweg genoemd.


De weg van deze wijk die langs het 
Blindentehuis loopt en daarna een 
haakse bocht maakt naar de 
Johannahoeveweg krijgt de naam 
Sara Mansveltweg.

Heel terecht is deze keuze gemaakt 
voor de vrouw die meer dan 25 jaar 
het Blindentehuis op zo’n voortreffelij-
ke wijze heeft geleid.

De bouw van de 22 geplande wonin-
gen aan de Sara Mansveltweg start in 
1961 en in 1962 zijn alle huizen be-
woond.

Het betreft hier 8 twee-onder-een-kap 
woningen (nr. 2 t/m 32) aan de even 
kant en aan de oneven kant 4 vrij-
staande woningen (1 t/m 7) en 1 
twee-onder-een-kap woning (9 en 11). 
De nummering begint bij de 
Johannahoeveweg.


Huisnummers 13 en 15 
In 1988 wordt tegen de grens van het 
huidige Chaletpark Lindenhof een 
woonhuis gebouwd voor Wout(er) 
Aalderink jr. en zijn gezin. Dit pand 
krijgt huisnummer 13 van de Sara 
Mansveltweg. De twee, iets noordelijk 
daarvan gelegen panden (veel later 
gebouwd) hebben de huisnummers 
13a en 13b gekregen.

De vroegere woning van Wouter Aal-
derink sr. (1934-2003) en zijn gezin 
had als huisnummer 15, maar dat is 
Wolfhezerweg 111/113 geworden. 
Hier woont nu de beheerder van 
Chaletpark Lindenhof. Dit houten huis 
is in 1922 door de Hoenderpark-
eigenaar Ter Linden gekocht toen het 
overbleef van de grote Handel- en 
Nijverheidstentoonstelling in Arnhem. 
Het is toen in Arnhem gedemonteerd 
en in Wolfheze op deze plek weer op-
gebouwd.




51

Nieuwe wijk Wolfsheide 
Voor de nieuw aan te leggen wijk 
Wolfsheide wordt de Sara Mansvelt-
weg doorgetrokken en de huizen 
daaraan doorgenummerd, te begin-
nen met nummer 17.

De zijstraat krijgt de naam Albert Olt-
mansweg naar de historisch onder-
zoeker Albert Oltmans (1877-1938), 
die in 1922 het belangrijke boekje ‘Het 
Landgoed Wolfhezen, een verdwenen 
dorp’ heeft geschreven. 

De eerste bouwfase van Wolfsheide is 
in het derde kwartaal van 2015 opge-
leverd. Dit betreft dan één vrijstaande 

woning op de kop van het terrein, 
twintig tussenwoningen die in drie 
blokken zijn gebouwd en zes hoek-
woningen die op de kop van die drie 
blokken zijn geplaatst.

In april 2015 is de tweede bouwfase 
gestart met de duurdere woningen, 
waaronder ook zeven kavels waarop 
de kopers de keuze hebben uit het 
zelf (laten) bouwen van een woning of 
het laten bouwen van het type 
‘Wodanseik’ dat ook elders op het 
terrein staat. Op een paar woningen 
na is de wijk nu voltooid 


Een ingekleurde ansichtkaart uit 1970 van de Sara Mansveltweg , maar hier uiteraard in 
zwart/wit afgebeeld. Gemakshalve heeft men op de ansicht van de straatnaam maar 
één woord gemaakt. Geheel onjuist natuurlijk! De foto is genomen vanuit de Johanna-
hoeveweg met links de even huisnummers 2 t/m 16 en rechts de oneven huisnummers 
1 t/m 11. 
De ansichtkaart is een uitgave van Boekhandel C. Van Silfhout en Zn., Wolfheze en is 
onderdeel van een serie met meerdere ingekleurde kaarten van Wolfheze. 
Ze zijn wat knullig ingekleurd en hebben allen dezelfde wolkenlucht die er op is gemon-
teerd.
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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
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