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tekst • concept • reclame & media-advies • uitvoering & 
productiebegeleiding

De prestaties van het grote bureau
voor de tarieven van het kleine!

Opvallen kan iedereen. Loop op stelten door het dorp met een
spandoek 'Joop voor al uw tuinhout' en het zal u aan aandacht
niet ontbreken. U valt op en hoe! Maar... valt u ook relevant op?

Want dáár draait het om bij uw merk, uw product, uw dienst.
En daar draait het dus zéker om bij TaalTotaal.

TaalTotaal denkt en gelooft in oplossingen zonder nutteloze
poespas. In even effectieve als verrassende communicatie. In

een no-nonsense benadering tegen no-nonsense tarieven. Maar
wél op basis van 18 jaar creatieve ervaring bij top(tien)bureaus!

Dus wilt u een overtuigende brieftekst of een complete campagne?
Een radio/tv-commercial of een website? Een pakkende mailing
of nieuwsbrief? Of een van de vele andere manieren om met uw

doelgroep te communiceren? Neem dan snel contact op met
Bert van der Neut van TaalTotaal. U kunt hem bereiken via de

gsm (06-50655777) of via de mail (taaltotaal@planet.nl).

TaalTotaal   Lindeboomlaan 49   6874 BP Wolfheze
T 06-50655777   E taaltotaal@planet.nl
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De redactie

Beste dorpsgenieters, 

- 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 Maart 2014
 Oplage   720 stuks
 Druk   Huisdrukkerij 
  De Gelderse Roos
 Verschijning  Viermaal per jaar

 Contactgegevens
 Advertenties   Peter Jasperse
 E-mail                    advertenties@ wolfskreet.nl 

 Redactie
 E-mail                             redactie@wolfskreet.nl
 Carool Hoogendoorn Lindeboomlaan 51
  026-4822231
 Ingrid Damen Duitsekampweg 30
  026-3622202
 Peter Jasperse               Wolfhezerweg 120-36
   026-4821810
 Kees Koek (eindred.)     Sara Mansveltweg 30
  026-4822339

 Vormgeving
 Gerard van der Heiden Wolfhezerweg 120-24
  026-333 55 72

 Vaste medewerker
 Ulbe Anema (De Duizendjarige Den)

 Volgend nummer
 Verschijnt juni 2014
 Inleveren kopij vóór 1 mei 2014
 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.

Soms mopperen we te veel en soms staan we 

te sceptisch tegenover veranderingen. Het hakblok in de vorige Wolfskreet 

schoot het bestuur van Vereniging Dorpsbelang dan ook in het verkeerde 

keelgat. Het nieuwe dorpsplein heeft aanzienlijk minder gekost dan onze 

columnist had horen zeggen. De paar foutjes bij de aanleg zijn inmiddels 

verholpen en bij de ontsteking van de kerstboomverlichting was het plein echt 

even het kloppend hart van ons dorp. Hopelijk zijn er meer evenementen 

waarbij het nieuwe plein goed gebruikt gaat 

worden. In dit nummer kunt u lezen welke 

ideeën de kinderen voor ons dorpsplein 

opgeschreven hebben.

Als het goed is wordt er inmiddels uitgebreid 

ge”whatsapp”ed in ons dorp, op initiatief van 

de politie. Hopelijk wordt ons dorp er weer wat 

veiliger door.

Wie zich al afvroeg wat er op de hoek van 

Wolfhezerweg en Duitsekampweg gaande was 

kan elders in dit nummer lezen over de nauwe 

samenwerking tussen Davidse en Roosegaarde.

Ook besteden wij aandacht aan de 

peuterspeelzaal in ons dorp. Voor de (sociale) 

ontwikkeling van de jongste inwoners van ons 

dorp is het heel belangrijk dat zij al vroeg 

samen spelen. 

De Duizendjarige Den besteedt – niet geheel 

toevallig - aandacht aan de monumenten voor 

de slachtoffers van het geallieerde 

bombardement op Wolfheze voorafgaand aan 

de luchtlandingen. Een aantal dorpsgenoten 

spant zich momenteel in om deze monumenten 

te restaureren.
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Politienieuws

Proef met What’s App groep
tegen criminaliteit

Wolfheze - Wijkagent Lucy Mons neemt het initiatief om in Wolfheze een 
What’s App groep te starten tegen criminaliteit. Het doel van de What’s App 
groep is dat bewoners elkaar, maar vooral ook de politie op de hoogte stellen 
van verdachte situaties, zodat direct actie kan worden ondernomen. What’s 
App is een applicatie voor smartphones en lijkt op SMS. Groot voordeel is dat 
het gratis is en dat berichten naar een groep mensen gestuurd kunnen worden.

Bij de proef vormen bewoners samen een groep op What’s App. Ook de politie 
volgt de berichten die in deze groep worden geplaatst. Zodra één van de 
groepsleden een verdachte situatie constateert, belt deze eerst 112 om de politie te 
waarschuwen. Daarna plaatst hij of zij een bericht op de What’s App groep om de 
andere groepsleden te waarschuwen en te informeren. Als andere groepsleden ook 
iets zien naar aanleiding van dat bericht, kunnen ook zij een opvolgend bericht 
plaatsen. Aangezien ook de politie de berichten volgt, zijn zij steeds op de hoogte 
van de meest actuele situatie. De kans wordt daarmee vergroot dat eventuele 
criminele activiteiten in de kiem worden gesmoord of de daders op heterdaad 
betrapt.

Het is zeker niet bedoeling dat groepsleden voor eigen rechter gaan spelen. Daarom 
is het een vereiste om altijd eerst 112 te bellen voordat berichten worden geplaatst. 
Het initiatief is begonnen in Ede en daarna uitgerold over Bennekom. Deze proeven 
zijn zeer succesvol verlopen. Doordat bij verdachte situaties meer werd opgelet en 
verdachte personen door groepsleden in de gaten werden gehouden, kon de politie 
een aantal verdachten aanhouden of namen wellicht potentiële criminelen de benen.

Elke What’s App groep bestaat uit maximaal 50 bewoners. Natuurlijk kunnen er 
meerdere groepen functioneren in één plaats. Een eerste oproep van wijkagent 
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Lucy Mons via Twitter heeft al een aantal belangstellenden 
opgeleverd. Er zijn echter meer mensen als groepslid welkom. Wie 
meer informatie wenst of zich wil aansluiten kan contact opnemen 
met wijkagent Lucy Mons door te bellen met 0900-8844, een mail te 
sturen naar lucy.mons@gelderland-midden.politie.nl of kom naar spreekuur in het 
medisch centrum op donderdag tussen 13.00 en 14.00 uur.

Dorpsplatforms op eigen benen 

De dorpsplatforms gaan op eigen benen staan. Het college van burgemeester 
en wethouders heeft besloten om nog twee jaar een klein budget te reserveren, 
maar daarna gaat de geldkraan dicht. Wel blijven ze een gesprekspartner 
voor de gemeente, naast de andere stichtingen, verenigingen, clubs en 
initiatiefgroepen die er in de dorpen van de gemeente Renkum actief zijn.

De dorpsplatforms richten zich op het verbeteren van het leef- en woonklimaat in 
het dorp. Sinds hun oprichting zijn de platforms een officieel adviesorgaan van de 
gemeente. De gemeente is van mening dat de status van de dorpsplatforms als 
officieel adviesorgaan niet goed aansluit op de nieuwe visie op de verhouding 
tussen gemeente en inwoners. Daarnaast is de gemeente genoodzaakt 
bezuinigingen door te voeren.

Nieuwe visie
De komende jaren verandert de rol van de gemeente. Aan inwoners wordt gevraagd 
meer dan voorheen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. De gemeente 
probeert vooral mogelijk te maken dat inwoners hun eigen verantwoordelijkheid 
kunnen nemen (van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’). De ondersteuning die de 
gemeente biedt, in welke vorm dan ook, is er op gericht de eigen kracht van 
inwoners te versterken. Het college wil graag met de dorpsplatforms in gesprek 
blijven. 

Bezuiniging
In de begroting voor 2013 is opgenomen dat de gemeente kritisch gaat kijken naar 
de inzet van middelen voor de dorpsplatforms. In  2013 is voor hen de 
waarderingssubsidie afgeschaft. Men vindt het niet wenselijk om de 
dorpsplatforms in stand te houden als officieel adviesorgaan met financiële 
ondersteuning.

Doorstart
Alle dorpsplatforms hebben aangekondigd toch door te willen gaan met hun 
activiteiten. Ze hebben aangegeven zich op een andere manier te willen gaan 
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organiseren, bijvoorbeeld als een vereniging, en te zoeken naar 
nieuwe manieren om aan inkomsten te komen.

Bron: Gemeente Renkum

Naschrift bestuur Dorpsbelang Wolfheze:
Naast dorpsplatform vervult Dorpsbelang Wolfheze ook de rol van 
belangenvereniging met leden. Hierdoor heeft Dorpsbelang Wolfheze eigen 
inkomsten, buiten de subsidie van de gemeente om. Dit maakt de positie van de 
dorpsvereniging minder kwetsbaar dan de platforms in de andere dorpen van de 
gemeente. Alleen Heveadorp kent evenals Wolfheze een platform in de vorm van 
een vereniging met leden.

De voorzitters van de diverse platforms overleggen met de diverse raadspartijen 
maar ook met portefeuillehouder burgemeester Gebben over de toekomst van de 
dorpsplatforms, de rol van die platforms en tevens de (financiële) ondersteuning 
vanuit de gemeente.

Gezellige kennismaking met opgeknapte Stationswinkel

Zo'n veertig mensen hebben dinsdag 17 december gehoor gegeven aan de 
uitnodiging van Michel en Wilfred van Aggelen om kennis te komen maken 
met de opgeknapte Stationswinkel en cafetaria. Onder het genot van een 
drankje en een hapje werd dit gevierd.

Sinds 1 november 2011 hebben Michel en Wilfred het stokje overgenomen van 
Hans Bennink, de vorige uitbater van de 
Stationswinkel. In die twee jaar heeft de 
winkel een metamorfose ondergaan. Er is 
een nieuwe vloer ingekomen, de winkel is 
overzichtelijker ingedeeld en er is een 
zithoek gekomen waar iedereen, 
bijvoorbeeld wachtende treinreizigers, een 
kopje koffie of thee kunnen nuttigen.

Al langer bestond de wens om klanten en 
dorpsgenoten uit te nodigen voor een 
officiële opening. Telkens kwam er echter 
wat tussen. Tot afgelopen december. Een 

Michel van Aggelen toont het cadeau van 

Dorpsbelang Wolfheze aan de bezoekers van 

de kennismaking met de Stationswinkel. Het is 

een uitvergrote ansichtkaart uit de collectie 

van Ulbe Anema.
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opening kon het niet meer genoemd worden, een kennismaking wel. 
Ongeveer veertig mensen waren aanwezig, waaronder bijna het 
voltallige bestuur van Dorpsbelang Wolfheze.

Voorzitter van de dorpsvereniging Martin de Graaff roemde de twee 
ondernemers, omdat door hun durf en inzet nog altijd een winkel en cafetaria voor 
het dorp behouden is gebleven. Iedereen kan er terecht voor de post, de stomerij, 
de snelle hap en de vergeten boodschap.

Bestuurslid Frans van Daal overhandigde een uitvergrote ansichtkaart uit de 
collectie van Ulbe Anema. De ansichtkaart is een afbeelding van het 
Stationsgebouw uit 1923. Een schot in de roos, want Michel is op zoek naar meer 
historische afbeeldingen. Het overhandigde cadeau krijgt een plaats in de 
koffiehoek.

Unieke putdeksel koning en koningin op Dorpsplein Wolfheze

Het is een uniek exemplaar en alleen Wolfheze krijgt hem binnen de 
gemeentegrenzen: een putdeksel met de afbeelding van Koning Willem 
Alexander en Koningin Maxima. Wethouder Pieter van Lent nam dit cadeau 
mee bij de officiële opening van het Dorpsplein, tijdens het ontsteken van de 
lichtjes in de kerstboom. Op Koningsdag 26 april wordt de unieke putdeksel 
geplaatst als deksel op de put voor de kerstboom op het nieuwe Dorpsplein.

Met het cadeau komt er een kroon op het 
nieuwe Dorpsplein. Gezien het unieke 
karakter worden er wel maatregelen 
genomen om diefstal te voorkomen. Welke 
dat zijn wordt niet bekend gemaakt, maar 
het zal niet mogelijk zijn om de putdeksel 
zonder opvallend gedrag en breekwerk te 
verwijderen.

Tijdstip van plaatsing is bij het ter perse 
gaan de Wolfskreet nog onbekend. 
Binnenkort wordt dit op de agendapagina 
van de website van Dorpsbelang Wolfheze 
bekend gemaakt.

Een afbeelding van de bijzondere putdeksel die 

wethouder van Lent Wolfheze cadeau gaf 

tijdens de opening van het Dorpsplein. Op 

Koningsdag 26 april wordt deze geplaatst op 

de put voor de kerstboom op het Dorpsplein.
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Dorpsplein

Leuke ideeën voor activiteiten Dorpsplein van leerlingen school.

Een hondenshow organiseren of een chocoladefontein laten spuiten. Vanaf het 
plein een fietswedstrijd houden of een circus dat optredens verzorgt. Dit zijn enkele 
creatieve ideeën die de leerlingen van de Beatrixschool rond de Kerst bedachten 
voor het nieuwe dorpsplein. Ze schreven hun wensen  op briefjes, die ze vervolgens 
aan takjes van de kerstboom op het Dorpsplein bevestigden. De enorme boom 
pronkte rond de feestdagen in hartje Wolfheze.

De briefjes waren een initiatief van de Beatrixschool. Daar werd het idee geboren 
om mee te denken over het plein. 
Nog even alle suggesties van tientallen 
leerlingen op een rij. Zeven kinderen 
dachten aan een fontein om muntjes in te 
gooien en een wens te doen. Een kind 
opperde zelfs een chocoladefontein. 
Lekker! Zeven andere jeugdigen dachten 
meer aan een oliebollenkraam. Ook een 
ijsjeskraam vonden vijf leerlingen een 
aantrekkelijk idee. En voor Igmar Hoogendoorn liggen hier ook kansen: twee 
kinderen opperden een snoepkraam. Meer eetbare suggesties waren een 
viskraampje, pizza’s, poffertjes, pannekoeken, loempia’s en broodjes. Twee 
kinderen dachten aan een markt.

Vijf kinderen waren nogal gecharmeerd van de gedachte om een kermis te 
organiseren in het hart van ons dorp. Verdere suggesties: vuurwerk, 
speelgoedkraam, concert, barbecue, dorpsshow, bankjes, rommelmarktje, 
goochelshow,  en een optreden van een band uit Wolfheze. Nu moeten we kiezen!

R e c t i f i c a t i e   R e c t i f i c a t i e    R e c t i f i c a t i e
In tegenstelling tot de acht ton kosten waarover werd gerept in het Hakblok van de 
vorige Wolfskreet, heeft het nieuwe dorpsplein slechts twee ton gekost. Dat laat 
Dorpsbelang Wolfheze weten bij monde van Martin de Graaff. Bij dit bedrag is de 
aanpassing van de hoek van de Parallelweg inbegrepen. 
Niet alleen Jan van Oort maar zeker ook Frans van Daal heeft zich ingespannen om 
de attributen zoals de put voor ’zijn kindje’, de kerstboom, op de juiste plek op het 
dorpsplein te krijgen.

Redactie Wolfskreet
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Drugs en alcohol in Wolfheze

‘Het inperken van incidenten en overlast’

Door Jan van den Bos

Op het terrein van Pro Persona in Wolfheze worden maatregelen genomen om 
overlast, veroorzaakt door alcohol en drugs, in te dammen. Wat zijn de 
plannen? We spraken hierover met clustermanager en voorzitter van de 
werkgroep die zich hiermee bezig houdt, Henk van Norel.

Henk, hoe ernstig is het middelengebruik in Wolfheze?
‘Je ziet dat drugs- en alcoholgebruik niet alleen op ons terrein, maar ook landelijk, 
voor problemen zorgen. Er komen ook steeds goedkopere drugs op de markt die 
eenvoudig te ontwikkelen zijn, dat maakt de bereikbaarheid weer groter. Onder 
onze cliënten  is een groep die op dat gebied kwetsbaar en heel beïnvloedbaar is en 
daar wordt door anderen misbruik van gemaakt.  Daarbij gebruikt de meerderheid 
van onze cliënten medicijnen die zich slecht laten combineren met drugs en 
alcohol. Redenen voor Pro Persona om deze ontwikkelingen meer dan kritisch te 
volgen.’

Maar wat kun je doen als organisatie?
‘Allereest nagaan wat wenselijk en haalbaar is. Zowel op individueel niveau, 
binnen de behandeling, als op het gebied van regels en afspraken die gelden voor 
het terrein en omgeving.’ 

En wat betekent dat concreet?
‘Dat betekent dat in de gesprekken met cliënten middelengebruik een punt van 
aandacht is. Zo nodig leggen we afspraken daarover vast in het behandelplan. Maar 
ook dat we op het terrein een aantal maatregelen genomen hebben en gaan nemen. 
Bijvoorbeeld houden we met een speciaal computerprogramma  systematisch bij 
welke incidenten zich voordoen die te maken hebben met middelengebruik  
Regelmatige analyse van deze gegevens maakt een middelaanpak efficiënter en 
doelgerichter.
Daarnaast zorgen we bijvoorbeeld  voor betere verlichting op het terrein en borden 
die aangeven dat gebruik en bezit van drugs verboden is.’

Wat merken de cliënten van dit beleid?
‘Alle cliënten ontvangen een exemplaar van de huisregels. In de huisregels staat 
duidelijke taal over het in bezit hebben van, het handelen in en het gebruiken van 



- 10 -

Openingstijden:
Elke dag van 10.00 tot 22.00 uur
Vanaf 1 oktober maandagen gesloten
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drugs. Dat is dus niet toegestaan. Verder is er speciale aandacht voor het  beleid 
gericht op cliënten die veelvuldig gebruiken.’

Wat is in dat beleid de rol van de politie?
‘Gelukkig hebben we een uitstekende werkrelatie met de buurtagent en de 
regionale politie. Niet alleen bij het opstellen van regels en afspraken die gelden op 
het terrein, maar ook bij daadwerkelijk incidenten. Er zijn korte lijnen en er is een 
gemeenschappelijk doel: het inperken van incidenten en overlast.’ 

Maar er zijn natuurlijk ook incidenten waarbij alcohol of drugs geen rol spelen 
‘Natuurlijk kan overlast ook voorkomen zonder dat er een relatie is met drugs. We 
hebben daarom een Meldpunt Incidenten opgezet waar familieleden, bezoekers en 
buurtbewoners alle incidenten bij Pro Persona kunnen melden. 
Dat kan op twee manieren, telefonisch via de receptie: (026)- 483 31 11 of via het 
e-mailadres melding.wolfheze@propersona.nl. De beveiliging neemt altijd direct 
actie nadat een melding is binnengekomen.’

Is Wolfheze binnenkort alcohol- en drugsvrij?  
‘Dat zou een illusie zijn. Maar we doen er wel alles aan om de hinder en de 
uitwassen zo veel mogelijk te bestrijden. 

In memoriam: Jan van den Bos

Bovenstaand artikel is het laatste stukje dat Jan van den 

Bos voor Wolfskreet schreef. Op 3 februari is hij veel te 

jong en totaal onverwacht overleden.

Veel dorpsgenoten zullen Jan herinneren als de immer 

enthousiaste organisator en presentator van ons 

openluchttheater De Klaproos. Maar ook de stukjes van De Gelderse Roos en 

Pro Persona in Wolfskreet werden altijd door Jan verzorgd.

Wij zullen Jan missen.
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Dubbel feest!

We weten het nu zeker in 2015 wordt het  groot feest! Op 14 mei 1915 is de 
van Beeck – Calkoenschool geopend, dus maar liefst 100 jaar Christelijk 
onderwijs in Wolfheze. Op 1 juni 1955 is de Mr. J.J. Hangelbroekschool, nu 
onze Beatrixschool, geopend, dus 60 jaar!

Op ons vorige schrijven hebben we verschillende reacties gehad, bedankt 
daarvoor. Na een gesprekje met “Wolfheze-kenner” bij uitstek, Ulbe Anema, zijn 
we op de hoogte van de historische feiten. Het geeft ons  mooi de tijd om aan de 
slag te gaan met de voorbereidingen, want we willen er een prachtig feest van 
maken. Een reünie mag niet ontbreken en gelukkig wonen er nog veel oud-
leerlingen, ouders en zelfs teamleden,  in het dorp. Wanneer de feestelijkheden 
gaan plaatsvinden weten we nog niet helemaal, want de bovenstaande datum 14 
mei  valt in het Hemelvaartsweekend van 2015. Dus de data houdt u nog te goed.

We hopen dat u bij het lezen van het bovenstaande net zo enthousiast geworden 
bent als wij en misschien kunt u een steentje bijdragen? Mooie foto’s, anekdotes, 
oude schriften en werkjes, we houden ons van harte aanbevolen. Ook als het gaat 
om hulp bij de organisatie en misschien zelfs wel sponsoring. In 2015 vieren we  
feest en we hopen dat u meeviert!

Hartelijke groet, team prinses Beatrixschool

directie@prinsesbeatrixwolfheze.nl

Wolfskreet is ook te lezen op site van Dorpsbelang!

www.dorpsbelangwolfheze.nl
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Natuurmonumenten.

Bruggetje in het landschap.

Voorzichtig omhoog via een bostrap.

Uitzichtpunten beleven.

Natuur in het landschap zal vrede geven.

Bossen met markante bomen.

Sferen waar je zalig weg kunt dromen.

Mostapijten maken het gevoel zo zacht.

Natuur doet meer dan jij dacht.

Gemoedelijke rust aangereikt.

Een rondzingende gedachte bezwijkt.

Je hebt je hart met groen verbonden.

Natuurmonumenten steun je onomwonden.

Roel van Ekeris©

Boswachter Natuurmonumenten Zuidwest Veluwe

Planken Wambuisweg 1a  6718SP Ede  Tel. 026-4822219

Twitter@roelvanekeris  facebook.com/DeVeluwe
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Nieuw bedrijf in Wolfheze

Ons dorp heeft een nieuw bedrijf binnen de grenzen sinds 1 januari: De 
Roosegaarde Groep. Dit hoveniersbedrijf, tuinontwerp- en adviesbureau en 
montage- en kleinbouwbedrijf is gevestigd naast Plant&Bloem Davidse op de 
Wolfhezerweg. 

De eigenaar van De Roosegaarde Groep is Marc Roosegaarde. Hij is 30 jaar, 
getrouwd en heeft 5 kinderen. Marc: “We 
wonen in De Steeg.  De afgelopen zeven 
jaar heb ik mijn bedrijf, De Roosegaarde 
Groep, opgebouwd.” 
De Roosegaarde Groep bestaat uit drie 
delen: een hoveniersbedrijf (aanleg en 
onderhoud van tuinen), een tuinontwerp- 
en adviesbureau (zowel 2D- als 3D-
ontwerpen) en een montage- en 
kleinbouwbedrijf. 
Ieder bedrijf heeft gespecialiseerd en 
vakbekwaam personeel. “in combinatie kunnen we u ondersteunen op nagenoeg 
ieder gebied in en om het huis. 
Door de komst naar Wolfheze bieden wij, samen met Plant&Bloem Davidse, op 
één locatie vrijwel alles op het gebied van huis en tuin. In samenwerking met 
leveranciers kunnen wij bovendien het aanbod uitbreiden met onder andere 
sierbestrating en tuinhout.”

Openingsmarkt
Op zaterdag 12 april 2014 nodigen de twee bedrijven belangstellenden van harte uit 
op de ‘openingsmarkt’ met brocante, wijnproeverij, tuinadvies, gratis 
schetsontwerp en nog veel meer!
Marc: “De komende maanden zullen wij, naast de werkzaamheden bij onze 
klanten, het achterterrein inrichten voor het hoveniersbedrijf. Aan de voorzijde van 
het woonhuis komt een modeltuin. De grasstrook naast het tuincentrum wordt 
verkoopruimte van tuinhout en sierbestrating. Ook komt hier ons kantoor. Kom 
gerust alvast eens een kijkje nemen.”

         Tel. 026-8480393                   Tel. 026-4821267

    www.deroosegaarde.nl      www.plantenbloemdavidse.nl 
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Help mee om de monumenten te restaureren!

Op de begraafplaats op het terrein van Pro Persona vindt jaarlijks de 4 mei 
herdenking plaats. Elk jaar weer een indrukwekkende ceremonie die door 
heel veel inwoners van Wolfheze wordt bezocht. Het indrukwekkende zit hem 
met name in de 83 namen van de slachtoffers die op de 2 gedenkmuren en het 
graf van de 2 gefusilleerde jongens staan. Hiermee wordt maar eens te meer 
duidelijk dat het kleine Wolfheze in de 2e wereldoorlog zwaar getroffen is. 

De monumenten op de begraafplaats raken in verval. Door de tand des tijds zijn de 
namen slecht te lezen, is het steen 
aangetast en vuil, en zijn er 
scheuren ontstaan in delen van de 
monumenten. Het is de hoogste tijd 
om iets te doen aan dit verval.

Dit jaar zal het 70 jaar geleden zijn 
dat bij een grootschalig 
bombardement Wolfheze en het 
toenmalige Psychiatrisch 
Ziekenhuis zijn getroffen. Nu 70 
jaar later is dus het juiste moment 
om als bewoners van Wolfheze de 
portemonnee te trekken. Uit respect voor de 
slachtoffers, maar ook voor hun 
familieleden, zou het mooi zijn als op 4 mei 
de monumenten er weer verzorgd bij staan.

Vanuit de Oranjevereniging, het Comité Airbornebank en het Historisch Museum 
Wolfheze is het initiatief gekomen om de 
monumenten te laten restaureren. De initiatiefnemers 
willen de restauratie professioneel laten uitvoeren 
zodat de monumenten weer decennia vooruit kunnen 
en een beschermende coating krijgen. De kosten 
hiervoor zijn echter groot. Er zal een behoorlijk 
bedrag ingezameld moeten worden. Gelukkig heeft 
de directie van Pro Persona positief op het initiatief 

gereageerd en reeds een mooie donatie toegezegd.
De monumenten zijn na de oorlog tot stand gekomen door bijdragen van 
Wolfhezenaren, nabestaanden en het Psychiatrisch Ziekenhuis. 
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Wij hopen en verwachten dat de huidige bewoners van Wolfheze ervoor gaan 
zorgen dat de monumenten in ere worden hersteld. 
Dit kan door een bedrag over te maken op de rekening van de Oranjevereniging 
Wolfheze, IBAN NL47RABO 0355009218, onder vermelding van ‘monumenten’.

Namens de Werkgroep 
Restauratie Monumenten 
Wolfheze,                                                   
Frans Kappen

Verzorgt u uw onderdanen wel goed genoeg?

Janine van Dijk
Voet-en-Zorg Hazeleger 

Bij Provoet aangesloten PedicurePlus-praktijk
het betere voetenwerk voor

algehele voetenzorg en gespecialiseerd in 
diabetische- en reumatische voetverzorging

 maar óók cosmetische behandelingen, 
of een ontspannende voetreflexmassage  

aanrader :
 een verfrissende peeling en masker voor de voeten

Bel voor een afspraak : tel:06-55502718
Adres : Wolfhezerweg 120/67,  Wolfheze, www.voet-en-zorghazeleger.nl
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KWALITEITSWIJNEN SINDS 1833

De Gezelligste Winkel van Arnhem

                                           Wijnkoperij Henri Bloem
                Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem
                                                    Tel.: 026 – 4455220
                                            arnhem@henribloem.nl
                                                    www.henribloem.nl
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Wanneer vergeetachtigheid een probleem wordt

Wanneer u merkt dat uzelf of iemand in uw omgeving steeds vaker dingen 
vergeet en het begint het dagelijks leven te beïnvloeden, dan is het belangrijk 
dat u niet te lang met uw zorgen blijft rondlopen. U kunt dan terecht bij 
Tonnie Hagen, maatschappelijk werkster binnen Het Schild.

Wanneer u te maken krijgt met vergeetachtigheid behartigt Tonnie uw belangen. 
Zij geeft u informatie en advies, heeft een signalerende functie, inventariseert uw 
zorgbehoefte en heeft een bemiddelende rol bij eventueel in te zetten zorg en 
hulpverlening. Verder begeleidt en ondersteunt Tonnie u, uw familie en 
mantelzorgers vanaf het eerste signaal van vergeetachtigheid.

Herkent u één van de signalen in combinatie met vergeetachtigheid?
· Moeite krijgen met alledaagse handelingen: koffiezetten, het huishouden gaat        
niet meer.
· Taalproblemen: niet op bepaalde woorden kunnen komen, een gesprek niet 
meer kunnen volgen.
· Desoriëntatie in tijd, plaats en persoon: niet weten welke dag het is, de weg 
naar huis of winkel niet meer vinden, de buurman niet meer herkennen.
· Verminderd beoordelingsvermogen: gevaarlijk oversteken, ’s winters zonder jas 
naar buiten. 
· Moeite met abstract denken: plannen en organiseren lukt niet meer zo goed. 
· Dingen verkeerd opbergen: bijvoorbeeld schoenen in de koelkast. 
· Verandering in stemming en gedrag: somber, gelaten, angstig, onrustig, 
overdreven uitgelaten. 
· Verandering in de persoonlijkheid: sneller boos, geagiteerd of juist veel 
vriendelijker.

· Verlies van initiatief: Geen hobby’s meer uitvoeren (ook vanwege angst om 
fouten te maken).

Samen met andere zorgaanbieders in de regio ondersteunt Het Schild mensen bij 
wie vergeetachtigheid een probleem wordt in het dagelijks functioneren of bij 
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wie de diagnose ‘dementie’ is gesteld. Het Schild heeft hiervoor Tonnie Hagen 
aangewezen. Ook partners, familieleden, mantelzorgers en hulpverleners 
kunnen bij haar terecht. U kunt Tonnie altijd vrijblijvend benaderen via de 
onderstaande contactgegevens:

Telefoon: 026 – 482 11 77
E-mail: tonnie.hagen@hetschild.nl

Wist u dat...

· Bewoners en medewerkers van Het Schild het leuk zouden vinden u wat vaker 
te zien?

· U daarom iedere maandagmiddag van harte welkom bent bij Het Schild op het 
ontmoetingspunt?

· U bij het ontmoetingspunt voor € 8,- een warme maaltijd kunt krijgen?

· Enkele bewoners/cliënten nog een vrijwilliger zoeken voor een praatje of om 
mee te wandelen en te fietsen?

· U ook als vrijwilliger bij Het Schild aan de slag kunt?

· U zich aan kunt melden als vrijwilliger via (026) 482 11 77?

· U meer informatie op www.hetschild.nl kunt vinden?

Peuterplein Wolfheze in de Prinses 
Beatrixschool

Binnen de Prinses Beatrixschool aan de Balijeweg is 
sinds een half jaar ‘Peuterplein’ gevestigd. Een 
kleinschalige peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Peuterplein 
Wolfheze is, naast de hoofdvestiging in Renkum en Peuterplein Doorwerth, de 
derde vestiging van Bredeplein Kinderopvang. Initiatiefnemers van deze 
groeiende kinderopvang zijn Cocki Vink en Thea Guikers. Een aantal jaren 
geleden waren zij de zeer geliefde peuterleidsters van Peuterspeelzaal Het 
Wolfje, die door bezuinigingen het veld moesten ruimen. Nu zijn ze weer 
terug! 

En dat is goed nieuws voor de Wolfhezer peuters en hun ouders. Ook de 
basisschool is heel blij met hun terugkeer. Volgens directeur Alette Burghout heeft 
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Cafetaria
Het Spoortje

Openingstijden
Cafetaria

Het Spoortje

Ma.           Gesloten
Di. t/m Vr.11.00 - 20.00 uur
Za.           14.00 - 20.00 uur
Zo.           14.00 - 20.00 uur

Stationswinkel
Wolfheze

Openingstijden:
   Ma.           13.00 - 18.00 uur
   Di. t/m Vr.  09.00- 18.00 uur
   Za.            09.00 - 16.00 uur
   Zo.            Gesloten

  Voor al uw:
- Levensmiddelen
- Toiletartikelen
- Rookartikelen
- Kantoorartikelen
- Wenskaarten
- Kleine kledinghoek
- Enz., enz.

Onze diensten:
- Beperkt assortiment 

levensmiddelen
- Stomerijdienst Peelen
- Postagentschap
- Vulpunt inktcartridges
 

Uw vriendelijke dorpswinkel
Tel. 026 - 4820484



- 25 -

het voor peuters een grote meerwaarde om al kennis te 
maken met de basisschool. Alvast spelen op het plein, lopen 
door de gang, de juffen en ‘grote’ kinderen van de 
basisschool alvast zien… De overgang naar het 
basisonderwijs verloopt zo heel vanzelfsprekend en maakt 
dat kinderen zonder spanning de stap zetten naar de kleuters in groep 1. Ook het 
directe contact tussen de kleuterjuffen en de leidsters van de peuterspeelzaal zorgt 
ervoor dat peuters zich snel thuis voelen binnen de basisschool.

Peuterplein: kwaliteit en flexibiliteit gegarandeerd

Peuterplein staat voor kwaliteit. In het beleid en de werkwijze wordt de kwaliteit 
gewaarborgd. Naast een goede verzorging maakt Peuterplein zich sterk voor het 
stimuleren van de ontwikkeling van de 
kinderen. Het is meer dan alleen onderdak 
bieden. Voor kind en ouder moet het 
voelen als een tweede thuis: veilig en 
vertrouwd! 

Wat Peuterplein verder zo uniek maakt is 
de flexibiliteit. De opvangochtenden zijn 
op dinsdag en donderdag van 8.00 tot 
12.00 uur. Maar als er langer opvang nodig 
is of misschien korter is hier altijd overleg over mogelijk. Wanneer er ook ’s 
middags opvang nodig is kunnen kinderen naar de vestiging in Renkum worden 
gebracht. Daar eten ze een boterhammetje met alle andere kinderen en kunnen ‘s 
middags ook slapen. Peuterplein werkt met hele redelijke tarieven en rekent alleen 
de tijd af die het kind ook daadwerkelijk in de opvang is geweest. Dus geen 
verplichte afname van dagdelen! Bij de vestiging van Peuterplein Kinderopvang in 
Renkum is er gedurende de hele week kinderopvang mogelijk, ook voor baby’s. Bij 
voldoende animo kan er ook in Wolfheze op andere dagen peuteropvang worden 
aangeboden. 

Voor meer informatie:

info@bredeplein.nl   www.bredeplein.nl   06-11774719
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Lingerie met een Wolfhezes tintje. 
Interview met Gerda Reinders 

1.Wat is je beroep?

Aanbieder van mooie lingerie in mijn eigen speciaalzaak 
La String. Die kun je vinden in het centrum van Renkum.

2. Wat doe je?

In mijn winkel verkoop ik exclusieve lingerie van luxe merken, in het 
middensegment en het hogere segment. Bijvoorbeeld van Chantelle, Passionata, 
Mey en kunstwerkjes van Marlies Dekkers. Zo’n bh draag ik momenteel zelf ook 
met veel plezier. Ik kies meestal een exemplaar in dezelfde kleur als mijn 
bovenkleding.

In de ruim opgezette, moderne winkel zie je als je binnenkomt meteen de setjes 
hangen, mooi op kleur gesorteerd. Met veel wit en zwart, maar ook rood, blauw en 
andere modekleuren. Ook mannen voelen zich hier op hun 
gemak, verwennen zichzelf met een mooie boxer of luxe 
setje voor hun partner. Ook voor zwangere vrouwen heb ik 
zwangerschapsfoundation. De lingerie vormt de 
hoofdmoot in mijn winkel, maar daarnaast heb ik 
badkleding, nachtkleding, slips en beenmode. Voor elk wat 
wils.

3. Werk je alleen?

Nou, ik doe vrijwel alles voor de zaak eigenhandig. Mijn man helpt me wel met 
technische klussen en af en toe wat administratie. Ooit heb ik een parttimer erbij 
gehad. En dat gaf me toch een administratieve rompslomp! Er zijn hartstikke veel 
regels, en die moet je kennen… iemand aannemen zal ik niet snel meer doen. 
Gelukkig ben ik zelden ziek, dus personeel heb ik niet nodig. Ja, ik werk wel veel, 
dat klopt. De winkel is open van dinsdag tot en met zaterdag. Een extra dag vrij zou 
wel heerlijk zijn.

4. Wat trekt je aan in dit beroep?

Ik vind het leuk om mensen goed te kunnen helpen en hen blij de winkel te zien 
verlaten. Zo weet ik precies hoe de pasvorm is van ieder merk, en ik ken de 
modellen door en door. Dat shopt makkelijk en spaart een hoop tijd. Regelmatig 
geef ik vrouwen een andere maat bh  dan ze denken te hebben, en dan blijkt die 
lingerie perfect te passen! Soms hebben ze jarenlang in een verkeerde bh 
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Verzorging, Verpleging of 
Thuiszorg

in de
Gemeente Renkum?

ZORGSERVICETHUIS is een erkende en gecertificeerde 
zorginstelling die op persoonlijke - en flexibele basis zowel 
Huishoudelijke verzorging en Persoonsgebonden Budget 
als Zorg in Natura levert. 

Graag zijn we er voor u, met een klein, betrokken team. 
Wilt u samen met ons werken aan uw welzijn en 
welbevinden? Heeft u ondersteuningsvragen of direct zorg 
nodig?

Hier volgen onze contactgegevens:
Wolfhezerweg 120-9, 6874 AW Wolfheze
T 026 - 482 0009 - F 026 - 4820099
E info@zorgservicethuis.nl
W www.zorgservicethuis.nl  
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rondgelopen. In de loop van de tijd heb ik geleerd om maten goed 
in te schatten. En bij vaste klanten weet ik al als ik hun 
gezichtsuitdrukking zie, met welk artikel ze bij wijze van spreken 
de winkel uit zullen lopen. In sommige gevallen wordt het contact 
wel erg persoonlijk. Maar ik moet wel een beetje afstand houden, 
want uiteindelijk heb ik met een klant  een zakelijke relatie. 

5. Hoe zou je je stijl omschrijven?

Persoonlijk. Zo ken ik de namen van mijn vaste klanten en doe mijn best om hen 
zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ik doe mijn best om goede modellen te vinden, 
het is echt maatwerk. Zeker bij klanten die te maken hebben gehad 
met amputaties. Voor hen verkoop ik speciale protheses, die zijn 
er in veel vormen en maten. De kosten van de protheses kan ik 
voor veel van hen rechtstreeks declareren bij de 
ziektekostenverzekeraar, wat handig is voor de klant.

6. Werk je al lang in dit beroep?

Ik ben 18 jaar geleden begonnen met mijn eigen winkel in de lingerie. Aanvankelijk 
had ik het idee om een meubelinrichtingszaak te beginnen, maar hier in de 
omgeving was nergens een lingerie-ondermodewinkel te bekennen, dus ben ik dit 
gestart. Ik geniet al jaren van mooie ondermode.

7. Sinds wanneer woon je in Wolfheze?

Vijftien jaar geleden ben ik samen met mijn man Wim neergestreken in het 
Hazeleger. We wilden graag een huis kopen dat nog in oorspronkelijke staat was 
om het vervolgens naar eigen smaak en wensen te verbouwen. In die tijd viel het 
niet mee om een huis te bemachtigen, maar met behulp van een makelaar lukte het 
ons. Inmiddels hebben we het pand fiks uitgebreid.

8. Waarom?

Tot die tijd woonden we in Elst. Dat vond ik niet zo handig in verband met de zaak. 
Je was toch een tijd onderweg als het alarm bijvoorbeeld af ging. En het Hazeleger 
is een fijne plek om te wonen. Het is rustig en je heb er je privacy. Iedere keer als 
ik het park op rijd, krijg ik een vakantiegevoel! 

9. Wie is je ideale klant?

Een persoon die weet wat ze wenst. Dat is hartstikke fijn: iemand die bedacht heeft 
of de bh waar ze naar op zoek is met of zonder beugel moet zijn. Die zich een idee 
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Hubo Willemsen

Cardanuslaan 28                                                     Doorwerth
Tel: 026 - 3336571                                            Fax 026-3336329

www.hubowillemsen.nl

Openingstijden:
Maandag   13.00 - 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag   09.00 - 17.00 uur

In Wolfheze bezorgen wij gratis aan huis
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heeft gevormd over de kleur en die ook voorkeur heeft voor een 
merk. 

Daar tegenover staan mensen die steeds van gedachten veranderen 
en twijfelen. Die de hele winkel passen en vervolgens uiteindelijk 
zonder iets te kopen de winkel verlaten. 

10. Heb je ook klanten in Wolfheze?

Ja zeker, ik kom regelmatig in Het Schild. Dan ga ik naar bewoners toe om ter 
plekke lingerie te laten passen. Dat doe ik ook bij serviceflat Hoog-Doorwerth, 
Hoog-Heelsum en De Koningshof in Heelsum.  Op die adressen lever ik ook wel 
eens artikelen af. Die service bied ik desgewenst graag aan iedereen. Of ik ook een 
webshop wil? Nee, daar begin ik niet aan. Het is een hoop gedoe als mensen 
artikelen terugsturen waarvan je vindt dat dat niet kan; dan kun je er niets meer aan 
verdienen.

11. Heb je nog wensen?

Graag houd ik mijn winkel aan tot mijn pensioen. En daarna hoop ik op een leuke 
oude dag in Wolfheze.

La String       Dorpstraat 45      Renkum       Tel.0317 312615       www.la-string.nl

Thomas Grotenhuis naar Malawi

Onze dorpsgenoot Thomas Grotenhuis (2 mavo) is 
onlangs in Malawi geweest met de organisatie 
Worldmapping. 

Worldmapping stimuleert jongeren om zich te 
ontwikkelen tot betrokken wereldburgers. Daarom 
organiseert Worldmapping uitdagende expedities naar 
ontwikkelingslanden. Tijdens deze reizen gaan de deelnemers als vrijwilliger aan 
de slag bij ontwikkelingsprojecten, werken zij samen met de lokale bevolking en 
ondernemen zij avontuurlijke activiteiten.

Malawi staat bekend als het “Warme hart van Afrika”. Het klimaat is tropisch, de 
natuur is weelderig en de mensen zijn vriendelijk. Tegelijkertijd is Malawi ook één 
van de armste landen van de wereld. Een groot deel van de bevolking heeft geen 
stromend water of elektriciteit en leeft van minder dan $ 2,- per dag.

Voor meer informatie: blog.worldmapping.nl/thomasgrotenhuis. Daar staat ook 
hoe je Thomas kan steunen.
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De Duizendjarige Den vertelde

In de vorige aflevering ‘Wolfheze en de Lagere School 
– Deel 1’ hebben we verteld over de beginjaren van het 
Christelijk Onderwijs in Wolfheze.

Een nadere bestudering van de stukken in de 
omvangrijke erfenis van De Duizendjarige Den maakt, 
dat de in de vorige aflevering genoemde drie 
‘belangrijke data’ fiks moeten worden uitgebreid en 
ook herzien.

Belangrijke data zijn namelijk:

      ·  7 maart 1914 - Oprichting ‘Vereeniging voor Gereformeerd      
 Schoolonderwijs te Wolfhezen’.

· 13 mei 1914 – De vereniging wordt goedgekeurd bij Koninklijk Besluit en 
2 juli 1914 gepubliceerd in de Nederlandsche Staatscourant.

· 5 december 1914 – Het gehele bouwkapitaal is al bijeengebracht en aan 
een architect is opdracht gegeven.

· 14 december 1914 – Vergadering in Café Van Dijk waar 14 van de 22 
aanwezige personen zeggen hun kinderen toch naar een Openbare School 
te willen sturen.

· 3 februari 1915 – De voorzitter van de vereniging Ds. H.D. Drenth 
(Geestelijk Verzorger van de Stichting) brengt de Gemeenteraad van 
Renkum met een schrijven in kennis dat de bouw van de Chr. School te 
Wolfhezen gegund is aan de heer Zimmerman te Heelsum.  

· 14 mei 1915 – Officiële opening van de ‘Van Beeck Calkoen School’ aan 
de Parallelweg met veel toespraken en onthulling van een gedenksteen.

· 15 mei 1915 – Ingebruikneming van de school met 31 leerlingen en de 
indiensttreding van het schoolhoofd de heer J. Schoonderbeek en de 
onderwijzeres mej. Snoek.

· 1 juni 1955 - Opening Christelijk Nationale School voor L.O. ‘Mr. J.J. 

Hangelbroekschool’ te Wolfheze aan de Balijeweg.
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Op basis van het bovenstaande is nu duidelijk dat er mei/juni volgend jaar 
gefeest kan worden met 100 jaar een lagere school in Wolfheze en 60 jaar de 
school aan de Balijeweg! 

In de aflevering ‘Wolfheze en de Lagere School – Deel 2’ gaan we de volgende 
keer verder in op de boeiende schoolgeschiedenis. Nú zijn er even belangrijker 
zaken aan de orde. 

In deze Wolfskreet staat namelijk een oproep mee te helpen de monumenten op de 
begraafplaats op het terrein van Pro Persona op te knappen, door hiervoor een 
bijdrage te storten. 

Dit is voor De Duizendjarige Den een mooie aanleiding over deze monumenten te 
vertellen en ze hiermee extra onder de aandacht te brengen. 

Precies zeven jaar geleden, in Aflevering 16: ‘Van doden met slechts een nummer 
tot een mooie begraafplaats’ in de Wolfskreet van maart 2007, hebben we al 
aandacht aan deze monumenten besteed. Nu doen we dat uitgebreider met De 
Duizendjarige Den als de verteller, de boeken ‘Blik Omhoog’ als extra informatie 
en Ulbe als de notulist.

Aflevering 42: De oorlogsmonumenten op de begraafplaats in Wolfheze.

Zondag 17 september 1944 is de dag die de geschiedenis is ingegaan als de start 
van de zo fataal aflopende Slag om Arnhem, waar de verovering van de 
Rijnbrug in Arnhem het belangrijkste onderdeel van uitmaakt. 

In het kader van het z.g. 'zacht maken' van de landingsterreinen voor de honderden 
zweefvliegtuigen en duizenden parachutisten worden - vóór de landingen zullen 
plaatsvinden - vijandelijke doelen in Wolfheze gebombardeerd. 

Het terrein van het Psychiatrisch Ziekenhuis is het doelwit vanwege de zich daar 
ophoudende Duitsers (manschappen en Luftwaffe-Helferinnen, in de volksmond 
‘Blitzmädel’ genoemd). 

Daarnaast zijn er de nodige Duitsers ingekwartierd op de Buunderkamp en de villa 
van Braat, bij particulieren aan de Duitsekampweg, in de Van Beeck Calkoen 
School en in gebouw Ons Huis aan de Wildforsterlaan. Ook staan er ongeveer 30 
kanonnen (nieuw, dus nog niet operationeel) op de Hoofdlaan van de Stichting en 
verspreid op het terrein staan kisten met munitie. Of men zich echter in Engeland 
van dit alles bewust is geweest, valt te betwijfelen. 
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In vier eskaders van zes werpt de Amerikaanse 34e 
Bombardementsgroep met 24 vliegtuigen (de z.g. Vliegende Forten), 
zondag 17 september 1944 kort na half twaalf, het grote aantal van 
780 bommen boven Wolfheze af. 

Drie gebieden worden hierdoor getroffen. Twee eskaders van zes 
bombarderen het dorp en de Stichting, waarbij de meeste slachtoffers 
vallen. Eén eskader treft het station en omgeving (een strook van Blindentehuis tot 
Hoofdlaan) en één eskader bombardeert bij vergissing de omgeving van de 
spoorwegovergang bij de Buunderkamp, waarbij geen schade wordt aangericht.

Dit afschuwelijke bombardement op zondagmorgen 17 september 1944 van de 
geallieerden op Wolfheze eist ontzettend veel doden, zowel onder de bevolking van 
het dorp als onder de patiënten en hun verzorgers.

 

Dit is een gedeelte een grotere verkenningsfoto van Wolfheze en omgeving, genomen tegen de avond 

van de fatale 17 september 1944. De foto is van noord naar zuid genomen. Het lichte lint bovenaan 

is de Rijn en de spoorlijn Utrecht-Arnhem loopt schuin onder in beeld. Duidelijk zijn rechts de Gliders 

te zien met hun landingssporen. Het totaal verwoeste Blindentehuis (geheel links) brandt nog na. De 

rookpluim in het dorp is op de Lawijckerhof en op het Stichtingsterrein brandt de linnenkamer nog. 

Het verdriet en de ellende die zich beneden in de vele gezinnen afspelen laat zich raden en maakt deze 

foto wat sinister.  
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In de loop van de week na het bombardement groeit het aantal doden 
tot 86 (51 patiënten, 9 personeelsleden en 26 andere burgers). Het is 
de bedoeling hen op 21 september te begraven en daarbij een 
lijkdienst te houden. Vanwege het voortdurend mitrailleren van het 
terrein kan dit niet. Op vrijdag 22 september kan dan toch de 
massabegrafenis plaatsvinden, als het in de lucht vrij rustig is. 
Volgens de officiële documenten gebeurt dit in twee aparte 

oorlogsgraven, met uiteindelijk 51 namen bij het massagraf patiënten en 35 namen 
bij personeel en burgers. 

Twee jaar na het bombardement, op 17 september 1946 wordt, na een 
herdenkingsdienst in de volle Gereformeerde Kerk (nu Open Hof Kerk) het 
grafwerk op het massagraf van burgers en personeel onthuld. 

Het monument is bekostigd door de nabestaanden en door een algemene 
inzameling. Het bestuur van de Stichting besluit in haar vergadering van 5 
september 1946 zich te verplichten tot onderhoud van het monument voor 
onbeperkte duur. Op 9 september 1948 wordt door families van de nabestaanden 
tevens 550 gulden aan de Stichting gegeven voor blijvend onderhoud, waarvan de 
familie Van Silfhout de kwitantie hiervan in haar bezit heeft. J.W. van Silfhout was 
voorzitter van de ‘Commissie belast met de uitvoering van de grafsteen, die 
geplaatst zal worden op het gemeenschappelijk graf te Wolfheze’.
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Boekhandel 
C. van 
Silfhout & 
Zn, Wolfheze 
geeft deze 
ansichtkaart 
uit van het 
grafwerk met 
de tekst ‘Monument 
Gevallenen 17 Sept. 1944 – 
Wolfheze’. Het grafwerk is 
een ontwerp van 
Steenhouwerij Hutjes uit 
Arnhem. De ruwe zuil 

symboliseert het ruwe leven, overgaande in de gladde marmeren naald als de reine ziel die naar 
boven gaat en daarboven de opgaande zon van de nieuwe dag en het kruisteken van het geloof. De 
tekst op het grafwerk is ‘Hier Rusten’ met daarna de namen van de slachtoffers, de datum ‘17 sept. 
1944’ en tenslotte de tekst ‘Zij vielen bij het gloren der Bevrijding’. Na de geplande restauratie- en 
schoonmaakactie kan het monument er bij de Nationale Dodenherdenking van 4 mei a.s. er weer net 
zo uitzien als op deze ansichtkaart uit 1946/47. 

Bij dit monument is elk jaar op 4 mei om 20.00 uur de sfeervolle dodenherdenking 
in Wolfheze die de Oranjevereniging organiseert, nadat in de Open Hof Kerk een 
korte overdenking heeft plaats gevonden. Na de twee minuten stilte en Last Post 
wordt ook langs de twee andere graven gegaan, die van Ansink/Schiedam en die 
van patiënten.
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Onafhankelijke bemiddelaar voor vele verzekeringsmaatschappijen en 
hypotheekverstrekkers

Uw hypotheek herzien?
Uw pensioen bekijken?

Uw verzekeringspakket doornemen?

Loop even binnen, bel of mail ons!

Financieel adviseurs:
Dirk Kruitbosch / Harry Waaijenberg

Wolfhezerweg 94a
6874AH  WOLFHEZE

Tel: 026 - 482 17 51 / Fax 026 - 482 19 21
E-mail: info@vanedeass.nl

www.vanedeass.nl

l:\_W...\logovanedeass.jpg

Glas-in-lood atelier

“De Bonte Specht”
De kunst van het licht.
Vervaardigen, ontwerpen, restaureren

Job Becker
Heelsumseweg 12

Wolfheze
026 - 4821675

www.debontespecht.nl
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Bij het massagraf van de patiënten verder op de begraafplaats worden 
enige tijd later drie herdenkingsstenen geplaatst in een gemetselde 
entourage. Wanneer deze zijn onthuld is niet bekend. Misschien is dit 
september 1947 geweest. Dit monument is door de Stichting 
bekostigd, doch ook een aantal familieleden van omgekomen 
patiënten hebben in de kosten bijgedragen.

Deze twee aparte massagraven en de daarbij behorende monumenten herinneren 
nog aan de aloude waterscheiding: patiënten en dorpsbewoners/personeel 
apart.Vandaag de dag  zou er ongetwijfeld gekozen worden voor één massagraf met 
één monument.

Twee jonge mannen uit het verzet, Geurt Ansink en Jan Schiedam, die in de 
namiddag van dinsdag 19 september 1944 door de Duitsers op de Wolfhezerweg, 
ten noorden van het Blindentehuis, zijn gefusilleerd worden ook op de 
begraafplaats begraven en krijgen later 
ieder een grafsteen. Er zijn geen getuigen 
van het fusilleren van Ansink en 
Schiedam, maar er wordt aangenomen dat 
zij door SS-ers standrechtelijk zijn 
neergeschoten, terwijl ze hulp verlenen of 
hebben verleend aan de Britten. Hun lijken 
worden gevonden bij het Blindentehuis 
met – volgens sommigen - beiden een 
oranje BS-band * om de linkerarm.

* De Binnenlandse Strijdkrachten (BS) 
(officieel: Nederlandse Binnenlandse 
Strijdkrachten) is een op 5 september 1944 
officieel opgezette bundeling van de tot 
dan toe weinig samenwerkende eigenlijke verzetsgroepen en kwam dan ook voort 
uit de drie belangrijkste verzetsgroepen: de Ordedienst (OD), de Landelijke 
Knokploegen (LKP) en de Raad van Verzet (RVV). Tot 1944 werkten de 
verzetsgroepen, voor zover zij al contact hadden, zelfstandig onder supervisie van 
het Bureau Bijzondere Opdrachten van de regering in Londen. Toen ze werden 
samengevoegd tot de BS werd Prins Bernhard aangesteld als bevelhebber van de 
BS, hoewel hij in Londen verbleef. Commandant van de BS in het bezette Nederland 
werd kolonel Henri Koot die zich in Amsterdam bevond. In het prille begin van de 
organisatie waren er nog geen 10.000 BS'ers. De BS was ook zeer slecht bewapend. 
Later werd dit verbeterd door geallieerde wapendroppings.

Het monument bij het massagraf van de 
patiënten met de 51 namen. Op de middelste 
steen staat de zware tekst ‘Zwijg den Heere en 
verbeid Hem’ uit Psalmen 37-7 en de datum ‘17 
september 1944’.
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De graven van de twee gefusilleerde verzetsmannen Jan Schiedam en Geurt Ansink, beiden slechts 25 
jaar oud. In 1988 worden de Stichting en de familie benaderd door het Nederlands Oorlogsgraven 
Comité met het verzoek om de stoffelijke resten over te mogen brengen naar de Erebegraafplaats in 
Loenen, waar Nederlandse burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit het hele land bijeen 
zijn gebracht. Zowel de familie Ansink als de Wolfhezer gemeenschap geven te kennen daar niet voor 
te voelen. Ook de nagedachtenis van beide jongemannen wordt elk jaar op 4 mei op stijlvolle wijze 
geëerd.

 Ondanks verscheidene pogingen in die richting, is het helaas niet gelukt de drie 
graven (2 massagraven en graf van Ansink/Schiedam) erkend te krijgen als 
Oorlogsgraf onder beheer van de Oorlogsgravenstichting (OGS). De in 1946 
opgerichte OGS heeft tot taak de ongeveer 55.000 Nederlandse oorlogsgraven over 
de hele wereld te onderhouden en gedenktekens op te richten voor 
oorlogsslachtoffers van wie geen graf bekend is. In Nederland worden het Militair 
Ereveld Grebbeberg en het Ereveld Loenen door de OGS rechtstreeks beheerd. Als 
zich op een begraafplaats een of meer Nederlandse oorlogsgraven van de 
Oorlogsgravenstichting bevinden, staat dat altijd vermeld op een bordje bij de 
ingang. De oorlogsgraven in Wolfheze vallen niet onder beheer van de 
Oorlogsgravenstichting en hebben niet een dergelijke aanwijzing.

Aan het komende onderhoud van de monumenten zal Pro Persona ruim 
bijdragen, maar daarnaast is het een morele taak van de huidige Wolfhezer 
bevolking en nabestaanden om voor deze graven te zorgen. Er komt zonder 
twijfel voldoende geld binnen om op 4 mei a.s. - de Nationale 
Dodenherdenking - de monumenten er weer toonbaar te laten uitzien. Daar 
heeft De Duizendjarige Den alle vertrouwen in!

Op 30 april van 10.00 tot 12.00 uur
Koffieochtend met An Voltman



Maandag:

Vanaf 07:30 uur
15.30 tot 17.30 uur
16.00 tot 18.30 uur
16.30 tot 19.00 uur
18.00 tot 18.30 uur
19.30 tot 22.00 uur
19.30 uur
19.30 tot 21.30 uur

Duobak en grof tuinafval
Cursus schaken
Kindergymnastiek en turnen
Training pupillen
Zwem ABC (RZC 0317-312763)
Badminton
Tweewekelijks Bridgen (4821570) nov. t/m maart
Zang en Vriendschap (4821556)

3348150
De Burcht
Gymnastiekzaal Balijeweg
Wodanseck
Zwembad Pro Persona
De Brug Pro Persona
De Slenk Tennnisvereniging
Het Schild

Dinsdag:

09.15 tot 11.15 uur
14.00 tot 15.45 uur
14.00 uur
15.30 tot 16.30 uur
18.10 tot 18.40 uur
19.30 uur
19.00 tot 21.00 uur
20.30 tot 22.00 uur

Damesgymnastiek / sport en spel
Sacred Dance:1 en 15 april, 6 en 20 mei, 3 juni.(4437241)
55+fietsen: 1e dinsdag van de maand 
Zwemmen voor ouderen (4821711)
Zwemmen ABC (RZC 0317-312763)
Jeux de Boules (4821630)
Aquarobics (RZC 06-12925039)
Volleyballen

Gymnastiekzaal Balijeweg
De Burcht
De Burcht
Zwembad Pro Persona
Zwembad Pro Persona
Zwembad Pro Persona
Zwembad Pro Persona
De Brug Pro Persona

Woensdag:

Vanaf 07.30 uur
10:30 uur
11.30 uur
14:30 tot 16:15 uur
17.00 tot 18.30 uur
17.15 tot 18.15 uur
20.00 tot 21.30 uur
20.00 tot 22.00 uur
20.30 tot 22.00 uur

Grof afval
Inloopspreekuur Dr. Jongerius (jngang Macharislaan)
Inloopspreekuur Dr. Blankenspoor
Bingo 55+: 16 april, 21 mei en 18 juni
Inloopspreekuur Open Hof Kerk
Peuter-, kleuter- en kinderzwemmen
Voetballen senioren / veteranen (Gerard Grevers)
 Koor Harmony (4821909)
Volleyballen (4821860)

3348150
De Burcht
De Burcht
De Burcht
Ingang Macharislaan
Zwembad Pro Persona
Wodanseck, Duitse Kampweg
Bibliotheek Oosterbeek
De Brug Pro Persona

Donderdag:

13.00 tot 14.00 uur Spreekuur gebiedsagent Medisch Centrum Pro Persona

Vrijdag:

08.00 tot 11.30 uur
13:30 tot 16:30 uur

15.30 tot 17.30 uur
19.30 tot 21.30 uur

Weekmarkt
Klaverjassen en Jokeren: 4 en 18 april, 2 en 16 mei                            
(4821932)
Cursus schaken
Wolfheze Night Fever: 4 april, 10 mei en 6 juni

Geen activiteiten

Terrein Pro Persona
De Burcht

De Burcht
Kelder De Vlinder

Zondag:

09.30 uur
10.00 uur
10.45 uur
12.00 tot 14.00 uur
13.30 tot 16.30 uur

Hardlopen (4822362)
Koffiedrinken vòòr de kerkdienst: 2e zondag vd mnd.
Kerkdienst
Lunchtime en koffie/thee (0651551778 Marcel Rowaan)

Historisch dansen, John van der Stap, 2e zondag vd mnd.

Station
De Burcht
Open Hof kerk
De Burcht
De Burcht

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

   Zaterdag:
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