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Beste
 Wolfhezenaren,
Donkergroen

Wolfheze is doordrenkt van natuur (en 
ingeklemd tussen snelwegen). Het 

groene karakter komt in deze uitgave weer 
ruimschoots aan bod. Zo is Pro Persona 
druk doende met plannen om de huidige 
saaie monomane gazons om te toveren tot 
bloemrijke graslanden. Bijkomend voordeel: 
veel minder onderhoud! En fantastisch om 
te zien voor wandelaars en, niet te vergeten, 
cliënten. Het mes snijdt aan twee kanten, want 
door de bloemenzee ontstaat ook meteen een 
Healing Environment, aldus de organisatie. 

Ook Natuurmonumenten levert een groene 
bijdrage. De omgeving wordt onder de loep 
genomen vanwege een kwaliteitstoets. De 
Canadese guldenroede blijkt bijvoorbeeld veel 
te welig te tieren op de Reijerscamp. Maar het 
is moeilijk om deze soort in te tomen. En wist 
u dat een boer er biologisch graan verbouwt? 
Ook wil Natuurmonumenten meer variatie 
aanbrengen in de Wolfhezer bossen.

Een viertal dorpelingen maakt zich sterk 
voor groene energie. Zij ijveren voor een 
windmolen- of zonnepanelenpark. Als er 
meer duidelijkheid is, organiseren ze een 
bijeenkomst. Als ze niet te lang wachten, kan 
dat nog in De Burcht plaatsvinden…

Nog even die snelwegen. Dat maakt ons dorp 
aantrekkelijk. Niet alleen voor ons bewoners, 
maar ook voor ongure types. Waaks Wolfheze 
meldde pas nog dat er nummerborden van 
een auto zijn afgeschroefd door een of meer 
personen in donkere outfit. Afijn, ogen open 
dus.

De redactie

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

Uitgave maart 2017
Oplage  70 stuks
Druk  Huisdrukkerij
  ProPersona
Verschijning Viermaal per jaar

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

Redactie
E-mail  redactie@wolfskreet.nl

Carool Hoogendoorn Lindeboomlaan 51
  026-482 22 31
Ingrid Damen Duitsekampweg 30
  026-362 22 02
Peter Jasperse Wolfhezerweg 120-36
  026-482 18 10
Kees Koek  Sara Mansveltweg
  026-482 23 39

Vormgeving
Carl Boelens & Albert Oltmansweg 12
Lennaert Boelens 026-379 66 18

Vaste medewerker
Ulbe Anema (De Duizendjarige Den)

Volgend nummer
Verschijnt juni 2017
Inleveren kopij vóór 1 mei 2017 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.

Wolfskreet zoekt bezorger!
De Wolfskreet is op zoek naar iemand die het 
blad wil rondbrengen op de Heelsumseweg. 
Het blad verschijnt vier maal per jaar. 
Heb je interesse? 
Mail de redactie: redactie@wolfskreet.nl
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De toekomst van Dorpshuis Wolfheze staat centraal tijdens de jaarvergadering 
van Dorpsbelang Wolfheze op donderdag 23 maart om 20.00 uur in De Burcht. 
Omdat de Protestantse Gemeente Oosterbeek - Wolfheze de Burcht en de 
Open Hof Kerk gaat afstoten is het onderwerp actueel. 

Toekomst Dorpshuis op agenda 
bij jaarvergadering Dorpsbelang

Dorpsbelang organiseert een open 
discussie. Daarbij komt aan de 

orde hoe mensen aankijken tegen de 
vormgeving van Dorpshuis Wolfheze in 
de toekomst. Hiervoor is het tweede deel 
van de jaarvergadering gereserveerd.

In het eerste deel behandelt Dorpsbelang 
de jaarstukken en komt de samenstelling 

van het bestuur aan bod. Dorpsbelang kan 
terugkijken op 2016 als jaar waarin op een 
aantal onderwerpen flinke resultaten zijn 
geboekt.

Leden worden van harte uitgenodigd 
de jaarvergadering bij te wonen en het 
bestuur hoopt op een hoge opkomst.

Grote waardering gemeentebestuur 
opvang statushouders

Wethouder reikt cheque uit aan Dorpsbelang

Het gemeentebestuur van Wolfheze heeft veel waardering voor de manier 
waarop de statushouders op het terrein van Pro Persona in het dorp worden 
opgevangen. Daarom kwam wethouder Wendy Ruwhof tijdens het ontsteken 
van de lichtjes in de kerstboom met een verrassing. Ze overhandigde een 
cheque van € 500,- aan voorzitter Martin de Graaff van Dorpsbelang. Het geld 
is bestemd voor initiatieven die de statushouders ondersteunen.

DIn Wolfheze zijn in 2015 de 
eerste statushouders gekomen. 

Dat is een direct gevolg van grote 
vluchtelingenstroom vanuit Syrië. Op 
het terrein van Pro Persona werden 24 
mensen gehuisvest. Direct zijn in het dorp 
initiatieven ontstaan, zoals het Taalcafé 

om de personen te ondersteunen die in 
Nederland mogen blijven,.

Kort geleden nog maakte de gemeente in 
een huis-aan-huis brief bekend de tijdelijke 
opvang te verlengen. Ook verhoogt men 
het aantal op te vangen mensen naar 30 
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Voorzitter Martin de Graaff (rechts) heeft zojuist de cheque in ontvangst genomen van weth-
ouder Wendy Ruwhof (links). Annemiek Nijeboer van het Taalcafé (met cheque) is blij met deze 
waardering.

Het is een onderwerp dat vrijwel elke buurtwandeling terugkomt. Bewoners 
van Het Schild dragen het steeds weer aan. Obstakels zoals geparkeerde 
auto’s en overhangend groen over stoepen. 

Is het voor zienden al vervelend obstakels te moeten omzeilen, voor blinden 
en slechtzienden is het een ramp. Het beperkt hen in hun bewegingsvrijheid. 
Dit probleem kunnen alleen de bewoners van Wolfheze zelf oplossen. 

Voorzitter, hooggeachte dames & heren,

Mag ik u allen hiermee nog eens attenderen,
of althans op z’n minst toch informeren,
rond meermalen ongemakkelijk opereren
door dorpers die blijkbaar moeilijk leren
wat ik als titel hierboven weer wou poneren.

Wilt u, graag overtuigend, intermediëren
om voor ons het belang te memoreren
bij overal ongehinderd kunnen passeren?
Dan zouden wij dit zeer waarderen.

Heikel punt

Elke inwoner heeft de plicht om de 
stoep vrij te houden van overhangend 

groen. Daarbij kan de gemeente de 
bewoner verplichten actie te ondernemen. 
Blijft dat uit, dan kan de gemeente het 

zelf aanpakken en de rekening naar de 
bewoner sturen. Handhaving is echter een 
heikel punt.

Ook obstakels op de stoep vormen ook 
een belemmering. Bijvoorbeeld auto’s 
die met twee wielen op het loopdeel voor 
voetgangers geparkeerd staan.

Het is natuurlijk vooral een 
mentaliteitskwestie. In hoeverre houd je 
rekening met andere dorpsbewoners en 
zeker personen met een visuele beperking. 

De oproep van Wim van der Ven is duidelijk 
en we onderstrepen die als Dorpsbelang 
van harte. Kortom: heeft u overhangend 
groen, pak dan de snoeischaar en maak de 
stoep vrij.

personen.

Geen wanklank.
De manier waarop Wolfheze omgaat met 
de statushouders wekte al vanaf het begin 
bij het gemeentebestuur grote waardering. 
Ook al is niet iedereen het er mee eens, er 
is in het dorp geen wanklank te bekennen. 
De mensen die tijdelijk in het dorp komen 

wonen, krijgen op allerlei manieren 
begeleiding om de weg te vinden, de taal 
machtig te worden en een (tijdelijke) plek 
te bemachtigen in ons dorp.

Toen wethouder Wendy Ruwhof de cheque 
ter waarde van € 500,- aan de voorzitter 
gaf glunderde Annemiek Nijeboer van 
het Taalcafé. Het geld is bestemd voor 
initiatieven die de opvang en integratie 
van de statushouders ondersteunen.

Bewoner Het Schild: Houd stoepen vrij van obstakels

Het heeft een bewoner van Het Schild, Wim van 
der Ven, bewogen in het kader van Sinterklaas 
een gedicht in te sturen.

BLINDELINGS – GEEN STOEPPARKEREN, STRUEEL KLEINEREN E.A. 
OBSTAKELS WELWILLEND WEREN

Wolfhezer ondernemers sponsoren opnieuw kerstlampjes
Ondernemers in Wolfheze hebben opnieuw in de buidel getast voor de 
aanschaf van reservelampjes voor de kerstboom op het Dorpsplein. Er zijn 
in totaal nu 6000 lichtgevende exemplaren. Daar kan Dorpsbelang zeker de 
komende tien jaar mee vooruit.

Een wervingsactie onder ondernemers 
uit het dorp was drie jaar terug zo 

succesvol, dat nieuwe kerstverlichting 
voor de boom kon worden aangeschaft. 
De animo was zo groot dat toen gestopt 
is met aanname van sponsorgeld. Toen 
was er genoeg binnen om 5000 lampjes te 

kunnen betalen.

Reservestrengen aanschaffen
De strengen die zijn aangeschaft, 
kunnen jaren mee. Maar de ervaring 
leert dat systemen in de loop van de 
tijd veranderen. Dat was de reden om te 
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besluiten reservestrengen aan te schaffen. 
Een bericht op de Facebookgroep 
Wolfheze resulteerde binnen een halve 
dag  in een toezegging voor sponsoring 
van Rijschool van Herpt, wijnkoperij 
Henri Bloem, Rigidisc, Domus Lucas en 
Leef!Wolfheze. 
Genoeg om 1000 reservelampjes aan 
te schaffen. Dorpsbelang bedankt al 
deze sponsoren voor hun bijdrage en 
enthousiaste reactie.

Marshmallows  
De kerstlampjes in de boom op het 
Dorpsplein zijn op 14 december aan 
gegaan. Zo’n 200 mensen genoten van de 
liedjes van koor Harmony, de gluhwein, 

chocomel en marshmallows. Wethouder 
Wendy Ruwhof telde samen met de 
aanwezigen af van tien naar nul, waarna 
de lampjes aanfloepten.

De boom hoefde dit keer niet van ver te 
komen. Eerder stond de den op het terrein 
van Natuurmonumenten aan de Balijeweg. 
De natuurorganisatie stelde het exemplaar 
weer gratis ter beschikking. 
Een vaste ploeg vrijwilligers heeft de 
boom zaterdag 10 december omgezaagd, 
vervoerd, geplaatst en opgetuigd. Het 
exemplaar voor 2017 komt uit dezelfde 
omgeving en is al uitgezocht.

Dorpsbelang bedankt ieder die een bijdrage 
heeft geleverd om deze jaarlijkse traditie 
weer mogelijk te maken: vrijwilligers, 
bedrijven en organisaties.

Hij stond er weer prachtig bij, de kerstboom op het Dorpsplein. Woensdag 14 december zijn de 
lampjes onder grote belangstelling ontstoken.
Foto: Taalcafé Wolfheze

Gruiten op de 
Beatrixschool
Gruiten, wat is dat nu weer? Groente 

en fruit, maakt samen gruiten! Op 
school doen we mee aan het project EU 
Schoolfruit. Daarbij krijgen scholen 
wekenlang voor drie dagen gratis gruit 
voor de leerlingen. De EU subsidieert het 
project.

Onze school probeert gezonde voeding 
voor de kinderen te stimuleren. Daarom 
eten alle kinderen en het team in de 
ochtendpauze gruiten. 

Daar waren we dit schooljaar al mee 

gestart. Het stimuleringsproject van de 
EU sluit daar mooi op aan. Het leuke is 
dat de kinderen zo heel gevarieerd kunnen 
eten en ook eens ander gruit uitproberen. 
Kaki, mango, ananas, en wat dacht u van 
een pomelo? 

We kunnen nog een paar weken genieten 
van onze gruiten en hopen dat onze 
leerlingen en ouders op deze wijze gezonde 
keuzes maken in hun tussendoortjes.

Gezonde groet, 
team prinses Beatrixschool Wolfheze
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Restaurant & Pannenkoekenhuis De Tijd
www. restaurantdetijd.nl

Tijd voor lunch, diner, vergaderen en meer

Wolfhezerweg 87, 6847 AC, 026-4821202
www.restaurantdetijd.nl/info@restaurantdetijd.nl

Koffietijd
High Tea

Lunch
Diner

Pannenkoeken

Julio en Patrick Merino

Openingstijden:
Ma, woe: 17.00-22.00, do t/m zon: 10.00-22.00
Vanaf 1 april: elke dag vanaf 09.30 tot 22.00 tot 1 oktober
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Kijk op Groen
Veel mensen die een ommetje maken 
op het Propersona terrein Wolfheze 
zal het opgevallen zijn dat er anders 
dan vroeger met het groen wordt 
omgegaan. Dat klopt, in de nieuwe 
Groenvisie streven we naar meer 
natuurlijk groen op het terrein. 
Waarom?

Instellingen en gemeentes oriënteren 
zich steeds meer en beter op een 

groene omgeving. Het is wetenschappelijk 
bewezen dat groen een belangrijke 
toegevoegde waarde heeft bij de 
ontwikkeling van gezondheid. Het 
is een bewezen feit dat natuur in je 
eigen omgeving een rustgevende en 
ontspannende werking heeft. In vaktaal 
noemt men dit: Healing Environment en 
dit betekent, een genezende omgeving. 
Ikzelf noem het altijd het groene medicijn. 
Des te meer natuur er in je omgeving 
is, des te minder medicatie is er nodig. 
Vandaar dat Propersona overgestapt is 
naar natuurlijk groenbeheer. Hoofddoel 

is het creëren van meer biodiversiteit en 
dat kan ondermeer met een ander beheer 
van de oude gazons. We vormen de gazons 
om tot bloemrijke graslanden en deze 
vragen om een ander beheer. Er wordt niet 
meer wekelijks gemaaid, geen kunstmest 
gestrooid. We maaien nu nog maar één 
keer per groeiseizoen en hierbij is het 
belangrijk, dat dan het maaisel afgevoerd 
wordt. Dit noemen we verschralend beheer 
en de truc in de natuur is, dat hoe minder 
voedingsstoffen er in de grond aanwezig 
zijn des te meer kruidjes er zullen komen. 
Zouden we het maaisel laten liggen, dan 
gaat dit composteren en dan komen er 
voedingsstoffen in de grond en dat willen 
we dus niet. Vandaar dat er 1 keer per jaar 

gemaaid en afgevoerd 
wordt. Dit doen we 
meestal eind augustus 
of begin september. 
We laten het maaisel 
even een paar dagen 
liggen zodat het zaad 
er uit kan vallen en 
daardoor krijgen we 
het jaar er op weer 
meer bloemen. Ook 
de schapen en pony’s 
die je her en der over 
het terrein tegen 
komt, dragen met hun 

gegraas bij aan de verschraling. Dus door 
de gazons niet meer als een biljartlaken 
te maaien, liggen ze er niet meer bij als 
groene woestijnen. De gemaaide paden 
in de bloemrijke graslanden nodigen uit 
om door de natuur te wandelen. Maak 
hier dan ook gebruik van en geniet van 
de rust en natuur. Waarom noem ik dit 
woestijnen? Doordat er wekelijks gemaaid 
wordt, krijgen de plantjes geen kans om 
bloemen te vormen en daardoor vliegen er 
ook minder bijen en vlinders rond. Men 
zegt niet voor niets minder maaien is meer 
gezoem en gefladder. De bloemen die er 
nu wel komen, gaan ook zaad maken en 
dit is weer voedsel voor allerlei vogels 
en ander beesten, denk aan vlinders, 
kevers en muizen. Het langere 
gras zorgt ook voor schuil en 
nestelgelegenheid voor o.a. 
egels, hagedissen en wezels. We 
krijgen door de nieuwe manier 
van beheer een gevarieerder en 
kleurijker grasveld. Er komt 
steeds meer biodiversiteit 
op het terrein. Door het niet 
gebruiken van chemische 
bestrijdingsmiddelen, het 
maken van takkenrillen, bes 
dragende heesters te sparen met 
snoeien en bv. het plaatsen van 

een bijenstal zie je dat er steeds 
meer natuur op het terrein komt. 
Door het andere beheer oogt 
het terrein wat ruwer en lijkt 
het alsof het niet beheerd wordt, 
maar het tegendeel is waar. We 
krijgen een meer gevarieerder en 
kleurrijk terrein en tijdens een 
wandeling over het terrein kun 
je genieten van allerlei geuren 
en kleuren. Kortom ga een keer 
struinen op ons terrein en geniet 
van al wat er groeit en bloeit.

Als er behoefte is om tekst en uitleg te 
geven op het terrein dan wil ik graag 
tijdens een  rondwandeling het een en 
ander toelichten.

Heb je nog vragen of opmerkingen over 
het groenbeheer? Even een mailtje naar 
h.eikholt@propersona.nl 
Met natuurlijke groet,
Henk Eikholt
Voor meer informatie verwijzen wij naar 
het artikel ‘Natuurwandelen’ in het per-
soneelsblad ‘Purper’ van Pro Persona van 
december 2016.  U vindt ‘Purper’ op de 
website www.propersona.nl 
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Heeft u ook zo’n zin in het voorjaar? 

 
Of bent u al toe aan een nieuwe lente coupe? 

Kom dan gerust langs bij  Linda's	  
 

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 
17:00 

06	57840594	/	026	4833111	
Wolfheze 2	 

6874 BE Wolfheze  

( gebouw Neder Veluwe )		
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Misschien kennen sommigen van u zestig plus nog niet. Er wonen 
zoals bekend veel senioren in Renkum en zo ook in Wolfheze. Vaak 

zijn die op zoek naar nieuwe contacten, omdat zo vele van hun vroegere 
contacten verdwenen zijn. Voor deze doelgroep is indertijd 60+ opgericht. 

De vereniging is voor iedere 60-plusser toegankelijk en de contributie is expres laag gehouden. 
Zij biedt voor elk wat wils zoals uit onderstaande lijst blijkt. U kunt aan één activiteit meedoen of 
aan meer, net wat u zelf wilt. Aanmelden kan via de website onderaan maar u kunt ook eerst eens 
vrijblijvend komen kijken voordat u besluit lid te worden. Wij zijn geen belangenvereniging, zoals 
de ouderenbonden, maar uitsluitend voor de gezelligheid. 

Na een excursie naar de Maeslantkering”in Rotterdam verzuchtte een dame in de bus: 

“Had ik maar eerder geweten dat Zestig Plus bestaat. Het was geweldig. Volgende keer ga ik mee naar het Concertgebouw.” 

Een ander lid vertelde: 

“Toen we in Renkum gingen wonen, kregen we een folder van Zestig Plus. We zijn meteen lid geworden. Ideaal om contacten op 

te bouwen in een nieuwe omgeving.” 

Weer een ander:

“Nu ik moeilijk zelfstandig meer schouwburg of tentoonstellingen kan bezoeken, vind ik het heerlijk met een bus met 

gelijkgestemden daarheen kan”.

Dit soort opmerkingen horen we vaker. Met Zestig Plus bedoelen ze de Contactvereniging Zestig Plus in de gemeente Renkum, 

die voor zestigplussers veel organiseert, zowel binnen de gemeente als erbuiten. Een greep uit de activiteiten 

• Er zijn excursies, bijvoorbeeld boottochten en excursies per bus naar musea, concerten en bioscoopvoorstellingen met 

opera en ballet. 

• Er zijn leeskringen en muziekgroepen, kleine groepen die samen genieten van een boek of van muziek.

• Elke week wordt er gewandeld.

• Eenmaal per maand wordt er gefietst vanuit Wolfheze! 

• Er zijn verschillende soorten lezingen. 

• Er worden maandelijks filmvoorstellingen aangeboden. 

• Maandelijks wordt er jeu de boules gespeeld. 

• Elk half jaar is er een bridgedrive.

Deze en andere activiteiten worden door enthousiaste leden zelf georganiseerd.
Zoals in het tweede citaat staat, is een belangrijk doel het bevorderen van de contacten tussen de leden. 
Dat gebeurt tijdens de excursies, voorafgaande en in de pauzes van de activiteiten zoals de lezingen en de 
filmvoorstellingen, tijdens de koffieochtenden en de borrelbijeenkomsten. De contactvereniging  bestaat al 
vijftig jaar en heeft op dit moment ruim 500 leden. 
Nieuwsgierig geworden naar Zestig Plus? Bezoek dan onze website www.60plusrenkum.nl of neem contact 
op met de ledenadministratie: hberendsen@telfort.nl, 026-3334955. Maar u kunt ook gewoon een van de 
Wolfhezer leden bellen: 4821433 of 3796623            RM Ulmann

Contactvereniging Zestig Plus Renkum

Persberichten
Ook een persbericht te melden?

Meld het ons via redactie@wolfskreet.nl
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Vanaf de groene weide

Jullie hebben al een tijdje niet veel van ons gehoord. 
Maar wij zijn als groepje rustig doorgegaan met het verzamelen van allerlei 

informatie.

We voeren in een rustig tempo gesprekken met overheden, ervaringsdeskundigen 
(energie coöperaties) en een grondeigenaar.
Momenteel zijn we erg benieuwd wat de provincie Gelderland nu echt wil. Ze hebben al 
twee keer een standpunt over duurzame energie ingenomen en die staan voor de Veluwe 
tot nu toe haaks op elkaar. Wordt dat morgen of overmorgen weer anders?

Op het speciale emailadres groeneweidewolfheze@gmail.com is een uitgebreide reactie 
binnengekomen. Op de argumenten die daarin genoemd worden, zullen we op een 
informatieavond zeker ingaan, want we vinden ze belangrijk.

Een ander punt waarin we de inwoners een mening over willen laten vormen is wat er met 
de ‘winst’ van een windmolen of zonnepanelenpark gedaan moet worden: uitbetalen aan 
mee-investerende inwoners, lagere tarieven voor inwoners en/of een fonds dat jaarlijks 
bijdraagt aan activiteiten in Wolfheze en verenigingen.

Als je geïnteresseerd bent in deze materie, lees dan ook de (regionale) kranten. Zo nu en 
dan staan daar opiniestukken in die veel achtergrond informatie geven.

Of bezoek eens enkele van de volgende websites:
http://www.dorpsmolen-reduzum.nl/

http://www.duurzaamhoonhorst.nl/zonneenergie/

of over de windmolens in het engelse Delabole (al sinds 1991)
https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/03/cornish-village-delabole-25-
years-of-uk-wind-power?CMP=Share_AndroidApp_Facebook 

Zoals je ziet zijn er al meerdere ‘groene weides’ in de wereld.

Onderzoek toekomst Open Hof Kerk en de Burcht 

De Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze besloot een klein jaar terug om de 
kerkdiensten, die in 3 kerkgebouwen plaatsvinden, te gaan concentreren in de Vredebergkerk 

in Oosterbeek. 

Het teruglopen van het bezoekersaantal, de benodigde inzet van medewerkers en de financiën 
lagen hieraan ten grondslag. Zo’n beslissing raakt de direct betrokkenen en uitvoerig overleg is er 
dan ook aan vooraf gegaan. 

Voor Wolfheze betekent het dat vanaf 1 januari 2018 er geen kerkdiensten meer worden gehouden 
in de Open Hof Kerk. 2017 is een overgangsjaar waar op de eerste zondag van de maand en op 
feestdagen er nog wel diensten zullen plaatsvinden.  

Risico van verval 
Het stoppen van de kerkdiensten in Wolfheze heeft ook andere gevolgen. Dat geldt ook voor het 
bijbehorende verenigingsgebouw de Burcht. Voor kerkelijk gebruik zijn de gebouwen niet meer 
nodig. 

Een leegstaand kerkgebouw brengt het risico met zich mee dat het in verval raakt. Ook blijven 
er kosten aan verbonden. Voor de Burcht geldt dat de kerk er al vele jaren geld op toelegt om het 
open te houden voor grotendeels niet-kerkelijke activiteiten. 

Gebouwen afstoten
Daarom heeft de kerk besloten om de gebouwen in Wolfheze af te stoten. Dat betekent dat er in 
2017 nog niets verandert, maar dat er onzekerheid is over de bestemming en het gebruik daarna. 

In de loop van vorig jaar hebben er informatieve en oriënterende gesprekken plaatsgevonden met 
de Gemeente Renkum en met Dorpsbelang Wolfheze. 

Verder is nagegaan of er bij de verwerving van de grond en de bouw van de kerk indertijd 
voorwaarden zijn opgenomen die een toekomstige bestemming zouden kunnen beïnvloeden. Uit 
de nog handgeschreven contracten van meer dan negentig jaar geleden bleek dat dit inderdaad 
het geval is. 

Oude bedingen van kracht?
Momenteel wordt gekeken of deze oude bedingingen nog van kracht zijn. Zo ja, is het belangrijk 
om te weten of ze kunnen worden aangepast. Als daar duidelijkheid over is, zal het oriëntatieproces 
van start gaan. 

We hopen dat zowel de kerk als de dorpsbewoners binnen niet al te lange tijd meer duidelijkheid 
krijgen over de toekomstperspectieven. 
    Hans van der Ros Protestantse Gemeente

te Oosterbeek-Wolfheze
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De Wolfskreetredactie wenst 
alle Wolfhezenaren een 
heerlijk voorjaar toe!

schilderij ‘Wodanseiken te Wolfheze’ van J.J. Cremer, 1849
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Natuurmonumenten voert eens 
in de zes jaar een zogenoemde 

kwaliteitstoets uit in de gebieden die wij 
beheren. Afgelopen jaar is dit gebeurd 
met de gebieden rond Wolfheze en de 
Reijerscamp. Het huidige beheer en de 
ontwikkeling van het gebied wordt in de 
toets besproken. 

Daarmaast kijken we of deze 
ontwikkelingen nog binnen de eerder 
opgestelde natuurvisie vallen. Dit doen 
we niet alleen met medewerkers, maar 
ook met externe deskundigen, bewoners 
en vrijwilligers.

In deze kwaliteitstoets hebben wij de 
volgende onderwerpen behandeld: 
• Akkers en bosontwikkeling op 

Reijerscamp, 
• Begrazing Wolfhezerheide, ecoduct 

Wolfhezerheide, Wodanseiken, open 
plekken in Wolfhezerbossen.

Successen en 
knelpunten

Reijerscamp:
• Reijerscamp is een voormalig 

landbouwgebied dat nog volop aan 
het ontwikkelen is. De graslanden 
worden nog 25 jaar als grasland met 
veel wilde planten en dieren beheerd, 
omdat de bodem nog te voedselrijk 
is voor de ontwikkeling naar droge 
heide en echt schraal grasland. 
De afgeplagde delen daarentegen 
ontwikkelen zich al wel als zodanig 
en vormen de nodige afwisseling 

ten opzichte van de voedselrijke 
graslanden. 

• De Canadese guldenroede die hier 
niet thuis hoort, doet het erg goed 
op de Reijerscamp, de soort bedekt 
intussen tientallen hectares. Om 
verdere uitbreiding te voorkomen 
worden hoge kosten gemaakt 
(maaibeheer), maar dit lijkt nog niet 
erg effectief. Daarom nemen wij in 
overweging om het maairegime aan 
te passen. 

• De akkers op Reijerscamp zijn 
verpacht aan een boer die op 
biologische wijze graan verbouwt. 
Twee percelen zijn met oliehoudende 
gewassen en zomergranen ingericht 
als vogelvriendelijke akker. In de 
winter eten vogels en muizen het 
zaad op, deze veldmuizen trekken 
weer roofvogels aan. Het knelpunt 
op deze akkers is de verruiging door 
snelgroeiende soorten als kweekgras 
en akkerdistel. Hier zullen we op 
korte termijn actie op ondernemen. 

• Een ander knelpunt betreft het 
foerageren van herten op de overige 
graanpercelen, dit geeft minder 
opbrengst. Een raster om de akkers 
is vanwege landschappelijke redenen 
geen optie, maar ook omdat de 
akkers beschikbaar moeten blijven 
als voedselgebied voor herten. 
De zichtbaarheid van herten voor 
het publiek blijft hiermee ook 
gehandhaafd.

• Hoewel het bos zich goed ontwikkelt 

Natuurmonumenten neemt haar 
eigen beheer onder de loep.
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op Reijerscamp, ontstaat bos op een 
aantal niet wenselijke locaties, terwijl 
op delen waar bos zich wel mag 
ontwikkelen nauwelijks bosopslag 
voorkomt. In de natuurvisie is 3/4 
deel open en 1/4 deel bos vastgelegd. 
Een eerste snelle analyse toont aan 
dat op dit moment circa 25 % van 
de oppervlakte bedekt is met bos en 
dichte opslag. Hierdoor neemt het 
open karakter af. Om de openheid 
te handhaven zal er op bepaalde 
plekken van de beboste delen worden 
ingegrepen. 

Wolfhezerheide, -bossen en 
Wodanseiken:
• Een aantal jaar geleden is 

Natuurmonumenten gestopt 
met runderbegrazing op delen 
van de Wolfhezerheide om meer 
structuurvariatie in heide te 
krijgen. Dit naar aanleiding van de 
teruglopende adderpopulatie en 
verslechtering van de heidestructuur, 
de afname  van  braamstruwelen en 
een toename van grazige plekken. 
De structuur op de Wolfhezerheide 
ontwikkelt zich positief sinds de 
runderbegrazing vanaf 2014 is gestopt. 
Ondanks de hoge konijnendruk 
nemen braamstruwelen toe die 
fungeren als schuilplaats voor adders. 
In de toekomst is het van belang om 
bijvoorbeeld met vrijwilligers de 
opslag van dennen en berken van 
de heide te verwijderen. Jaarlijks 
zullen de ontwikkelingen van de 
heide worden gecontroleerd en 
indien nodig met beheer worden 
bijgestuurd. 

• Doordat de runderen niet meer 
bij de Heelsumse beek kunnen 

komen is de helderheid van het 
water in de Heelsumse beek 
verbeterd. Ook worden de oevers 
van de beek niet meer door de 
runderen vertrapt. Het oeverbeheer 
wordt gefaseerd uitgevoerd, zodat 
voldoende nectaraanbod, schuil- en 
voorplantingsplekken aanwezig zijn. 
Jaarlijks wordt een ronde gelopen me 
t Waterschap Veluwe en Vallei om het 
oeverbeheer voor het komende jaar te 
bespreken. 

• De Wolfhezerbossen zijn een 
van de oudere bossen binnen de 
beheereenheid met her en der 
haagbeuk en hazelaar. Uit een 
structuurkartering uit 2016 is 
gebleken dat er het aantal open 
plekken gering is. Door voorgaande 
dunningsrondes is een soort 
eenvormigheid in de Wolfhezerbossen 
ontstaan. In het toekomstige beheer 
gaan we ons richten op het maken 
van kleinschalige afwisselingen van 
open en dicht bos met open plekken 
op plaatsen waar vooral uitheemse 
naaldhoutsoorten groeien. 

• Twee jaar geleden is 
Natuurmonumenten begonnen met 
het behoud van de Wodanseiken. 
De Wodanseiken zijn gedeeltelijk 
vrijgesteld door te dichtbij bomen 
te verwijderen. Het nog meer 
vrijstellen van de Wodanseiken zal 
gefaseerd in de komende 20 jaar 
worden uitgevoerd. Tevens worden 
er eiken vrijgezet die zich kunnen 
ontwikkelen tot Wodanseiken van de 
toekomst. 

• De graslanden op Wolfheze vormen 
een belangrijke waarde vanwege de 
overgang van voedselrijk naar droge 
schrale omstandigheden. Er bloeien 
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echter nog weinig verschillende 
kruiden en het nectaraanbod voor 
insecten kan verbeterd worden door 
naast de begrazing ook delen te gaan 
maaien en afvoeren. Dit zal verder 
uitgewerkt worden de komende jaren.

• Het ecoduct Wolfhezerheide, dat 
in 2012 is gerealiseerd, wordt goed 
benut door insecten en reptielen. 
Het struweel, de kruiden en 
stobbenwallen op het ecoduct in 
combinatie met de overgang naar 
struweel, zomen en bosranden 
zorgen voor goede afwisseling in 
biotopen voor dieren om te schuilen, 
foerageren of te zonnen. Op het 
ecoduct neemt pitrus toe, wat in de 
toekomst een knelpunt kan worden. 
De variatie in vegetatiestructuur 
neemt daardoor af. Tevens dreigen de 
poelen naast het ecoduct begroeid te 
raken door pitrus. Daarom zullen de 
vrijwilligers indien nodig delen van 
de pitrusvegetatie verwijderen en het 
riet uit de poel halen. 

De recreatieve voorzieningen zoals 
bankjes, wandel en fietsroutes, bruggetjes, 
infopanelen enzovoorts waren keer 
geen onderdeel van de kwaliteitstoets. 
De afgelopen 6 jaar is daarin flink 
geïnvesteerd door Natuurmonumenten. 
Zoals  het vernieuwen van de meeste 
bruggen, maar daarnaast ook door de 
gemeente middels het vernieuwen van 
het fietspad door Reijerscamp en het rijk 
door de aanleg het ecoduct met recreatief 
medegebruik over de A50. 

Natuurmonumenten hoopt dat door 
het nemen van diverse maatregelen 
de gebieden rondom Wolfheze nog 
aantrekkelijker worden voor bezoekers 
om te kunnen genieten van de natuur en 
de mooie omgeving.

Klaas-Jan Mulder
Coördinator beheer Natuurmonumenten 
Zuid-Veluwe en IJsselvallei
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De 
Duizendjarige
Den  vertelde...

De serie met de titel: KEN JE STRAAT, 
die we bij Aflevering 50 hebben gestart 
wisselen we elke keer af met een ander 
historisch onderwerp. Dit doen we om de 
nodige variëteit in de artikelen te houden. 
Zo hebben we Aflevering 51 gewijd aan de 
landschapschilder Johannes Warnardus 
Bilders (1811-1890) en de Wodanseiken. 

Twee afleveringen (50 en 52) zijn er nu 
gewijd aan de Heelsums(ch)eweg en de 
volgende aflevering (54) in de serie zal 
gaan over de andere oude weg in ons 
dorp: de Wolfhezerweg. 
Als intermezzo nu een artikel over 
een bijzondere man die veel oudere 

Aflevering 53:  
Frits Oortgijs, kapper, verzetsman, 
explosievenexpert en kunstschilder.

Frederik Carel (‘Frits’) Oortgijs 
wordt op 5 maart 1906 in Rotterdam 

geboren en komt uit een groot gezin met 
drie broers en zes zussen.

Net als zijn vader, die betrokken is 
bij de aanleg van de Waalhaven en de 
tunnelbouw in Rotterdam, zoekt hij 
het in de techniek en volgt de MTS-
werktuigbouw. Daar heeft Frits als 
tekenleraar de kunstschilder J.J. Damme 
(1877-1956), die op indringende wijze 
de leerlingen het perspectivisch tekenen 
bijbrengt.

Wolfhezenaren zich nog vast kunnen 
herinneren en waarvan velen een 
product aan de wand hebben hangen: de 
kunstschilder Frits Oortgijs.
Ook zijn vele activiteiten naast 
het schilderen zijn toentertijd niet 
onopgemerkt gebleven en er zouden 
minstens twee afleveringen met zijn 
bijzondere levensverhaal kunnen worden 
gevuld.

Frits zwierf regelmatig in de Wolfhezer 
Bossen op zoek naar onderwerpen 
voor zijn schilderijen, dus heeft De 
Duizendjarige Den hem vaak zien 
passeren en Ulbe veel over hem vertelt.

Damme ziet wel wat in de wijze van 
tekenen en schilderen van Frits. Hij geeft 
hem de raad nooit les te nemen, maar door 
zelf te experimenteren zijn vaardigheid te 
bevorderen en daardoor een eigen stijl te 
bewaren, zonder de invloed van anderen.

Vanwege zijn tekencapaciteiten wordt 
hij werktuigbouwkundig tekenaar bij 
de Scheepswerf en Machinefabriek 
Feijenoord. Nadat Feijenoord 
wordt opgeslokt door Wilton en het 
tekenkamerpersoneel ontslag krijgt, 
maakt hij een nieuwe start bij Van Berkel 
voor het ontwerpen van scheepsmotoren, 
maar ook hier slaat de crisis van de  jaren 
dertig toe.
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Zijn loopbaan wordt onderbroken door de 
dienstplicht, want hij wordt ingeloot. In 
die periode leert hij in Ede zijn grote liefde 
Hendrika Johanna (‘Henny’) Nellestein 
kennen, waar haar vader bij het spoor 
werkt.

Ook zijn tweede liefde leert hij daar 
kennen, want Frits verpandt in die tijd 
tevens zijn hart aan de Veluwe en maakt 
kennis met het mooie dorp Wolfheze.

De familie Nellestein 
verhuist naar 
Bleiswijk, onder de 
rook van Rotterdam 
en Henny gaat daar 
de kappersopleiding 
volgen. Daar er door 
de crisis in de techniek 
geen droog brood meer 
valt te verdienen, gaat 
Frits naar dezelfde 
kappersschool. Hij 
hoopt met knippen 
en scheren een vaste 
inkomstenbron te 
hebben. Frits en Henny 
trouwen op 6 september 
1933 in de Evangelisch 
Lutherse Kerk in 
Rotterdam. 

De ouders van Henny 
verhuizen naar Wolfheze (Duitsekampweg 
14) om daar het pensioen af te wachten. 
Als in dit dorp in 1934 kapper J.P 
Kleefman aangeeft er mee te willen 
stoppen en Frits en Henny dat horen 
verhuizen ze onmiddellijk naar Wolfheze. 
Hun eerste woning is Wolfhezerweg 
64 waar in 1935 hun eerste zoon Frits 
wordt geboren. Kort daarna verhuist het 

gezin naar Wolfhezerweg 72 en worden 
ze buren van de groenteboer G.J. van de 
Weerd. De herenkapsalon is beneden en 
de dameskapsalon op de eerste verdieping.

De familie Oortgijs bezoekt de hervormde 
kerkdiensten in het Blindentehuis want 
de Lutherse Kerk in Arnhem is wat ver. 
Hierdoor blijft de klantenkring voor 
de kapperszaak beperkt tot de niet-
gereformeerden, want de gereformeerden 

gaan naar kapper 
Bierhorst, hun 
geloofsgenoot.

Eind jaren dertig breekt 
de mobilisatietijd aan 
en Frits moet onder de 
wapenen.

Vanwege zijn technische 
achtergrond, komt hij 
in aanmerking voor 
een munitieopleiding 
en na een jaar is hij 
‘pyrotechnicus’ oftewel 
mijnenruimer.

Als de oorlog in mei 
1940 uitbreekt is hij 
gelegerd in Renswoude 
en wat hij daar aan 
o or logshandel ingen 
meemaakt grijpt hem 

erg aan.

Terug in Wolfheze maakt hij zich 
samen met Henny sterk in het verzet, 
huisvest onderduikers en joden in de 
dameskapsalon, is betrokken bij de 
illegaliteit en de ontvoering van G.R. van 
Calcar Veenstra (zie Blik Omhoog – Boek 
1); stuk voor stuk activiteiten waarbij 

    Frederik Carel (‘Frits’) Oortgijs    
    (1906-1999)

enorme risico’s worden genomen. 

De kalligrafische opleiding die Frits in het 
verleden heeft gevolgd maakt dat hij goed 
persoonsbewijzen en stamkaarten kan 
vervalsen, die door de burgemeester van 
Ede worden aangeleverd.

De familie Oortgijs bezoekt de hervormde 
kerkdiensten in het Blindentehuis want 
de Lutherse Kerk in Arnhem is wat ver. 
Hierdoor blijft de klantenkring voor 
de kapperszaak beperkt tot de niet-
gereformeerden, want de gereformeerden 
gaan naar kapper Bierhorst, hun 
geloofsgenoot.

Eind jaren dertig breekt de mobilisatietijd 
aan en Frits moet onder de wapenen.

Vanwege zijn technische achtergrond, 
komt hij in aanmerking voor een 
munitieopleiding en na een jaar is hij 
‘pyrotechnicus’ oftewel mijnenruimer.

Als de oorlog in mei 1940 uitbreekt is hij 
gelegerd in Renswoude en wat hij daar aan 
oorlogshandelingen meemaakt grijpt hem 
erg aan.

Terug in Wolfheze maakt hij zich 
samen met Henny sterk in het verzet, 
huisvest onderduikers en joden in de 
dameskapsalon, is betrokken bij de 
illegaliteit en de ontvoering van G.R. van 
Calcar Veenstra (zie Blik Omhoog – Boek 
1); stuk voor stuk activiteiten waarbij 
enorme risico’s worden genomen. 

De kalligrafische opleiding die Frits in het 
verleden heeft gevolgd maakt dat hij goed 
persoonsbewijzen en stamkaarten kan 
vervalsen, die door de burgemeester van 
Ede worden aangeleverd.

Frits zit zelf onder gedoken in Bennekom als 
op 17 september 1944 het bombardement 
op Wolfheze en de luchtlandingen plaats 
vinden. Henny en zoon Frits komen daar 

Zo schetst Frits de zwaar beschadigde twee-onder-een-kap woning Wolfhezerweg 70/72 als hij 
in april 1945 terugkeert in Wolfheze na de evacuatie.
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vijf dagen later ook en op 27 september 
evacueren ze naar Ede. Op 1 februari 1945 
wordt daar de tweede zoon Dik (‘Dick’) 
geboren.

Omdat hij kan aantonen dat hij 
deskundige is op het gebied het ruimen 
van munitie, krijgt hij vergunning om 
Wolfheze te betreden en op 23 april 
1945 keert Frits terug naar zijn dorp. Op 
30 april is het gezin weer herenigd in de 
zwaar beschadigde woning die aan de kant 
van Van de Weerd (nr. 70) moet worden 
gestut door enkele steigerpalen.

Voor de bewoners terugkeren wil Frits 
Wolfheze zo snel mogelijk ‘schoon’ hebben 
en de kelder en bijenstal van Wolfhezerweg 
72 liggen hierdoor al snel vol munitie, 
dynamietblokken (ong. 500 kg.), lont, 
ontstekers, afzetlint en een seinpistool met 
rode en groene lichtpatronen. Inmiddels 
zijn de families Cor Klaver en Jo Buit 
ook gearriveerd. Frits begint met de 
munitie die zonder gevaar kan worden 

gedemonteerd. Met een kruiwagen brengt 
hij het oorlogsmateriaal naar het terrein 
van Johannahoeve waar hij het laat 
springen. In korte tijd is dat zo’n 52 ton.

Als Wolfheze praktisch schoon is gaat 
Frits twee jaar als commandant-sergeant 
met drie soldaten en een chauffeur werken 
bij de Nederlandse Mijnopruimingsdienst 
(MOD), later versterkt door de ‘1 
Netherlands Bombdisposal and Salvage 
Unit’ en maakt hij de omgeving van 
Groesbeek – een van de grootste 
mijnenvelden van Nederland – schoon. 

9300 ton aan mijnen, bommen, granaten 
en boobytraps zijn daar onder zijn 
leiding onschadelijk gemaakt op de vaste 
springplaats bij Groesbeek, het Maldens 
Vlak, een stukje van de Mokerheide.

Als Frits in 1947, op 41 jarige leeftijd, uit 
militaire dienst gaat als dienstplichtig 
sergeant kost het hem moeite om ergens 
aan de bak te komen en door armoede 

Een fikse lading munitie op het Maldens Vlak dat klaar ligt om onschadelijk te worden gemaakt.
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er eerst een stenen 
fundering wordt 
gebouwd, anders 
is het gebouw na 
een paar jaar weer 
af te schrijven. 
Frits raakt nauw 
bij het kerkenwerk 
betrokken; eerst 
als diaken en later 
als ouderling, 
waarin hij veel 
contact heeft met 
geloofsgenoten.

Op 7 januari 1948 
wordt de derde 
zoon Harvey 

geboren, die hij vernoemt naar een in 
de oorlog op 20-jarige leeftijd overleden 
Canadese soldaat. Het graf van deze 
Harvey Thomas Moloski (geb. 27-09-1924) 
heeft hij - op verzoek van zijn moeder in 
Canada - na lang zoeken gevonden op de 
Canadese Militaire Erebegraafplaats in 
Groesbeek en op 19 juni 1946 heeft hij 
dit graf ook geadopteerd. Hiermee heeft 

gedreven worden er pensiongasten in huis 
genomen. Na een baan bij een weverij 
die failliet gaat en daarna kort werk bij 
de Hevea-fabriek, krijgt hij – dankzij 
bemiddeling van een hoge functionaris bij 
Defensie – een baan als kantinebeheerder 
op de Saksen Weimar kazerne in Arnhem. 
Dat gaat hem zo goed af, dat Frits korte 
tijd later wordt gevraagd, dit werk te 
gaan doen in de 
Oranjekazerne in 
Schaarsbergen.

Ook na de oorlog 
is Frits actief in 
de hervormde 
kerkgemeenschap 
van Wolfheze en 
als in 1946 de 
houten kapel uit 
Zwitserland (zie: 
Aflevering 32) in 
panelen wordt 
bezorgd dringt 
hij er op aan dat 

In een springkuil bij Groesbeek zit Frits (links) hier bij een stapel 
munitie met de drie, hem toegewezen soldaten Thijssen, Poorthuis en 
Post.

       Heel gedetailleerd maakt Frits deze pentekening van zijn kerk:   
       de Hervormde Kapel.

hij een hechte band opgebouwd met de 
familie Moloski in Canada.

Er breekt voor Frits een periode  van 
relatieve rust aan, waarin hij zich meer 
kan gaan wijden aan de schilderkunst. 
Voorheen heeft hij wel veel schetsen 
gemaakt, maar nu heeft hij meer tijd en 
bovendien het nodige geld om aan verf en 
doeken te komen.

De natuur rond Wolfheze blijft zijn 
voornaamste onderwerp en in het 
bijzonder de Wodanseiken. Ook schildert 
hij graag berken die op veel van zijn 
schilderijen heel gedetailleerd zijn 
uitgebeeld.

Na verloop van tijd hangt het huis vol en 
wordt er besloten wat te gaan verkopen. 

Tot zijn verbazing, zijn er al snel kopers en 
dus kan hij gewoon verder met schilderen. 
Zijn interessegebied breidt zich hierdoor 
buiten Wolfheze uit en zo nu en dan 
‘bezondigt’ hij zich aan zijn oude liefde: 
havens en scheepvaart. Aan het maken 
van portretten van mens en dier heeft hij 
een grondige hekel.

Er komen ook mensen met 
‘verzoekschilderijen’. Frits noemt dat 
‘strafregels’, maar hij wordt daardoor wel 
gedwongen om zijn blik te verbreden, wat 
zijn creativiteit ten goede komt. Hij krijgt 
steeds meer plezier in schilderen, vooral 
omdat de mensen zijn werk erg waarderen.
Frits ontdekt ook een manier om zijn 
laatste resten verf te gebruiken. Hij begint 
namelijk tegeltjes van 15 x 15 cm. te 
beschilderen en tot zijn verrassing, vinden 
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Ulbe Anema, vaste  medewerker 
Wolfskreet

die ook gretig aftrek.

Zijn vriendschap met 
de Veluwekenner 
en schrijver van 
een tiental boeken 
Rien Snijders, die 
het werk van Frits 
erg bewondert, 
stimuleert hem in 
zijn schilderwerk. 
Rien neemt Frits 
mee naar de meest 
bijzondere plekjes in 
de omgeving.

Als Frits in juni 
1989 exposeert in de 
ontmoetingsruimte 
‘Neder Veluwe’ van de Stichting met 44 
werken, zijn daar 16 werken bij met een 
Wolfhezens onderwerp.
Bij het ouder worden wordt Frits diverse 
malen getroffen door herseninfarcten en 

Een schilderij (30 x 40 cm) uit 1984 van Frits met een bekend 
Wolfhezens onderwerp: de beek in Laag Wolfheze met de voor hem 
zo typerende berken.

houdt het schilderen voor hem op.

Frits Oortgijs overlijdt op 30 mei 1999 
op de leeftijd van 93 jaar en wordt op de 
begraafplaats van Pro Persona begraven. 

Op de grafsteen staat 
zijn eigen tekst uit de 
evacuatietijd: ‘Waar 
liefde woont gebiedt 
de Heer zijn zegen’.

Frits aan het schilderen bij de Wodanseiken. Een foto uit het boek De 
Veluwezoom (1984) van zijn vriend Rien Snijders. In het bijschrift refereert 
Snijders uiteraard aan de voorgangers van Frits: de landschapschilders 
van de Oosterbeekse schilderskolonie uit de tweede helft van de 19e 
eeuw, die voor het eerst buiten gaan schilderden.

veil ingbedri j f

DERKSEN

GESPECIALISEERD IN KUNST, 
ANTIEK EN VERZAMELINGEN

Sinds 1945 is Derksen veilingbedrijf gespecialiseerd 

in het veilen en taxeren van kunst, antiek en 

inboedelgoederen en het ontruimen van inboedels. 

Het kopen op een veiling is voor menigeen een 

spannende ervaring met vaak verrassende opbrengsten.

Amsterdamseweg 23

6814 GA Arnhem

Telefoon  026 - 4421498

E-mail info@derksen-veilingbedrijf.nl

Internet www.derksen-veilingbedrijf.nl
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Maandag

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

Vanaf 07:30 uur
09:00 tot 10:00 uur
16:00 tot 18:30 uur
16:30 tot 19:00 uur
18:00 tot 18:30 uur
19:30 tot 22:00 uur
19:30 uur

Dinsdag
09:30 tot 10:00 uur
10:00 tot 11:00 uur
10:00 tot 17:00 uur
14:00 tot 15:45 uur
14:00 uur
15:30 tot 16:30 uur
18:00 uur
18:10 tot 18:40 uur
19:30 uur
19:00 tot 21:00 uur
20:30 tot 22:00 uur

Woensdag
Vanaf 07:30 uur
09:30 tot 12:30 uur
10:00 tot 17:00 uur
14:00 tot 16:30 uur
14:30 tot 16:15 uur
17:15 tot 18:15 uur
19:00 tot 21:00 uur
20:00 tot 21:30 uur
20:00 tot 22:00 uur
20:30 tot 22:00 uur

Duobak en grof tuinafval
55+ gym
Kindergymnastiek en turnen
Training pupillen
Zwemmen ABC (RZC 0317-312763)
Badminton
Tweewekelijks bridgen (4821570 / 4821588)

Damesgymnastiek / sport en spel
Samen bakkie doen: vrije inloop
Bibliotheek
Sacred Dance: om de week. (4437241)
55+ fietsen: 1e dinsdag van de maand
Zwemmen voor ouderen (4821588)
Open Tafel
Zwemmen ABC (RZC 0317-312763)
Jeux de Boules (4821630)
Aquarobics (RZC 06-12925039)
Volleyballen

Grof afval
Schilderclub: wekelijks
Bibliotheek
Knutselclub Handige Handjes
Bingo 55+: 3e woensdag v/d maand (4821487)
Peuter-, kleuter- en kinderzwemmen
Bibliotheek niet in schoolvakantie
Voetballen senioren / veteranen (Gerard Grevers)
Koor Harmony (4822038)
Volleyballen (4821860)

Donderdag
13:00 tot 14:00 uur

Vrijdag
08:00 tot 11:30 uur
14:30 tot 18:00 uur

Zaterdag

Spreekuur gebiedsagent

Weekmarkt
Bibliotheek

Voetbal SV Wodanseck

Zondag
09:30 uur
10:00 uur
10:45 uur

Hardlopen (4822362)
Koffiedrinken vòòr de kerkdienst: 1e zondag v.d. mnd.
Kerkdienst

3348150
Gymzaal
Gymnastiekzaal Balijeweg
Wodanseck
Zwembad ProPersona
De Brug ProPersona
De Slenk Tennisvereniging

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

3348150
De Burcht
De Burcht
De Burcht
De Burcht
Zwembad ProPersona
De Burcht
Wodanseck, Duitse Kampweg
De Burcht
De Brug ProPersona

Medisch Centrum ProPersona

Dorpsplein
De Burcht

Wodanseck

Station
De Burcht
Open Hof Kerk
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De oplossing van de vorige puzzel was:
Restant Eik van Heijn op de Reijerscamp
De bon van € 10,00 is gewonnen door Alissa en Esmee Vos uit Huissen

Deze puzzelpagina wordt u
aangeboden door
gespreksleider en presentator

PUZZELPAGINA
Sudoku

Stuur uw oplossing in
Stuur de oplossing onder vermelding 
van uw naam en adres voor
30-4-2017 op naar:
Vedecom.nl
Lindeboomlaan 4
6874 BR Wolfheze
of per e-mail:
info@vedecom.nl

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

De speurtocht van de vorige prijspuzzel heeft geleid tot een winnaar. Het res-
tant van de Eik van Hein op de Reijerscamp was de plaats die gezocht werd. 
Alissa en Esmee Vos zijn samen met opa en oma uit Wolfheze en de rest van 
de familie op pad gegaan. Ze kwamen bij de liggende boomstam maar vonden 
geen schat. Toen bedachten ze dat het restant van de boom de oplossing kon 
zijn. Dat klopte.

Een Sudoku dit keer en niet al te moeilijk. De cijfers in de diagonale rij van 
linksboven naar rechtsonder (de grijze vakken), vormt de oplossing.
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