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Beste Wolfhezenaren, 

Hippe Wip 

In ons dorp is momenteel veel activiteit. 
Zo heeft ProRail een gelikte parkeerplaats 
aangelegd, in plaats van het oude ag-
genebesterrein met diepe gaten en mod-
derpoelen als het maar even regende. De 
parkeerplaats is nu geheel bestraat en de 
ingang ligt verder van de hoek af, waar-
door het veiliger is geworden. Struiken-
partijen zorgen voor een gelikte aanblik! 

Ook de speeltuin is aan de beurt ge-
weest. Zo zijn de speeltoestellen aan de 
Johannahoeveweg opgeheven en ont-
manteld, en is de speeltuin tweehonderd 
meter verhuisd naar het oosten, richting 
de Albert Oltmansweg. Het is een speel-
tuin 3.0, met onder meer een hippe wip, 
een draaiplateau die uit het lood staat en 
een echte glijbaan. Alleen… hoe kom je 
boven?  

En aan de Wolfhezerweg prijkt sinds kort 
een kneuterig appartementencomplexje, 
in plaats van café De Balije, annex frites-
zaak. Inmiddels hebben de eerste huur-
ders voorzichtig hun intrek genomen, 
terwijl enkele andere eenheden nog te 
huur staan, als we de borden aan de ge-
vel mogen geloven.  

Tot slot is het dorp eigenaar geworden 
van de fraaie Oranjetent die sinds jaar en 
dag rond Koningsdag wordt opgetuigd 
naast het spoor. De eigenaar hield name-
lijk op met zijn verhuuractiviteiten en wil-
de het katoenen gevaarte van de hand 
doen. In enkele weken brachten Wolfhe-
zenaren de 2.000 euro bij elkaar die de 
Oranjevereniging nodig had om subsidie 

te krijgen van de gemeente. Dit verhoog-
de de feestvreugde nog meer. 

Aan de nieuwbouwwijk Willemsen Naald-
hout komen we dit voorwoord niet meer 
toe. We laten de toekomstige calamitei-
tenroute waar mensen zich zorgen om 
maken en het groeiend verkeersaanbod 
op de Duitsekampweg onbesproken. Ook 
doen we er het zwijgen toe over de talrij-
ke vrijwilligers die werkelijk overal in ons 
dorp de handen uit de mouwen kunnen 
steken... 
 

De redactie 

 

 

 

 
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 mei 2018 
 
Oplage  780 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 
Peter Jasperse a.i. 
 
Vaste medewerker 
Ulbe Anema (De Duizendjarige Den) 
 
Volgend nummer 
Verschijnt juli 2018 
Inleveren kopij vóór  1 juni 2018  per  e-mail of afgeven bij één van 
de redactieleden. 
 
De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden stukken in  
te korten dan wel niet te plaatsen. 
 

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 mei 2018


Oplage	 780 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

Peter Jasperse a.i.


Vaste medewerker

Ulbe Anema (De Duizendjarige Den)


Volgend nummer

Verschijnt juli 2018

Inleveren kopij vóór 1 juni 2018 per e-mail of afgeven bij één 
van de redactieleden.


mailto:redactie@wolfskreet.nl
mailto:redactie@wolfskreet.nl
mailto:redactie@wolfskreet.nl
mailto:redactie@wolfskreet.nl


�4

 
Sterk Wolfheze: Een bruisend 

Wolfheze begint bij jezelf 

De Burcht heeft de poorten gesloten. De Werk-
groep Dorpshuis, ingesteld op de jaarvergade-
ring 2017 van Dorpsbelang Wolfheze, heeft on-
derzoek verricht hoe het nu verder moet met het 
Dorpshuis Wolfheze. Het concept eindrapport is 
klaar. 

Conclusie: Er is toekomst voor Dorpshuis Wolf-
heze, op verschillende locaties. Maar, die toe-
komst is alleen zeker als inwoners er samen de 
schouders onder zetten. De toekomst rust op 
drie pijlers die samen Wolfheze Sterk maken en 
het fundament voor het toekomstige Dorpshuis 
vormen. Die peilers zijn Voorzieningen en loca-
ties, Inzet van bewoners en Informatie en com-
municatie. 

De inzet van bewoners en versterking van ver-
enigingen is op zaterdag 3 maart besproken in 
de kantine van Wodanseck. Op dezelfde dag 
stonden in de Beatrixschool de locaties, voor-
zieningen, informatie en communicatie centraal. 

Bij aanleveren van de kopij voor deze Wolfskreet 
moest de bijeenkomst nog plaatsvinden, dus de 
uitkomst leest u in de volgende uitgave. 

Het conceptrapport kunt u inzien en downloa-
den via 
www.dorpsbelangwolfheze.nl/?id=030300. 

 

Plaatsen en afbreken kerstboom 

dorp met de nodige strubbelingen 

Soms zit het mee en soms zit het tegen. Dat 
laatste kan dit jaar gezegd worden van het 
plaatsen van en optuigen van de kerstboom op 
het Dorpsplein in Wolfheze. Een klus die nor-
maal gesproken in een ochtend en middag is 
geklaard duurde dit jaar anderhalve dag. De wet 
van Murphy leek van toepassing dit jaar. Bij het 
ontsteken van de lichtjes kwam de regen met 

bakken uit de lucht. Het afbreken moest ook 
eerder dan gepland. De boom overleefde de 
storm van 18 januari niet. 

De boom kwam dit jaar van een tuin aan de 
Heelsumseweg. Normaal gesproken zou het 
kappen en vervoeren geen probleem hebben 
opgeleverd, maar een gasleiding op nog geen 
50 centimeter diepte gooide roet in het eten. Om 
bij de boom te kunnen komen met de takel was 
het noodzakelijk een paar tuinpalen te verwijde-
ren.  

Aan één paal bleef de gasleiding haken en kwam 
omhoog. Een lekkage was het gevolg en het 
werk moest worden stilgelegd. De brandweer 
kwam er aan te pas en die zette de omgeving af. 
De komst van Liander om het lek te dichten 
duurde nogal even vanwege de sneeuwval en 
gladheid. Pas laat in de middag kon het werk 
worden hervat en de boom naar het Dorpsplein 
vervoerd. 

Groot dorpsplein 
Die sneeuw speelde ook op het Dorpsplein par-
ten. Op zaterdagochtend lag er een sneeuwdek 
van zo'n zeven centimeter. Om veilig te kunnen 
werken moest het plein eerst met de hand wor-
den schoon geschoven. Dan blijkt dat het 
Dorpsplein toch best groot is. De vraag rees 
eind van de middag of dat geen vergeefse moei-
te was geweest. Het ophangen van de lampjes 
zou die zaterdagmiddag niet meer gaan lukken 
en er was opnieuw sneeuw voorspeld. 

Gelukkig bleek op zondagochtend de sneeuw 
nog even op zich te laten wachten. Het plein 
was nog schoon en met een hoogwerker werd 
een begin gemaakt om de boom met lichtjes op 
te tuigen. Plots klonk een alarm van de hoog-
werker waar menig Wolfhezenaar rondom het 
Dorpsplein van wakker is geworden. Overbelas-
ting was de oorzaak. Het gevolg was dat de 
twee personen die hoog boven het Dorpsplein 
verbleven in een bakje door handmatige bedie-
ning de grond weer moesten bereiken. Het 
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duurde even voordat duidelijk was wat daarvoor 
de procedure was. 

Volhardende mannen 
Uiteindelijk was op zondag rond 13.30 uur de 
klus geklaard. Het sneeuwde toen al flink. Het 
resultaat mocht er echter wezen en het bestuur 
van Dorpsbelang is dan ook trots op de - in dit 
geval allemaal - mannen die volhardend het 
werk hebben uitgevoerd. Ondanks alle tegensla-
gen kon woensdag 13 december de burgemees-
ter in de stromende regen om 19.00 uur de ver-
lichting in de kerstboom aansteken. Het was de 
bedoeling dat  de boom tot zaterdag 20 januari 
2018 bleef staan. 

Op donderdag 18 januari sloeg het noodlot ech-
ter toe. Twee keer heeft het gestormd in januari. 
De tweede storm op 18 januari werd de kerst-
boom op het Dorpsplein fataal. Drie dagen voor 
de geplande dag dat de kerstboom opgeruimd 
zou worden, hielp moeder natuur een handje. 
Als een luciferhoutje brak de stam aan de on-
derzijde af. De boom viel deels op het terras van 
De Tijd. Het restaurant zelf bleef gespaard. 

Volgens ooggetuigen boog de boom heel lang-
zaam door. Op een gegeven moment was er 

geen houden meer aan en knakte de boom op 
de rand van de put af. De schade viel uiteindelijk 
mee en ook persoonlijke ongelukken hebben 
zich gelukkig niet voorgedaan.  

Op het terras van De Tijd sneuvelde een tafel en 
een paar stoelen. Een straatlantaarn overleefde 
de val van de boom ook niet. Van de verlichting 
in de boom sneuvelden drie strengen met LED-
lampjes en ook de ster bleek niet bestand tegen 
het geweld. 

Grote uitdaging wordt nog om de put hersteld te 
krijgen. De stam van de boom is in de put ach-
tergebleven en er met geen mogelijkheid uit te 
krijgen. Ook de bovenzijde van pijp in de put zelf 
is afgebroken. 

Nog dezelfde avond als dat de boom omviel is 
met vereende krachten het restant opgeruimd 
en afgevoerd. De vrijdagmarkt ondervond dan 
ook geen hinder de volgende dag. 

Het bestuur dankt alle bedrijven en vrijwilligers 
die ondanks alle tegenslagen een prachtig jaar-
lijks festijn hebben mogelijk gemaakt. 
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Zeer geslaagd kampioenschap 

 berkjes rooien 

De natuurwerkdag van Dorpsbelang Wolf-
heze, in samenwerking met Natuurmonu-
menten, onder de titel Wolfhezer Kampi-
oenschap berkjes rooien is heel goed ver-
lopen. Rond de 20 dorpsgenoten waren 
aanwezig. In plaats van berkjes rooien 
werd het wel dennen rooien. 

Rond 13.00 uur eind vorig jaar verzamel-
den de deelnemers bij de ingang van de 
Reijerscamp. Natuurmonumenten had 
vlakbij het ecoduct een veld bepaald als 
werkterrein. Het veld waarvan de toplaag in 
het verleden is verwijderd en de heide be-
gint op te komen, stond vol met vliegden-
nen. Om te voorkomen dat die het terrein 
gaan overwoekeren was het de bedoeling 
die te verwijderen. 

Gewapend met steekschoppen gingen de 
aanwezigen aan de slag. Noeste handar-
beid met af een toe een pauze vormden de 
ingrediënten van de middag. Door een 
misverstand ontbraken de koffie en de 
thee, maar dat werd door voorzitter Martin 
de Graaff van Dorpsbelang opgelost door 
snel thuis koffie en thee te zetten. 

 

Over het ecoduct 
Eén van de hoogtepunten was een wande-
ling naar het ecoduct onder leiding van Na-
tuurmonumenten. Het was ongelofelijk om 
te zien hoeveel sporen van herten, dassen, 
konijnen, vossen en hazen er op het eco-
duct te vinden waren. Het maakt duidelijk 
dat het ecoduct over de A12 heel veel door 
wild wordt gebruikt.  

Een dreigende plensbui maakte voortijdig 
een einde aan het natuurwerkmiddag. In de 
stromende regen keerden de deelnemers 
terug naar de ingang van de Reijerscamp 
om afsluitend onder het genot van een 
drankje in de kantine van Wodanseck de 
middag af te sluiten. 

Wim Scholten werd als winnaar uitgeroe-
pen van het Kampioenschap. Enerzijds 
omdat hij constant vroeg wie de winnaar 
zou bepalen en anderzijds omdat hij de 
oudste deelnemer van het gezelschap was. 

Er komt zeker een vervolg op de zeer suc-
cesvolle activiteit. Natuurmonumenten kon 
bovendien drie nieuwe vrijwilligers noteren 
die vrijwel elke woensdagochtend aan het 
werk gaan op de Reijerscamp en Planken 
Wambuis. Wie ook mee wil doen kan een 
e-mail sturen naar Klaas-Jan Mulder van 
Natuurmonumenten via 
k.mulder@natuurmonumenten.nl. 
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Ongeveer 20 mensen hebben deelgenomen aan de zeer geslaagde natuurwerkdag van 
Dorpsbelang Wolfheze en Natuurmonumenten. 
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Kom de natuur een handje helpen 
 
Natuurmonumenten Zuid-Veluwe en IJsselvallei is op zoek naar vrijwilligers 
die willen meehelpen met het natuurbeheer op Planken Wambuis en de 
gebieden rond Wolfheze.  
 
Natuurmonumenten vindt het belangrijk om haar omgeving te betrekken bij 
de natuur. Daarom richten we in Gelderland rondom natuurgebieden vrijwil-
ligersgroepen op voor mensen die zich betrokken voelen bij de natuur en 
bereid zijn de handen uit de mouwen te steken voor onderhoud van een stuk 
natuur in hun eigen leefomgeving.  
 
Voor de op te richten groep zoekt Natuurmonumenten enthousiaste vrijwil-
ligers die gemiddeld 6 uur per week op woensdag hun steentje willen bijdra-
gen aan onderhoud.  
Je werkt in natuurgebied Planken Wambuis en Wolfheze, gelegen in de om-
geving van Arnhem en Ede. De gebieden bestaan uit heide, bos en zand.  
Verwijderen van dennen op de heide, prunusbestrijding en aanverwante 
werkzaamheden staan op het programma. Natuurmonumenten kan hierbij 
veel hulp gebruiken, want het totale gebied beslaat meerdere duizenden 
hectares.  
 
Mensen met een normale conditie die het leuk vinden om gezellig samen in 
de vrije natuur bezig te zijn en die houden van een uitdaging en zo graag de 
natuur een handje willen helpen zijn van harte welkom.  
 
 
Personen die zich aangetrokken voelen kunnen per mail contact opnemen 
met Natuurmonumenten: h.hofman@natuurmonumenten.nl  
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Linda's 
Dames & Heren Kapsalon  

 
Telefonisch bereikbaar van 

Maandag t/m Vrijdag 
09:00 – 17:00 

0657840594 / 0264833111 
 

Wolfheze 2 
6874 BE Wolfheze 

gebouw Neder Veluwe 
 

{ behandeling op afspraak } 
{ pinnen helaas niet mogelijk } 
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Dagbesteding bij Het Schild  

Voelt u zich wel eens eenzaam? Bent u afhankelijk van mantelzorg? Heeft u de behoefte om 
zo zelfstandig mogelijk te blijven? Spreken (nieuwe) activiteiten u aan?  Dan is de 
dagbesteding van Het Schild wellicht iets voor u! 

Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd? De dagbesteding van Het Schild heeft een 
groot aanbod van activiteiten. 

Denk aan:  quizzen (o.a. woordspellen, kruiswoordpuzzels etc.), krant voorlezen, wandelen 
(evt. met begeleiding), gymnastiek, fietsen (keuze uit tandem of duofiets), handwerken (o.a. 
breien en haken) en rad van avontuur. 

Ook mogelijk is speksteen bewerken, boetseren, zijde sjaal beschilderen, diverse creatieve 
activiteiten (sieraden maken), gezelschapsspellen en  jeu de boule. 

U kunt bellen naar Het Schild en vragen naar de afdeling dagbesteding: Het Schild, 
Wolfhezerweg 101 6874 AD Wolfheze. telefoon 026-4821177 www.hetschild.nl 
dagbesteding@hetschild.nl 
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Koor Harmony 
Onder leiding van José Brands 

 

Uitnodiging om zes keer gratis  mee te zingen 
 

• Vind je zingen leuk maar denk je niet te kunnen zingen? 
• Wil je je niet meteen vastleggen als lid van een koor? 

• Kom dan eens “proeven” op de komende woensdagavonden 
• Besluit na ons optreden van 18 april pas of je lid wordt… zo niet even goede vrienden. 

 
Koor Harmony zoekt zangers/zangeressen om zes keer gratis mee te zingen als voorbereiding 

voor een optreden. Een mogelijkheid om te proeven aan ons repertoire en sfeer.  
Een gepland optreden daagt altijd uit om naar een hoger niveau te groeien; dus kom erbij en 

groei met ons mee. 
 

Welkom woensdag van 20.00-22.00 uur in de huiskamer van Het Schild (links van de ingang) 
Neem gerust iemand mee.  

 
Wanneer de Wolfskreet later in je bus valt; altijd welkom!  

Neem dan even contact met ons op: 3793327  
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Omdat u misschien goede wijn te 
waarderen weet, 

Slaakt de wolf deze kreet: 
Plan een bezoekje aan Bloem in morgen, 

Of laat het eenvoudig thuis bezorgen! 
Want met de eigenaar binnen de 

dorpsgrenzen 
Is er op wijngebied weinig anders meer 

te wensen. 
 

Wijnkoperij Henri Bloem 
Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem 
026-4455220 – arnhem@henribloem.nl 

www.henribloem.nl/arnhem 
 
 



�17

Verbinding met het dorp 

We waren in december bij het afscheid van de Open Hofkerk. We 
bedankten de gemeente voor de goede samenwerking en spraken 
uit hoe jammer het is dat de kerk sluit. Ondertussen heeft ook de 
Burcht haar deuren dicht gedaan. Zo jammer voor het dorp, om 
triest van te worden. Maar dit schrijven wordt geen negatieve, 
want er gebeurt wel heel veel  achter de schermen. Dorpsbewo-
ners die de schouders er onder zetten om faciliteiten in Wolfheze 
te behouden. Ook onze school is daar een onderdeel van  en dat 
heeft u als Wolfhezenaar wellicht niet door. 


In de vorige Wolfskreet meldden we u dat de onderhandelingen 
over de overname van de gymzaal in volle gang zijn. Inmiddels is 
alles in kannen en kruiken! 


Streetdance


Inmiddels heeft de school al met veel partijen contact gehad en 
ontstaan goede initiatieven waar onze kinderen en het dorp plezier 
van gaan hebben. Streetdancelessen, muzieklessen, vergader-
ruimte? 
Dorpsbelang heeft al vergaderd in de school en de knutselclub  
‘Handige handjes’ gaat verder op woensdagmiddag in de school 
eens in de 14 dagen.  De komende maanden blijven we met elkaar 
in gesprek om initiatieven te ontplooien. Benieuwd wat er allemaal 
op gaat borrelen!


We vinden het fijn om als school mee te denken en hulp te bieden 
om de leefbaarheid in ons mooie Wolfheze goed te houden.  Wordt 
zeker vervolgd….


Ondernemende groet, team prinses Beatrixschool Wolfheze
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De reguliere openingstijden van PUUR Koffie Oosterbeek:  
zondag en maandag van 11:00 tot 17:00 uur, dinsdag t/m vrijdag 
van 08:00 uur tot minimaal 17:00 uur en op zaterdag van 09:00 uur 
tot minimaal17:00 uur.

In de Weverstraat op  
nummer 63 verkoopt  
en schenkt barista  
Jan-Paul Fros en zijn  
team de lekkerste koffie, 
thee, cacaoproducten  
en een goed glas wijn. 

De kleinste espressobar van nederland

Het is geen kroeg en geen restaurant, geen tapasbar of grandcafé. Het is een  
gelegenheid waar je lekker kunt lunchen en gezellig met je vrienden een biertje 
of een wijntje kunt nuttigen en daar ook nog wat bij kunt eten.

OPEN: WOENSDAG, DONDERDAG EN ZONDAG VAN 11.00 T/M 20.00 UUR. VRIJDAG EN ZATERDAG  
VAN 11.00 TOT 21.00 UUR | WEVERSTRAAT 65 | OOSTERBEEK |

A5 advertentie PUUR en Bilders.indd   1 22-11-16   20:50
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Storm in Het Hazeleger 

 

De beelden op televisie van de storm op 18 
januari zijn zo weer op te roepen. De 
geschaarde vrachtwagen waarvan de 
achterste laadbak op zijn kant tegen de 
vangrail was geschoven, auto`s in de sloot, 
bomen die op daken waren gewaaid, de 
fietsers die door de wind terug werden 
geblazen, jongens die met grote snelheid 
over een plein rolden. Maar zo 
indrukwekkend als wat er die ochtend bij 
ons in Het Hazeleger te zien was, heb ik op 
televisie niet gezien.  

Die dag was ik vanwege griep thuis. Het was 
indrukwekkend om de grove dennen 
rondom ons huis als speelbal te zien van de 
storm. Ze zwiepten ongecontroleerd heen 
en weer. Het leek een kwestie van tijd 
voordat ons huis zou worden getroffen door 
bomen die de kracht van de wind niet 
zouden kunnen weerstaan.  

Takken vlogen door de lucht, om uiteindelijk 
tegen de muren en ramen tot stilstand te 
komen. Tegen dit geweld was niets te 
beginnen. Maar gelukkig hebben wij geen 
schade en is er slechts een boom 
omgegaan.  

Bij onze naaste buren was dat anders. Ik 
zag een gigantische grove den neergaan, 
die in zijn val twee andere bomen 
meesleurde. Nog een exemplaar stond op 
omvallen en als die zou gaan, dan zou hun 
dak worden geraakt. Dat is aan het einde 
van de ochtend inderdaad gebeurd, terwijl 
de storm al over het hoogtepunt heen was.  

Niet bang geweest 
Wonder boven wonder viel de schade mee. 
Een grote tak van die boom doorboorde niet 
hun dak, maar belandde precies in een 
open, smalle strook van het dak. Linde, de 
dochter des huizes van de buren, is niet 
bang geweest, zei ze die middag in hun 

keuken tegen mij, nonchalant opkijkend 
vanuit haar studieboek.  

Bij onze andere buren is het tuinhuis 
gesneuveld. Het linkergedeelte van het dak 
was in elkaar gezakt door de druk van de 
boom, die daar onbedoeld op terecht was 
gekomen. Het nieuw gevormde tuinhuis zou 
een blikvanger kunnen zijn in het Stedelijk 
Museum. 

Een behoorlijk aantal huizen op het 
Hazeleger is gehavend door vallende 
bomen. Aan het herstel is hard gewerkt. Het 
was mooi om te zien hoe de bewoners de 
handen ineen hebben geslagen om – samen 
met professionele hulp – de eerste 
negatieve gevolgen van de schade weg te 
werken.  

Ravage weggewerkt 
Zo was de rondweg niet meer berijdbaar 
door de daarop terecht gekomen bomen. 
Dat was dankzij de voortvarende en 
gezamenlijke inspanning binnen een paar 
uur hersteld. Na ongeveer een week van 
hard doorwerken was de ravage 
weggewerkt en waren de gevolgen van de 
storm – behalve voor wat betreft de 
beschadiging van de huizen – nauwelijks 
meer merkbaar. Het had beter niet kunnen 
stormen, maar het was mooi om de 
saamhorigheid in ons park te ervaren. Als 
het erop aankomt, dan is die er. 

 

Henk van der Hoek 
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Kindcentrum De Sterren 
Kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar 
52 weken per jaar van 7:30 tot 18:00 uur

Veilig en vertrouwd
 Kleinschalige kinderopvang met een vaste leidster 
 in uw eigen vertrouwde dorp. 

Doen
 • Leren door te doen
 • Veel ruimte, ook letterlijk, door veel naar 
 buiten te gaan
 • Divers spelaanbod en contact met de 
 natuur.
 • Spelend ontdekken

Nieuw! de 3+ groep
 In januari starten we (bij 
 voldoende interesse) met een 
 3+ groep op woensdag ochtend 
 en vrijdag middag.
 De 3+ groep is een voorbereid-
 ing op de basisschool. Kinderen 
 leren op een ontspannen 
 manier wennen aan schoolse 
 vaardigheden zoals luisteren en 
 (zelfstandig) kleine opdrachtjes 
 uitvoeren.

KDV als alternatief voor peuterspeelzaal
 Peuters leren samen te spelen, te delen, eerste 
 vriendschappen te maken en hun wereld te 
 verbreden.

Macharislaan 15
Wolfheze (achterkant de Burcht)
www.kdv-desterren.nl
kdvdesterren@bso-desterren.nl

Standpunten KC De Sterren
 • Sensitief en responsief
 • Een positieve sfeer
 • Respect voor de eigenheid van elk 
 kind
 • Helpen bouwen en houden van 
 positieve relaties tussen kinderen en 
 hun omgeving
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Hubo Willemsen  

 

Openingstijden: 
Maandag 13:00-18:00 
Dinsdag t/m vrijdag 09:00-18:00 
Zaterdag 09:00-17:00 

 

Tel. 026-333 6571 In Wolfheze bezorgen wij gratis aan huis 
 

www.hubowillemsen.nl  
Cardanuslaan 28 Doorwerth  
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Een volkstuin voor eigen groente en fruit? 
 
Misschien heb je een wens om zelf je groente en/of fruit te verbouwen? Die 
mogelijkheid is dichterbij dan je denkt, want bij de Volkstuin Vereniging Wolf-
heze (VVW) zijn er drie tuinen vrij. Mocht je geïnteresseerd zijn, stuur dan een 
mailtje naar: joost.drenthe@essentia-ttc.nl voor een afspraak. 
 
Er zijn twee locaties waarvan de VVW gebruik maakt: een grotere aan het 
eind van de Heelsumseweg en een kleinere op het parkterrein van Pro Per-
sona. Daarop liggen de twee beschikbare tuinen.  
Mocht de interesse er zijn, ga dan eens op het complex kijken en/of schiet 
iemand aan met vragen over zijn tuin en onze vereniging.  
Het is een gezonde en gezellige bezigheid om met meerdere gelijkgestemden 
bezig te zijn en  heb je weinig ervaring dan zijn er voldoende 'old-timers' om 
je wegwijs te maken. 
Voor de kosten hoef je het niet te laten, want die blijven onder de 25,- per 
jaar. 
Overigens, een moestuin vraagt wél geregelde aandacht, het is niet iets van 
eens in de twee weken even een uurtje. 
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Vrijwilligers Klaproos gevraagd 
De afdeling Recreatie van Pro Persona, Wolfheze is op zoek naar vrijwilligers 
die ons willen helpen tijdens de Klaprooszondagen van 1 juli tm  5 augustus. 
Lijkt het jou leuk om cliënten te begeleiden tijdens de voorstellingen of hand- 
en spandiensten te verrichten? Graag contact opnemen met 
recreatie@propersona.nl. 

 

Bezorger Albert Oltmansweg 
gezocht 
Wil jij of u de Wolfskreet bezorgen in het nieuwste 
deel van ons dorp? Wij zoeken een persoon die 
vier keer per jaar dit dorpsblad, dat wordt 
geproduceerd door een clubje vrijwilligers, wil 
bezorgen. 

Het blad wordt van tevoren bij jou thuis 
afgeleverd. En dan kun je ermee aan de slag! Zo 
kunnen dorpsgenoten informatie lezen van vlakbij 
huis.. 
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Ik hoor dat je net van een rondhout-
veiling komt .  
“Dat was een veiling in Velp die eens 
per jaar gehouden wordt. Ik ben daar 
drie jaar geleden voor het laatst ge-
weest, maar sindsdien is-ie een stuk 
groter geworden. Er liggen dan kavels 
op de rolbaan in Deelen die op die 
veiling geveild worden. Ik had belang-
stelling voor twee van de laatste ka-
vels die aan bod kwamen dus dan zit 
je daar wel even.”


Wat heb je daar gekocht?  
“Twee stammen – een Japanse Lariks 
en een Red Cedar. Die Japanse Lariks 
heeft heel fijn hout en Red Cedar kom 
je hier niet veel tegen dus dat was heel 
bijzonder.”


Dus je bent een hele middag bezig 
om twee stammen te kopen?  
“Ik doe dat ook voor de lol  – samen 
met een vriend had ik een gezellige 
middag. Het meeste hout dat ik zaag 
haal ik hier uit de buurt, vaak via 
boomverzorgers die ergens een boom 
moeten kappen. Ook van Hotel de 
Buunderkamp krijg ik nu een paar 
s t a m m e n w a a r i k d a n w e e r 
(buiten)meubels voor het hotel van 
maak.” 

“Het nadeel van 
bomen uit tuinen is 
d a t m e n s e n e r 
vaak nestkastjes 
tegenaan gespij-
kerd hebben – in 
de loop der jaren 
kunnen dat heel 
wat spijkers wor-
den. Voor de zaag 
is dat nog verve-
lender dan scher-
ven uit de Tweede 
Wereldoorlog, die 
zijn vaak al redelijk 
vergaan.”


Koop je dat hout voor specifieke 
opdrachten of gewoon voor voor-
raad? “Vooral voor voorraad, maar 
soms ook voor opdrachten.”

 

Interview Theo Jurrius – Onthout 

“Als het geen houtgewas is, dan heb ik er niets mee”	



�29

Waar wordt het hout dat jij zaagt 
voor gebruikt?  
“Voor van alles – schuttingen, schuur-
tjes, meubels – vooral voor buiten.  
Een enkele keer voor gebruik binnens-
huis, maar daar moet het hout droger 
voor zijn en daar heb ik eigenlijk niet 
genoeg ruimte voor.” 


Kleine dorpjes in de Pyreneeën 
“Ik maak heel veel kerstbomen ge-
maakt van halve takken. Die verkoop 
ik in Nederland vooral via mijn web-
shop onthout.nl, en in heel Europa op 
etsy.com.  In Frankrijk raak ik bijvoor-
beeld in Parijs en Bordeaux heel veel 
kwijt, maar ik verstuur ze soms ook 
naar kleine dorpjes in de Pyreneeën. 
Op de webshops verkoop ik ook bij-
zetmeubels en dergelijke.”  

Hoe ben je hier ingerold? “Ik ben 
begonnen met openhaardhout, vervol-
gens ben ik ook vogelhuisjes en kruk-
jes gaan maken en op gegeven mo-
ment heb ik een grote zaagmachine 
gekocht. Het helpt natuurlijk dat mijn 
ouders hier 5 hectare bos hebben en 
dat ik een schuur en erf tot mijn be-
schikking heb.  

Ruimte en beschikbaarheid van hout. 
Ik ben hier geboren en getogen – ooit 
1 huisnummer verhuisd. Maar de kwe-
kerij van mijn moeder overnemen zal ik 
niet snel doen – als het geen houtge-
was is heb ik er niets mee.”
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Met een verhaal van precies een eeuw 
geleden onderbreken we de nog lo-
pende serie ‘Ken je straat’, binnen de 
aloude rubriek De Duizendjarige Den 
vertelde. 
Het is nu (maart 2018) honderd jaar 
geleden, dat het Duits Internerings-
kamp in Wolfheze gereed kwam. Al 
eerder hadden de eerste uitgewisselde 
Duitse militairen er hun intrek genomen, 
maar in maart 1918 was het kamp 
volledig in bedrijf. 
 
In een snerpende sneeuwjacht arri-
veerde op zaterdagavond 12 januari 
1918 het eerste transport met drie 
Nederlandse schepen van ongeveer 
900 Duitsers uit Engeland in de haven 
van Rotterdam.  
Pas op maandagochtend begon de 
eerste ontscheping waarvan een deel 
per trein moest  
doorreizen naar de aangewezen gebie-
den in Nederland, terwijl de rest met 
extra trams werd vervoerd naar interne-

ringsadressen in het gebied Rotterdam 
en omstreken. 
Naast Rotterdam (waartoe ook Schie-
dam en Dordrecht behoorden) waren 
de andere gebieden Hattem, Dieren-
Brummen (vooral officieren en onderof-
ficieren), Noordwijk en ……… Wolfhe-
zen met het grootste kampement. 
 
In deze aflevering volgen we één van 
de 825 Duitse militaire krijgsgevange-
nen van het kamp in Wolfheze van zijn 
geboorte in Zuid-Duitsland tot aan zijn 
overlijden in Arnhem. 
De Duizendjarige Den én de dochter 
van de Duitse militair Guusje Koster-
Karisch in Heerhugowaard hebben 
Ulbe van erg veel informatie voorzien 
en die heeft daar een verkorte versie 
van gemaakt voor deze Wolfskreet. 
 
Aflevering 57: Felix Karisch en het 
‘Duitsche Kamp Wolfhezen’ 
 
Woldemar Felix (roepnaam Felix) Ka-
risch wordt op 1 maart 1893 in Leipzig 
geboren en is de zoon van een meu-
belmaker (pianobouwer) aldaar.  
Net als zijn vader volgt Felix een oplei-
ding als schrijnwerker (meubelmaker) 
en doet daarna een ‘Wanderschaft’ (het 
rondtrekken van een handwerksgezel 
als leertijd) met de ook in Leipzig wo-
nende Walter Ulbricht (1893–1973). In 
1911 hebben ze hun opleiding tot 
meubelmaker afgerond en tot ongeveer 
zomer 1912 trekken ze door België, 
Nederland, Oostenrijk, Zwitserland en 
Italië.  

De  
Duizendjarige  
Den vertelde…	
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Walter Ulbricht zal veel later, na een 
stormachtige carrière, de belangrijkste 
man van de Duitse Democratische 
Republiek in de jaren zestig van de 
vorige eeuw worden. 
 

 
 
Walter Ulbricht in 1960 
 
Felix vervult zijn militaire dienstplicht bij 
een Beiers Infanterieregiment en heeft 
zich kennelijk duidelijk onderscheiden 
als militair, want hij heeft het Ereteken 
van de Koning van Beieren gekregen.  
Hij is 21 jaar als Duitsland wordt be-
trokken bij de Eerste Wereldoorlog. 
Evenals zijn ‘mede-Wandergeselle’ 
Walter Ulbricht wordt hij in 1915 naar 
het front in Frankrijk gestuurd. Hij is 
dan inmiddels onderofficier. 
Na een veldslag in Frankrijk wordt hij 
gevangen genomen. Hij is de enige 
overlevende van zijn onderdeel en 
wordt als krijgsgevangene naar Enge-
land overgebracht.  

Zijn verblijf daar is het militaire kamp 
Cannock Chase bij Brocton in Staf-
fordshire  
Een deel van dit militaire kamp is sinds 
10 april 1917 een krijgsgevangenkamp 
(PoW camp) en herbergt op een gege-
ven moment wel 6.000 Duitse krijgsge-
vangenen. 
 
Zowel Engeland als Duitsland weten 
zich met de vele krijgsgevangenen 
geen raad, en zoeken steun bij het 
neutrale Nederland. Er wordt een over-
eenkomst getekend tussen de drie 
landen en zo ontstaan op verschillende 
plekken in ons land aparte kampen 
voor Britse en Duitse militairen, onder 
neutrale Nederlandse leiding.  
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In Wolfheze wordt aan de Wolfhezer-
weg, tegenover het ‘Tehuis voor Al-
leenstaande Blinden’ (nu ‘Het Schild, 
woonzorgcentrum voor blinden en 
slechtzienden te Wolfheze’), een groot 
stuk jong bos gekapt voor een dergelijk 
kamp.  

 
De plattegrond van het Duitse Kamp, 
rechts begrensd door de Wolfhezerweg 
en onder door de huidige Duitsekamp-
weg. In het midden aan de Kaiser Wil-
helmplatz staat de grote Kantine met 
daarboven de rij werkplaatsen. Boven-
aan links, tegen de bosrand, de kleinere 
ziekenbarakken en rechtsboven in de 
hoek de officiersbarakken. Het stenen 
gevangenisje staat er niet op, maar is 
door mij met een cirkel met stippellijn 
(links in het midden tegen de grens) 
aangegeven. 

 
De bouw van het kamp begint in okto-
ber 1917. Het wordt een bijna zelfstan-
dig dorp, bestaande uit 65 barakken en 
rechte straten met imponerende Duitse 
namen als Hindenburgstrasse, Scheer-
strasse en Kaiser Wilhelmplatz. 

In het midden van het terrein staat een 
grote kantine, met een bühne waar 
toneelstukken kunnen worden opge-
voerd en films worden vertoond. Aan 
de randen van het terrein staan aparte 
officiersbarakken, mooi ingericht met 
oud-Hollands meubilair en ziekenba-
rakken.  
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Op 9 augustus 1918 wordt deze an-
sichtkaart met postzegel (op de voor-
kant!) van 1 cent afgestempeld op het 
postkantoortje van het Internerings-
kamp met het eigen stempel ”Wolf-
hezen Interneeringsdepot”. Deze kaart 
is duidelijk als souvenir bedoeld voor 
een Duitse krijgsgevangene want hij is 
niet verstuurd en de eigenaar heeft de 
Hollandse tekst Interneeringslager met 
de pen verduitst naar Internieringslager. 
Het kamp is duidelijk nog in aanleg met 
een jonge aanplant en er wordt druk 
gewerkt aan de verdere aankleding van 
het kamp. Op de achtergrond staat het 
koetsje van de Oosterbeekse huisarts 
Dr. Brevée. Van het kamp zijn 3 kaarten 
bekend: deze en twee kaarten met een 
Duitse tekst. 
 
De mannen hoeven zich niet te verve-
len. In de 'Tischlerei' worden complete 
woonkamer- en slaapkamerinrichtingen 
gemaakt, die naar Duitsland worden 
vervoerd.  

Er is een schoenmakerij, een sokken-
breiïnrichting, een borstelbinderij, een 
kofferfabriek etc. De werkplaatsen voor 
kunstnijverheid staan onder leiding van 
de bekende Duitse beeldhouwer G.A. 
Bredow. Het belangrijkste onderdeel is 
de landbouwafdeling, waar op een 
gegeven moment 400 mannen werken. 
Op het terrein zijn verder badgelegen-
heden en drie keukens te vinden. Er is 
ook een kerkje waar om de beurt ka-
tholieke en protestantse diensten wor-
den gegeven.  
Totaal 2500 man kan het kamp wel 
herbergen, maar zóveel hebben er 
echter niet gewoond. 825 geïnterneer-
den is het maximale aantal geweest. 
Voor het dorp Wolfheze, dat in die tijd 
ongeveer 200 inwoners heeft, is dat wel 
een behoorlijke invasie.  
Het kamp van 13,4 ha strekt zich uit 
van de Wolfhezerweg tot aan de huidi-
ge Henriëtte Hoeve van Schut (Duitse-
kampweg 25). 
 



�36
	

 
 
Op dit in 1918 in Arnhem gemaakte 
portret draagt Felix het uniform van het 
16. Infanterie-Regiment (zie nummer op 
epaulet) en heeft hij bij de tweede 
knoop het Ereteken van de Koning van 
Beieren  
 
De eerste bewoners komen via de 
haven van Rotterdam per trein aan in 
Wolfheze in januari 1918. Ook Felix 
Karisch en zijn vriend Alois (uit Zuid-
Beieren) komen in 1918 aan in het 
'Interniertenlager' of 'Kriegsgefange-
nenlager Wolfhezen’.  
Felix krijgt uiteraard werk in de 
’Tischlerei’, de meubelmakerij van het 
kamp, die onder leiding staat van Ar-
thur Hamburger, die voor dat doel uit 
Duitsland is gekomen. 
Het is natuurlijk de bedoeling de krijgs-
gevangenen in Nederland te houden, 
maar het lijkt het erop dat het niet be-
paald een streng bewaakt kamp is. De 

mannen kunnen veelal hun eigen gang 
gaan. Van de officieren en onderofficie-
ren - die vaak ondergebracht zijn op 
meer comfortabele plekken zoals pen-
sions in Oosterbeek - is bekend dat zij 
gaan sporten in Oosterbeek. 
 
Een populaire sport in die tijd is korfbal 
en in het bijzonder in Oosterbeek waar 
de korfbalvereniging ”Onder Ons”, 
sinds haar oprichting in 1911, een be-
langrijke plaats inneemt en in 1917 
zelfs tweede van Nederland wordt. 
Deze club speelt op de wei van Jan de 
Geest bij de Stationsweg en het is daar 
dat Felix in 1918 de heel goede korf-
balspeelster Sietske de Winkel (geb. 21 
juni 1898) leert kennen.  
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Korfbalvereniging ‘Onder Ons’ uit Oos-
terbeek in ongeveer 1918 met Sietske, 
onderste rij zittend derde van rechts 
 
Sietske werkt als secretaresse bij de 
N.V. Vereeningde Nederlandsche Rub-
berfabrieken Hevea (voorheen firma 
Wilhelmi en Co.) in Heveadorp. 
Felix krijgt een liefdesrelatie met Siets-
ke en zijn vriend Alois met haar zus 
Teartske. 
 
Op 11 november 1918, tien maanden 
na de ingebruikneming van het kamp, 
is de oorlog voorbij en Felix moet naar 
Duitsland terug om zijn ontslag uit 
militaire dienst te krijgen. Hij besluit 
echter om daarna terug te keren naar 
Nederland om bij zijn Sietske in Oos-
terbeek te blijven. 
Zijn vriend Alois was ook van plan om 
na zijn militaire ontslag naar Teartske in 
Oosterbeek terug te gaan maar hij 
heeft, vóór hij naar het front werd ge-
stuurd, aan zijn broer in Duitsland be-
loofd dat hij met diens vrouw zou trou-

wen als zijn broer in de oorlog zou 
sneuvelen. Zijn broer heeft de oorlog 
niet overleefd en Alois komt zijn belofte 
na en blijft in Duitsland om met de 
vrouw van zijn broer te trouwen. 
 
Op donderdag 21 augustus 1919 wor-
den Felix en Sietske getrouwd door de 
burgemeester van Oosterbeek, die de 
helft van zijn toespraak in het Duits 
houdt en de andere helft in het Neder-
lands. 
Het paar vertrekt naar Den Haag waar 
Felix een goede baan krijgt bij de chi-
que meubelfabriek Pander, waar hij 
chef wordt van 30 medewerkers en 
later calculator.  
In Den Haag wordt hun eerste dochter 
geboren.  
Sietske krijgt echter heimwee naar 
Oosterbeek en na 6 jaar keren ze in 
1925 terug naar Oosterbeek waar Felix 
bij Meubelfabriek L.O.V. in Oosterbeek 
en/of de Schoolmeubelenfabriek Rots-
huizen in Heelsum werk vindt. 
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In Oosterbeek wordt op 27 februari 
1927 hun tweede dochter Auguste 
Gettje (‘Guusje’) geboren. 
Felix krijgt echter last van een post-
traumatisch oorlogssyndroom. Ook de 
slechte voeding tijdens de oorlogstijd 
speelt hem nog parten en hij krijgt 
ernstige problemen met zijn gezond-
heid. 
Op 11 mei 1929, op slechts 36-jarige 
leeftijd, overlijdt Felix in het Diacones-
senhuis in Arnhem. De steen op zijn 
graf wordt betaald door de mensen 
waar hij mee werkte. 
 
Het graf (plaats nr. 568) van Woldemar 
Felix Karisch op de Begraafplaats aan 

de Van Limburg Stirumweg in Ooster-
beek. Onderaan de steen staat de tekst 
‘Bemind en niet vergeten’. 
 
De barakken van het 'Interniertenlager 
Wolfhezen' zijn allemaal verdwenen 
maar op het terrein van Schut staat nu 
nog een rond stenen gebouwtje, dat - 
met zijn 8 cellen - eens de kleinste 
cellulaire gevangenis op Nederlands 
grondgebied was. 
De naam Duitsekampweg houdt in 
Wolfheze de herinnering levend aan dit 
heel bijzondere stukje plaatselijke ge-
schiedenis. 
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ZonneWIJde	in	Wolfheze?	

	
	
In	Breda	is	het	gelukt.	Wie	helpt	ermee	de	mogelijkheden	hier	te	

onderzoeken?	Stuur	een	mailtje	naar	
info@dorpsbelangwolfheze.nl	

	
	
	

	
	

http://www.zonnewijdebreda.nl	



�42

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

Maandag

09:00	tot	10:00u. 55+	gym Gymzaal

16:00	tot	18:30u. Kindergymnastiek	en	turnen Gymnastiekzaal	Balijeweg

16:30	tot	19:00u. Training	pupillen Wodanseck

18:00	tot	18:30u. Zwemmen	ABC	(RZC	0317-312763) Zwembad	ProPersona

19:30	tot	22:00u. Badminton De	Brug	ProPersona

19:30u. Tweewekelijks	bridgen	(4821570	/	4821588) De	Slenk	Tennisvereniging

Dinsdag

09:30	tot	10:00u. Damesgymnastiek	/	sport	en	spel	 Gymnastiekzaal	Balijeweg

15:30	tot	16:30u. Zwemmen	voor	ouderen	(4821588)	 Zwembad	ProPersona

18:00u. Open	Tafel Het	Schild

18:10	tot	18:40u. Zwemmen	ABC	(RZC	0317-312763) Zwembad	ProPersona

19:30u. Jeu	de	Boules	(4821630)	 Zwembad	ProPersona

19:00	tot	21:00u. Aquarobics	(RZC	06-12925039)	 Zwembad	ProPersona

20:30	tot	22:00u. Volleyballen De	Brug	ProPersona

Woensdag

14:00	tot	16:30u. Peuter-,	kleuter-	en	kinderzwemmen Zwembad	ProPersona

17:15	tot	18:15u. Voetballen	senioren	/	veteranen	(Gerard	Grevers) Wodanseck

20:00	tot	22:00u. Koor	Harmony	(4822038) Het	Schild

20:00	tot	21:30u. Volleyballen	(4821860) De	Brug	ProPersona

20:00	tot	21:30u. Senior	veteranen	voetbal	 Wodanseck

Donderdag

13:00	tot	14:00u. Spreekuur	gebiedsagent	 Medisch	Centrum	ProPersona

Vrijdag

08:00	tot	11:30u. Weekmarkt Dorpsplein

Zaterdag

Voetbal	SV	Wodanseck	(www.wodanseck.nl) Wodanseck

Zondag

09:30u. Hardlopen	(4822362) Station

14:00u. Eerste	zondag	van	de	maand:	Bitterballentos De	Slenk	Tennisvereniging






