
Jaargang 16  nr.4.  dec 2018

Met in dit nummer o.a.: 

• Veel van Sterk Wolfheze
• Winter Wine Wolfheze
• ’Oranje’ tent beschikbaar!
• de Pruikzwam
• DDD: de Balijeweg

Wolfskreet; 15 jaar jong!



Voor al uw kleine en grote klussen.

06-50212395
info@renovatiebouwtq.nl

Ton Quaadgras

www.renovatiebouwtq.nl
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Wat waren wij aangenaam verrast door 
de  vele ingezonden kopij voor dit 
nummer! 

Hopelijk gaan we dit in de hierop vol-
gende edities ook meemaken…

Dus de laatste editie van dit jaar extra 
dik, met name door de vele vrijwilligers-
vacatures van Sterk Wolfheze. 

Die hoopt op deze manier alle bewo-
ners te bereiken.


Ook anderen doen verslag en aankon-
diging van hun activiteiten.

De Sint kwam (en ging), de kerstboom 
weer op het dorpsplein en met diverse 
kerstactiviteiten sluiten we het jaar 2018 
af! 


Wij wensen u een goede start in het 
nieuwe jaar en veel leesplezier.


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 dec  2018


Vormgeving

Peter Jasperse


Vaste medewerker

Ulbe Anema (De Duizendjarige Den)


Volgend nummer

Verschijnt rond 20 maart 2019

Inleveren kopij vóór 19 februari 2019 per e-mail of afgeven bij 
één van de redactieleden.


De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden stukken in 
te korten dan wel niet te plaatsen.

Oplage 780 stuks

Druk Huisdrukkerij Pro Persona

Verschijning Viermaal per jaar

Contactgegevens

Advertenties Peter Jasperse

E-mail redactie@wolfskreet.nl

Redactie:

Gea Slof Wolfhezerweg 120-36
026-482 1810

Marleen Hiltermann Johannahoeveweg 6

026-482 1999

Peter Jasperse Wolfhezerweg 120-36
026-482 1810

Kees Koek Sara Mansveltweg 30
026-482 2339

E-mail redactie@wolfskreet.nl

De redactie

Beste Wolfhezenaren,
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Een koude winter met sneeuw en ijspret: 
Wolfheze op een kerstkaart. 


In witte winters zorgt Gemeente Ren-
kum samen met ACV voor de glad-
heidsbestrijding om een gevaarlijke situ-
atie op wegen en fietspaden te voorko-
men. Er wordt niet gestrooid op trot-
toirs: als bewoners hebben wij onze ei-
gen verantwoordelijkheid om de stoep 
voor onze woning sneeuw- en ijsvrij te 
maken.  


Bij heftige neerslag of langdurige ijzel 
zet ACV, naast het strooien, ook borstels 
en schuivers in om de sneeuw te rui-
men. 


Ook op de spoorwegovergang in Wolf-
heze wordt de sneeuw weggeschoven. 
Alle sneeuw keurig naar de zijkant van 
de weg. Resultaat: een berg sneeuw en 
ijs op de voetpaden = op de plek van 

kwetsbare verkeersdeelnemers, mét of 
zonder fietsjes, kinderwagens, rollators 
of blindenstokken.


Wat doe je liever: skiën op een zwarte 
piste in de Alpen of oversteken via het 
ijzige hobbel/de/bobbel-traject naast de 
spoorwegovergang? Vallen op een 
sneeuwpiste is beduidend minder ge-
vaarlijk dan vallen op de ver-ijsde 
sneeuw of het asfalt op de voetpaden 
naast de spoorwegovergang. Tja… en 
dan ook nog vlak voor de wielen van 
een passerende auto of van een aan-
stormende trein.


Gemeente Renkum: zorg dat de stoep 
op de spoorwegovergang voortaan vrij 
is van sneeuw en ijs. Maak de spoor-
wegovergang in de winter niet nóg ge-
vaarlijker voor onze kwetsbare ver-
keersdeelnemers!
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Voortgang sinds juni 2018

Tijdens de bewonersbijeenkomst in juni 
is naast een toelichting op de stand van 
zaken m.b.t.  de spooronderdoorgang 
ook het ontwerp van de Wolfhezerweg 
toegelicht.

 

Het concept ontwerp is na deze bijeen-
komst verder uitgewerkt tot een defini-
tief ontwerp en is besproken met Prorail 
en de provincie om alle werkzaamheden 
onderling goed op elkaar af te stemmen. 
Ook is er gesproken met bewoners en 
belanghebbenden om  vragen te beant-
woorden en openstaande acties uit te 
voeren. 


Tegelijkertijd is de verdere voorbereiding 
van het project ter hand genomen. Hier-
voor zijn vergunningen aangevraagd 
(o.a. kapvergunning) en verkeersbeslui-
ten voorbereid.

Het ontwerp is technisch uitgewerkt en 
schriftelijke vastgelegd in een contract.


Afstemming provincie 
In aansluiting op de herinrichting van de 
Wolfhezerweg zal de provincie op haar 
weggedeelte (noordzijde) groot onder-
houd gaan uitvoeren. De uitvoering van 
de gemeentelijke en provinciale werk-
zaamheden wordt op elkaar afgestemd 
zodat de overlast voor Wolfheze zo be-
perkt mogelijk zal zijn. 


Uitvoering 
De uitvoering staat nu gepland voor het 
voorjaar 2019. Bij de uitvoering houden 
wij zoveel mogelijk rekening met bewo-
ners en ondernemers van Wolfheze. We 
zijn voornemens om de werkzaamheden 
gefaseerd uit te voeren zodat de bereik-
baarheid en de veiligheid van iedereen 
gegarandeerd is. 

Daarnaast is een omleidingsplan opge-
steld met hierin de omleidingsroutes. 
Zowel de uitvoeringsplanning als het 
omleidingsplan zullen voor start uitvoe-
ring toegelicht worden aan de bewo-
ners. 


Sophie 
Bij de herinrichting van het dorpsplein 
van Wolfheze was er geen plaats meer 
voor de tekening van Sophie. Van meer-
dere kanten is de wens geuit om elders 
in Wolfheze voor deze tekening een 
nieuwe plek te creëren. Onze inspannin-
gen zijn er nu op gericht om het kunst-
werk Sophie ergens in de Wolfhezerweg 
in te passen. 


Contact en informatie 
Mochten er vragen zijn, dan kunt u con-
tact opnemen met de projectleider, me-
vrouw M. (Mariëlle) Barwasser, via tele-
foonnummer (026) 33 48 111 of 
m.barwasser@renkum.nl. 

Herinrichting Wolfhezerweg
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Het bestuur van de Oranjevereniging is weer enthousiast 
aan de slag gegaan voor Koningsdag 2019. Tussen Kerst 
en Oud & Nieuw kunt u de Oranje Heraut in uw brieven-
bus verwachten. Daarin staat onder andere de uitnodi-
ging voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze vindt 
plaats op vrijdag 25 januari, in de kantine van Wodan-
seck. Zet de datum alvast in uw agenda!

Tijdens de jaarvergadering zal het concept programma 
worden gepresenteerd. Een klein deel daarvan kan ik 
reeds vrijgeven. De Oranje Feesttent wordt opgebouwd 
op woensdag 17 april, en Koningsdag vindt plaats op 27 april (maar dat zal geen ver-
rassing zijn…). Het bestuur is van plan weer verschillende activiteiten in de tent te 
organiseren, of te laten organiseren.




In de periode tussen 17 april en 5 mei zijn er een aantal dagen en avonden waarin de 
tent beschikbaar kan worden gesteld voor verenigingen of bewoners uit Wolfheze. De 
tent staat er toch, alle faciliteiten zijn beschikbaar, en waarom zouden we deze dan 
niet maximaal gebruiken? Voorwaarde is dat de activiteit ten goede komt aan de 
saamhorigheid en verbondenheid van het dorp. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer 
informatie over wat allemaal zou kunnen, neem dan contact op met Rens Verbeek 
(rverbeek@vedecom.nl).



Namens het bestuur van de Oranjevereniging Wolfheze,

Frans Kappen

Kort nieuws van de Oranjevereniging

Tent beschikbaar!
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Op verzoek van een aantal inwoners van 
Wolfheze heeft Dorpsbelang bij de ge-
meente gevraagd werk te maken van 
een hermeting van de geluidsbelasting 
van de A50. Bij verbreding van de weg 
is afgesproken dat na 10 jaar een nieu-
we meting zou plaatsvinden. Aanleiding 
voor de vraag is het voor het gevoel 
toegenomen geluid die de weg produ-
ceert.


Rond 2008-2009, voor de verbreding 
van de weg, heeft een nulmeting plaats-
gehad. Die resulteerde toen tot de con-
clusie dat een geluidsscherm langs de 
A50 ter hoogte van Wolfheze niet nodig 
was. De overweging toen was ook van 
financiële aard. Er is slechts één daad-
werkelijke meting uitgevoerd. De con-
clusies zijn getrokken op basis van be-
rekeningen.


In de tijd tussen de verbreding en nu 
valt te constateren dat het verkeer flink 
is toegenomen. Regelmatig is weer 
sprake van filevorming, ondanks de ver-
breding. Een factor in de ervaren toege-
nomen geluidsbelasting kan ook liggen 
in het ZOAB. Na aanleg werkt dit asfalt 
geluidsreducerend. In de loop der tijd 
slipt dit asfalt echter dicht met bijvoor-
beeld rubberdeeltjes.


Dorpsbelang vindt het dan ook tijd dat 
een nieuwe geluidsmeting wordt uitge-
voerd, zoals afgesproken. Zij pleit er ook 
voor die meting grondiger uit te voeren 
dan ten tijde van de nulmeting, op 
meerdere momenten over een bepaalde 
periode en op diverse tijdstippen van de 
dag.


Zou één en ander leiden tot de conclu-
sie dat geluidwerende (of andere) maat-
regelen gewenst of noodzakelijk zijn, 
dan ontstaat een nieuwe situatie.


Bomen Bijen Borrel groot succes 

Een groot succes. Dat mag gezegd 
worden van de tweede Dorpswandeling 
nieuwe stijl onder de titel Bomen Bijen 
Borrel. Bijna 100 mensen kwamen, on-
danks de regen tot vijf minuten voor 
aanvang, op het evenement af. Op het 
programma een wandeling onder des-
kundige leiding van adviseur groen 
Henk Eikholt van Pro Persona langs bij-
zondere bomen en een kijkje in de keu-
ken van het leven van bijen met uitleg 
van vier imkers van imkervereniging De 
Korenbloem.


Net als de poging van 29 mei, leek ook 
nu weer de wandeling in het water te 
vallen als gevolg van de gestaag vallen-
de regen. Het leidde op de Facebook-
groep Wolfheze tot de gevatte opmer-
king: "Bij een volgende grote periode 
van droogte vragen we gewoon aan 
Dorpsbelang een bijen bomen borrel te 
plannen". Hoe dan ook zou het evene-
ment doorgaan. Restaurant de Tijd had 
zodanig en zoveel voorbereidingen ge-
troffen om alle gasten na de wandeling 
een hapje en een drankje te serveren 
dat van afgelasting geen sprake kon 
zijn.


Maar het zat mee. Precies om 19.00 uur 
stopte de regen en verscheen aan de 
horizon zelfs het eerste blauw. Bijna 100 
mensen hadden zich verzameld op het 
Dorpsplein, een fantastische opkomst. 

Dorpsbelang vraagt hermeting 
geluid A50
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De groep werd in tweeën gesplitst om 
de uitleg en toelichting voor de imkers 
en natuurgids behapbaar te houden. 
Halverwege de wandeling werd gewis-
seld, zodat iedereen en langs de bomen 
en langs de bijenkasten op het terrein 
van Pro Persona zou komen.


De gidsen vertelden allen vol passie 
over alles wat te zien was. De uitleg 
over de grote hoeveelheid aan soorten 
bijen, hun levensverwachting, de 2000 
eitjes die de Koningin per dag legt, de 
voortplanting en bijvoorbeeld de 
machtsstructuur in de korf was erg inte-
ressante leerstof. Bij het lopen langs de 
bijenkasten vlogen de bijen nog steeds 
af en aan. Een wesp die juist op dat 
moment de kast binnen wilde, werd 
door de bijen vakkundig onschadelijk 
gemaakt.


Adviseur Henk Eikholt van Pro Persona 
wist het publiek te boeien met zijn ge-
dreven toelichting. Veel inzicht in de 
functie van bomen en de reden dat op 
terreinen van geestelijke gezondsheids-
zorg bepaalde boomsoorten altijd voor-
komen. "Rond 24 juni is het echt de 
moeite waard om over het terrein langs 
de bomen te lopen. De meeste inheem-
se bomen staan dan in bloei. Zeker bij 
de linde is het dan een komen en gaan 
van massa's bijen die op de geurende 

bloemen van de linde afkomen", aldus 
Eikholt.


De afsluiting van de avond was de kers 
op de al heel erg lekkere taart. Restau-
rant de Tijd had enorm uitgepakt met 
een speciaal voor deze gelegenheid 
aangeschaft assortiment aan bieren. Op 
de kaart Bijenblond, Vlinderblond en 
Everzwijntriple. De plank met diverse 
soorten heerlijk zelfgemaakt Fingerfood 
mocht er wezen en vond gretig aftrek.


Al met al een grandioos succes en ui-
termate gezellige avond. Het doel be-
reikt: lekker met elkaar wandelen en el-
kaar ontmoeten, keuvelen, wat opste-
ken en op plaatsen komen die je anders 
waarschijnlijk zo voorbij loopt.


Een fantastische opkomt bij de Bomen Bijen 
Borrel op donderdag 6 september. Een leer-
zame en vooral ook gezellige avond.
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Dorpsbelang Wolfheze heeft bij het 
kerkbestuur van de PKN Oosterbeek-
Wolfheze aangedrongen om beter on-
derhoud te verrichten aan en rondom de 
leegstaande Open Hof Kerk en De 
Burcht aan de Lawijckerhof en Machari-
slaan. Het achterstallige onderhoud leidt 
tot verloedering van de omgeving.


De kerk en het buurthuis zijn sinds janu-
ari jl. gesloten. Het weinige onderhoud 
aan de omgeving leidt tot klachten uit 
de buurt. Het onkruid tiert welig en het 
niet gebruik wordt steeds beter zicht-
baar. Mensen maken zich zorgen dat 
door het huidige aanzicht de kans op 
ongewenste praktijken, zoals vandalis-
me, toeneemt.


Ook het gebrek aan communicatie van-
uit het kerkbestuur steekt. Een omwo-
nende: "Er wordt door het kerkbestuur 
in het geheel niet gecommuniceerd. We 
weten niet waar we aan toe zijn en wel-
ke ontwikkelingen er zijn t.a.v. de toe-
komst van de gebouwen en het terrein. 
Laat weten hoe het staat, ook als er 
geen ontwikkelingen zijn. Geef bijvoor-
beeld elk kwartaal in de Wolfskreet even 
een update."


Dorpsbelang heeft het kerkbestuur een 
brief gestuurd om er op aan te dringen 
om dat onderhoud en de communicatie 
op te pakken. Het kerkbestuur heeft 
aangegeven dit op te pakken.


Het Schild roept dorpsgenoten en ande-
re hondenuitlaters op om hondenuit-
werpselen - en zeker die op de paden 
op het terrein van Het Schild - op te 
ruimen. Blinde en slechtziende bewo-
ners zien niet wat er op de paden ligt en 
trappen met regelmaat in achtergelaten 
drollen.


In een mail schrijft een bewoner van Het 
Schild:

"Beste Buurtgenoten/Hondenbazen, 

Soms word ik, wandelend in onze 
SchildParktuin, verrast met een poep-
plakkaat onder m’n schoen. 
Oja, ik ben zelf net zo goed een honden-
liefhebber als u, maar bij het verwijderen 
van zo’n troetelschijf denk je daar wel es 
even anders over. 
Mag ik daarom vragen ervoor zorg te 
dragen dat uw hond z’n behoefte buiten 
de paden achterlaat; of, nog beter, dat 
het wordt opgeruimd? Daar zijn handige 
trucjes en zakjes voor. De meeste 
Schildbewoners kunnen immers niet zelf 
bepalen waar ‘het geluk hen wacht’; zij 
trappen erin! 
Vertrouwend op uw medewerking, vast 
dank & hoopvolle groet." 

Dorpsbelang dringt bij kerk 
aan op onderhoud

Hondenpoep op paden Het Schild
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Begin november is in heel Wolfheze 
de Warme Winter Wolfheze kalender 
verspreid. De kalender is een initiatief 
van Dorpsbelang Wolfheze en bevat 
een grote hoeveelheid aan activitei-
ten in de komende maanden. De ka-
lender geeft prachtig weer hoeveel 
initiatieven er wel niet zijn in het dorp.


De kalender start met St. Maarten op 
11 november en eindigt met de Win-
ter Wine Wolfheze op 17 februari 
2019. Daartussen een scala aan acti-
viteiten zoals concerten, de intocht 
van Sinterklaas, kerstmarkten, het 
ontsteken van de lichtjes in de kerst-
boom, een nieuwjaarsparty enspor-
tief aan de slag met apenkooien.


Door de uitgave van een kalender is 
het voor individuele initiatieven min-
der noodzakelijk eigen papieren 
communicatiemiddelen uit te geven. 
Ook wordt veel meer zichtbaar wat er 
allemaal is. Dat geldt ook voor 
Dorpsbelang zelf.


Niet op de kalender staan de meer 
reguliere activiteiten in het dorp zoals 
trainingen van sportverenigingen etc. 
Buiten de kalender worden activitei-
ten ook onder de aandacht gebracht 
via andere kanalen zoals website, 
Social Media en Appgroepen.


Wie de kalender niet meer in bezit 
heeft kan hier een digitaal exemplaar 
op:

www.dorpsbelangwolfheze.nl/pdffi-
les/wwwkalender.pdf


Warme Winter Wolfheze kalender ziet levenslicht
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Na het succes van het Running Dinner, 
ben je op zondag 17 februari 2019 van 
harte uitgenodigd om deel te nemen aan 


Winter Wine Wolfheze


Net als bij het Running Dinner zijn deel-
nemers één keer gastheer of -vrouw en 
wordt er daarna op twee andere adres-
sen geproefd. Als gastadres wordt een 
lekkere wijn met een paar bijpassende 
hapjes geserveerd. Een biertje of sapje 
mag natuurlijk ook. 
Het gaat om de 
gezelligheid, een 
blokje kaas en een 
nootje is prima. Wil 
je culinair uitpak-
ken, ook goed. 
Nogmaals, het gaat 
om de gezelligheid.


Vanaf 15:00u. ben 
je welkom in Res-
taurant en Pannen-
koekenhuis de Tijd,

Wolfhezerweg 87 
6874 AC Wolfheze.


Daar hoor je op 
welk adres je moet 
zijn voor de eerste 
toast van 16:00u. 
Om 17:15u. ga je 
naar het tweede 
adres. De laatste 
toast is om 18:30u. 
op het derde adres.


Geef je vandaag, maar uiterlijk 

25 januari 2019 op via 

winter.wine.wolfheze@gmail.com.


Voor advies en tips over wijn/spijs com-
binaties, ben je van harte welkom bij 
Henri Bloem, Amsterdamseweg 126 in 
Arnhem of kijk op 

henribloem.nl/henri-bloem-arnhem.
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Eind 2017 namen 
we als Protestantse 
Gemeente te Oos-
terbeek-Wolfheze 
afscheid van de 
Open Hof Kerk en 
het verenigingsge-
bouw de Burcht in 
Wolfheze. De kerk 
is daarna niet meer 
gebruikt en sinds 
augustus dit jaar 
heeft de kinderop-
vang zijn plaats in 
de Burcht verruild 
voor een nieuwe 
plek bij de Beatrix-
school. De door de 
toenmalige beheerder van de Burcht, 
Marcel Rowaan, opgezette Minibieb  
verhuist met hulp van hem binnenkort 
naar een ruimte in Neder Veluwe bij de 
ingang van het terrein van de Gelderse 
Roos, en zal daarmee goed bereikbaar 
zijn ook voor dorpsbewoners. Goed 
meubilair uit de Burcht heeft deze zomer 
oud meubilair vervangen in de vergader-
ruimtes van de Vredebergkerk in Oos-
terbeek.  
Omdat er de afgelopen periode geen 
nieuwe ontwikkelingen rond de gebou-
wen waren te melden zijn we tot dusver-
re niet naar buiten getreden met mede-
delingen. Wel zijn er contacten geweest 
met  Dorpsbelang en is ingegaan op in-
dividuele vragen wanneer die ons be-
reikten. Ook intern in de kerkelijke ge-
meente zijn er, bij gebrek aan voortgang, 
tot oktober geen verdere publicaties 
geweest. Hoewel er nog niets concreets 
te melden valt, is een update over de 
stand van zaken  echter wel wenselijk 
na zo’n lange periode van onzekerheid.  


Vervolgstappen voor het afstoten van 
deze gebouwen zijn tot dusverre be-
perkt gebleven.

Bij de aankoop van de grond voor de 
kerk, bijna een eeuw geleden, waren er 
een aantal voorwaarden overeengeko-
men die het toekomstig gebruik sterk 
zouden beperken. Het kerkgebouw zou 
namelijk alleen als kerk gebruikt mogen 
worden. Inmiddels is met de opvolgers 
van de oorspronkelijke verkoper over-
eengekomen dat deze erfdienstbaarheid 
komt te vervallen. Een en ander zal no-
tarieel worden vastgelegd, waarna we 
het afstoten daadwerkelijk ter hand 
kunnen gaan nemen. In nauw overleg 
met de burgerlijke gemeente zullen we 
de aanpak en mogelijkheden nu gaan 
uitwerken. We houden ook Dorpsbelang 
en omwonenden op de hoogte wanneer 
er meer concrete plannen zijn te presen-
teren. 


Hans van der Ros, 

voorzitter kerkrentmeesters Protestant-
se Gemeente Oosterbeek-Wolfheze 


Open Hof Kerk en Burcht
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Op 22 september 2018 was het Buren-
dag, het jaarlijks terugkerend feest dat 
je samen viert met je buren en de buurt. 
Een dag waarop je gezellig samen komt 
en waarbij veel mensen iets goeds doen 
voor elkaar en de buurt. Ook in Wolfhe-
ze was dit het geval.


Ochtenddeel: de bijenstal

Op het terrein van Pro Persona staan, 
redelijk verscholen in de buurt van de 
watertoren, de bijenkasten van imker-
vereniging de Korenbloem. De net ge-
houden Bomen Bijen Borrel had menig 
Wolfhezenaar al kennis laten maken met 
het terrein en de bijen. 


Rond de twaalf mensen kwamen bij Bu-
rendag in de ochtend naar het terrein 
om, naar verwachting, wat te snoeien en 
te zaaien.  Bart en Jan-Joris van de im-
kervereniging hadden echter een heel 
wat zwaardere klus in petto. Opschot 
van grote coniferen en lariksen wegza-
gen en -slepen stond op het programma 
en ieder deed daar naar hartelust aan 
mee.


Het was prachtig weer in de ochtend en 
de werklust zat er goed in. 

In amper drie uur tijd werden bergen 
werk verzet, menige boom en struik in 
stukken omgezaagd en de resten langs 
de rand als houtwal opgestapeld. Het 
terrein had na de drie uur duidelijk een 
meer open karakter. Een mooie stek om 
voor bijen een meer ideale leefomgeving 
te scheppen. Bart en Jan-Joris en alle 
vrijwilligers waren erg tevreden over het 
resultaat wat je in een paar uur met wat 
meer mensen kunt bereiken.


middagdeel: gymzaal 

Vanaf 13.00 uur was het verzamelen bij 
de gymzaal van de basisschool. De 
gymzaal was hard aan opfrisbeurt toe 
en ook de nabije omgeving kon wel wat 
snoeiers gebruiken.


Burendag
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Het begon met mooi weer en van diver-
se kanten kwamen er mensen (oud en 
jong) met tuingereedschap, met emmers 
en dweilen en schoonmaakmiddelen, 
met spullen om de ramen te zemen en 
met de nodige trappen die we daarbij 
konden gebruiken. De buurtbewoners 
hadden voor het snoei-afval hun kliko’s 
beschikbaar gesteld. 

Er was een ploeg die buiten aan de 
slag ging en een ploeg die binnen 
aan het werk ging. Ook de entree 
van de gymzaal kreeg een op-
knapbeurt met decoraties op deu-
ren en een kurk-wand aan de 
muur om berichten op te kunnen 
hangen. Ook de deurmat was toe 
aan vernieuwing! We hadden sub-
sidie aangevraagd en gekregen 
van het Oranje Fonds om e.e.a. te 
kopen. We werden in de loop van 
de middag ook verrast door een 
delegatie van de VVD-fractie van 
de gemeente Renkum die ons een 
pakket met bloembollen overhan-
digde.


Toen het later in de middag begon te 
regenen, gingen we met zijn allen in de 
school koffie, thee en limonade drinken. 

Rond een uur of 16.00 waren de meeste 
klussen klaar en werd het tijd voor de 
borrel en de hapjes en de vrijwilligers-
markt. Het was een geslaagde middag. 
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Het afgelopen jaar hebben veel bewo-
ners meegedacht over meer betrokken-
heid van inwoners voor een leefbaar en 
levendig dorp. Het idee werd geboren 
om één overzicht te maken van alle 
vrijwilligersvacatures. Iedereen ziet dan 
wat er het komend jaar nodig is aan in-
zet en kan inschrijven voor een onder-
deel. Bijkomend voordeel is dat in één 
klap duidelijk wordt welke activiteiten 
door kunnen gaan en welke niet. 

Het eerste overzicht werd gepresen-
teerd na afloop van het klussen op Bu-
rendag, 22 september j.l. en is ook in 
deze Wolfskreet afgedrukt. In de gym-
zaal hingen de vacatures aan een lange 
waslijn en direct werden er al een paar 
vacatures vervuld. De kinderdisco op 
Koningsdag kan in elk geval doorgaan.

Bij de aanblik van de lijst besef je dat 
een dorp pas een gemeenschap wordt 
als vrijwel alle inwoners íets voor het 
gezamenlijke belang doen. Koningsdag, 
de gymzaal openhouden, de kerstboom 
op het dorpsplein, Dorpsbelang, sport, 
bestrijden van eenzaamheid, integratie 
van nieuwkomers….  het draait allemaal 
op de inzet van onszelf. 

Vrijwilligerswerk, eigenlijk heb ik een 
beetje hekel aan die term. Het klinkt zo 
‘goed-doenerig’.


Tijdens het snoeien rond de gymzaal 
merkte een deelnemer op: “Ik heb men-
sen gesproken die ik in geen jaren heb 
gezien, erg leuk!” En dat is precies waar 
het om draait bij dit overzicht; iets vin-
den dat bij jouw interesse en agenda 
past. Wekelijks een kwartiertje lezen met 
een leerling, een uurtje folderen of col-
lecteren, de glühwein serveren bij de 
kerstboom, hoeveel stelt dat nou voor? 
Dat weet iedereen die het ‘vrijwilligers-
werk” thuis eerlijk probeert te verdelen: 
vele handen maken licht werk. Het om-

gekeerde is óók waar: 10 inwoners die 
een uurtje helpen is echt beter vol te 
houden dan één inwoner die 10 uur 
loopt te ploeteren. 


Het groepje inwoners dat zich de afge-
lopen 1,5 jaar heeft ingezet om een 
dorpsnetwerk van de grond te krijgen 
onder de noemer “Sterk Wolfheze, Doe 
Mee” hoopt dat verenigingen, instellin-
gen en bewoners nu gaan aanhaken. 
Dat de netwerkgedachte gaat leven, 
want meer dan een startmotor voor zo’n 
dorpsnetwerk zijn we niet. We hebben 
dit jaar georganiseerd: dorpsbijeen-
komst voor brainstorm concrete ideeën 
(3 maart), een netwerkborrel (25 mei), 
actielijst maken met instellingen, school 
en verenigingen (12 juni),  Wolfheze-
Doet: dorpsbreed klussen op 2 locaties 
(22 september tijdens Burendag), vrijwil-
ligersvacaturemarkt (22 september) met 
één overzicht van alle vacatures en een 
dorpsgids is in de maak. Het zijn voor-
beelden hoe we meedoen leuker, ge-
makkelijker en effectiever proberen te 
maken. 


Sterk Wolfheze en de vrijwilligersvacaturemarkt
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Burendag valt in onze gemeente samen 
met het Airborne weekend. Dat is niet 
handig, maar was dat echt de reden dat 
zo weinig mensen reageerden op de uit-
nodiging? Wat is er nodig dat jij ook 
mee gaat doen? Deel je gedachten en 
ideeën hierover! Noteer alvast: herkan-
sing op Wolfheze-Doet 16 maart 2019!


Deze Wolfskreet besteedt veel aandacht 
aan Sterk Wolfheze. Dat is niet voor 
niets. We hopen dat het overzicht van 
‘vacatures’ je aanzet om ook je bijdrage 
te leveren. Natuurlijk, er zullen altijd in-
cidentele activiteiten blijven. Maar willen 
we méér, zoals een Koningsdagviering, 
het behoud van de gymzaal of dat kin-
deren in eigen dorp kunnen sporten, 
dan… tja, dan kunnen we alleen maar 
zeggen: kom op Wolfhezenaren, doe 
mee!


Tussen droom en daad ligt een lijst met 
klusjes en een e-mail adres:


sterkwolfheze@gmail.com


Ellen Ninaber, lid van de initiatiefgroep 
Sterk Wolfheze


Wegwijs in Wolfheze 

Het best bewaarde geheim van Wolfhe-
ze is dat tot nu toe niemand een com-
pleet overzicht heeft van alles wat er in 
dit dorp te beleven is. De hoogste tijd 
om dat te verbeteren. Eén centrale 
vindplaats van alle organisaties, bedrij-
ven, stichtingen, verenigingen, netwer-
ken, informele activiteiten en whats-app 
groepjes die in ons dorp actief zijn. 

Ons streven is om rond de jaarwisseling 
een informatiegids uit te brengen voor 
alle bewoners. Nieuwe Wolfhezenaren 
zullen het in de toekomst als welkomst-
geschenk ontvangen.  

Weet u een activiteit of voorziening die 
in deze gids niet mag ontbreken? Stuur 
dan een mail naar: 
sterkwolfheze@gmail.com met uw con-
tactgegevens. U ontvangt dan het for-
mulier voor de gegevens in de gids.


Alvast bedankt voor uw medewerking!


Nynke Zeehuisen en Ellen Ninaber
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Vrijwilligersvacatures in Wolfheze
Geef je op via sterkwolfheze@gmail.com

Collectes
1 Jantje Beton: eerste week van maart 2019

Ga jij in je straat geld ophalen voor Jantje Beton? De helft van de opbrengst komt ten 
goede van voorzieningen/activiteiten voor de jeugd van Wodanseck en de Prinses 
Beatrixschool.

2 Oranjefonds: april 2019
50% van het ingezamelde geld is een bijdrage voor Sterk Wolfheze, waarmee we 
klusdagen, de dorpsgids etc financieren.

3 Natuurmonumenten: laatste week juni 2019
Help je ons het natuurschoon rond ons dorp te behouden? Wordt dan collectant voor 
Natuurmonumenten.

4 ZOA: laatste week maart 2019

Je moet er niet aan denken om in één klap alles kwijt te raken. Zoals je huis, je bezittingen 
of misschien zelfs een geliefde. Toch overkomt het over de hele wereld miljoenen mensen, 
als gevolg van een oorlog of natuurramp. Jij kunt deze mensen helpen door mee te doen 
met de collecteweek van ZOA.

Vereniging Dorpsbelang Wolfheze e.o.
5 6 Vrijwilligers die flyers bezorgen

Maximaal 6 keer per jaar, maximaal 1 uur, flyeren in Wolfheze, in eigen af te spreken 
gebied. De tijden zijn zelf in te vullen.

6 2 Vrijwilligers

Helpen met inschenken van de glühwein en warme chocolademelk en uitdelen van 
marshmallows etc. op de avond van het ontsteken van de kerstboom (12 december).

7 Hulp
 bij het vernieuwen van de website van Dorpsbelang Wolfheze. Ervaring met websites is 

een pré. Tijden zelf in te vullen.
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Stichting vrienden van de Klaproos
8 Voorzitter, secretaris en penningmeester

De Vrienden van de Klaproos sponsoren één van de 6 voorstellingen in het 
openluchttheater De Klaproos op het terrein van Pro Persona.  Inzet: 2 vergaderingen per 
jaar, folders rondbrengen en max. 2 keer 'dienst' op zondagmiddagen in de zomervakantie 
(= evt helpen bij het opzetten van de tarp, kussentjes uitdelen en informatie verstrekken).

9 Ondersteuning bij de voorstellingen

Help je met de organisatie rondom de voorstellingen? B.v. de tarp opzetten en afbreken bij 
slecht of te zonnig weer, kussentjes uitdelen, informatie verstrekken. Max. 6 
zondagmiddagen in de zomervakantie, maar 2 zondagmiddagen is ook prima!

De Knutselclub Handige Handjes
10 Assistent(en)

De knutselclub zoekt vrijwilligers die één keer of regelmatig willen assisteren bij het 
knutselen. De kinderen zijn 4 - 10 jaar. Op woensdag, om de week, zie kalender.

Imkersvereniging de Korenbloem
11 Hulp bij het bouwen van een hek

Bij de toekomstige bijenstal op het terrein van Pro Persona (achter de watertoren) wordt 
een houten hek geplaatst. Dag(en): Overeen te komen.

12 Hulp
bij het aanleggen van een tegelpaadje naar de toekomstige bijenstal op het terrein van Pro 
Persona (achter de watertoren).

Leef!
13 Workshopleiders en sprekers

Leef! Café vindt iedere donderdagavond vanaf 20.00 uur plaats, een samenzijn met koffie, 
thee, ontmoeting en gespreksstof. We zoeken mensen die een workshop of lezing willen 
geven over een zelfgekozen thema.

14 Workshop leiders voor één of meerdere dagdelen
Elke donderdagmiddag is er crea café. Wij zoeken mensen die een crea-workshop willen 
geven, of creatieve ideeën hebben voor dingen die in het Crea Café gemaakt kunnen 
worden om daarna te verkopen.

15 Een sportieve deelnemer met EHBO

Op vrijdag avond van 18.30 tot 19.30 uur luiden we het weekend sportief in, met een uurtje 
sport voor iedereen van 10 tot 99 jaar in de gymzaal. Beschik jij over EHBO vaardigheden 
en heb je zin om mee te sporten? Dan ben je meer dan welkom!
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Natuurmonumenten
16 Natuurbeheerder(s)

We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die op woensdag van 9:00 tot 14:30 uur hun 
steentje willen bijdragen aan het onderhouden van de natuur. Je werkt in het natuurgebied 
Planken Wambuis en Wolfheze. B.v. door het verwijderen van dennen op de heide, 
prunusbestrijding en aanverwante werkzaamheden. 

17 Vrijwillige boswachter(s)

We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die gemiddeld 16 uur in de 2 maanden (in 
het weekend) willen bijdragen aan het ontvangen van mensen in de natuur. Je werkt samen 
met anderen in het natuurgebied Planken Wambuis en Wolfheze. Je voert het 
gastheerschap en de ontvangst uit voor de Vereniging Natuurmonumenten. Je bent de 
ogen en oren op dat moment in het gebied.

Oranjevereniging
18 Bartenders

Koffiezetten, bier tappen, de tent schoonhouden. Het is handig als je praktisch bent 
ingesteld en het leuk vindt om deel uit maken van het feestje. En een beetje 
verantwoordelijkheidsgevoel mag ook. Barvrijwilligers worden ingeroosterd door tijdstippen 
en bij activiteiten die hun eigen voorkeur hebben (2 uur per dienst).

19 Bestuurslid/leden

Vind je het leuk om in een bestuur te zitten, lijnen voor de toekomst uit te kunnen zetten, en 
zaken te organiseren en regelen? Creativiteit of op de voorgrond willen/kunnen treden is 
niet noodzakelijk. Maar uiteraard kan en mag je je uitleven op een programmaonderdeel. 
Naast de vergaderingen kosten de taken als bestuurslid je ongeveer een avond in de week, 
in de periode tussen september en mei. 

20 Contributie ophalers

De Oranjevereniging stelt een programmaboekje op met alle nodige informatie. Deze wordt 
half april rondgebracht waarbij tegelijkertijd de contributie huis aan huis wordt opgehaald. 
De contributie is een heel belangrijke inkomstenbron waarmee de activiteiten kunnen 
worden bekostigd.

21 Bezorgers Oranje Heraut

De Oranjevereniging geeft 2 keer per jaar een informatiebulletin uit waarmee de bewoners 
worden geïnformeerd over ontwikkelingen en plannen door het jaar heen. Gemiddeld 
bezorgt een vrijwilliger 80 herauten huis aan huis  waarmee ongeveer een uur gemoeid is.



26

22 Kasbeheerder

Tot op heden was de penningmeester tevens ook de kasbeheerder. Vanuit de gedachte dat 
financiële verantwoordelijkheden kunnen worden gedeeld, zijn we op zoek naar iemand die 
tijdens de activiteiten de kas beheert, voorbereidt, etc. Je bent ook de plaatsvervangend 
penningmeester. Je moet het leuk vinden om met geld om te gaan, je bent integer en 
nauwgezet. Inzet: tijdens de feestweek rond Koningsdag, met mogelijk enige voorbereiding 
en afstemming.

23 2 Medewerkers logistiek

Om alle activiteiten mogelijk te maken zijn veel mensen nodig om alles op te bouwen en 
neer te zetten. Materialen (tent, bar, stroom, verlichting, aankleding) zijn bijna allemaal in 
eigen beheer. De tijdsbesteding is flexibel, en het meeste werk zit in de dagen vóór de 
activiteiten rond Koningsdag.

24 Organisatoren programma

Kaders en randvoorwaarden worden door het bestuur gesteld, maar voor de rest is de 
vrijheid groot om een leuke activiteit te bedenken. Van een activiteit voor kinderen in de 
feesttent tot een themafeest met live muziek tot een toneelstuk opvoeren, het moet 
allemaal worden bedacht en georganiseerd. Hiervoor is enige creativiteit wel handig. Inzet: 
een paar avonden plannen maken, de voorbereiding in de feesttent en de activiteit zelf.

25 Voorzitter

De belangrijkste taken zijn het coördineren van alle zaken die de vereniging betreffen. 
Flexibiliteit, creativiteit en organisatievermogen zijn competenties die helpen. Een beetje 
kunnen netwerken, niet vies zijn van aanpakken, en tijdens de activiteiten 
verantwoordelijkheid nemen voor alles wat er gebeurt. Je bent hét gezicht van de 
Oranjevereniging. Inzet: Naast de vergaderingen kost het voorzitterschap je ongeveer een 
avond in de week, in de periode tussen september en mei.

Het Schild
26 Vrijwilligers dagbesteding

De interne dagbesteding is per direct op zoek naar vrijwilligers voor 1 of meerdere 
dagdelen. De ondersteunende taken zijn: hulp tijdens de maaltijd, koffie serveren, 
bewoners ophalen en terug brengen. Op ma t/m zo van 10:30-13:30 uur en ma t/m zo van 
14:30 - 18:00 uur.

27 Fietsvrijwilliger(s)

De dagbesteding is op zoek naar een fietsvrijwilliger die wekelijks dinsdagmorgen met 
deelnemers van de dagbesteding gaat fietsen op een zijzitfiets.

28 Bezoek/wandel vrijwilliger(s)

Vindt u het leuk iets voor een blinde of slechtziende medemens te betekenen? Wij zijn 
opzoek naar een bezoekvrijwilliger die wekelijks een dagdeel tijd heeft om met bewoners 
een praatje te maken, te fietsen en/of wandeling te maken in ons park etc.
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De Prinses Beatrixschool
29 Ondersteuning bij het leren lezen

Op dit moment werken op onze school zo'n 8 kinderen met het programma 'bouw'. Dit is 
een programma, waarmee leesproblemen in groep 2 t/m 5 worden voorkomen. We zijn op 
zoek naar vrijwilligers die om half 9, 15 minuten met een kind buiten de klas zouden willen 
oefenen. Het programma is niet moeilijk en geeft duidelijk aan wat u moet doen.

30 Creatievelingen en knutselaars

Jaarlijks worden er 2 crea-ochtenden georganiseerd, waarop de kinderen onder 
begeleiding van 2 volwassenen knutselen, breien, solderen, kleien, etc. Heb je een creatief 
idee? Of wil je eerst liever een keer assisteren? De volgende crea-ochtend is op 14 juni 
2019 van 8.30 uur tot 12 uur

31 Draaiboek schrijver(s)

Jaarlijks organiseert de scholen een aantal evenementen zoals:  Sinterklaas komt naar 
school, Kerstfeest, Schoolbarbecue, Crea-ochtenden, Sportdag. Voor deze evenementen 
moeten draaiboeken worden geschreven. De tijden zijn zelf in te vullen.

32 Hulp bij 
het voorbereiden van bijvoorbeeld een sportdag, het kerstfeest of een andere 
schoolactiviteit.

33 Gastdocenten

Wil je een workshop geven? Vertellen over je werk? Vertellen over je hobby/passie? Wij 
zorgen voor luisterende oren! Datum en tijd: in overleg.

34 Klusser(s)

Snoeiwerkzaamheden rond school en gymzaal, schoonmaak van tegels, muren en 
dergelijke rond de gymzaal, Verfklusjes binnen de school, plintjes etc

Sterk Wolfheze
35 Vrijwilligerscoördinator

Vraag en aanbod van vrijwilligers in ons dorp bij elkaar brengen! Inzet: 1-2 uur per week 
gemiddeld. Tijd zelf in te delen.

36 Communicatieveling 

Je verzamelt en beheert informatie over activiteiten in Wolfheze, verwerkt deze tot 
nieuwsbrieven en informeert op social media. Uiteraard sta je er niet alleen voor!

37 2 Organisatietalenten
2 keer per jaar organiseert Sterk Wolfheze klusdagen, waar iedereen in het dorp een 
bijdrage aan kan leveren. Help je mee deze dagen te organiseren? Inzet: 2 keer per jaar 10-
15 uur
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38 2 Netwerkers
"Verbinders" die voor Sterk Wolfheze de contacten onderhouden met de verenigingen, 
School, Pro Persona, het Schild, het bedrijfsleven in het dorp en het netwerk helpen 
versterken. Inzet: 1 uur per week gemiddeld.

Kerstpakkettenactie
39

De kerken van Oosterbeek, Doorwerth en Wolfheze (Raad van Kerken) organiseren dit jaar 
voor de 21e keer een kerstpakkettenactie.  Bestemd voor inwoners die rond of onder het 
minimum leven. In de periode 8-21 december zoeken wij mensen die een paar uur willen 
helpen bij het inzamelen en sorteren. Ook zijn chauffeurs voor de bezorging op vrijdag 21 
december nodig.

Wolfheze-Doet: zaterdag16 maart
40

Tijdens het NL-Doet weekend pakken we in Wolfheze weer dorpsbreed 2 
onderhoudsklussen op. Veel vrijwilligers gewenst! Reserveer alvast de ochtend of middag 
van zaterdag 16 maart om ook je steentje bij te dragen!
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Rien Knook overleden 
Op 30 oktober is onze dorpsgenoot 
Rien Knook overleden, hij werd 92 jaar. 
Met hem is een markant dorpsbewoner 
heengegaan, die het participeren in een 
dorpsgemeenschap, met alles wat 
daarbij komt kijken, hoog in het vaandel 
had, zonder zichzelf daarbij op de voor-
grond te willen positioneren. Rien was 
altijd een zeer betrokken dorpsgenoot, 
we herinneren ons zijn inbreng ten tijde 
dat de vereniging Dorpsbelang nog in 
oprichting was. Hij keek altijd met posi-
tief-kritische blik naar het reilen en zei-
len in ons dorp. Kwam ook daarvoor 
regelmatig naar vergaderingen en bij-
eenkomsten die Wolfheze betroffen. 
Rien had, ondanks zijn al wat gevorder-
de leeftijd, veel op met voorzieningen 
voor de jeugd. En waar hij zelf in de or-
ganisatie niet kon helpen, werden diver-
se initiatieven door hem financieel on-
dersteund. Hij droeg bij aan het herstel 
van de oorlogsmonumenten op de be-
graafplaats van Pro Persona, steunde 
de Oranjevereniging en was één van de 
eerste leden van “de Club van 50”. Rien 
was een soort van erelid van de “Vrien-
den van de Klaproos”. 

Hij doneerde geld voor de shirtjes voor 
de kinderen die moesten collecteren, 
kwam zelf met zijn partner met grote 
regelmaat elk jaar weer naar de voor-
stellingen en stond erop dat het bestuur 
bij de evaluatie een paar flesjes wijn op 
zijn kosten zouden drinken. Het dorp 
verliest een zeer betrokken en warme 
persoonlijkheid die voor veel verenigin-
gen en maatschappelijke organisaties 
een welkom klankbord was.
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De vereniging “50+ Sport en 
Spel” is voor inwoners in de 
gemeente Renkum vanaf 50 
jaar, die graag aan hun li-
chamelijke gezondheid wil-
len werken, zonder voor één 
enkele sport te moeten kie-
zen.


Ook in Wolfheze, in de 
gymzaal aan de Balijeweg, is 
er die mogelijkheid. De les-
sen bestaan uit oefeningen 
ter bevordering van conditie, 
spierversterking en souples-
se, waarna volleybal, bad-
minton of een ander spel. 
Iedereen kan meedoen met 
haar of zijn mogelijkheden. 
De één ‘zet een tandje bij’, 
de ander doet voorzichtiger 
aan.


Kom, geheel vrijblijvend, en-
kele keren kijken en/of mee-
doen.


Tijden:

Maandagmorgen van 9.00 
tot 10.00 uur (dames en he-
ren).

Dinsdagmorgen van 9.15 tot 
10.15 uur (dames).


Informatie:

www.50plussportenspel.nl of 
bel 0317-414827 of 
06-53230896. 
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God komt in jou op aarde

Herman Finkers is gek op haar en met 
hem vele anderen. Geen vrouw is zo 
vaak afgebeeld, geen naam zo vaak ge-
geven aan dochters – en zonen. En als 
je haar in een katholieke kerk opzoekt, 
staan aan haar voeten altijd heel wat 
lichtjes te branden, vind je tussen de 
plooien van haar kleed of mantel foto’s 
van dierbaren: bid voor ons, Maria.

Met Maria begint het, in Maria is God 
geboren en kwam Jezus in de wereld. 
Zij is moeder van ons allen, Liefdevolle 
Moeder, Aardemoeder, Morgenster. Ko-
ningin en Maagd. Bron van Leven en 
Onze Lieve Vrouw.


Rainer Maria Rilke dichtte:


Was jouw eenvoud niet, hoe gebeurde  
dan aan jou, wat nu de nacht verklaart? 
Zie, God die eertijds zijn volk afkeurde,  
wordt nu mild en komt in jou op aard. 



Bij Maria mag je schuilen, - laten we 
haar in de kerstnacht onderdak geven in 
ons hart! – U bent van harte welkom!


De kerstnachtviering is een gemeen-
schappelijk initiatief van de Protestantse 
gemeente Wolfheze-Oosterbeek en de 
Opstandingskerk van Pro Persona. 


Voorganger: Lisa Böll


Medewerking: Koor ‘Spelenderwijs’ 
o.l.v. Marianne van Liemt en	 	      
Klarinetkwintet MaLiMaSa


Plaats: Opstandingskerk, Pro Persona


Aanvang: 20.45u.

Na afloop warme chocolademelk en 
Glühwein


Kerstnachtviering 2018 Opstandingskerk Wolfheze
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Graag stellen we ons even voor. Vanaf 
eind 2018 werken wij als therapeuten en 
dienstverleners samen in Balanshuis 
Regio Arnhem, gelegen aan de 
Heelsumseweg 3 in Wolfheze. We heb-
ben diverse specialismen op het gebied 
van gezondheid en vitaliteit. Zo kun je 
bij ons terecht voor massages, hulp bij 
darmproblemen, shiatsutherapie, body 
stress release, haptotherapie, hulp bij 
hormonale problemen, gezondheids-
checks, coaching en psychologische 
begeleiding, yinyoga en mindfulness.

Wil je kennismaken met deze professio-
nals en hun aanbod? 

Op 26 januari van 14.00 tot 16.30 uur 
houden we open huis. Iedereen uit de 
buurt is van harte welkom. Ook kun je 
alvast een kijkje nemen op 

www.balanshuisregioarnhem.nl.

Balanshuis Regio Arnhem opent haar deuren
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Vieringen en studie
Om elkaar verder te helpen in de relatie 
met God en mensen komen we op zon-
dag bij elkaar. We proberen dit te doen 
op de manier zoals de eerste christenen 
dat ook deden. Met oog voor wat een 
ieder heeft gekregen.
Dit doen we meestal op zondag. Op de 
eerste en derde zondag eten we samen 
na de viering. Iedereen neemt iets mee 
en we delen wat we hebben. Op de 
tweede en vierde zondag doen we s 
avonds een diepgaandere studie naar 
wat in de bijbel staat. Op zaterdagmor-
gen is er een gebedsuur. We bidden 
voor elkaar en voor ons dorp. 

Elke zaterdag 8.30 uur gebedsuur
Eerste zondag 17.00 -19.00 uur viering 
en diner
Tweede en vierde zondag 19.30-21.00 
uur bijbelstudie
Derde zondag 11.00-13.00 uur viering 
en lunch


Adventskloosteruur
Om toe te leven naar 
Kerst kan je de tijd 
nemen op zaterdag-
avond een uurtje even 
stil te zijn. Geen mu-
ziek en allerlei drukte 
maar stil worden rond-
om de boodschap van het kind van Be-
thlehem. De stilte wordt afgewisseld 
door een gedicht, lied of tekst om over 
na te denken of in de stilte te komen. 1, 
8, 15 en 23 december van 20-23 uur in 
de Heerlijkheid Wolfheze.
Contactpersoon: Esther Verdonk 
06-19798029


Algemeen contact: 

www.leef-wolfheze.nl 

annemiek@leef-wolfheze.nl, 
06-28459398
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Typ hier om tekst in te voeren
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Elf jaar geleden is de school verbouwd 
met als doel ruimte te kunnen bieden 
aan kinderen van 0 tot 12 jaar. In de af-
gelopen jaar heeft de school  prettig 
samengewerkt met de SKAR om bui-
tenschoolse opvang  aan te bieden. 
Zelfs jaren een heuse peuterspeelzaal 
dankzij Cocki en Thea, bij velen bekend 
van ’t Wolfje en later Peuterplein. Maar 
Kinderopvang erbij, dat kregen we niet 
van de grond.

In een vorige Wolfskreet heeft u al kun-
nen lezen over onze samenwerkings-
plannen en nu is de droom werkelijkheid 
geworden! Dat wat we 11 jaar geleden 
voor ogen hadden toen we met de ver-
bouwing de deurklinken hoog terugzet-
ten, een keukenblokje extra wilden en 
een aankleedtafel in de ruimte plaatsten. 
Wethouder van onderwijs Marinka Mul-
der heeft de opening verricht op de eer-
ste schooldag na de zomervakantie, met 
alle kinderen en vele ouders erbij. 

Ze verraste 
ons nog met 
een mooi ca-
deau. Een 
boekenbon, 
zodat onze ei-
gen schoolbieb 
nu ook peuter-
boeken heeft. 

Met Kinderopvang de Sterren binnen de 
muren van de Beatrixschool hebben 
kinderen van 0 tot 12 een plekje aan de 
Balijeweg. De Sterren en de Prinses Be-
atrixschool zijn ontzettend trots op deze 
startende samenwerking en de kansen 
die dit biedt voor de kinderen en het 
dorp. Wandel gerust eens binnen!


Wat een start!
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Stille armoede en eenzaamheid, het 
komt vaker voor dan gedacht en daar 
moet meer aan worden gedaan. Dat is 
de motivatie voor het organiseren van 
de Kerstpakkettenactie door de Raad 
van Kerken Oosterbeek e.o.


 oor de 21e keer wordt door de kerken 
van Oosterbeek en Doorwerth kerst-
pakketten, kerstlekkernijen en geld 
ingezameld. Van de ingezamelde goe-
deren worden pakketten samenge-
steld en bestemd voor inwoners die 
rond of onder het minimum leven, en 
waarvoor Kerst helemaal niet vanzelf-
sprekend een mooie periode is met 
gezelligheid, saamhorigheid en bezin-
ning, laat staan van lekker eten en drin-
ken.


Adressen van deze gezinnen worden 
strikt vertrouwelijk aangeleverd door lo-
kale welzijnsorganisaties of hulpverle-
ners zonder dat daarbij lidmaatschap 
van een kerk of levensbeschouwing van 
belang is. De groep die kan worden ver-
rast met een pakket groeit elk jaar 
waardoor er ook extra levensmiddelen 
en lekkernijen moeten worden gekocht. 
Dat zijn dan vaak spullen die normaal 
niet op de wekelijkse boodschappenlijst 
staan, of via een voedselbank worden 
aangeleverd. 

Om de doelstelling van 125 pakketten te 
halen wordt ook geld ingezameld. Elk 
jaar ondervinden de vrijwilligers vooral 
veel blijdschap voor het gebaar dat er 
aan je is gedacht.


Kerstpakketten of levensmiddelen kun-
nen worden ingeleverd bij de Vrede-
bergkerk in Oosterbeek op donderdag 
20 december tussen 19.00 en 20.00 uur. 


Indien u ons wilt steunen met lekkernij-
en of levensmiddelen: deze kunt u ook 
afgeven op onderstaand adres. Als u 
met mij contact opneemt, haal ik het 
eventueel ook graag bij u op. Een dona-
tie kan worden overgemaakt op het 
IBAN nummer van de Raad van Kerken 
Oosterbeek e.o.: 

NL34INGB 0005270000 onder vermel-
ding van Kerstpakkettenactie 2018.

 

Naast goederen en geld kunnen we ook 
nog hulp gebruiken. We zijn op zoek 
naar vrijwilligers voor het samenstellen 
van de pakketten en/of het bezorgen 
ervan.

 

Ook meehelpen? Neem contact op met:

Frans Kappen

Sara Mansveltweg 13

6874 CB Wolfheze

t: 06-13260803

e: kappen@hetnet.nl

Kerstpakkettenactie Raad van Kerken Oosterbeek e.o.
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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 |

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 |
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Wie in de herfst zo nu en dan eens een 
bezoekje aflegt aan de bossen van 
Wolfheze hoog, om een wandeling te 
maken langs de sprengbeken, zal me-
nigmaal oog in oog hebben gestaan met 
de Pruikzwam. Al vele jaren achter el-
kaar verschijnt in de maand september 
deze kolossale zwam op een oude 
beuk. Deze Pruikzwam heeft een ro-
buuste omvang en trekt paddenstoelen-
liefhebbers vanuit het hele land. Deze 
zwam mag gerekend worden tot de gro-
tere pruikzwammen in Nederland. Zijn 
omvang kan ongeveer 50 centimeter 
bedragen. De Pruikzwam behoort tot de 
familie van Stekelzwammen. 

Wie de zwam ook goed bekijkt zal heb-
ben ontdekt dat deze Pruikzwam ook 
afhangende stekels heeft, waar 
aan hij te herkennen is. Deze 
stekels, die ongeveer 6 cen-
timeter lang kunnen wor-
den, vormen gezamenlijk 
een leeuwenmanen-ach-
tig geheel. De groep van 
de Stekelzwammen is vrij 
uitgebreid aan soorten 
maar doorgaans zijn alle 
soorten stekelzwammen 
zeldzaam tot uiterst be-
dreigd in hun voorkomen. De 
Pruikzwam verschijnt meestal 
op plekken waar een vitale beuk 
een stamwond heeft opgedaan. Een 
eenmaal gevestigde zwam vestigt zich 
op zo’n wondplek en kan dan geruime 
tijd op de boom voortleven. In de jonge 
fase kleurt het vruchtlichaam wittig, 
naarmate het vruchtlichaam ouder 
wordt verkleuren ze gelig om uiteindelijk 
bruinig te kleuren. Na verloop van tijd 
(meestal in oktober/november) valt het 
zwamlichaam (knol) weer van de stam 
af. Jarenlang kan deze soort dus terug-
keren op de boom. Ze verzwakken de 

boom heel geleidelijk. Lang kan de 
boom een vitale indruk maken maar ge-
leidelijk aan zal hij toch aftakelen. De 
Pruikzwam zorgt ervoor dat de boom 
langzaam aan zodanig verzwakt dat hij 
er dood aan kan gaan. De zwam neemt 
de functie in van een parasitaire zwam 
die het hart (kern) van de boom verder 
aantast. Als de boom uiteindelijk sterft 
dan kan de zwam nog wel een aantal 
jaren verschijnen maar dan zal het naar 
verloop van tijd over zijn. De schimmels 

verspreiden zich waarbij ook de 
wind een handje helpt. Op zoek 

naar een nieuwe boom met 
een goed vestigingskli-
maat. Met het ouder 
worden van het beu-
kenbos zullen ook de 
kansen van nieuwe 
vestigingen van de 
soort toe kunnen ne-
men. Zo hebben zich 

in het Planken Wam-
buis ook op drie plekken 

Pruikzwammen gevestigd. 
Een wandeling door de oude 

beukenlanen van Planken Wambuis 
blijft dan ook, op dat vlak, aanbeve-

lenswaardig. Natuurmonumenten wenst 
U nog veel kijkplezier toe tijdens een 
belevingstocht langs de pruikzwammen 
van onze omgeving. Geniet ervan en 
zorg er ook voor dat anderen kunnen 
blijven genieten van deze prachtige 
zwam. Het is de moeite waard.


Roel van Ekeris

Boswachter Natuurmonumenten Zuid 
Veluwe en IJsselvallei

De Pruikzwam van Wolfheze 
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In 2019 komen er twee tuinen vrij bij 
de Volkstuin Vereniging Wolfheze 
voor de verbouw van 
groente, fruit en 
bloemen.

Er zijn twee locaties 
waarvan de VVW ge-
bruik maakt: aan het 
eind van de Heel-
sumseweg en een 
kleiner complex op 
het park terrein van 
Pro Persona. Op bei-
de complexen komt 
een tuin vrij. Mocht je 
interesse hebben, 
kom dan eens  kijken 
en/of schiet iemand 
aan met wat vragen 
over zijn tuin en onze 
vereniging. Het is een gezonde en 
gezellige bezigheid om met meerde-
re gelijkgestemden bezig te zijn en  
heb je weinig ervaring dan zijn er 

voldoende 'old-timers' om je weg-
wijs te maken. Voor de kosten hoef 

je het niet te laten -  
25,— per jaar.

Overigens, een 
moestuin vraagt wél 
geregelde aandacht, 
het is niet iets van 
eens in de twee we-
ken even een uurtje.

Mocht je geïnteres-
seerd zijn, stuur dan 
een mailtje naar: 
joost.drenthe@essen-
tia-ttc.nl voor een af-
spraak.

Je eigen groente en fruit verbouwen?
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In de serie ‘Ken je straat’ resteren nog 
twee straten bezuiden het spoor: de Ba-
lijeweg en de Parallelweg. Met de Ba-
lijeweg wordt in deze 64ste Wolfskreet 
de 60ste aflevering (!!) gevuld van De 
Duizendjarige Den vertelt/vertelde (vier 
keer in de afgelopen 16 jaar heeft de 
Den even vakantie genomen).

In de allereerste Wolfskreet (1e jaargang 
- nummer 1 van februari 2003) heeft De 
Duizendjarige Den uitsluitend over zich-
zelf verteld en daarna heeft Ulbe, geze-
ten aan zijn voet, de historische verha-
len van de Den aangehoord. 

Dit is zó veel geweest dat hij zestig afle-
veringen heeft kunnen vullen én zelfs 
nog enige tijd vooruit kan met alles wat 
hij heeft gehoord. Zelfs na stilvallen van 
de Den door zijn overlijden op 27/28 
mei 2006 is er nog materiaal genoeg.



Aflevering 60: Ken je straat: 
de Balijeweg 


Over de vroege geschiedenis van het 
gebied Oud-Wolfheze (ook vaak Hof 
Wolfheze genoemd) is heel weinig be-
kend. Wel weten we dat in geschriften 
in 1333 de naam Wolfhees voor het 
eerst voorkomt, namelijk in een reke-
ning betreffende nieuw aangemaakte 
landen. Daarvóór moet de plaats reeds 
honderden jaren bewoond zijn geweest.

Ook is bekend dat het gebied heeft be-
hoord tot de leengoederen van het huis 
Montfoort en is in 1413 de leenman Jan 
van Wye Walravenszoon (‘Leenregister 
van de heeren van Montfoort, 
1411-1421’- Rijksarchief te Utrecht).

In het oude leenstelsel van toen wordt 
grond door leenheren toebedeeld aan 
hun leenmannen, in ruil voor een ver-
plichting van persoonlijke trouw, militaire 
bijstand en belastinginkomsten. 



In 1436 is Herman van Wye de leenman 
en deze draagt het goed dat jaar over 
aan Ridder Evert van Wilp. Tot aan het 
eind van de vijftiende eeuw is het goed 
in het bezit van de heeren van Wilp, tot 
Ridder Evert van Wilp (een kleinzoon 
van de aankoper) het in 1497 overdraagt 
aan Arendt van Middachten, die met zijn 
zuster Belya van Wilp is gehuwd.


De Duizendjarige Den vertelde…
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Als Belya kort daarna weduwe wordt 
van Arendt van Middachten, draagt zij in 
1501 het goed over aan de Ridderlijke 
Duitsche Orde Balije te Utrecht.

Ten behoeve van dit Duitsche Huis 
wordt het goed dan in leen gegeven aan 
de landcommandeur van deze orde, die 
het vervolgens in erfpacht uitgeeft.

Gedurende lange tijd wordt daarna het 
‘goed Wolfhesen’ door de Orde in erf-
pacht uitgegeven. In 1726 komt het in 
bezit van de heren van Doorwerth als 
Anton II Graaf van Aldenburg 
(1681-1738) heer van Doorwerth is.



De Ridderlijke Duitsche Orde Balije be-
staat nog steeds en is in het ‘Neder-
land’s Adelsboek’ de eerste orde die 
genoemd wordt na de Hoge Raad van 
Adel. De Orde is in 1231 opgericht en 
zetelt in Utrecht. Wie van deze charita-
tieve orde lid wil worden moet van bij-
zonder goede komaf zijn. Alleen man-
nen van oud-Hollandse adel én van pro-
testant-christelijke huize kunnen lid 
worden. Bovendien moeten ze vier adel-
lijke kwartieren in hun wapen dragen 
(dat wil zeggen dat alle vier de grootou-
ders van adel moeten zijn) en beide ou-
ders een zuiver adellijke afstamming van 
200 jaar hebben.

De leiding van de orde is bij de Land-
commandeur en de Coadjutor (beiden 
meestal baron) en verder bestaat de 
orde uit Commandeurs, Kapittelridders, 
Ridders-Expectanten, een Secretaris en 
een Rentmeester-Generaal, allen van 
hoge adel. De orde is te vergelijken met 
de Orde van Malta en de Johannieteror-
de (deze bestaan respectievelijk sinds 
1099 en 1536) met heel oude tradities 
en het ondersteunen van goede doelen.

Naar deze orde is de Balijeweg dus ge-
noemd.




De Balijeweg is aan het einde van de 
oorlog aangelegd en vormt de grens van 
het dorp aan de oost- en zuidkant (zie 
de mooie RAF-luchtfoto van 6 septem-
ber 1944 op blz. 39 in de vorige 
Wolfskreet van juli jl. waarop de weg in 
aanleg is).




De eerste bebouwing aan de Balijeweg 
is de Zwitserse Noodkapel geweest, die 
in het voorjaar van 1946 aan de her-
vormde gemeenschap is geschonken 
door de Wereldraad van Kerken. Het 
gebouwtje komt in onderdelen aan en 
wordt met hulp van de gemeenteleden 
geplaatst. Deze barak heeft twaalf jaar 
(1946-1958) als noodkerk voor de her-
vormden gefunctioneerd.


Kruis van een Ererid-
der in de Duitsche 
Orde, Balije van 
Utrecht
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Een foto (Langevoort B 
2325) van de NH-Kapel als 
de dienst net ten einde is. De 
foto is uit de beginjaren van 
de kapel. Langevoort foto-
grafeerde die dag ook het 
interieur van de kapel. Ber-
nardus Hendrikus Lange-
voort (1901-1963) is als fo-
tograaf werkzaam in Ooster-
beek en het nr. B 2325 is het 
referentienummer van de 
fotograaf voor deze afbeel-
ding.

De eerste ansichtkaart van de Kruiskerk, die op alle ansichtkaarten gewoon ‘Ned. Herv. 
Kerk’ wordt genoemd. Helemaal links is nog een klein stukje van de Noodkapel te zien, 
die dan nog niet is afgebroken. Ook links is de hoofdingang van de kerk met het smeedij-
zeren hek te zien, waarin het bouwjaar 1958 staat. Het tegelpad rechts leidt naar de in-
gang van de consistorie en de toren met een open klokkenstoel, waarin de luidklok hangt. 
De trap in deze toren geeft tevens toegang tot de speeltafel van het orgel. 

Op 17 mei 1958 wordt de vlak naast de kapel gebouwde Kruiskerk in gebruik 
genomen en de noodkapel wordt wat later afgebroken.In de jaren ’80 start een 
stappenplan voor de vorming van een federatie met de gereformeerde gemeente 
in Wolfheze en dit resulteert tenslotte in de sluiting van de Kruiskerk in april 
1998.
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De kerk wordt afgebroken om plaats te 
maken voor een complex met zeven 
appartementen, ‘Domein Seuenderleye’ 
genaamd.

In de periode dat de Balije hier gronden 
heeft bezeten betekent het woord seu-
enderleye ‘op zeven verschillende ma-
nieren’ (zevenderlei), hetgeen verwijst 
naar de zeven nogal verschillende types 
appartementen in dit complex. 
In december 2004 trekken de eerste 
bewoners erin.




Achter de Noodkapel wordt in 1954/55 
de Christelijke Lagere School (Balijeweg 
20a) gebouwd, die op 1 juni 1955 met 
de naam Mr. J.J. Hangelbroekschool 
wordt geopend. Door een fusie in 1996 
is de naam sindsdien de Prinses Bea-
trixschool.




Het oostelijk gedeelte van de Balijeweg 
heeft alléén even nummers: 2 t/m 26. 
Twee panden staan aan de buitenzijde 

(noordoostzijde) naast Seuenderleye 
met de huisnummers 24 en 26 en deze 
zijn beiden uit 1953. Nummer 24 heeft 
notaris De Bruin uit Den Haag laten 
bouwen. Verder is de bebouwing alleen 
aan de binnenzijde van deze ‘ringweg’ 
en zijn allen gebouwd halverwege de 
jaren ’50, doch een uitzondering daarop 
is nr. 2 uit 1949 en… is hiermee het 
oudste pand aan deze weg.

Sinds kort is tussen deze Balijeweg 2 en 
nummer 4 het kavel 1214 te koop. Dit 
bouwkavel is 2525 m2 en de vraagprijs 
bedraagt € 398.000, wat neerkomt op 
een grondprijs van € 157,60 per m2!

Het zuidelijk gedeelte (tussen Wolfhe-
zerweg en Heelsumseweg) heeft de on-
even nummers 3, 5, 7 en 9 (nr. 1 bestaat 
niet) én nr. 30.

Heerlijk verwarring wekkend dus!

Ook de huizen aan dit gedeelte van de 
Balijeweg zijn halverwege de jaren ’50 
gebouwd.


Een ansichtkaart van de Balijeweg uit het begin van de jaren ’60 met de imposante 5-ar-
mige berkenboom halverwege het oostelijk gedeelte van de weg. Van deze kaart is ook 
een ingekleurde versie uitgegeven, waarbij de auto een felrode kleur heeft gekregen. De 
berk staat er helaas niet meer.
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Van het zuidelijk gedeelte van de Balijeweg is dit de enige ansichtkaart. Deze kaart is uit 
1961 en is een uitgave van H.G. Snellen. In de verte rechts is het pand Balijeweg 30 op 
de hoek van de Wolfhezerweg te zien. In het midden van de kaart ligt Balijeweg 3 en 
links ziet u nog een stukje van het pand Johan Stratiuslaan 2, dat op de hoek met de Ba-
lijeweg staat. De foto is gemaakt ter hoogte van Balijeweg 5. Het bos rechts op de kaart 
is dan nog laag en lijkt meer op een struikgewas.
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Ook iets te melden voor de activiteitenagenda? 
Meld het ons via redactie@wolfskreet.nl
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