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Dorpse stilte in de zomermaanden; deze 
maand zal het drukker worden vanwege 
de 75e Airborne herdenking met veel 
aandacht voor Wolfheze. 
Daarvoor zijn vele dorpsbewoners al 
vanaf vorig jaar druk geweest met de 
voorbereidingen. U leest in deze editie 
hoé hen te helpen met resterende taken. 
Onze geschiedenisverteller, Ulbe, be-
schrijft het bombardement op Wolfheze 
in 1944 en geeft een ooggetuige het 
woord…


Twee jaar geleden werden we over-
vallen door het voornemen van de 
gemeente om onze gymzaal te slui-
ten. Deze ís behouden en wordt al 
diverser gebuikt dan voorheen. Sterk 
Wolfheze wil het gebouw nog functio-
neler maken door een gedegen pro-
jectvoorstel bij de Lionsclub Renkum 
in te dienen. 

Pro Persona gaat het zorgaanbod 
uitbreiden door een beveiligde inten-
sive care afdeling.


De boswachter vertelt deze keer over 
twee schubreptielen die u al wandelend 
tegen kunt komen en wij als redactie 
hebben eens gekeken hoe en waar de 
Wolfskreet gemaakt wordt. 


Veel leesplezier. 


De redactie

Beste Wolfhezenaren,

Colofon 

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


Uitgave sep 2019


Vormgeving

Peter Jasperse


Vaste medewerker

Ulbe Anema (De Duizendjarige Den)


Volgend nummer

Verschijnt rond 16 december 2019

Inleveren kopij vóór 18 november 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
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Overleg gevoerd over veiligere 
overweg 

In Het Schild is op donderdag 13 juni 
overleg gevoerd hoe de huidige spoor-
wegovergang, in afwachting van de 
spoortunnel, in de tussentijd veiliger 
gemaakt kan worden. Vertegenwoordi-
gers van Prorail en Arcadis waren naar 
Wolfheze gekomen om te praten en te 
ervaren.


Zoals eerder gepubliceerd zijn er plan-
nen om op termijn een onderdoorgang 
bij het spoor te realiseren. 
Wanneer dat gaat gebeuren is nog on-
duidelijk, maar dat gaat nog minimaal 5 
jaar duren. Al lang dringt Dorpsbelang 
Wolfheze er op aan om de huidige 
overweg veiliger te maken. Plannen voor 
een onderdoorgang mogen niet beteke-
nen dat aan de huidige overweg niets 
meer wordt gedaan.


Het oorspronkelijke verbeterplan van 
8,5 ton wordt niet meer uitgevoerd. De 
investeringskosten zijn te hoog. Bij het 
overleg in Het Schild, waar 
naast Prorail en Arcadis, direc-
teur Frank van de Eijnden, be-
woners Jan Both en Ronald 
Polderman van Het Schild, 
Henk van Gröningen namens 
de AVW en bestuurslid Harry 
Davids van Dorpsbelang Wolf-
heze aanwezig waren, kwamen 
knelpunten en wensen op tafel. 
Ook op locatie is gekeken met 
de groep. Dan wordt ook dui-
delijk dat er veel mis is met de 
huidige toestand. Tijdens het 
overleg deden zich nog ge-
vaarlijke incidenten voor, die 
ook de noodzaak van een 
spoedige tunnelaanleg onder-
streepten.


De verbeteringen komen aan de voet-
gangersoversteekplaats aan de stati-
onszijde. Hoe dat eruit gaat zien wordt 
de komende tijd duidelijk. Arcadis en 
ProRail komen deze zomer (nog niet be-
kend bij de kopijsluiting van dit nummer) 
met een voorstel om de overgang beter 
begaanbaar en veiliger te maken voor 
inwoners van Wolfheze.


Hoewel er vaart achter wordt gezet zal 
het toch noch een tijdje duren voor het 
plan wordt uitgevoerd, omdat er meer-
dere partijen bij betrokken zijn.


Op excursie naar de spoorwegovergang om ter plek-
ke de onveiligheid en wenselijke maatregelen te be-
spreken.
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Update herinrichting 
Wolfhezerweg 

De gemeente Renkum heeft in juli van 
dit jaar Dorpsbelang Wolfheze op de 
hoogte gebracht van de stand van za-
ken rondom de herinrichting van de 
Wolfhezerweg:


Graag brengen wij u via deze weg op de 
hoogte van ontwikkelingen rondom de 
herinrichting van de Wolfhezerweg. 

Proces 
Het voornemen om voor de zomerva-
kantie het project aan te besteden – zo-
dat we na de zomervakantie meteen 
zouden kunnen starten met de uitvoe-
ring – is niet gelukt: de totale voorberei-
ding van het werk kost meer tijd dan 
verwacht. Gedurende de zomer wordt 
het bestek (de technische omschrijving 
van het werk) voltooid zodat na de 
bouwvak de aanbestedingsprocedure 
kan worden opgestart. De aanbeste-
dingsprocedure neemt ca. drie maanden 
in beslag. 

Natuurbescherming en bomen 
Zoals eerder aangegeven worden aan de 
Wolfhezerweg Noord bomen verwijderd 
om ruimte te maken voor het nieuwe 
wegprofiel (rijbaan en fietspaden). Op 
basis van het uitgevoerde Flora- & Fau-
naonderzoek vindt aanvullend onderzoek 
plaats naar de aanwezigheid van vleer-
muizen. Dit onderzoek loopt tot novem-
ber 2019. Zodra de resultaten bekend 
zijn, wordt duidelijk of maatregelen moe-
ten worden genomen ter bescherming 
van de vleermuizen. 
We vinden het behoud van de bomen 
belangrijk. Daarom gaan we nogmaals 

het wegprofiel Wolfhezerweg Noord on-
der de loep nemen om zoveel mogelijk 
bomen te kunnen behouden. Uitgangs-
punt is nu om drie, mogelijk vier bomen 
aan de westzijde van de Wolfhezerweg 
te handhaven. De acacia’s aan de oost-
zijde (zijde Het Schild) zullen wel worden 
verwijderd omdat deze duidelijk een 
verminderde conditie hebben. 

Bebouwde komgrens 
De bebouwde komgrens aan de noord-
zijde van Wolfheze wordt zo ver mogelijk 
verschoven richting dorp. Hierdoor sluit 
de nieuwe komgrens beter aan op de 
grens buitengebied – huidige bebou-
wing. De komgrens markeert de over-
gang van het 60km-gebied naar het 
30km-gebied. De provincie brengt de 
snelheid buiten de kom terug van 80km/
u naar 60km/u en legt de daarbij beno-
digde snelheidsremmende maatregelen 
aan. 
De wijziging van de komgrens is een be-
voegdheid van de gemeenteraad. Als 
gevolg van de noodzakelijke afstemming 
met de provincie, in combinatie met de 
beschikbare ambtelijke capaciteit, wordt 
het raadsvoorstel na de zomervakantie 
ter besluitvorming voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 

Kabels en leidingen 
Bij eenwegen- of rioolproject wordt aan 
alle netbeheerders gevraagd of zij tege-
lijk met de gemeente onderhoudswerk-
zaamheden willen uitvoeren aan hun ka-
bels of leidingen. Bij de Wolfhezerweg 
Zuid is dit niet het geval. In tegenstelling 
tot eerdere berichten is nu door enkele 
netbeheerders gemeld dat aan de 
noordzijde wel werkzaamheden moeten 
worden uitgevoerd: door het verlengen 
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van de fietspaden moeten enkele kabels 
worden verlegd. Deze werkzaamheden 
worden voorbereid en uitgevoerd door 
de netbeheerders en worden vooruitlo-
pend op de gemeentelijke werkzaamhe-
den gerealiseerd. 

Grondverwerving 
Het proces om grond vrij te maken aan 
weerszijden van de Wolfhezerweg Noord 
om de fietspaden te realiseren, is nog 
niet afgerond. Met belanghebbenden 
zijn gesprekken gevoerd waarna 
de contracten zijn opgesteld. Zodra 
deze contracten door alle partijen zijn 
goedgekeurd kan tot ondertekening 
worden overgegaan. 

Samenhang spooronderdoorgang 
Wolfheze 
Binnen het project spooronderdoorgang 
valt een deel van de Wolfhezerweg. Dit 
gedeelte wordt vooralsnog niet heringe-
richt. Zodra er een definitief besluit is 
genomen over de realisatie van de 
spooronderdoorgang wordt duidelijk 
wanneer dit weggedeelte wordt heringe-
richt. Het betreft het weggedeelte tus-
sen het Dorpsplein en de Duitsekamp-
weg. 

Informatie en contact 
Als u vragen heeft over het project kunt 
u een mail sturen naar: 
m.barwasser@renkum.nl of contact 
opnemen met ons Servicepunt op 
(026) 33 48 111 

Bron: Gemeente Renkum 

Dorpsbelang Wolfheze heeft er bij de 
gemeente Renkum op aangedrongen 
bewoners en zeker aanwonenden tijdig 
te informeren over consequenties van 
de werkzaamheden, bijvoorbeeld als 
het gaat om bereikbaarheid.


Ook vraagt Dorpsbelang Wolheze nog 
eens goed te kijken naar de nu geplan-
de plaats van de komgrens aan de 
noordzijde. Enkele bewoners van Het 
Schild hebben bezwaar tegen de ge-
plande plaats tussen de inritten van de 
nummers 101 en 103 (Het Schild). De 
huidig geplande plaats roept ook bij 
Dorpsbelang Wolfheze vraagtekens op.


Stukje bij beetje wordt meer bekend over de 
herinrichting van de Wolfhezerweg.
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Website Sterk Renkum gestopt 

De gemeente Renkum is gestopt met de 
website Sterk Renkum. Sterk Renkum 
bood een platform aan maatschappelij-
ke initiatieven van inwoners, lokale part-
ners, gemeente Renkum en andere par-
tijen. De website werd onvoldoende be-
zocht door inwoners en betrokken orga-
nisaties en is om die reden opgeheven.


Sinds 1 augustus is www.sterkrenkum.nl 
niet meer bereikbaar. Voor informatie 
over zorg, welzijn, werk en inkomen kunt 
u voortaan terecht op www.renkum.nl/
sociaalteam.


Op 8 februari 2018 werd het initiatief 
gelanceerd in Doelum. Gedachte achter 
de site was een centrale plaats waar 
activiteiten aangeboden en te vinden 
zijn, vraag en aanbod – bijvoorbeeld op 
het gebied van zorg of hulp – bij elkaar 
komen. Nu anderhalf jaar later is de 
stekker uit het project gegaan. Vraag is 
altijd geweest of dit soort “centrale” 
vindplaatsen op internet werken. 
Zeker tegenwoordig zijn, al dan niet 
besloten, Sociale Media groepen 
een steeds dominanter communica-
tiemiddel.


Om misverstanden te voorkomen: 
de werkgroep Sterk Wolfheze staat 
los van sterkrenkum.nl. Het is een 
groep van bewoners die zich hard 
maakt om de leefbaarheid, betrok-
kenheid en samenhang in het dorp 
te bevorderen.


Dorpswandeling van Dorpsbelang 
in teken van Airborne 

De wandelschoenen kunnen aan op 
dinsdag 10 september. Om 19.00 uur 
start de dorpswandeling van Dorpsbe-
lang Wolfheze op het Dorpsplein. De 
speciaal voor de 75ste herdenking van 
de Airborne ontworpen Glidernatuur-
wandeling wordt dan gelopen. Zes kilo-
meter langs de velden waar in septem-
ber '44 honderden gliders zijn geland.


De wandeling voert langs markante pun-
ten zoals de duiker, de nog steeds be-
staande velden, het bommenlijntje en 
uitzichtpunt Reijerscamp. Op enkele 
plaatsen wordt uitleg verschaft. Niet al-
leen historisch is de wandeling interes-
sant, de route voert ook langs prachtig 
gebied.


Iedereen is welkom mee te lopen. Start 
dus om 19.00 uur op het Dorpsplein


De dorswandeling van Dorpsbelang Wolfheze op 
dinsdag 10 september voert o.a. langs de duiker.
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Het is zover: herdenkingsmaand 
september van start 

Bij het uitkomen van deze Wolfskreet 
staat de 75ste herdenking van de Air-
borne op het punt van beginnen. Na 
voorbereiding van een jaar zal blijken of 
alle plannen die het Airborne Comité 
Wolfheze 75 heeft bedacht ook uitko-
men zoals gewenst.


Aan de activiteiten zal het niet liggen. Er 
is veel te doen en veel op touw gezet. 
Startend met een gezellig Dorpsplein op 
zaterdag 7 september bij de Airborne 
wandeltocht en als afsluiting de herden-
king bij de Airbonebank op zondag 22 
september.


Daartussen de dorpswandeling van 
Dorpsbelang Wolfheze, het herden-
kingsconcert en -theatervoorstelling in 
De Klaproos, de onthulling van een ge-
denksteen op de Reijerscamp, de vrij-
dag vol activiteiten op de camping en in 
algemene zin de openstelling van Glider 
Collectie Wolfheze.


Naast de bezoekers van buiten het dorp 
hoopt het comité dat dorpsgenoten 
massaal de activiteiten bezoeken.


Nog kaarten herdenkingsconcert 
en -theatervoorstelling Wolfheze 

Bij het sluiten van de kopij voor dit 
nummer van de Wolfskreet zijn nog toe-
gangskaarten beschikbaar voor het her-
denkingsconcert en -theatervoorstelling 

op dinsdag 17 september. Het gaat om 
nog iets meer dan 100 plaatsen.


Toegangskaarten zijn alleen online te 
koop via http://bit.ly/tickets17septem-
ber of via de site van Dorpsbelang Wolf-
heze. Op de dag zelf zijn bij De Klaproos 
geen toegangskaarten verkrijgbaar


Airborne comité Wolfheze 75 
vraagt nog steeds financiële on-
dersteuning 

Een prachtig bedrag is bij elkaar ge-
bracht door inwoners, bedrijven, spon-
sors en subsidieverstrekkers. Bijna 
€ 15.000 is er toegezegd of binnen. 
Toch is het Airborne Comité Wolfheze 
75 er nog niet om alle uitgaven gedekt 
te krijgen.


Zo is bij het opstellen van de begroting 
van het herdenkingsconcert erg zuinig 
begroot. Diverse posten zullen uiteinde-
lijk wat hoger uitvallen. Ook is meer geld 
uitgegeven aan o.a. de programmafol-
der dan vooraf verwacht. De folder vindt 
gretig aftrek en is al via een herdruk op-
nieuw uitgebracht. Ook is een Engelse 
versie van het programma uitgebracht.


Streven is om nog minimaal € 2.000 
binnen zien te krijgen. Helpen daarmee 
kan. Stort op bankrekening NL22 ABNA 
0515 4467 18 t.n.v. Vereniging Dorpsbe-
lang Wolfheze e.o. onder vermelding 
van "herdenking".


Het is september. Heb jij de 
Airbornevlag al hangen?
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Wanneer? Evenement Hoeveel tijd kost het? Aantal personen: 

september Programmafolders 
afgeven bij o.a. 
gemeentehuis, bieb, etc. 

uurtje, zelf te bepalen 2

Zaterdag 7 september Airbornewandeltocht 

7.30 - 8.30 Vervoer spullen 
glidermuseum naar 
dorpsplein 

uurtje 2

8.30 - 9.15 Inrichten dorpsplein 
(biertafels, banken etc) 

uurtje 2

13.00 - 14.00  Retour spullen naar 
Glidermuseum 

uurtje 2

13.00 - 14.00 Afbreken en opruimen 
dorpsplein 

uurtje 2

Dinsdag 10 september Glider natuurwandeling 

19.00 - 21.00 posten voor uitleg geven tijdens wandeling (duiker, 
bommenlijntje, Reijerscamp) 

3

Zaterdag 14 september Generale repetitie Herdenkinsconcert en -theatervoorstelling 

8.00 - 9.30 Vervoer podiumtafels en 
platen, eventueel helpen 
bij opbouwen 

uur 2

9.30 plaatsen scherm en 
opbouwen podium 

1 - 1,5 uur 6

17.30 afbreken podium en 
retour opslag 

1 - 1,5 uur 3

Zaterdag 14 september laatste opschoonactie 
Glidermuseum 

10.00 - 15.00 uur, ieder 
uur welkom 

4 of meer 

Dinsdag 17 september Herdenkingsconcert en -theatervoorstelling 

12.00 - 13.00 uur vervoer stoelen + 
podiumtafels naar de 
Klaproos 

1 uur 2
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13.00 - 14.00 Ophangen P-
bewegwijzering 
(Sonneheerdt, pro 
persona) 

uurtje 1

13.00 - 15.30 Inrichten podium, 
tribune, overkappingen, 
parasols etc. 
 

Vele handen maken licht 
werk! 

10

18.00 - 19.00  Ontvangst gasten en 
plaatstoewijzing. 
Gastvrouw/heer zijn 

uur 2

18.00 - 19.00  Toegangscontrole de 
Klaproos 

4

18.00 - 19.00  Prescan toegang tot Pro 
Persona terrein 

uur 4

21.00 - 22.30 opruimen en vervoer 
naar plaats retour 
stoelen etc. 

minimaal 1 uur 6 of meer 

Donderdag 19 
september  
14.15 

Onthulling monument 
voor RAF FI-Lt David 
Lord VC DFC en zijn 
bemanning. 
Wodanseck en 
Rijerscamp 

uur 5

Zondag 22 september Airborneherdenking 

13.30 - 14.30 Vervoer en opbouwen 
partytent bij slecht weer 

uurtje 2

16.00 - 17.00 Afbreken en retour 
partytent bij slechtweer 

uurtje 2
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Dinsdag 10 september  

19:00u. 

Dorpswandeling

Zaterdag 28 september 

Burendag  

Sterk Wolfheze

Save the Date!

Het kan nog 

Inschrijven voor: 
Running Dinner op 
zaterdag 5 oktober 

runningdinnerwolfheze@gmail.com
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Een dorp dat leeft heeft een plek nodig 
om bij elkaar te komen, Sinterklaas pas-
send te kunnen ontvangen, de school-
musical of een theatervoorstelling op te 
voeren. Het stond hoog op het wensen-
lijstje van Sterk Wolfheze en de Beatrix-
school om de gymzaal geschikt te ma-
ken voor dit soort multifunctioneel ge-
bruik.


Dit voorjaar nodigde de Lionsclub Ren-
kum Airborne in het kader van hun 30-
jarig lustrum iedereen in de gemeente 
Renkum uit om met projectvoorstellen 
te komen die voor maximaal € 15.000 
uitgevoerd konden worden. 


Die kans konden we niet laten lopen! 
Met hulp van meedenkende experts zijn 
we door de gymzaal gelopen en hebben 
we een lijst gemaakt wat er daarvoor 
nodig is. Dat is nogal wat want sinds 
1979 was er niets meer aan gedaan! Al-
lereerst is er een goede bescherming 
voor de zaalvloer nodig. Het elektra be-
hoeft aanpassing, de akoestiek moet 
verbeterd en iedereen die bij de intocht 
van de Sint aanwezig was weet dat een 
betere geluidsinstallatie geen overbodi-
ge luxe is en de brandweer heeft ook 
eisen. Er is meer nodig, zoals een pan-
try, een inpandige verbouwing, klap-
stoelen, theaterlicht, podium, etc.


Het was enorm rekenen en gepuzzel om 
voor € 15.000 in elk geval te zorgen dat 
de zaal onmiddellijk gebruikt zou kun-
nen gaan worden. Dat is gelukt, we zijn 
best trots dat er een goed onderbouwde 
aanvraag ligt bij de Lion’s. 


Binnenkort gaan we ons verder oriënte-
ren op fondsen die kunnen helpen bij 
het verwezenlijken van een volwaardige 
ruimte voor muziek, cultuur en samen-
komen. Denk bijvoorbeeld aan een oe-
fenruimte voor bands, koor, ballet en 
line dance, de 4 mei-herdenking, kle-
dingruil- en soortgelijke initiatieven, de 
schoolmusical, de kerstviering, de in-
tocht van Sinterklaas en andere grote 
dorpsbijeenkomsten.


Het beheer: win-win situaties en ge-
zamenlijke inspanningen van dorp en 
school.  

Sinds de Beatrixschool de gymzaal in 
beheer heeft, zijn er nieuwe huurders 
aangetrokken en mooie win-win situa-
ties gecreëerd. Zo geeft Ritmiek Muziek 
streetdance lessen in de gymzaal in ruil 
voor muzieklessen aan de groepen 1/2 
en 5/6 van de basisschool.
Op vrijdagavond organiseert Leef! een 
instuif sportuurtje waar jong en oud mee 
kunnen doen voor € 2,50. Een bewoner 
met passie voor “floor ball” geeft daar 
regelmatig les. Voor de school aanlei-
ding hem uit te nodigen ook tijdens de 
gymlessen als vrijwilliger zo’n les te 
geven. Dit resulteerde in toernooitjes en 
meer deelnemers op het vrijdagavond 
sportuurtje. 


De school heeft geen fte voor beheer en 
exploitatie van een gymzaal en zeker 
niet voor het multifunctioneel gebruik 
ervan. Om die reden is hulp vanuit de 
bewoners belangrijk! 

Muziek, cultuur & samenkomen in de gymzaal van Wolfheze:  
Allemaal duimen voor € 15.000
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Zaterdag 28 september is het buren-
dag en dan gaan we weer aan de 
slag bij de gym- zaal. Help je 
ook een paar uur- tjes mee 
schoonmaken, wieden, 
snoeien? Van 10.00 - 14.30 
ben je van harte uitge- no-
digd om ook je handen 
uit de mouwen te steken. 
Aanmelden is niet verplicht, 
maar wordt wel zeer gewaar-
deerd. Daarnaast zoeken we 
vrijwilligers voor de commissie 
van bewoners. Mensen die willen 
helpen en meedenken bij het be-
heer en de exploitatie van de 
zaal. Meedoen is een leuke 
manier om andere bewoners 
te leren kennen en samen 
geef je vorm aan een belang-
rijke voorziening in het dorp. 
De taken en tijdsbesteding 
worden natuurlijk in goed over-
leg afgestemd.

Tot slot een beroep op iedereen om 
hard te gaan duimen dat we op 1 no-
vember het goede nieuws krijgen van de 
Lion’s club dat het lustrumbedrag van 
€ 15.000 naar onze gymzaal gaat!


Contact: sterkwolfheze@gmail.com


Ellen Ninaber, Sterk Wolfheze.


Burendag 

Zaterdag 28 
september!
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Als nieuw redactieteam vroegen wij ons 
af hoe de verzamelde kopij en adverten-
ties tot één geheel worden gemaakt. 
Al sinds de eerste editie van dit blad 
(febr. 2003) is de repro van Pro Persona 
de plek waar dat gebeurt. 

We regelden een afspraak met Daan 
Moerman, begeleider op de afdeling re-
pro wat helemaal achter op het terrein 
van Pro Persona staat (naast het muse-
um). Een klein noodgebouwtje, gecom-
bineerd met de creatieve afdeling.


Als we binnenkomen, zijn de cliënten 
net aan het opruimen en maken zich 
klaar om te vertrekken. Hun werktijden 
zijn van 13 tot 16 uur, vijf dagen per 
week. “Deze hele week werken er twaalf 
personen aan jullie boekje. Geweldig dat 
we dit werk elk kwartaal hebben” zegt 
Daan. Met dit eenvoudige handwerk zijn 
de cliënten heel blij. 


Op de werktafels liggen houten vouw-
plankjes, vele stapels pagina’s en de 
omslagen van de Wolfskreet. Nadat de 
kopieermachine in een dag alle pagina’s 
geleverd heeft, wordt elk blaadje door 
de cliënten handmatig gevouwen. Dan 
op volgorde als boekje leggen, contro-
leren, nieten, bijsnijden en tenslotte in 
stapeltjes van tien bundelen. 

We zijn onder de indruk van het grote 
aantal machines en horen van Daan wat 
er allemaal mee kan. Een ware drukkerij!


De cliënten die hier bij de repro werken, 
worden begeleid door een team van 
drie activiteitenbegeleiders. Mattie en 
Miranda die partime werken en Daan is 
er fulltime bezig. Heel soms vallen zij in 
op een andere afdeling zoals het naast-
liggende atelier, in de tuinderij of bij de 
fietsenmakers. 

Alle aangeboden activiteiten zijn in op-
dracht van Pro Persona of van buitenaf. 
Mooi om dat zo te combineren! Het 
heeft zijn ontstaan te danken aan dokter 
van de Drift die op bres is gesprongen 
voor een actiever leven voor de cliënten. 
Naast de genoemde activiteiten werd er 
destijds meer aangeboden om de bijna 
800 cliënten bezig te houden. Velen ble-
ven ook langer op het terrein wonen 
(zelfs na uitbehandeld te zijn) en er 
kwamen cliënten van andere instellingen 
voor de activiteiten.

Doordat er later bepaalde delen afge-
stoten werden en er minder cliënten wa-
ren, is het aantal activiteiten verminderd.

Toen Daan bij Pro Persona in dienst 
kwam (1984) waren de activiteiten een 
vast onderdeel van de behandeling. 

Een kijkje bij de “repro” van Pro Persona 
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Tegenwoordig is het eigen keuze van de 
cliënt (na advies van de arts), wat Daan 
wel jammer vindt. Zo missen sommigen 
deze mooie vorm van resocialisatie, het 
hebben van een vast dagritme en het 
weer leren omgaan met taken.

Het begeleiden van een cliënt begint 
met het maken van een goede inschat-
ting over wat de persoon aankan. Alleen 
simpele klusjes, iets met wat meer ver-
antwoording of kan er wat werkdruk 
bij… Er is gelukkig werk voor heel veel 
niveaus zodat men ook zwaardere taken 
kan krijgen. Zeker zie je dat de cliënten 
vooruitgaan en het is fijn om hun daar 
heen te leiden. Naast de taak-invulling, 
helpt Daan ook met het maken van een 
planning. Niet te veel stil staan bij wat 
de cliënt niet meer kan maar de focus 
op de gezonde kant!

Allen krijgen een kleine uurvergoeding 
voor de gewerkte uren en de admini-
stratie en uitbetaling daarvan wordt ook 
door cliënten uitgevoerd, onder begelei-
ding.


“Wat is lastig in jouw werk?” vraag ik 
Daan. Zorgen dat er altijd voldoende 
werk is voor iedereen! Liever een moei-
lijke cliënt dan géén drukwerk! De repro 
stelt zich daarom open voor bewoners 
in Wolfheze. Naast het uitvoeren van 
opdrachten, maken de cliënten ook 
prachtige kaarten, vouwblaadjes, noti-
tieboekjes met harde kaft, kleurplaten, 
puzzelboekjes en scheurkalender voor 
verkoop. Iedereen is welkom om “de 
winkel” te bezoeken, iets te kopen en 
wellicht ook wat kopieer- of drukwerk te 
laten doen.


En als laatste heb ik de vraag: wat zou-
den jullie als team willen veranderen? 
Als eerste noemt hij minder reorganisa-
ties binnen het bedrijf. Dit geeft zoveel 
onrust voor de cliënten én te veel admi-
nistratie voor het personeel. Zonder dat 
zouden we meer quality-time voor de 
cliënten hebben. 

En ten tweede een constante stroom 
drukwerk!
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Welkom bij Thai Lanna Massage


Waan u in Thailand en laat u verwennen met een heerlijke Thaise massage.


Wij  hebben diverse soorten massages voor u zoals;

• Thaise Traditionele Massage /  Thaise olie ontspanning massage

• Thaise voetmassage / Nek/hoofd/schouder

• Thaise kruidenstempel / En bodyscrub


Eén van onze masseuses zal u graag verwelkomen in onze massagepraktijk.


LET OP; BIJ ONS WORDEN GEEN EROTISCHE HANDELINGEN VERRICHT.

Vraag er dan a.u.b ook niet naar.


Openingstijden 
Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 21:30 uur. Zaterdag van 11:00 - 17:00 uur.


U kunt bij ons contant betalen en pinnen.

Tevens kunt u bij ons terecht voor een cadeaubon. 

Een leuk idee om iemand hiermee te verrassen.


Wolfhezerweg 110  6874AH Wolfheze Tel 0651049411 


U kunt ons volgen op de website www.thai-lanna-masage.nl en via facebook

Welkom bij Thai Lanna Massage

Waan u in Thailand en laat u verwennen met een heerlijke Thaise massage.
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Mini Bieb in Wolfheze?

In navolging van de Mini Bieb in Renkum, wil ik proberen weer een 
Mini Bieb te realiseren in ons dorp.

De laatste Mini Bieb is twee jaar geleden in Wolfheze gesloten.


In wil graag aan de inwoners van Wolfheze vragen of er interesse is 
voor een Mini Bieb. U kunt mij per e- mail (Veltmanp@ziggo.nl) laten 
weten of u dat ook zou willen…


Mocht er voldoende interesse zijn, dan hebben wij een degelijke 
boekenkast, een goede locatie én 2e hands boeken nodig. 

Suggesties voor locatie en/of boekenkast zijn welkom!
Ik hoop dat er enkele inwoners zijn die met mij willen samenwerken 
om de Wolfhezer Mini Bieb te realiseren!

Met vertrouwen zie ik reacties tegemoet.


Pieter Veltman

Van Mesdagweg 4

Wolfheze
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WOLFHEZE – Pro Persona, instelling 
voor geestelijke gezondheidszorg, breidt 
haar aanbod op het terrein in Wolfheze 
uit met een Beveiligde Intensive Care. 
Deze wordt gerealiseerd in een be-
staand pand op het terrein en biedt 
vanaf 1 oktober 16 bedden voor GGZ-
patiënten die in hun behandeling foren-
sische expertise nodig hebben. ‘De 
mensen die we krijgen, kennen we al in 
Wolfheze. Het is dus geen nieuwe pati-
ëntengroep’, stelt zorgmanager Anne-
Marie Terpstra. ‘De Beveiligde Intensive 
Care stelt ons nu in staat om deze pati-
ënten nog beter te begeleiden.’


Die behandeling en begeleiding wordt 
vormgegeven door een nieuw team, be-
staande uit verpleegkundigen, sociothe-
rapeuten en begeleiders. Zij worden 
vanaf september getraind en geschoold. 
‘Over de behandelmethodieken denken 
we goed na. Wat past bij de groep, 
maar vooral bij het individu. Omdat we 
vanuit een 1 op 1-relatie kunnen wer-
ken, zullen we nog beter de-escalerend 
en vanuit vroeg-signalering kunnen ac-
teren. Hierdoor kunnen we gerichter be-
handelen, risico’s uitsluiten. 

Denk aan het stapsgewijs bieden van 
vrijheden. Van oefenen in het gebouw, 
tot begeleid een wandeling maken en de 
vervolgstap naar dagbesteding of juist –
waar nodig- het weer intrekken van vrij-
heden. Dat doen we nu ook al, alleen 
gaat het straks om meer patiënten.’


Patiënten zullen maximaal 1 jaar behan-
deld worden op de Beveiligde Intensive 
Care, daarna keren zij terug naar de set-
ting waarin zij daarvoor verbleven of bij-
voorbeeld naar begeleid wonen. In dit 
proces werkt Pro Persona nauw samen 
met diverse ketenpartners. Ook is er 
contact met de wijkagent en onder meer 
de cliëntenraad van Pro Persona.


Bouwverkeer
De inwoners van Wolfheze zullen de 
komende periode mogelijk wat meer 
bouwverkeer het terrein van Pro Perso-
na op zien rijden. In augustus starten 
namelijk de bouwwerkzaamheden om 
het pand waar de Beveiligde Intensive 
Care in komt veilig en toegankelijk te 
maken voor de nieuwe bewoners.


Pro Persona breidt haar aanbod Wolfheze uit met een
Beveiligde Intensive Care
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Bezorging Wolfskreet stopt bij adressen met Nee-Nee-stickers 

De Wolfskreet werd tot nu toe huis aan huis bezorgd bij alle adressen in Wolfheze. 

Ook werd deze bezorgd bij adressen waar een Nee-Nee-sticker aanwezig is.

Hoewel wij geen klachten kregen over het tóch in de bus doen bij die adressen, zal 
Wolfskreet vanaf de volgende editie hiermee stoppen.


De reden hiervoor is een financiële. De Wolfskreet is het laatste jaar steeds dikker 
geworden met als gevolg dat de drukkosten stijgen. Wanneer wij nu het aantal te drukken 
exemplaren kunnen verminderen door op die adressen niet meer te bezorgen, is de eerste 
besparing binnen.


Wilt u ondanks uw Nee-Nee-sticker toch de Wolfskreet blijven ontvangen, laat het ons 
weten en u krijgt per aparte bezorger de Wolfskreet voortaan alsnog thuisbezorgd.
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De zandhagedis voelt zich verbonden 
met het Veluwse landschap. Daar zijn 
immers veel insecten (o.a. mieren en 
spinnen) te vinden die zorgen voor een 
goede maaltijd. Veel mensen halen 
zandhagedissen en levendbarende ha-
gedissen nogal eens door elkaar. Toch 
zijn de verschillen wel te ontdekken. Zo 
is de zandhagedis doorgaans veel forser 
dan de slankere levendbarende hagedis. 
zandhagedissen hebben ook een ken-
merkende robuuste kop. Het zijn de 
mannetjes die in het voorjaar vooral op-
vallen vanwege de groene kleurschake-
ringen aan de zijkanten van het lichaam. 
De vrouwtjes zijn lichtbruin van kleur. Op 
de rug van een zandha-
gedis kun je 
crème-gelige 
plekjes ontdek-
ken in samenhang 
met een lichtgekleurde 
rug streep. Op de zijflanken 
kunnen lichtere en donkere vlek-
kenpatronen elkaar afwisselen.


De jongen van de levendbarende 
hagedis zijn donker zwart-
bruin van 
kleur terwijl 
de jongen van 
de zandhagedis meer 
zanderig bruin zijn. Levendbarende 
hagedissen zijn kleiner en minder ro-
buust dan zandhagedissen. Ook de 
staart is minder dik dan een staart van 
een zandhagedis. De vlekjes op het 
achterlijf van de levendbarende hagedis 
zijn kleiner en gaan nogal eens over in 
kleinere streepjes. De flanken zijn vaak 
donkerder bruin dan de zandhagedis. 


De paartijd van zandhagedissen ligt in 
mei. Eind mei/begin juni gaan de zwan-
gere vrouwtjes eitjes leggen. Dat doen 

ze in kale, licht vochtige plekjes zand 
die goed door de zon beschenen kun-
nen worden. Vaak in en langs zandpa-
den in de heide. Vrouwtjes zandhage-
dissen zijn dan kwetsbaar voor predatie. 
De buizerd is een slimme hagedissenja-
ger maar ook vossen zijn belagers voor 
zandhagedissen. Ook de gladde slang, 
de meest zeldzame slang van Neder-
land, weet zo nu en dan wel eens een 
zandhagedis te pakken te krijgen. 
Zandhagedissen zijn echte zonaanbid-
ders. Vaak worden levendbarende ha-
gedissen van de meest gunstige plekjes 
weggeconcurreerd door de zandhage-
dis. Vaker vind je ze tegenwoordig in 
open plekken in het bos waar ze tussen 

struikheide, dopheide en pijpen-
strootjesgras zoeken naar 

voedsel. Je ziet ze ook vaak 
zonnen op een dode lig-
gende boomstam.


Hagedissen worden 
nogal eens doodge-
reden tijdens het 

zonnen op fietspaden. 
Vaak genieten mensen 

fietsend van het land-
schap en zien dan een 
zonnende hagedis of ha-

zelworm over het hoofd.  
Tijdens een wandeling door de 

natuur van Wolfheze kun je alle inheems 
voorkomende reptielen van Nederland 
aantreffen, behalve de muurhagedis. 
Reptielen hebben open plekken langs 
bosranden nodig omdat ze afhankelijk 
zijn van zon en schaduwsituaties op 
korte afstand. 


Roel van Ekeris

Boswachter Natuurmonumenten Zuid 
Veluwe en IJsselvallei

Zandhagedissen en levendbarende hagedissen 
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Voor al uw kleine en grote klussen.

06-50212395
info@renovatiebouwtq.nl

Ton Quaadgras

www.renovatiebouwtq.nl

VooVV r al uw kleine en grote klussen.

06-50212395
info@renovatiebouwtq.nl

Ton QuTT aadgras

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

Meer weten? Bezoek een van onze 
pagina’s.

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

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

Meer weten? Bezoek een van onze
pagina’s.

www.WijvandePartij.nl
WijvandePartij@gmail.com
facebook.com/WijvandePartij
@WijvandePartij
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OPEN WOENSDAG T/M ZONDAG: 11.00 TOT 21.00 UUR > laatste ronde 
Weverstraat 65 | Oosterbeek | 026 737 04 64 | info@bildersproefl okaal.nl
OPEN WOENSDAG T/M ZONDAG: 11.00 TOT 21.00 UUR > laatste ronde 
Weverstraat 65 | Oosterbeek | 026 737 04 64 | info@bildersproefl okaal.nl
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Inhoudsopgave De Duizendjarige Den 

Ulbe Anema heeft inmiddels al 63 afleveringen van De Duizendjarige Den 
geschreven voor de Wolfskreet. Deze kunt u allemaal nog nalezen op de site van 
Dorpsbelang. 

Om u het zoeken wat makkelijker te maken hierbij een inhoudsopgave van alle 
afleveringen.

Er wordt verwezen naar de editie van de Wolfskreet waarin die aflevering is 
geplaatst.


https://www.dorpsbelangwolfheze.nl/wolfskreet-digitaal/
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Het kan niemand zijn ontgaan, dat 
we in deze septembermaand her-
denken dat het 75 jaar geleden is dat 
de Slag om Arnhem plaats vond, 
met haar fatale afloop. 

Hieraan wordt in de media erg veel 
aandacht besteed en overal hier in 
de buurt worden herdenkingsactivi-
teiten georganiseerd. 

Ook Wolfheze heeft met een klein 
comité een royaal programma voor-
bereid, waar het Herdenkingsconcert 

en -Theatervoorstelling van dinsdag-
avond 17 september een wel heel 
bijzonder herdenkingsmoment gaat 
worden. 

Hier wordt namelijk uitvoerig stil ge-
staan bij het bombardement op 
Wolfheze van zondagmorgen 17 
september 1944, waarbij 88 mensen 
het leven verloren. 

Dit is een bijna stelselmatig ‘verge-
ten’ bombardement, waarover dank-
zij het zeer uitvoerige onderzoek van 
oud-Wolfhezenaar Cor Janse, vast-
gelegd in ‘Blik Omhoog – boek II’  uit 
1996, veel meer bekend is geworden 
en waarvoor ook meer aandacht is 
gekomen.

Aan dit bombardement is deze afle-
vering gewijd en wordt een beeld 
geschetst van deze dorpsramp en 
de ellende die het heeft veroorzaakt. 

Volledige informatie hierover is te 
vinden in bovengenoemd boek II van 
de vier delen ‘Blik Omhoog’ (trilogie 
met supplement) over Wolfheze en 
de Zuid-Veluwe in oorlogstijd. 

De Duizendjarige Den heeft Ulbe 
aangeraden dit boekwerk voor deze 
aflevering te raadplegen en dat heeft 
hij uitgebreid gedaan. 


Over het hoe en waarom van de 
Operatie Market Garden - waar het 
bombardement een onderdeel van 
was - is ontzettend veel geschreven. 
Bij de lezer van deze aflevering 
wordt uitgegaan van enige bekend-
heid hiermee.


De Duizendjarige Den vertelde … 
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Aflevering 63: Bombardement op 
Wolfheze 17 september 1944 

Wolfheze is op 17 september 1944 
net weer wat bijgekomen van een 
bijzonder roerige tijd met een bom-
bardement op Deelen op zondag 3 
september, de ontvoering van Van 
Calcar Veenstra op de maandag 
daarop (zie hiervoor Blik Omhoog 
boek I, blz. 359 e.v.), Dolle Dinsdag 
daarna en de beschieting van een 
munitietrein bij Station Wolfheze op 
woensdag 6 september. 

Daarna nemen Duitsers bezit van 
Wolfheze door inkwartiering in het 
Blindentehuis, in de Chr. School aan 
de Parallelweg, in boerderijen en 
huizen aan de Duitsekampweg, in 
‘Ons Huis’ aan de Wildforsterlaan en 
op de Buunderkamp (hier wel 200 
man). Dit zijn voornamelijk terugtrek-
kende troepenrestanten uit Frankrijk 
en België, waar de Duitse tegen-
stand op haar einde loopt.

Zondag 10 september is er in de Kli-
niek op het ziekenhuisterrein een 
grote afscheidsavond met veel zang 
en muziek van de daar ingekwartier-
de ‘Deutsche Mãdel’ (Luftwaffe-Hel-
ferinnen, die op Deelen werken in de 
bunker Diogenes), die vervangen 
worden door een aantal Duitse sol-
daten.

In de week daarop is er ineens veel 
activiteit met militaire voertuigen als 
er op de Hoofdlaan van de Stichting 
tenslotte zo’n 40-tal volledig nieuw 
geschut met munitie komt te staan. 


Op 17 september zijn de meeste in-
gekwartierde Duitsers wel weer ver-
trokken, maar daarvan zijn de gealli-
eerden nog niet op de hoogte. 


Het bestoken van vijandelijke stellin-
gen en posities met artillerievuur én 
vanuit de lucht, zo kort mogelijk 
voorafgaande aan het bestormen 
van de te veroveren doelen, is een 
militair gebruikelijke gang van zaken. 
De vijand wordt murw gebeukt met 
explosieven en vervolgens aangeval-
len terwijl hij zijn wonden nog aan 
het likken is. En dat gebeurt ook 
voorafgaande aan de grote luchtlan-
dingen van 17 en 18 september als 
overal in Nederland Duitse stellingen, 
kazernes, luchtdoelgeschut etc. 
worden gebombardeerd.


Het is op zondagmorgen 17 septem-
ber een meer dan normale drukte in 
de lucht als in de wijde omgeving 
van Wolfheze bommenwerpers ge-
schutsopstellingen bombarderen, 
totdat… om 11.38 uur ook Wolfheze 
doelwit wordt en het 7e Squadron in 
twee formaties van 6 toestellen 384 
bommen laten vallen. 

Niet ver achter het 7e Squadron 
vliegt het 391-Squadron met twee 
formaties van 6 ‘Vliegende Forten’, 
die een paar minuten later ook nog 
eens 397 bommen afwerpen. Totaal 
laten dus 24 vliegtuigen 781 bom-
men vallen op Wolfheze en is bijna 
50 ton staal door de lucht gevlogen!!
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Deze foto van 17 september 1944 laat duidelijk de bombardements-zones zien met 
de markeringen op de foto en de rookwolken. Deze toont ook de complete misser 
schuin over de spoorlijn en net naast de overweg bij De Buunderkamp. De navigator 
heeft de overweg en het bosgedeelte langs de Telefoonweg waarschijnlijk aangezien 
voor zijn doelgebied dat midden in het dorp en Stichting lag. De ramp zou in dat 
geval nog groter zijn geweest.
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Dit is een kaartje uit Blik Omhoog van een gedeelte van Wolfheze, waarop de stip-
pen de dodelijke slachtoffers aangeven op de plek waar zij zijn getroffen. Dit zijn 
hier 25 burgerslachtoffers alleen al in het dorpsgedeelte. De meeste slachtoffers 
zijn op het terrein van het Psychiatrisch Ziekenhuis gevallen (zie bijvoorbeeld de 8 
slachtoffers bij Paviljoen Eikenhorst). Op het ziekenhuisterrein zijn ook burger-
slachtoffers gevallen van mensen die daar woonden en/of werkten. De twee grijze 
vlakken geven de omvang van de  bommentapijten aan. 
Het grote vliegtuigvormige gebouw op het ziekenhuisterrein is de Kliniek Neder 
Veluwe. 
Deze kliniek is gebouwd in 1935 en heeft plaats geboden aan 75 vrouwen en 55 
mannen. In 1987 wordt dit gebouw gesloopt en komen de nieuwbouw geronto-
psychiatrie De Pleinen (1988) en het Medisch Centrum (1991) op deze plek. 
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‘Ik was 9 jaar oud en woonde op 
Heelsumseweg 54. Toen we het ge-
brom van vele vliegtuigen hoorden 
vlogen we allemaal naar de weg. Ik 
hoorde zeggen: “Deelen (vliegveld) 
wordt weer gebombardeerd.” Plotse-
ling paniek. Vader riep: “allemaal 
naar binnen, de bommen vallen hier”. 
En tegen de vier kinderen: “Onder de 
tafel” in de keuken. Korte tijd later 
komt een nicht van Heelsumseweg 
23 de deur binnenvliegen. Ze zit on-

der het puin en huilt en roept “Riekie 
(3 jaar oud zusje) is dood!” Ze wordt 
op de voet gevolgd door een jonger 
zusje en een oudere broer die onder 
het bloed zit. Hij is gewond in de rug, 
maar beseft het niet. De meisjes 
dringen onder de tafel met ons. Plots 
roept de oudere nicht “Oh, tante 
Dien (mijn moeder) ik heb in m’n 
broek geplast.” 

Ds. Douma had de morgendienst in 
de Gereformeerde Kerk door de on-
rust in de lucht voortijdig beëindigd 
en daardoor zijn de kerkgangers net 
thuis of nog net niet als het bom-
bardement begint.

Om acht minuten over half twaalf, in 
slechts enkele minuten, is het dan 
gebeurd. 

Zó plotseling dat men elkaar zelfs 
niet meer even aan heeft kunnen 
kijken voor een laatste blik, geen tijd 

had voor een gedachteflits ‘dit is het 
einde’. Het noodlot verandert deze 
kleine gemeenschap in één klap tot 
een ontredderd dorp. Gezins- en 
familieleden, collega’s en buren, pa-
tiënten in de mannen- en vrouwen-
paviljoens, ineens zijn ze er niet 
meer. Een aardedonkere puin- en 
stofwolk bedekt vernielde huizen en 
bezittingen, zo moeizaam verwor-
ven.

Vanuit Canada stuurde een oud-
Wolfhezense een geschreven brief 
van vier kantjes naar het Airborne 
Comité Wolfheze 75 (Frans van 
Daal) en geeft aan dat ze te oud is 
om te reizen en helaas het Herden-
kingsconcert dus niet kan bijwo-
nen. 


Ze begint haar brief met:

‘Hartelijk dank voor het zenden van 
de brochure “Herdenkingsconcert 
en –theater”. 

De inhoud ervan bracht intens de 
beelden van 17 sept. 1944, die 
zonnige zondag, weer helder voor 
de geest.’ 
Daarna geeft zij een gedetailleerd 
verslag van die zondag 17 septem-
ber en een korte periode daarna. 
Dit geeft zo’n goed beeld van de 
situatie, dat ik haar in Canada heb 
gebeld en haar heb gevraagd of ik 
dit mocht gebruiken voor deze af-
levering. Ze gaf daarvoor graag 
haar toestemming.
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Mijn moeder die bezig is de rug van 
mijn neef te verbinden zegt “dat 
geeft niet hoor kind”. Ik ben ver-
baasd en denk: nu is er toch wel iets 
ergs gebeurd als in de broek plassen 
niet geeft. 
Dan komt mijn grootmoeder (opoe 
Van Doorne) binnen onder het stof. 
Later komt de familie Van Doorne 
van de Lawijckerhof binnen met hun 
vier kinderen en de tante van Heel-
sumseweg 23, het getroffen huis 
waar 6 mensen om het leven kwa-
men. Haar man en ook mijn vader 
helpen met de doden en gewonden. 
Mijn andere tante die met haar man 
en dochter ook op nr. 23 woonde 
bleef bij haar gewonde dochter die 
later stierf. Haar man was op slag 
dood. 
Wij kinderen worden naar de kelder 
gedirigeerd. We zitten op de cemen-
ten vloer. Naast mij zit Opoe die een 
grote deksel van een wasketel voor 
haar hoofd houdt. 
Ineens komt een vliegtuig (een En-
gelse jager) langs ons huis scheren 
en schiet op ons huis. Wij zien von-
ken van afketsende kogels door het 
kolengat. Mijn oom die buiten stond 
en waarschijnlijk de reden van het 
geschut was, komt binnen vliegen en 
springt pardoes de kelder in. Eén 
sprong van boven naar beneden. Hij 
was geweldig geschrokken. Alle drie 
families sliepen die nacht in ons huis. 

Een dag of zo later komen Engelse 
soldaten over de Heelsumseweg rij-
den en roepen af dat alle 

dorpelingen het dorp moeten verla-
ten. Er zal die nacht gevochten wor-
den. Mensen beginnen de Heelsum-
seweg af te lopen richting het dal. 
Onder aan de weg staat een Engelse 
soldaat die ons bemoedigend toe-
knikt. We lopen tot voorbij het Kou-
senhuisje en verspreiden ons over de 
droge greppels (nou ja, bijna droog) 
onder de bomen. We liggen manne-
tje aan mannetje gedurende de 
nacht. Het oorlogsgeweld breekt los 
en er lijkt geen eind aan te komen. 
Vanaf de Utrechtseweg wordt er over 
ons heen op het dorp geschoten. 
Steeds fluit er geschut over ons 
heen. Ik lag naast mijn moeder en 
met mijn gat in de natte grond. Het 
was een lange, lange nacht. Toen het 
rustig werd in de morgen begonnen 
mensen op te staan en langzaam 
ging de kolonne terug naar het dorp. 
Waar de Engelse soldaat stond, staat 
nu een Duitse soldaat met zijn ge-
weer in de aanslag. De Engelse sol-
daat is misschien al dood. Wij komen 
bij ons huis. De tuin is een ravage. 
Het ligt er vol met geweren, granaten 
en ander oorlogsmateriaal. “Nergens 
aankomen.” Vader gaat de achter-
deur binnen. In de bijkeuken ligt een 
dode soldaat in moeders tafelkleed 
gewikkeld. In de keuken onder de 
tafel ligt een gewonde soldaat. Vader 
duwt ons allemaal snel weg de straat 
op. Haastig lopen we de Stichting 
op. Vader werkt in Boszicht en daar 
leidt hij ons in de ondergrondse kel-
ders. 
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In dat souterrain verblijven we met 
de andere Van Doorne-families en 
Tante Van der Graaf, ruim 20 man, 
voor zo’n 10 dagen tot dat de Duit-
sers ons wegjagen. Het hele dorp 
moet weg. Langs de spoorlijn lopen 
we allemaal naar Ede, waar we op-
gevangen worden en voor een on-
derkomen gezorgd wordt.’

De briefschrijfster eindigt met de 
tekst:

‘Ik hoop dat de theatergroep iets van 
de spanningen die een jong kind 
doormaakte kan weergeven. Nog-
maals dank.’


Twee foto’s die de 
verwoestende wer-
king van het bom-
bardement aan de 
gebouwen in Wolf-
heze laat zien.  
Boven de direc-
teurswoning van dr. 
v.d. Drift aan de 
Hoofdlaan, direct bij 
de ingang van de 
Stichting rechts. 
Onder de weggesla-
gen voorgevel van 
Lawijckerhof 30, 
waar de 70-jarige 
Pieter Frederiks bij 
het bombardement 
omkwam.
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Het bombardement heeft 88 mensen 
het leven gekost. De dorpsbewoners 
en patiënten zijn in de week na de 
landingen van 17 en 18 september 
geïdentificeerd en begraven in twee 
verschillende massagraven: een bur-
ger-graf met 31 personen en een pa-
tiënten-graf met 51 personen. 6 per-
sonen (burgers) zijn individueel el-
ders begraven.

Op 17 september 1946 is het mo-
nument op het graf van de dorpsbe-
woners onthuld.

Het gemetselde grafwerk bij het graf 
van de patiënten is waarschijnlijk 
ook in september 1947 gereed ge-
komen, maar over een onthulling is 
niets bekend. 


In 1947 wordt deze ansichtkaart uitgegeven van het burger-graf met de tekst 
‘Monument Gevallenen 17 Sept. 1944 – Wolfheze’. De ruwe zuil symboliseert het 
ruwe leven, overgaande in de gladde marmeren naald als de reine ziel die naar bo-
ven gaat en daarboven de opgaande zon van de nieuwe dag en het kruisteken van 
het geloof. De tekst op het grafwerk is ‘Hier Rusten’ met daarna de namen van de 
slachtoffers, de datum ‘17 sept. 1944’ en tenslotte de tekst ‘Zij vielen bij het gloren 
der Bevrijding’. 
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