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Het zal u verrassen om nu al de kreet 
in de brievenbus te vinden….

Deze extra editie is op initiatief van 
Dorpsbelang Wolfheze ontstaan. Zij 
stelden ons de vraag of we dit snel 
konden realiseren, met extra hulp van 
Julia (bestuurslid DB) én volledige 
sponsoring. Een heel goed idee, von-
den wij als redactie om in deze tijd 
“spreekbuis” te zijn van de verenigin-
gen, comités, instellingen en adver-
teerders. 


En wat was het een dankbare klus! 
Snelle reacties op onze vraag naar 
kopij, interessante interviews met 
dorpsgenoten en aangepaste adver-
tenties van enkele adverteerders.    

Dank aan allen die hieraan bijgedra-
gen hebben. Ook dank aan de dag-
besteding van Pro Persona die in 
zo’n snelle tijd het blad voor ons 
klaar kon hebben. 


Geïnspireerd door de vele beertjes 
achter de ramen zijn er in deze Kreet 
ook vele gezet.
We nodigen alle kinderen uit op Be-
renjacht te gaan en ons te laten we-
ten hoeveel je er hebt gevonden…
Onder de kinderen met het juiste 
aantal wordt een prijs verloot. 


Veel leesplezier en een Vrolijk Pasen! 


Beste Wolfhezenaren, 

De redactie

Colofon 

Wolfskreet is een gratis blad voor en door inwoners van 
Wolfheze, de Buunderkamp en het Hazeleger. Woont u buiten 
Wolfheze, wordt deze voor € 12,50 per jaar toegestuurd.


Uitgave apr i l  2020 


Vormgeving

Peter Jasperse


Vaste medewerker

Ulbe Anema (De Duizendjarige Den)


Volgend nummer

Verschijnt rond 15 juni 2020

Inleveren kopij vóór 18 mei 2020 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 700 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
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In rare tijden als deze komt het 
beste in ons boven. In het dorp 
ontstaan er mooie initiatieven. Kijk 
maar eens om je heen wat er al 
heel spontaan opgezet 
is…

De meest effectieve be-
strijding van dit virus be-
tekent grote inbreuk op 
onze privacy en bewe-
gingsvrijheid. Dat vraagt 
grote inzet van iedereen. 
Corona leert ons te zor-
gen voor ons zelf en de 
directe omgeving. Juist 
met onze kleinschalig-
heid kunnen we het zor-
gen voor elkaar goed 
toepassen! Met als basis 
de korte lijntjes en goede 
vrijwilligersorganisatie 
moet dat ons in Wolfhe-
ze lukken.

De Sire-campagne 
“#daslief”, bedoeld om 
je te inspireren iets liefs 
te doen voor je omge-
ving, hoopt zo het 
saamhorigheidsgevoel te 
vergroten. Ook publi-
ceert de organisatie ma-
nieren waarop iedereen 
zijn naaste helpt. Een mogelijke 
inspiratiebron om zélf iets te on-
dernemen. Benut uw creativiteit 
en draag het uit naar anderen! Zo 
kunnen we er op deze manier toch 
iets moois van maken.

Hartblok

*Uit het boek "the boy, the mole, the fox 

and the horse" van Charlie Mackesy
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Beste mensen, 

Allereerst wil het bestuur van Dorps-
belang Wolfheze iedereen sterkte 
wensen in deze bijzondere tijd.

In korte tijd is voor iedereen de wereld 
veranderd.  Vooral  voor de mensen 
die kwetsbaar zijn en geen of nauwe-
lijks bezoek kunnen ontvangen. Zij 
verdienen nu extra onze aandacht. En 
Wolfheze zou Wolfheze niet zijn als zij 
die aandacht niet kregen.  Een beetje 
op elkaar letten en indien nodig bood-
schappen voor iemand doen of een 
praatje over de heg maken met 1,5 m. 
afstand kan nog wel. Er zijn veel men-
sen in het dorp die dit vanzelfspre-
kend al doen.  Mooi om te zien.


Omdat er geen bijeenkomsten plaats-
vinden, wil het bestuur u toch wat 
leesvoer geven. 

U vindt hieronder ons jaaroverzicht 
van 2019 met de vele activiteiten die 
hebben plaatsgevonden. Dat zal voor 
2020 mogelijk anders worden. Het 
bestuur hoopt in 2021 wel weer een 
jaarvergadering te kunnen plannen en 
dan zullen we ook het financiële ver-
slag van de afgelopen 2 jaar presente-
ren.

Wij hopen dat iedereen gezond blijft 
en dat we elkaar over niet al te lange 
tijd weer ontmoeten.


Namens het bestuur,

Siny van der Veen

Voorzitter Dorpsbelang Wolfheze


Inleiding 
Het jaar 2019 was voor ons dorp een 
bijzonder jaar. In 2019 herdachten we 
het bombardement van 17 september 
1944 met een herdenkingsconcert en 
theatervoorstelling op de dag van het 
bombardement van 75 jaar geleden 
nl. 17 september 2019. Dankzij de 
inzet van het air Borne comité en vrij-
willigers vanuit het dorp heeft dit con-
cert een onvergetelijke indruk ge-
maakt op velen van ons. De saamho-
righeid en inzet die hieruit spreekt, 
belooft veel goeds voor de toekomst. 
We zijn trots op allen die hieraan heb-
ben meegewerkt.


Algemene taakgebieden 
Hoofdtaak van Dorpsbelang Wolfheze 
is het in stand houden en bevorderen 
van de leefbaarheid in ons dorp en 
het behartigen van het algemeen be-
lang. Om dit te realiseren is het nood-
zakelijk goed contact te onderhouden 
met de partners en instanties waar-
mee ons dorp te maken heeft, de ge-
meente, instellingen en organisaties in 
het dorp en andere platforms. Uit-
gangspunt is het streven naar oplos-
singen die zowel door het dorp als 
door partners en instanties worden 
gedragen. Dat is niet altijd mogelijk 
maar het werken aan compromissen 

Jaarverslag 2019/Jaarplan 2020 Dorpsbelang/ 
Dorpsplatform Wolfheze
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die door liefst allen gesteund worden 
is het uitgangspunt.

Het belang van goed contact en be-
langenbehartiging wordt alleen maar 
groter, gezien de huidige maatschap-
pelijke situatie, waarin steeds meer 
van burgers wordt verlangd.

.

Organisatie 
De vereniging Dorpsbelang heeft een 
bestuur van zeven leden. De voorzitter 
Martin de Graaff stelde per 26 maart 
zijn functie als voorzitter beschikbaar. 
In de betreffende ledenvergadering 
stelde Siny van der Veen zich als inte-
rim voorzitter beschikbaar, wat door 
de vergadering werd bekrachtigd. Ju-
lia Donkers stelde zich voor de vol-
gende drie jaar beschikbaar en voor 
Frans van Daal werd aan de vergade-
ring om dispensatie gevraagd en ge-
geven voor het verlengen van zijn lid-
maatschap voor een 4e periode van 3 
jaar. 

Het bestuur vergadert maandelijks, of 
zo vaak als het noodzakelijk is voor 
het functioneren. In 2019 heeft het 
bestuur 9x vergaderd. 


Het bestuur heeft laagdrempelig een 
goed contact met raad en college van 
B&W van de gemeente Renkum. De 
lijnen zijn kort en er is regelmatig 
rechtstreeks (informeel) overleg met 
bijvoorbeeld de wethouders Verstand 
en Rolink. 


Communicatie 
Om alle ontwikkelingen en activiteiten 
binnen het dorp zo goed mogelijk aan 
de bewoners kenbaar te maken is 
communicatie een sleutelbegrip. Op 
tal van manieren worden burgers hier-
op gewezen. De inmiddels sterk ver-
beterde website is hiervoor een uit-
stekend middel. Deze wordt door het 
bestuurslid PR en Communicatie en 

een vrijwilliger actueel gehouden. Het 
uitbrengen van de Kalender is een 
begrip geworden in het dorp. Hierin 
krijgen alle activiteiten die de komen-
de maanden plaatsvinden een plek. 
De kalender heeft ertoe geleid dat er 
in het dorp vrijwel geen flyers meer 
worden gemaakt en verspreid. Dat 
geldt ook voor Dorpsbelang zelf.


Nieuwe leden en inwoners ontvangen 
een brochure waarin zij worden geïn-
formeerd over Dorpsbelang en over 
wat het dorp te bieden heeft. 


Het door de gemeente Renkum opge-
richte Sterk Renkum en ook de ge-
lijknamige site is niet levensvatbaar 
gebleken. De club vanuit Wolfheze die 
SterkWolfheze heet is nog steeds 
actief en is gelieerd aan Dorpsbelang. 


Meerdere keren per jaar wordt een 
digitale e-mailbrief verspreid. Dit leidt 
tot een hoger bezoekersaantal aan de 
site. Ook door persoonlijke contacten 
van de bestuursleden met leden en 
aspirant leden is het aantal lidmaat-
schappen toegenomen. Met korte ar-
tikelen en een ‘lees verder- functie’ 
komen de gebruikers op de verbeter-
de website om alle artikelen uitge-
breider te kunnen lezen. Eind 2019 
had de digitale nieuwsbrief 293 abon-
nees. Daarmee is het aantal abonnees 
gelijk gebleven aan 2018.


Activiteiten en actuele zaken worden 
ook vermeld op de besloten Social 
Media groepen van het dorp, whats-
app en Facebook.


Het nieuws wordt eveneens vermeld 
in de Wolfskreet die vier keer per jaar 
bij alle huishoudens wordt bezorgd. 
Dorpsbelang heeft een goede sa-
menwerking met de redactie van de 
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Wolfskreet, die overigens haar eigen 
redactionele verantwoordelijkheid 
heeft.

De vijf publicatiekastjes die in het 
dorp staan hebben eveneens hun 
functie al wordt die functie in het ver-
anderende communicatielandschap 
wel steeds minder. De publicatiekas-
ten staan in de buurt van brievenbus-
sen van Post NL of andere "centrale" 
locaties. 


De uitstekende relatie met dagblad De 
Gelderlander en de huis aan huis bla-
den Hoog en Laag, Rijn en Veluwe, 
De Gelderlander en Omroep Gelder-
land zorgen voor veel publiciteit over 
wat er in Wolfheze gebeurt. Helaas 
heeft BDU besloten in Wolfheze Hoog 
en Laag niet langer te verspreiden. 
Het blijkt dat de verspreiding van Rijn 
en Veluwe ook niet betrouwbaar is. 
Wel is deze laatste af te halen op vas-
te uitgifte punten. 


Infrastructuur en veiligheid 
De aanwezigheid van het dorpsplein 
met centraal het Koningsdeksel is al-
gemeen geaccepteerd en gewaar-
deerd. Het plein dient als verfraaiing 
en een mogelijkheid tot sociale activi-
teiten. De weekmarkt op vrijdagmor-
gen op het dorpsplein is naar ieders 
tevredenheid. We blijven hopen en 
zoeken naar de komst van een groen-
tekraam om zo het aanbod compleet 
te maken. 


De uitvoering van de herinrichting 
van de Wolfhezerweg buiten de be-
bouwde kom werd in 2019 gereali-
seerd voor de Noordelijke kant van 
het dorp, door Provincie. Het deel van 
de Wolfhezerweg binnen de bouwde 
kom valt onder de gemeente. Zo krijgt 
de gemeente meer invloed op de in-

richting en het beheer en onderhoud 
van deze weg. Voor de bebouwde 
kom gaat dan het snelheidsregime 
van 30km gelden en voor de wegen 
buiten de bebouwde kom in beide 
richtingen 60km. Bestuursleden van 
Dorpsbelang hebben regelmatig ge-
sprekken met medewerkers van de 
gemeente.

Afstemming met de Provincie was 
nodig over het deel buiten de be-
bouwde kom aan de noordzijde. 

Dorpsbelang benadrukte dat goede 
communicatie een sleutelrol zal ver-
vullen. 

Aanwonenden en inwoners dienen 
tijdig en volledig geïnformeerd te wor-
den over de consequenties, blijvende 
bereikbaarheid, omleidingen en/of af-
sluitingen en het tijdspad. De ge-
meente is in deze verantwoordelijk 
voor het verstrekken van informatie. In 
het eerste kwartaal van 2019 werd 
door de gemeente een bewonersbij-
eenkomst georganiseerd om over 
deze zaken te informeren. 


De ondertunneling van het spoor 
kwam in diverse bijeenkomsten even-
eens ter sprake. De vier varianten 
kwamen uitgebreid aan de orde. 
Dorpsbelang gaf vooraf aan de uitein-
delijke keuze aan de dorpsbewoners 
te laten maar formuleerde wel een 
aantal noodzakelijke voorwaarden; a) 
de veiligheid van alle dorpsbewoners, 
zowel fietsers als voetgangers, b) be-
reikbaarheid van alle perrons van sta-
tion Wolfheze, c) bereikbaarheid van 
zuid naar noord en vice versa gedu-
rende de bouwperiode, d) zoveel mo-
gelijk behoud van recreatieterrein aan 
de Van Mesdagweg, e) behoud van 
het P+R terrein in de buurt van het 
station. Het is de verwachting dat bij 
dit soort grote projecten de start van 
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de werkzaamheden pas over een aan-
tal jaren zal beginnen. 

V.w.b. de aanpassingen aan de 
spoorwegovergang gaf Dorpsbelang 
te kennen onverminderd urgentie te 
eisen op korte termijn, ongeacht start 
werkzaamheden van de ondertunne-
ling. 


Contact wijkagent 
Aspecten rondom veiligheid worden 
regelmatig door de wijkagent in de 
vergaderingen van Dorpsbelang aan 
de orde gesteld. Ook op de website 
geeft zij te kennen waarop de bewo-
ners moeten letten. De al in 2014 ge-
lanceerde app (Waaks Wolfheze) 
wordt minder frequent gebruikt. 
Drugdealers die de patiënten van Pro 
Persona als doelwit hebben worden 
ontmoedigd door het ophangen van 
camera’s op het terrein van Pro Per-
sona. De medewerkers Beveiliging 
van Pro Persona controleren actief de 
beelden van deze camera’s om zo in 
beeld te hebben wie zich op het ter-
rein bewegen. Gegevens kunnen altijd 
door de Officier van Justitie worden 
opgevraagd. 


De inbraken die in Wolfheze plaats-
vinden worden veelal gepleegd door 

gelegenheidsdieven. Zij benadrukt dat 
inwoners preventief maatregelen kun-
nen nemen om inbrekers te ontmoe-
digen. Op 11 december was de politie 
aanwezig op het Dorpsplein om de 
dorpsbewoners in de gelegenheid te 
stellen zich in te leven in het hoofd 
van boeven (Boef in de wijk) en zo 
een gesprek op gang te brengen over 
preventie en veiligheid. 


Bijeenkomsten en activiteiten 
Op 16 maart vond NL doet plaats, 
georganiseerd door Sterk Wolfheze.


We hebben met een aantal vrijwilligers 
het glidermuseum onder handen ge-
nomen.


Op 26 maart vond de jaarlijkse leden-
vergadering plaats. Naast de gebrui-
kelijke agendapunten werd deze 
avond na de pauze het woord gege-
ven aan Paul Hendriks over zijn pas-
sie ‘het Glider museum’ en vooral 
over het verdrietige gebeuren rond het 
bombardement van 17 september 
1944. Het horen van zijn verhaal en 
het zien van de beelden maakten op 
de aanwezigen diepe indruk. 


Op 21 mei vond de dorpswandeling 
plaats over het sportcomplex van Pa-
pendal.


Op zaterdag 7 september was er de 
Airborne wandeltocht, waar dit jaar 
voor het eerst op het dorpsplein de 
25/40 km wandelaars even tot rust 
konden komen en ook informatie 
konden bekijken over wat er op 17 
september 1944 in Wolfheze gebeur-
de. 


Op dinsdag 10 september was er de 
Glider natuurwandeling met de start 
op het Dorpsplein. Op bijzondere 
plekken tijdens de route gaven Paul 
Hendriks en Ester Puijenbroek en 
Ulbe Anema nadere toelichting over 
wat daar gebeurd is. 


Beide momenten waren een goede 
voorbereiding op 17 september de 
dag van het bombardement. Deze 
dag vond een indrukwekkende voor-
stelling plaats in het Openlucht thea-
ter de Klaproos waarbij theater en or-
kest stilstaan bij de gebeurtenis van 
75 jaar geleden. 
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Het bombardement dat al die jaren 
voor velen onbespreekbaar was ge-
bleven mocht vanaf nu herdacht wor-
den en kon voor de direct betrokke-
nen de verwerking eindelijk beginnen. 
In de week die op deze datum volgde 
vonden een aantal herdenkingen 
plaats, zoals op 19 september de 
onthulling van de gedenksteen op de 
Reijerscamp, de extra openstelling 
van het Glidermuseum, op vrijdag 20 
september de paradropping en de 
postvlucht enz. op de Camping Lin-
denhof en op zaterdag 21 septem-
ber de landing op de Ginkelse heide 
in aanwezigheid van Prinses Beatrix 
en Prins Charles. Op zondag 22 sep-
tember de jaarlijkse herdenking bij de 
Airbornebank. Die werd dit jaar toch 
wel extra bijzonder.  

Op 28 september was Burendag. Er 
werd druk met elkaar gesnoeid en ge-
kapt rondom school en gymzaal Jong 
en oud hielpen mee! Met een gezelli-
ge lunch is deze geslaagde burendag 
afgesloten.


Op 7 december was nationale dag 
voor de vrijwilligers. Voor Sterk Wolf-
heze aanleiding om een Dankjewel uit 
te spreken naar hen die zich inzetten 
voor ons dorp. Met een persoonlijke 
boodschap en een hyacint zijn vele 
actieve Wolfhezenaren positief ver-
rast.

Op 12 december werden de lichtjes 
in de kerstboom weer aangestoken.

Dit jaar wederom een feestelijke aan-
gelegenheid. Alles was met veel zorg 
omgeven. Het ontsteken gebeurde in 
aanwezigheid van burgemeester Ag-
nes Schaap. Dit jaar werden pannen-
koeken aangeboden (en gebakken) 
door de Tijd; ook de glühwein ontbrak 
niet en de station winkel verzorgde 

ook dit jaar weer de marshmellows. 
Pro Persona zorgde voor de warme 
chocolademelk. Alles onder auspiciën 
van Dorpsbelang. 

 

Andere onderwerpen waar Dorpsbe-
lang bij betrokken is:


Natuur 
Door de natuur om ons heen blijft het 
contact met Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer een haast vanzelf-
sprekende zaak. 


Duurzame energie. 

Het plan van de regering is om alle 
gemeentes in 2040 energie neutraal te 
hebben heeft de aandacht van 
Dorpsbelang. Uiteraard willen we ons 
graag blijven informeren over ontwik-
kelingen op het gebied van andere 
vormen van energie. 

Dorpsbelang heeft er op aangedron-
gen om te bezien of Willemsen 
Naaldhout de eerste gasloze wijk van 
Wolfheze zou kunnen worden.


Glasvezel 
De aanleg van glasvezel is inmiddels 
opgestart en steken de kabels nu 
overal uit de grond. Het is aan de in-
woners zelf om contracten met provi-
ders af te sluiten. 


Woningbouw 
Van het bouwproject Wolfsheide zijn 
de meeste kavels verkocht. De plan-
nen rond het bouwen van woningen in 
het plan ‘Willemsen Naaldhout’ is in-
middels opgestart. Dorpsbelang 
dringt er bij de gemeente en project-
ontwikkelaar op aan dat goed geke-
ken wordt naar de verkeersafwikkeling 
op de Duitsekampweg en dat de be-
woners van die straat betrokken wor-
den bij de verdere ontwikkeling.
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Gymzaal 
Per eind 2017 heeft de basisschool 
het beheer en de exploitatie van de 
gymzaal van de gemeente overgeno-
men. Voor de toekomst en het be-
houd van de gymzaal voor Wolfheze 
is het nodig dat er meer gebruik ge-
maakt wordt van de locatie, meer 
vrijwilligers het schoonmaken willen 
steunen en/of ingezet willen worden 
voor het tuinonderhoud van de 
school. Als multifunctionele locatie 
zou het dienst kunnen doen aan het 
dorp voor allerlei activiteiten. Dorps-
belang heeft hierover contact met de 
directie van de Beatrixschool.

 

Financiën 
De gemeentelijke subsidie is afge-
bouwd naar nul. De aanvankelijke fi-
nanciële zorgen voor de directe toe-
komst zijn inmiddels minder groot 
door de verhoging van de contributie. 
De penningmeester stelt jaarlijks een 
begroting op aan de hand van de jaar-
lijks terugkerende kosten en de ge-
plande activiteiten. De jaarlijkse con-
tributie van € 6,00 is per 2020 ver-
hoogd naar € 7,50. De betalingsmo-
raal van de leden verdient nog steeds 
verbetering. Er moeten nog veel her-
inneringen tot betaling worden ver-
zonden.


Het aantal aanvragen voor een finan-
ciële bijdrage blijft gelijk. Toekenning 
geschiedt aan de hand van het over-
leggen van een begroting voor activi-
teiten waarbij ook een eigen bijdrage 
van deelnemers wordt verwacht. Alle 
aanvragen in 2019 zijn gehonoreerd.


De jaarrekening wordt jaarlijks door 
de kascommissie gecontroleerd.


Plannen 2020: 
• Nieuwe invulling van de Kerk en de 
plek waar de Burcht nu staat.
• V.w.b. natuur en recreatie is door de 
inwoners van Wolfheze uitgespro-
ken dat van rust en ruimte in het 
dorp en omgeving genoten kan 
worden maar dat Wolfheze ook de 
wens heeft om een aantrekkelijk 
dorp te zijn voor recreanten.
• Verbreding van de spoorwegover-
gang, de bereikbaarheid van de 
perrons en de aanpassing van de 
Wolfhezerweg hebben hoge priori-
teit. 
• Ontmoeten en doen, het zorgen 
voor elkaar en samen de schouders 
eronder zetten zijn belangrijke uit-
gangspunten.
• Heropzet/vernieuwing website 
wolfheze.nl 
• Blijvend informatie opvragen over 
zorg en welzijn
• De nieuwe omgevingswet. Informa-
tiebijeenkomsten hierover zullen 
georganiseerd worden.


Algemeen 
Het is niet mogelijk alle activiteiten in 
een jaarplan op te nemen. Onver-
wachte situaties kunnen zorgen voor 
de wijziging van de plannen. Dorpsbe-
lang Wolfheze blijft zich, samen met 
de diverse instanties, partners en niet 
in de laatste plaats de bewoners zelf, 
inzetten voor het welzijn van ons 
dorp. 


april 2020

Bestuur Dorpsbelang Wolfheze
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De oproep van Rutte om een beetje 
op elkaar te letten, hebben we in 
Wolfheze goed verstaan. 

Na een oproep van ‘Wolfheze Helpt’ 
om paaseitjes te doneren voor cliën-
ten en personeel van ProPersona is 
massaal gehoor gegeven. In de bak 
voor Lindenboomlaan 53 werd door 
ons dorp ruim 35 kilo chocolade ge-
doneerd! Door een vakkundig team 
van dames uit Wolfheze (in de leeftijd 
tot 94 jaar!) worden hiervoor 1.000 
zakjes gemaakt. Voor Pasen worden 
deze zakjes door een andere betrok-
ken inwoner bezorgd bij ProPersona. 


Wat een mooie prestatie met elkaar!


Nog meer mooi nieuws in deze Coro-
natijd. Ga je mee op berenjacht? We 
gaan een hele grote vangen! De kin-
deren uit Wolfheze gaan massaal op 
Berenjacht. Het spel is vrij eenvoudig; 
Ga door het dorp op zoek naar knuf-
felberen die achter de ramen op je 
staan te wachten. Veel dorpsgenoten 
hebben voor het plezier van de kinde-
ren (en dat van hun zelf) een beer voor 
het raam gezet. Hoe leuk is het ge-
juich als de beer is gezien! KC de 
Sterren zorgde voor een berenjacht-
afstreepkaart mét verrassing als je je 
volle kaart inlevert bij de Stationswin-
kel. 


Let een beetje op elkaar
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K G E M E E N T E K R E K

E Y A L G A E E B T D E R

O M O D N I K O O N O A T

K Z N O A R N D M I R H E

E A D R G B E L B E P E Z

N A E P R O D N A G S R E

N L R S E R R F R N W I H

A F T K V N E J D A A N F

P E U A O E H B E L N R L

M I N L G W S U M E D I O

O R N E E A O R E B E C W

O B E N W N O E N S L H K

B S L D R D R N T P I T R

T W I E O E P D A R N I E

S U N R O L A A A O G N T

R E G R P I L G V D E G S

E I T R S N K S T K R A M

K N T N E G A K IJ W L A G

airbornewandeling
bombardement
burendag
dorpsbelang
dorpskalender
dorpswandeling
gemeente
gymzaal
herdenken
herinrichting
klaproos
kerk
kerstboompannekoek
markt
nieuwsbrief
nldoet
ondertunneling
spoorwegovergang
sterkwolfheze
wijkagent

WOORDZOEKER
Geen jaarvergadering van Dorpsbelang Wolfheze dit jaar in de feesttent. 
Daar zouden we een overzicht geven van wat er in 2019 allemaal gebeurd is. 
Daarom op een andere manier: via een woordzoeker.

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker? Als je alles hebt 
weggestreept blijven er twee woorden van elf letters over.

Stuur je oplossing in:
Weet jij het antwoord? Stuur de oplossing, o.v.v. je 
naam en adres naar info@dorpsbelangwolfheze.nl.
Onder de inzenders verloten we een leuk prijsje.
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WE MOETEN ETEN. DUS DAAROM GAAT DE 
MARKT IN WOLFHEZE DOOR !!

Als we rekening met elkaar houden, kunnen wij de markt open houden.
Wij werken volgens de richtlijnen om u zo goed mogelijk van dienst te 

kunnen zijn.

We hopen u snel weer te zien op de markt.

Aart en Tineke, Bakkerij het Stoepje
Marleen, slager De Groene Horizon

Ewald, Henkjan Martien Geldersche Kaashandel.
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De markt in Wolfheze mag dan klein 
zijn, het is wel een heel bijzondere en 
gezellige markt! Voor veel bewoners 
is het een wekelijks uitje en een gele-
genheid voor een praatje. Daar is de 
markt ook ooit voor opgezet. Nu de 
bewoners van het Schild de markt 
niet kunnen bezoeken, hebben de 
marktkooplui de handen ineengesla-
gen. Bakkerij ’t Stoepje, de Gelder-
sche kaashandel en slagerij de Groe-
ne Horizon gaven vrijdag 3 april sa-
men een hartelijke attentie aan alle 
bewoners van het Schild. 

Laten we samen zorgen dat deze 
marktkramen nog lang naar Wolfheze 
kunnen blijven komen!


Kaarten en gesproken berichten 
voor bewoners van het Schild. 
120 manieren om te laten voelen en 
weten dat je aan iemand denkt. Dat 
was de score van Marja’s kaartenactie 
voor bewoners van het Schild die nu 
in hun eigen woning moeten blijven. 
De kaarten konden bij Marja van Too-
ren in de bus worden gedaan en zij 
heeft, na de kaarten 48 uur bewaard 
te hebben, de kaarten (zie voorpagina) 
bezorgd.


Dat was nog maar het begin. Jan 
Both van het Schild liet weten dat de 
bewoners deze ‘voelbare kaarten’ 
zeer gewaardeerd hadden. Hij tipte 
dat gesproken berichten, “audio-
boodschappen” met ’verzoekplaat-

jes’, zeer welkom zijn.


Wilt u de bewoners en de mede-
werkers van het Schild ook een hart 
onder de riem steken? 

Zo werkt het:

• U spreekt op uw mobiele telefoon 

een bericht in en noemt uw naam, 
uw bericht en uw muzikale wens.


• Deze opname mailt u als bijlage 
aan: j.both@kpnplanet.nl


• Vermeld in het onderwerp: audiobe-
richt en de titel van uw muzikale 
wens

Jan Both zoekt de door u genoem-
de muziek 

Hij combineert uw audiobericht met 
uw muzikale wens.

Uw bericht met muziek wordt uit-
gezonden via de interne omroep 
van Het Schild.


“Ik denk aan je”

Hartverwarmende actie van onze marktkooplui voor het Schild.
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De coronacrisis gaat ook aan Wolfhe-
ze niet voorbij. Dit heeft een enorme 
impact op ons allen en dit merken  we 
elke  dag. We beseffen dat we in onze 
vrijheid worden beperkt en dat  bete-
kent dat contacten die normaalge-
sproken zo vanzelfsprekend zijn, in-
eens op een andere manier moeten 
worden ingevuld.


Saamhorig 
In een dorp waar saamhorigheid en 
gezelligheid belangrijk is voor onze 
inwoners, is het drinken van een kopje 
koffie, samen eten of samen een 
glaasje drinken tijdelijk niet  verstan-
dig. Het doet een beroep op de crea-
tiviteit en inventiviteit van de dorps-
bewoners om hier op een andere ma-
nier invulling aan te geven. Wolfheze 
heeft een lange traditie van samen-
werken en elkaar helpen. Dat blijkt 
ook nu weer. Het is stil in het dorp. Er 
zijn maar weinig mensen op straat. 
Toch hebben dorpsgenoten contact 
met elkaar. Er wordt  een flyer “Wolf-
heze helpt” gemaakt en vrijwilligers 
geworven.  Inwoners flyeren in hun 
eigen straat om hulp aan te bieden en 
om telefoonnummers uit te wisselen. 
Er ontstaan telefooncirkels en meer 
(buurt) WhatsApp groepen.  


Initiatieven 
Boodschappen worden voor elkaar 
meegenomen en er wordt  gekookt en 
gebakken.  Er worden bloemen be-
zorgd, paasattenties geregeld voor 
cliënten van Pro Persona, kaarten ge-
schreven en audioboodschappen in-
gesproken voor bewoners van Het 
Schild. En ook het personeel in de 
zorg wordt niet vergeten! Restaurant 
De Tijd komt met een actie voor 


afhaal- & bezorgmaaltijden. Ook bij  
cafetaria ’t Spoortje kan eten besteld 
en afgehaald worden zonder te wach-
ten.  Er wordt een kinder-zwerfboeken 
pipowagen ingericht zodat kinderen 
boeken kunnen lenen en, naast de 
vele boeken van dorpsgenoten, heeft 
de Beatrixschool vier dozen boeken 
gedoneerd om ondanks de tijdelijke 
sluiting van de schoolbieb toch te 
kunnen blijven lezen.  En niet te ver-
geten de berenactie! 


Dorpsbelang Wolfheze & Sterk 
Wolfheze 
Sterk Wolfheze en Dorpsbelang Wolf-
heze ondersteunt initiatieven in het 
dorp op verschillende manieren. Het 
is duidelijk dat inwoners van Wolfheze 
in de eerste plaats zelf kijken wat ze 
kunnen doen om een crisis als deze 
het hoofd te bieden. Ze zorgen ervoor 
dat niemand, in deze moeilijke perio-
de, alleen hoeft te staan. 


Houd 1,5 meter afstand 
Als college van de gemeente Renkum 
vragen wij u om de  afstand van el-
kaar van minimaal 1,5 meter aan te 
houden. Dit is een van de belangrijke 
manieren om dit virus onder controle 
te krijgen. De coronamaatregelen zo-
als 31 maart aangegeven door ons 
kabinet worden in ieder geval ver-
lengd tot en met 28 april. 


Beste Wolfhezenaren, beste dorpsgenoten,
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Samen krijgen we corona  
onder controle!  

Onze dienstverlening verloopt door 
tijdens de corona crisis, ik verwijs u 
graag door naar de site van de ge-
meente Renkum voor de aangepas-
te tijden en verdere informatie.  

www.renkum.nl/Bestuur/Actueel/
Coronavirus 


Hulp nodig? 
Voelt u zich eenzaam of heeft u hulp 
nodig, schroom dan vooral niet om dit 
bespreekbaar te maken en één van uw 
dorpsgenoten te bellen of te appen. 


Namens het college van Burgemeester 
en Wethouders Gemeente Renkum,


Leonie Rolink

Wethouder
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Stichting Thuisgekookt koppelt buurtge-
noten aan elkaar voor een lekkere, verse 
en met liefde bereide warme maaltijd. 


In veel plaatsen is het al jaren een succes: 
de website van Stichting Thuisgekookt 
waar buurtgenoten eten kunnen delen. 

Niet iedereen vindt het leuk om te koken 
en soms lukt het gewoon niet om (iedere 
dag) een lekkere, verse en vooral gezonde 
maaltijd voor jezelf te maken. Sommige 
mensen koken juist heel graag en ma-
ken met plezier ook maaltijden 
voor anderen. Thuisgekookt 
brengt deze mensen bij el-
kaar. Niet letterlijk natuurlijk 
want de regels zijn aange-
past om risico op corona-
besmetting te voorkomen. 
Wie niet kan of wil koken 
kan zo een maaltijd bij een 
buurtgenoot afhalen of laten 
bezorgen. (Voor het bezorgen 
kan ook een oplossing 
gevonden via buren of 

straatgenoten

van Wolfheze Helpt). 

Grotere gemeenten steunen Thuisgekookt 
al langer (tot voor kort heetten ze thuisaf-
gehaald) en in verband met corona heeft 
het Ministerie van Volksgezondheid de 
stichting om hulp gevraagd om kwetsbare 
mensen die aan huis gebonden zijn op 
een veilige manier te kunnen voorzien van 
maaltijden. Daar zijn thuiskoks voor no-
dig. Het leuke van thuisgekookt is, dat 
iederéén mee kan doen, en dit na corona 
net zo leuk en handig is als nu.


Houd u van koken en wilt u best af en toe 
maaltijden delen? Meld u dan aan als 
thuiskok voor Thuisgekookt en begin 
meteen met maaltijden delen! 


Zodra uw eerste maaltijd is aangemaakt 
bent u met uw profiel zichtbaar als thuis-
kok op de website en kunt u vanuit uw 
eigen keuken uw lekkerste maaltijden 
gaan aanbieden wanneer u dat wilt (u zit 
dus nergens aan vast, behalve als u al 
een maaltijd toegezegd heeft). Op de site 
van thuisgekookt.nl staan tips om een 
succesvolle thuiskok te worden en ook 
mag u raad vragen aan een ervaren thuis-
kok in de buurt.


De site geeft duidelijke regels hoe te 
handelen om corona besmetting te 

voorkomen.

Afrekenen gebeurt

via iDEAL. 10% van het 
bedrag is voor de organi-
satie van thuisgekookt.nl 

Komt u er niet uit? De 
mensen van thuisgekookt 
helpen u graag verder:


Website:

 www.thuisgekookt.nl 


Email:

info@thuisgekookt.nl 

Telefoon 06-83447197


Voor mensen die maaltijden willen afhalen 
of laten bezorgen:

Het is mogelijk om af en toe een maaltijd 
te bestellen en met sommige thuiskoks 
kan ook een abonnement worden geno-
men. Dat is een vaste afspraak om op 
bepaalde dagen maaltijden af te nemen. 

Voordat u maaltijden kunt bestellen dient 
u zich gratis en vrijblijvend te registreren 
bij thuisgekookt.nl .


Maar voordat het zover is moeten er na-
tuurlijk bewoners zijn in Wolfheze die zich 
aanmelden als thuiskok!

Wie doet er mee?


Ellen Ninaber

Thuisgekookt: samen eten, maar dan net even anders.
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Corona, nog maar een paar weken 
geleden leek het virus ver weg en was 
het onvoorstelbaar dat we ook hier 
massaal in quarantaine zouden gaan. 
Maar toen het virus op de deur klopte, 
was Wolfheze de eerste dorpskern in 
de gemeente Renkum die geheel op 
eigen kracht de onderlinge hulp bin-
nen een etmaal wist te organiseren.

De hulpbereidheid is gelukkig groot in 
heel Nederland, maar we zijn best 
trots dat ook wij die hulp zo snel ade-
quaat konden organiseren. Een be-
langrijke reden daarvoor is de saam-
horigheid in Wolfheze en ook dat we 
de laatste jaren veel initiatieven ge-
nomen hebben om dat gevoel van 
verbinding te ondersteunen. Geza-
menlijk verantwoordelijkheid nemen, 
zoals het dorpsbreed klussen tijdens 
Burendag en NL Doet. Een vrijwilli-
gersvacaturebank die ervoor heeft ge-
zorgd dat honderden klussen afgelo-
pen jaar door bewoners zijn opgepakt. 

Denk alleen al aan wat we als dorp 
samen mogelijk gemaakt hebben in 
het kader van de Airborne-herdenking. 

Zondagochtend 15 maart, dus nog 
voor de persconferentie waarbij Ne-
derland intelligent op slot ging, ont-
stond het idee om een initiatiefgroep 
op te zetten voor het organiseren van 
hulp. Diezelfde avond was er een tele-
foonnummer, e-mail adres, whatsapp-
groep en een mooi opgemaakte folder 
kon naar de drukker gestuurd worden. 
Dorpsbelang nam de drukkosten voor 
haar rekening. De folder werd diezelf-
de week huis aan huis verspreid bij 
het rondbrengen van de Wolfskreet. 

Met deze folder beschikte iedereen in 
Wolfheze nu over contactgegevens 
om hulp te vragen of hulp aan te bie-
den. Veel dorpsgenoten meldden zich 
aan om hulp te geven en een deel 
daarvan is ook lid van de appgroep 
van Wolfheze Helpt. 
De hulpvragen kwamen minder snel 
op gang. Dit had als belangrijkste oor-
zaak dat mensen die hulp nodig heb-
ben, dit pas laten weten als ze recht-
streeks gevraagd worden. Daarnaast 
vonden veel mensen zichzelf veel te fit 
om hulp te vragen en bleven ze zelf 
de boodschappen doen.

Wolfheze helpt: hoe Wolfheze in recordtempo onderlinge hulp  
organiseerde.
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Het was tijd om een volgende stap te 
zetten, namelijk zorgen dat de hulp op 
straatniveau goed geregeld was en 
kwetsbare bewoners in beeld kwa-
men. Iedere bewoner moet namen en 
telefoonnummers hebben van straat-
genoten die gebeld mogen worden als 
men hulp nodig heeft. Buren moeten 
de handen in een slaan, elkaar weten 
te vinden en elkaar helpen en samen-
werken. Deze opzet lijkt aardig goed 
gelukt. 

“Wolfheze Helpt”, wat is dat nu?

Wolfheze Helpt is geen organisatie 
maar een groot netwerk van bewo-
ners. Bewoners die tegen hun buren 
en straatgenoten zeggen: “Je mag me 
altijd bellen”. Bewoners die mensen 
met elkaar in verbinding brengen. 
Mocht u met een probleem zitten dat 
niet op te lossen is binnen uw eigen 
netwerk dan zijn er in iedere straat 
mensen die lid zijn van het Wolfheze 
Helpt netwerk. 

Deze bewoners helpen graag bij het 
vinden van een oplossing. 
Weet u niet tot wie u zich kunt wenden 
met uw probleem of vraag, neem dan 
gerust contact op met Wolfheze Helpt, 
via de mail wolfhezehelpt@gmail.com 
of telefonisch 0615953105
Eventuele hulpvragen uit Wolfheze die 
bij Renkum voor Elkaar binnenkomen 
zullen trouwens ook naar Wolfheze 
Helpt doorgestuurd worden.
Hoe mooi is het als we straks terug 
kunnen kijken op deze periode en 
kunnen zeggen: “Vreselijke tijd, maar 
we zijn hier als dorpsgemeenschap 
wel sterker uitgekomen. Ineens bleken 
we allemaal op onze eigen manier 
hartstikke kwetsbaar, maar we hebben 
het gered door elkaar te steunen. We 
hebben het beste bij elkaar naar bo-
ven gehaald”.

Wolfheze Helpt want samen zijn we 
een Sterk Wolfheze

Ellen Ninaber

Kent u iemand die ook graag de Wolfskreet 
wil lezen en nu niet ontvangt? Bijvoorbeeld omdat er 

een nee-neesticker op de brievenbus zit? 

Laat het ons weten en deze wordt in Wolfheze voortaan alsnog 

bezorgd. Buiten Wolfheze wordt deze voor € 12,50 per 
jaar (portokosten) toegestuurd.
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Andere tijden voor iedereen én voor 
alle nog draaiende instanties…. 
Hoe hebben de werknemers en 
vrijwilligers van zorginstellingen 
zich daarin aangepast? Waar lopen 
zij tegenop, hebben ze voldoende 
hulp om de ontstane situatie op te 
lossen en is er steun van buitenaf? 
Wat ervaren zij als positief in deze 
periode? Een inkijkje wordt gege-
ven door een aantal dorpsgenoten 
middels ons verzoek hierover te 
schrijven. Dit lezende doet het die-
pe respect en waardering voor ie-
dereen die nu actief is in de zorg 
alleen maar toenemen. Een grote 
pluim voor onze zorghelden! 

Dorpsgenoot Hella: Ik werk met veel 
plezier in een zorginstelling voor men-
sen met een verstandelijke beperking. 
Er is geen dag hetzelfde en dat maakt 
het werk boeiend en uitdagend. Deze 
week stond ik met mijn collega's voor 
een van de grootste uitdagingen ooit. 
Corona sloop ook in onze tak van 
zorg binnen...om verspreiding te 
voorkomen sloot de dagbesteding en 
kreeg iedereen dat in huis. Bewoners 
uit hun structuur en het niet meer op 
bezoek kunnen gaan naar verwanten , 
maakte hun leefwereld helemaal klein. 
En zomaar ineens stond ik in de wel-
bekende beelden van TV met schort, 
mondkapje en spatbril in de verzor-
ging van zieke bewoners. Zonder fy-
siek contact, zonder de gebruikelijke 
knuffel om hen te troosten omdat ze 
het niet snappen en naar huis willen. 
Zo onwerkelijk en zo niet hoe ik wil 
werken. 

Maar het is de harde realiteit....  

Dorpsgenoot Marijke: Ik werk als 
verpleegkundige in het Rijnstate 

ziekenhuis op een chirurgisch-onco-
logische afdeling met vijf verschillen-
de specialismen. Onze afdeling grenst 
aan twee zogeheten Corona-afdelin-
gen. Hier worden patiënten opgeno-
men en verpleegd die ervan verdacht 
worden het Corona virus te hebben en 
patiënten die positief getest zijn op 
het virus en daadwerkelijk Corona 
hebben. Naar verwachting zal de 
werkdruk de komende tijd toenemen 
door een stijging van opnames van 
patiënten met (verdenking) Corona. 
Met behulp van interne scholingen en 
door te werken met speciale protocol-
len zijn wij voorbereid op de zorg voor 
deze patiëntencategorie. Daarnaast 
wordt een nog groter beroep gedaan 
op onze flexibiliteit, zo staan wij op dit 
moment te allen tijde stand-by en 
werken wij extra diensten om ingezet 
te kunnen worden op de Corona-af-
delingen om samen de werkdruk te 
dragen. 
De zichtbare waardering wereldwijd 
voor onze inzet en werk, maakt dat wij 
als verpleegkundigen zeker in deze 
drukke, onzekere tijd extra toegewijd 
en trots zijn om ons beroep uit te oe-
fenen.  

Dorpsgenoot Rens: Een paar jaar 
geleden had ik vrij plotseling ineens 
veel tijd. Ik ben toen naar Het Schild 
gegaan en heb mij aangemeld als 
vrijwilliger. In de Oranjerie konden ze 
wel wat hulp gebruiken en enige affi-
niteit met horeca is mij niet vreemd. 
Bewoners ophalen voor het avond-
eten, menu voorlezen en bestelling 
opnemen. Eten uitserveren, bewoners 
terugbrengen en wat schoonmaken. 

Onze Zorghelden  
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Dat was een paar jaar geleden. In-
middels niet meer zo veel vrije tijd en 
is het ‘takenpakket’ verschoven van 
wandel-vrijwilliger, via koffiedrink-vrij-
williger naar fiets-vrijwilliger. In februa-
ri verscheen een pompje met handgel 
bij de hoofdingang. Per e-mail was ik 
op de hoogte gebracht van strengere 
voorzorgsmaatregelen. Nu staan er 
gele borden met ‘verboden voor on-
bevoegden’ en is het hele terrein af-
gezet. Fietsen zit er helaas voorlopig 
even niet in. Mijn laatste ‘activiteit’ 
was meedoen aan een sympathieke 
actie die een dorpsgenoot heeft op-
gezet. Alle bewoners een kaartje stu-
ren. Op afstand. Woensdagmiddag 11 
maart 2020 was ik voor het laatst in 
Het Schild…


Dorpsgenoot Harry: Al in een vroeg 
stadium, nadat het coronavirus zich 
aandiende ben ik gestopt met mijn 
wekelijkse fietsactiviteiten voor de 
bewoners van Het Schild, immers, 
veiligheid voor alles! Sinds, ik denk 12 
jaar, kunnen de bewoners op mij re-
kenen dat ik er voor hen ben als fiets-
vrijwilliger. Een keer, op een zaterdag, 
hoorde een van mijn fietsdames tegen 
een andere fietsdame zeggen: 
“maandag weer lekker fietsen met 
Harry hè”, dan weet je dat je belang-
rijk bent! 
En iedereen ‘met een paar leuke fiets-
benen’ kan het! Onze duo-fietsen 
hebben bovendien een sterke accu 
voor trapondersteuning. Als straks het 
virus, dat ons nu teistert, weer terug in 
zijn hok is, pak ik de draad weer op! 
Misschien ook iets voor u?  

Dorpsgenoot Siny: Ik ben vrijwilliger 
in het hospice Wageningen-Renkum 
en ik schrijf hierover in tijden van co-
rona. Naast een 24 uursbezetting van 
verpleegkundigen, draait elk hospice 

in Nederland op vrijwilligers. Om de 
gasten in hun laatste fase een zo 
goed mogelijk thuis te bieden, wor-
den  vrijwilligers ingezet voor kook-
diensten , voor het verzorgen van de 
bloemen en de tuin en voor onder-
steuning in de zorg.  Het is bijzonder 
mooi werk om te doen. Nog een keer 
het lievelingsgerecht maken voor een 
gast of de was doen en de strijk. Of 
rustig aan het bed zitten en bijzondere 
gesprekken voeren.  De huiskamer is 
vaak gevuld met bezoek, die wel of 
niet mee-eten, kleinkinderen die spe-
len terwijl hun ouders waken.  Vaak 
wisselt humor af met verdriet en soms 
zijn we allemaal stil. 
Maar dan is er ineens corona.  En is 
de huiskamer stil en leeg en verboden 
voor bezoek.  Alleen de gasten mogen 
daar nog komen als zij mobiel zijn. 
Zijzelf mogen alleen nog bezoek ont-
vangen op hun kamer van 2 mensen 
per dag uit de eerste lijn. Kleinkinde-
ren komen niet meer en ook vrienden 
en buren mogen niet meer komen. En 
omdat kinderen soms ver weg wonen, 
is er maar 1x per week bezoek en die 
moeten dan direct naar de kamer 
waar de gast verblijft. Dat is moeilijk 
voor onze gasten die weten dat zij 
nog een paar maanden te leven heb-
ben.  Zij willen juist afscheid nemen 
van allen die hen dierbaar zijn. Zij 
wachten op het einde en tijdens dat 
wachten mogen wij er dan gelukkig 
nog zijn om juist iets extra’s te doen.


Dorpsgenoot Irene: Ik werk als sys-
teemtherapeut in de verslavingszorg. 
Dat betekent dat ik met de partner 
van iemand met een verslaving of met 
de ouders van of een andere familie 
samenstelling werk om met elkaar in 
een ander hoofdstuk met andere posi-
ties en tekst te komen. 
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Wat het voor mij betekent nu ik men-
sen niet meer face to face mag zien: 
een flinke uitdaging voor mij en het 
systeem van de cliënt maar ook voor 
mijn collega's. We doen ons best door 
middel van bellen, mailen en soms 
beeldbellen om de verbinding met el-
kaar te behouden. Heel belangrijk 
voor deze doelgroep die vaak in een 
isolement leeft door schaamte en 
vooroordelen. 


Dorpsgenoot Iris: Ik werk als ge-
zondheidszorgpsycholoog in de GGZ. 
Ik werk zowel bij een grote instelling 
(de zogenoemde specialistische GGZ) 
als in mijn eigen praktijk (basis GGZ). 
Binnen de SGGZ doe ik vooral trau-
mabehandeling. Binnen mijn eigen 
praktijk hier in Wolfheze bied ik onder 
andere wandeltherapie. Sinds het Co-
rona virus is er veel veranderd in de 
GGZ. De behandelingen vinden nu 
voornamelijk online plaats. Dit ter be-
scherming van cliënten én medewer-
kers. 
Het online werken middels beeldbel-
len was in eerste instantie een hele 
uitdaging. Gelukkig worden er veel-
vuldig webinars aangeboden, zodat ik 
nu, ook ’s avonds aan mijn laptop ge-
kluisterd zit om alle tips en trics op 
het gebied van online behandelen in 
de vingers te krijgen. We zijn nu twee 
weken verder en ik kan er gelukkig 
goed mee uit de voeten. Ook cliënten 
raken er vertrouwd mee en het is fijn 
te merken dat het effect van de be-
handeling ook online goed is. En het 
is fijn om nu toch contact te houden 
met mijn cliënten, die toch wel veel 
lasten hebben van extra angst- en 
somberheidsklachten vanwege het 
virus. Ik bied nu extra ondersteuning 
aan collega’s die in ziekenhuizen of de 
zorg werken, die krijgen nu veel voor 
de kiezen, met alle (mentale) 

gezondheidsrisico’s van dien. 

Voor mij is het raar om nu de hele dag 
vanuit Wolfheze én binnen te werken. 
We hebben in mijn werkkamer een 
geluidsdichte deur gemaakt, zodat ik 
rustig kan (beeld)bellen, ondanks de 
kinderen die nu ook de hele dag thuis 
zijn. 
Mijn man werkt minder, en ik werk 
meer. Zo storen we elkaar niet en kan 
er gewoon gewerkt worden, gespeeld 
en geleerd.   

Dorpsgenoot Femke: Ik ben 18 jaar 
oud en werk op het Schild in de keu-
ken als gastvrouw. Door deze Corona 
crisis zijn er natuurlijk veel drastische 
maatregelen genomen. Zo is het res-
taurant gesloten en brengen wij nu de 
maaltijden rond bij de mensen thuis. 
Er zijn meerdere mensen mogelijk be-
smet met het virus. Dit veroorzaakt 
aardig wat spanning onder de bewo-
ners en collega’s. Persoonlijk sta ik er 
redelijk nuchter in. Ik probeer gewoon 
zo voorzichtig mogelijk te doen en 
afstand te houden van de mensen. 
Wat af en toe best lastig is omdat 
oude mensen snel dichtbij willen ko-
men omdat ze je slecht verstaan en 
dus gewend zijn om dichtbij te ko-
men. Persoonlijk vind ik dat er te laat 
maatregelen zijn getroffen waardoor 
het virus nu al verspreid is over ver-
schillende mensen. We doen nu wat 
we kunnen. Hopelijk komt het alle-
maal weer snel goed.


Dorpsgenoot Harriet: Ik werk bij het 
Schild op de afdeling welzijn en daar-
naast verzorg ik de communicatie van 
en voor het Schild. En met die com-
municatie ben ik nu drukker dan ooit. 
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De voedselbanken in 

Nederland hebben het 
tijdens deze Corona-
crisis extra moeilijk 
om aan de vraag 
te kunnen vol-
doen. Er is min-
der gelegenheid 
om producten te 
doneren maar er 
is ook minder 
aanbod. En de 
verwachting is dat 
er door de Corona-
crisis ook een groter 
beroep gedaan zal wor-
den op de voedselbanken.

Vanuit de samenwerking tussen 
het diaconaal platform in de gemeen-
te Renkum en de voedselbank is de 
vraag bij Leef! Wolfheze gekomen om 
mee te helpen. We hebben aangebo-
den dit op twee manieren te kunnen 
doen; 


Door in deze editie van de 
Wolfskreet een oproep 

te doen om te done-
ren, u kunt recht-

streeks een be-
drag overmaken 
naar St icht ing 
Voedselhulp 

N L 0 4 I N G B 
0007793316.

Een andere mo-

gelijkheid is een 
extra boodschap 

te doen en die te 
doneren in de mand 

voor de deur van de 
Heerl i jkheid Wolfheze, 

Wolfhezerweg 84. Deze worden 
dan wekelijks naar de voedselbank 
gebracht. Er is voorkeur voor houdba-
re levensmiddelen en spullen als 
tandpasta afwasmiddel enz. 


Alvast hartelijke bedankt, 
Annemiek Nijeboer
Leef! Wolfheze


Voedselbank vraagt om hulp

n
het 

a-
k

-
ter
wor-
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voor
Heerl i j

Interne communicatie is nu super be-
langrijk, zodat iedereen op de hoogte 
is van alle corona-protocollen en 
werkinstructies. Daarnaast communi-
ceren we met onze bewoners via onze 
huisomroep SNN waarvoor mijn col-
lega Therese en ik mp3 bestanden 
inspreken over bijvoorbeeld de bood-
schappenservice die we op hebben 
gezet, hoe het met de post en de 
maaltijden is geregeld nu mensen hun 
woning niet meer uit kunnen. Ook 
krijgen we nu van alle kanten bestan-
den aangeleverd om er op te zetten. 
Super leuk maar ook dat kost extra 
tijd. 

Verder wordt er veel gemaild met be-
woners, familie en vrijwilligers om ie-
dereen om te hoogte en betrokken te 
houden. Ik houd de website bij, met 
een speciale pagina voor familie van 
onze bewoners en op de facebook-
pagina van het Schild probeer ik ook 
heel regelmatig leuke foto's en film-
pjes te plaatsen zodat iedereen een 
beeld krijgt van hoe het er aan toe 
gaat bij Het Schild.  Het is een hele 
bijzondere onwerkelijke tijd die we 
met elkaar meemaken op Het Schild, 
maar we slaan ons er met elkaar door 
heen onder leiding van een sterk ma-
nagementteam.
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Ook Leef!Wolfheze is tijdelijk even ‘op 
slot’. Althans, de ontmoetingen in de 
Heerlijkheid Wolfheze. Met Leef! zijn 
wij bij uitstek een plek van ontmoeting 
en verbinding, het delen met elkaar. 
Nu alle voorzorgsmaatregelen in het 
kader van het corona-virus overal 
aangescherpt zijn, hebben ook wij 
besloten alle Leef!-activiteiten tot na-
dere orde stop te zetten. Dus voorlo-
pig even geen Koffie Plus, vieringen, 
Crea Café of bijbelstudie. 


Helaas kunnen we ook niet op de ge-
plande manier Pasen vieren. Geen 
meditatiemomenten in de Heerlijkheid 
Wolfheze en geen uitbundig Halleluja 
in de Opstandingskerk op Pro Perso-
na om te vieren dat Jezus leeft. We 
zullen via social media en de website 
op afstand met elkaar vieren. 


Luistertafel
Wat we vooral wel doen is elkaar een 
beetje in het oog houden. Een kaart, 
een bloem, een belletje een whats-
appzoen. Vanaf eind maart zijn we 
ook gestart met de luistertafel, een 
moment op werkdagen tussen 11 en 
12 uur waar iemand van Leef! aan de 
grote picknicktafel zit om even te luis-
teren, een vraag aan te stellen, je hart 
aan te luchten. Er blijkt behoefte aan 
te zijn, al blijven de meesten bewust 
binnen. Komende weken zullen we 
proberen er regelmatig te zijn. Wil je 
wel even praten, maar niet fysiek, dan 
kan je ook altijd een email sturen naar 
info@leef-wolfheze.nl. Laat je tele-
foonnummer achter en dan belt ie-
mand van ons je op. Bellen mag ook.


Gebed
Als christel i jke 
g e m e e n s c h a p 
vinden we het fijn 
om te bidden. Dit 
doen we weke-
lijks op zaterdag-
ochtend. We bid-
d e n v o o r o n s 
dorp, voor mensen 
en situaties. Wil je graag dat wij voor 
iets of iemand bidden of wil je per-
soonlijk gebed? Mail of bel of doe een 
briefje in de bus op Wolfhezerweg 84. 

Wil je zelf even een mooi plekje om te 
mediteren, bidden of een kaarsje aan 
te steken? De kerk op Pro Persona is 
elke werkdag tijdens kantooruren ge-
opend. Je bent er welkom.


We wensen ieder veel sterkte en ze-
gen in deze moeilijk tijd. 


Namens Leef!


Annemiek Nijeboer


www.leef-wolfheze.nl info@leef-wolf-
heze.nl 0628459398


Leef! Wolfheze; geen bijeenkomsten, wel ontmoeten
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Op 23 maart is door de regering een 
verregaande maatregel afgekondigd 
om de verdere verspreiding van Coro-
na te voorkomen. Tot 1 juni worden 
alle evenementen in Nederland ver-
boden.

Als bestuur zagen we het al een beet-
je aankomen, zondag de 29e zouden 
we een extra vergadering hebben om 
te kijken wat de Coronacrisis voor ons 
programma betekent. Dat is niet meer 
nodig, de werkelijkheid heeft 
ons ingehaald. Het Oranje-
programma voor 2020 
gaat niet door.

Voor ons, en alle vrijwil-
ligers die er al veel tijd 
en energie in gesto-
ken hebben, is dat 
natuurlijk erg jam-
mer. Dat valt echter 
in het niet bij de 
gevolgen die deze 
crisis voor veel 
mensen en bedrij-
ven om ons heen 
heeft. 

Voor nu stoppen de 
activiteiten van de 
vereniging even, maar 
we beraden ons ook al op 
een mogelijk dorpsfeest in het 
najaar, een feest waarin we hopelijk 
kunnen vieren dat we de crisis te bo-
ven zijn, en misschien zelfs om te vie-
ren dat het ons dorp nog weer een 
stukje sterker heeft gemaakt. Als ik de 
initiatieven die ik op de verschillende 
sociale media voorbij zie komen ge-
loof dat zou dat zo maar eens waar 
kunnen zijn.

Op deze plek wil ik ook graag de vrij-
willigers bedanken voor alle energie 
die je al in het feest gestoken hebt, 

voor het meedenken en overleggen en 
het maken van alle mooie plannen.

Ook sponsoren en leden van de Club 
van 50 wil ik graag bedanken voor 
hun (financiële) ondersteuning.

Wolfheze zou Wolfheze niet zijn als we 
ook niet alvast vooruit zouden kijken. 
Ook aan de Coronacrisis komt im-
mers een eind. Het bestuur zit te den-
ken aan een activiteit voor na de zo-

mer.  Ik hoop dat we dan ook 
weer op jouw steun en 

energie mogen reke-
nen.


Wees 
komende tijd 

zorgzaam voor 
elkaar, ook als 

je niet fysiek bij 
elkaar kan 

komen, en 


belangrijker nog:

 blijf gezond.


Om met de woorden van 
onze koning te beslui-

ten:


‘Het Corona virus kunnen we niet be-
strijden, het eenzaamheidsvirus wel.’


Namens het gehele bestuur

Servi Orbons


Beste Wolfhezenaren,
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Wees 
komende tijd 

zorgzaam voor
elkaar, ook als 

je niet fysiek bij 
elkaar kan 
komen, en 

belangrijker nog:
 blijf gezond.

Om met de woorden van 
onze koning te beslui-

ten:



32

Vlaginstructie 
De Corona-crisis raakt ons allemaal. 
Nu het Oranjefestijn niet doorgaat 
vinden we andere manieren om ons te 
verbinden. We bellen, skypen, sturen 
kaarten, applaudisseren en m a-
ken gezamenlijk muziek 
vanaf balkon of via inter-
net. Ook gezamenlijk de 
vlag uitsteken op onze 
nationale feest en her-
denkingsmomenten 
hoort daar bij.

Over het hoe en 
wanneer vlaggen, en 
dan met of zonder 
o r a n j e w i m p e l , 
worden vaak vra-
gen gesteld. Dus 
hier leggen we 
het voor je uit.

De Nederland- se vlag is het 
symbool van de eenheid en de 
ona fhanke- lijkheid van het 
K o n i n k r i j k der Nederlanden. 
Je gaat dus netjes om met een 
v l a g . J e mag op elke dag in 
het jaar de Nederlandse vlag uit-
hangen. In de feestmaand is het 
gebruikelijk om dit te doen op de vol-
gende dagen:

27 april: Koningsdag, verjaardag van 
Koning Willem-Alexander, met oranje 
wimpel

4 mei: Nationale dodenherdenking, 
halfstok vanaf 18.00 uur tot zonson-
dergang

5 mei: Nationale Bevrijdingsdag

De kleuren van de Nederlandse vlag 
zijn helder vermiljoen, helder wit en 
kobalt blauw. De vlag dient gehesen 
te worden aan een stok, waarvan de 
lengte zodanig is, dat de vlag (als zij 
halfstok is bevestigd) nooit de grond 
raakt of het verkeer kan hinderen. 
Vlaggen mogen niet tussen zonson-
dergang en zonsopgang worden 


gehesen of blijven hangen. Op 4 mei 
wordt de vlag halfstok gehesen vanaf 

18.00 uur tot zonsondergang. Voor 
het halfstok hijsen van de vlag wordt 
de vlag eerst vol gehesen, daarna 

wordt zij langzaam en statig neerge-
haald. Bij het neerhalen van een half-

stok gehesen vlag wordt deze eerst 
langzaam en statig vol gehe-

sen en vervolgens op 
dezelfde wijze neer-

gehaald. 


Dodenherdenking 
De jaarlijks dodenherdenking op de 
begraafplaats zal dit jaar vanwege de 
Coronamaatregelen niet kunnen 
plaatsvinden. We begrijpen dat dat 
voor veel inwoners van Wolfheze een 
pijnlijk gevolg is van alle beperkingen 
waar nu mee te maken hebben. Als 
bestuur van de Oranjevereniging heb-
ben we overleg met de gemeente en 
Pro Persona over de wijze waarop we 
wél stil kunnen staan bij dit zo belang-
rijke moment. In elk geval zal het be-
stuur er voor zorgen dat de gebruike-
lijke kransen gelegd worden.

Als we meer weten hoe we dit prak-
tisch gaan invullen laten we dat zo 
spoedig mogelijk weten via de diverse 
websites, app-groepen en Facebook. 

We verzoeken mensen in elk geval 
NIET naar de begraafplaats te komen. 
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Kinderbouwdorp 
Heel jammer natuurlijk dat ook het 
kinderbouwdorp dit jaar niet door kan 
gaan. Helemaal jammer voor de kin-
deren van bovenste klassen van de 
basisschool. 

We doen er alles aan om het volgend 
jaar zo te organiseren, dat iedereen uit 
groep 8 van dit jaar, dan gewoon mee 
kan doen.

In de Heraut van volgend seizoen 
(2021) laten we weten hoe je je kan 
aanmelden.


Contributie Oranjevereniging 
Beste Wolfhezenaren. Het Oranjefes-
tijn is afgelast en vanwege de Coron-
amaatregelen kunnen we ook niet bij 
u langs komen om de contributie op 
te halen. De kosten van onze vereni-
ging gaan echter wel gewoon door. 

Zo hebben we nieuw (kunststof) glas-
werk aan moeten schaffen, is onze 
opslagcontainer heringericht en lopen 
vaste lasten zoals water, verzeke-
ringspremies en kosten voor de bank 
gewoon door. Gelukkig hebben we 
nagenoeg alle extra onkosten zoals 
inhuren van een band, licht en geluid, 
kopen van drank enzovoort kunnen 
voorkomen.

Bij deze wel het dringende verzoek 
om de contributie  aan ons over te 
maken. Wilt u zo vriendelijk zijn uw 
bijdrage van € 8,00 per jaar (voor al-
leenstaande senioren desgewenst 

€ 4,00) over te maken naar: 

NL47 RABO 0355 0092 18, onder 
vermelding van uw naam en adres. 


Alle edities van de Wolfskreet zijn ook digitaal te lezen via de site van 
Dorpsbelang Wolfheze: 


https://www.dorpsbelangwolfheze.nl/wolfskreet-digitaal/

Ook vindt u daar een link naar het overzicht van alle gepubliceerde afleveringen 

van ’De Duizendjarige Den vertelt/vertelde…’
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16 maart, 8:30 uur: Een volledig leeg 
schoolplein. Geen gejoel en gegil, 
geen buskruitje en 0 spelende kinde-
ren…De corona maatregelen hebben 
grote impact op school, de kinderen, 
de leerkrachten en de ouders die in-
eens thuis-onderwijs invulling moet 
geven. De keuken als klaslokaal, de 
tuin in voor de gymles en via de iPad 
een chat met de juf en virtueel zwaai-
en naar klasgenootjes via een 'mee-
ting'. School heeft spontaan 4 dozen 
leesboeken gedoneerd aan het kin-
der-zwerfboekenstation zodat de kin-
deren kunnen blijven lezen nu de 
schoolbieb gesloten is. School-op-
afstand vraagt een flink improvisatie-
vermogen, innovativiteit en aanpas-
singsvermogen van ons allemaal. Hoe 
ons dat afgaat, lees je hieronder.




juf Anne, leerkracht groep 1&2: 
De kalender staat nog op de laatste 
schooldag; vrijdag de 13e... Daarna is 
alles rigoureus anders geworden. Dat 
begon eigenlijk al even daarvoor. 
Knuffels en handen geven werden 
vervangen door een ellebooggroet. Bij 
binnenkomst lukte dit nog, maar na 
een val of verdrietig moment hield ik 
mijn geliefde kleuters niet op afstand. 

De eerste week beginnen we met een 
teambijeenkomst waarin we bespre-
ken hoe we dit aan gaan vliegen. 
Daarna gaan we druk aan de slag. De 
kleuters krijgen een pakketje met 
werkjes mee naar huis. Tijdens het 
ophalen mag er een ouder tegelijk 

naar binnen. Ik schiet vol wanneer ik 
een van mijn kleuters voor het raam 
zie zwaaien en hij mij wel 10 kushand-
jes geeft. Zijn geschater verandert in 
huilen. Zó graag zou hij naar binnen 
willen om mij een knuffel te geven (en 
ik hem!!) 

De stilte in de klas, het lege plein. Niet 
te veel bij nadenken en er het beste 
van maken denk ik bij mezelf. Het 
kost me een paar dagen om de juiste 
modus te vinden. Ik heb besloten om 
niet vanuit huis te gaan werken, maar 
om juist naar school te gaan. Dat 
geeft me ritme en houvast. Bovendien 
is het thuis ook allemaal anders met 4 
kids. 2 Meiden die eindexamen zou-
den doen en nu ineens niet meer kun-
nen uitkijken naar hun laatste school-
dag, zwoegen in de gymzaal en niet te 
vergeten de examenfeestjes. Ook 
voor mijn andere 2 kinderen is het 
schakelen. Mijn zoon die op kamers 
woont, woont tijdelijk thuis. Mijn 
dochter begeleidt voor haar stage 
studenten online. Wekkers gaan niet 
of later. Contacten lopen via House-
party, Insta, TikTok filmpjes, etc. Er 
gaat een wereld voor me open! Puz-
zels worden uit de kast gehaald, 
skeelers te voorschrijf gehaald en er is 
ineens tijd om filmpjes van vroeger te 
kijken. 

Ik heb besloten om elke dag een film-
pje te sturen naar de kleuters uit mijn 
klas. Een filmpje waarin ik de op-
dracht van die dag uitleg, maar ook 
een filmpje met een leerspelletje (taal, 
rekenen, etc). Ik verander van kleuter-
juf in vlogjuf. 


School-op-afstand 
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Ben er nog niet erg handig in, maar ik 
krijg van ouders terug dat de kinderen 
het fijn vinden om hun juf te zien. Voor 
de afwisseling laat ik mijn dochters en 
hond ook terugkomen in de filmpjes. 
Ouders sturen foto’s en filmpjes terug 
van hun kinderen die trots het resul-
taat laten zien van de opdracht of ge-
woon even een lieve groet sturen. 

Ook hebben we regelmatig contact 
via beeldbellen. De ene kleuter kletst 
meteen honderduit, de ander kijkt 
eerst even de kat uit de boom. Fijn 
dat we deze mogelijkheid hebben. 
Natuurlijk is het anders dan elkaar live 
zien en voelen, maar het glas is half-
vol. We moeten er met z’n allen het 
beste van maken en vooral ook de 
mooie dingen blijven zien. Zoals al die 
prachtige initiatieven die ontstaan en 
de tijd en aandacht die we voor elkaar 
hebben. Ik realiseer me hoe bevoor-
recht we waren voor die vrijdag de 
13e en kan niet wachten totdat ik mijn 
kleuters als vanouds weer in mijn ar-
men kan sluiten. Zorg goed voor el-
kaar! 




David uit groep 6:  Ik vind het wel 
een beetje wennen omdat je thuis zit 
maar gelukkig wel veilig. Met werken 
gaat het wel goed ook al heb ik last 
van geluiden. Ik wandel, fiets en 
breakdance als een soort van gym. 
Als ik klaar ben met mijn werk ga ik 
lezen en anders ga ik naar buiten om 
daar te spelen en dan willen mijn 
broertje en mijn zus dat ook want an-
ders komt er een chaos binnen en dat 
willen wij ook niet. Ik teken/knutsel 
ook soms als ik klaar ben. Op een 
schaal van 1 tot 10 hoe leuk ik het 
vind... 10!


Jasmijn uit groep 8: Bij ons in huis is 
het best wel druk. Ik heb drie broer-
tjes een vader en een moeder. Maar 
het gaat best goed met ons school-
werk, we hebben dan twee momenten 
op een dag dat we gaan werken: in de 
ochtend en in de middag. We wande-
len ook elke dag dan lopen we over 
de Balijeweg en dan door het bos 
terug, je verveelt je soms wel maar 
dat gaat snel weer over met een grote 
familie :-)
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Gezamenlijke herinneringen ophalen 
en delen, het is een geliefde bezigheid 
waar we weinig aandacht aan beste-
den. Af en toe duikt er een filmpje op 
over Wolfheze “Toen” en worden er 
foto’s en documenten gedeeld op de 
facebookpagina van Wolfheze. Het 
indrukwekkende ’Herdenkingsconcert 
en theatervoorstelling Blik Terug’ sti-
muleerde oudere bewoners om hun

persoonlijke documenten uit die tijd te 
delen. Bij het leeghalen van De Burcht 
kwamen er foto’s en knutsels tevoor-
schijn die dierbare herinneringen naar 
boven haalden bij de jeugd van toen. 


In deze tijd fotograferen, filmen en ap-
pen we alles. Maar wie neemt nog de 
tijd om een foto album te maken, brie-
ven te schrijven, kortom, herinnerin-
gen zo te bewaren dat ze ook later 
nog toegankelijk zijn? Dit geldt trou-
wens niet alleen voor persoonlijke her-
inneringen. Veel verenigingen sprin-
gen minstens zo slordig om met hun 
geschiedenis. Wolfheze mag zich ge-
lukkig prijzen dat we het historisch 

geheugen hebben van de Duizendja-
rige Den met een fantastisch archief. 

Dit voorstel gaat over het delen van 
persoonlijke herinneringen en foto’s, 
het samen maken van een “lees-, luis-
ter- en kijkboek” dat vertelt hoe het 
was (en is) om op te groeien in Wolf-
heze in 1950, 1960, 1970, 2019….
Wie herinnert zich de knutselclub van 
Margé van Capelleveen, Circus Wolf, 
Wolfheze Night Fever, het zwemmen 
bij badmeester Jan, de grote versierde 
karren die in elke straat werden 

gemaakt voor Koninginnedag of de 
straattoernooien van recentere datum, 
het voetballen bij Wodanseck, het 
gymuurtje bij juf Judith, de jeugd-
activiteiten bij De Slenk en het 
jeugdhonk in De Burcht? De kraam 
van Peuterspeelzaal ’t Wolfje tijdens 
de jaarlijkse zomermarkt bij de 
Gelderse Roos?

Jong zijn in Wolfheze: het boek dat we nu samen kunnen schrijven.
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Iedereen die het leuk vindt om aan dit 
initiatief mee te werken: welkom!

Deel een herinnering hoe het was om 
op te groeien in Wolfheze. Wat deed 
je na schooltijd? Welke clubs en activi-
teiten waren belangrijk? Wat waren 
feestelijke hoogtepunten in het jaar en 
hoe zagen die eruit?
Bewoners die activiteiten organiseer-
den voor de jeugd: welkom, doe mee!

Met bewoners van alle leeftijden, krij-
gen we een prachtig overzicht en 
tijdsbeeld. Iedereen is dus van harte 
uitgenodigd om mee te doen!

En hoe leuk is het als oudere bewo-
ners geïnterviewd worden door jonge-
re bewoners en ze zo samen zorgen 
dat er een verhaal komt dat gedeeld 
kan worden in het dorp. 

Dit is geen tijd om achter de gerani-
ums of Netflix te verpieteren, het is 
een kans om samen herinneringen op 
te halen!

Heb je herinneringen, foto’s of filmpjes 
die iets vertellen over hoe het was/is 
om op te groeien in Wolfheze? 
Wil je iemand interviewen of wil je in 
contact komen met iemand die je ver-
haal opneemt of opschrijft?

Stuur een mail naar:
sterkwolfheze@gmail.com. Je ont-
vangt dan een informatiepakketje en 
we helpen jonge en oude bewoners 
aan elkaar te koppelen. 

Ook gezocht: bewoners die mee willen 
werken aan de vormgeving van deze 
levende geschiedenis (boek en digi-
taal archief).

Ellen Ninaber

Boerderij Laag Wolfheze, in de volksmond Het Kousenhuisje genoemd, waar 
vroeger heel wat kinderen uit het dorp bij de familie Jansen kennis maakten met 
het boerderijleven.  
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Natuur beleven, even uitwaaien en 
gedachten verzetten. Het is voor veel 
mensen heel belangrijk. Natuurmo-
numenten deed ook een oproep 
aan mensen i.v.m. de uitbraak 
van Corona om drukke plek-
ken te mijden en natuur op 
rustige tijdstippen te be-
zoeken. Het verzoek om 
met maximaal twee per-
sonen het terrein te be-
zoeken (gezinnen uitge-
zonderd) en afstand te 
houden. Deze landelij-
ke oproep vanuit Na-
tuurmonumenten werd 
afgegeven. Het Coro-
navirus houdt ons be-
zig.


Bekende “ziekten” die 
dieren op mensen over-
brengen zijn onder andere 
de ziekte van Lyme (door 
teken overgebracht), de 
brandharen van de eiken-
processierups die over-
last kunnen geven, de 
ziekte van Weil (ratten) en 
de vossenlintworm (bes-
sen en paddenstoelen). 
Maar zijn er ook ziekten 
onder andere organismen 
zoals planten en dieren die 
invloed uitoefenen op hun voor-
komen? De natuur is zeker ook on-
derhevig aan ziekten, wat vaak niet 
direct opgemerkt wordt. In feite beho-
ren we allemaal tot een mondiale 
voedselketen en vormen zodoende 
relaties met elkaar. Zo ordent de na-
tuur zich.  

De beïnvloeding van 
mens, plant en dier 
wordt mede bepaald 

door milieufactoren 
zoals lucht, wind, 

bodem, tempera-
tuur en licht etc.  


        Dichtheden van 
groepen zorgen voor 
veranderingen, aan-
passingsvormen en 
beïnvloeden elkaar. 

Wanneer toleran-
tiegrenzen bereikt 
worden dan heeft 
dat consequen-
ties binnen de 
radar van men-

sen, planten, die-
ren en hun onder-
linge relaties. Ook 
in de natuur zijn 
ziekte- en sterfte-

beelden te onder-
scheiden. Neem als 

voorbeeld de naald-
bossen langs de A12, 
ter hoogte van de afslag 

Oosterbeek. De snelweg is 
er enige jaren geleden voor het au-

toverkeer verbreed. De omliggende 
naaldbossen sterven momenteel 
massaal af door de invloeden van het 
veranderende klimaat en het milieu. 
Ook de zomereiken hebben het al 
enige jaren zwaar te verduren. 


Ziekten in de natuur
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Weverstraat 12 
6862 DP Oosterbeek 
Tel:    026 33 34 107 

Mail: info@douze.nu 

Douze N° 12 is een Delicatessenzaak 
met diverse producten zoet & hartig zoals: 

 
 Dagelijks verse gist- en desembroden 
 Diverse soorten chocolade en bonbons 
 Diverse losse Theesoorten 
 (IJs)Macarons 
 (IJs)Taarten 
 Ambachtelijke Nougat 
 Italiaanse producten o.a. olijfolie 
 Streekproducten o.a. Oosterbeekse advocaat en caramel 
 Diverse cadeauartikelen op culinair gebied 
 Diverse verse broodjes uit Duitsland op Zondag 

Douze No 12 heeft dagelijks 
vers brood van De Warme Bakker 

Dat wordt genieten! 
Wij zien u graag terug in onze winkel! 

Openingstijden 
Dagelijks 8.00 - 17:00 
Maandag gesloten 
Zondag   8.00 - 12:00 

026 33 34 107 
www.douze.nu 
facebook.com/ 

douzeno12 

Weverstraat 12
6862 DP Oosterbeek
Tel:    026 33 34 107

Mail: info@douze.nu

Douze N° 12 is een Delicatessenzaak
met diverse producten zoet & hartig zoals:

Dagelijks verse gist- en desembroden
Diverse soorten chocolade en bonbons
Diverse losse Theesoorten
(IJs)Macarons
(IJs)Taarten
Ambachtelijke Nougat
Italiaanse producten o.a. olijfolie
Streekproducten o.a. Oosterbeekse advocaat en caramel
Diverse cadeauartikelen op culinair gebied
Diverse verse broodjes uit Duitsland op Zondag

Douze No 12 heeft dagelijks
vers brood van De Warme Bakker

Dat wordt genieten!
Wij zien u graag terug in onze winkel!

Openingstijden
Dagelijks 8.00 - 17:00
Maandag gesloten
Zondag   8.00 - 12:00

026 33 34 107
www.douze.nu
facebook.com/

douzeno12



45

Kikkers en padden ondervinden pro-
blemen met gezondheidsfactoren zo-
als het bekende Ranavirus. In Neder-
land is de vuursalamander praktisch 
verdwenen door ziekten. Klimaatsver-
andering zorgt ervoor dat planten- en 
diersoorten zich ook moeten aanpas-
sen aan veranderingen, net als de 
mens. De ene soort kan eenvoudiger 
omgaan met deze veranderingen dan 
de andere soort. Het ligt eraan hoe 
tolerant een soort is. Kritische soor-
ten, die doorgaans minder tolerant 
zijn en/of honkvast aan hun geëigen-
de leefomgeving, komen in de pro-
blemen. Diersoorten die minder eisen 
aan hun leefomgeving stellen en zich 
makkelijker verplaatsen, kunnen 
nieuwe gebieden bevolken. Het zijn 
doorgaans soorten die elders in Euro-
pa vrij algemeen voorkomen en hun 
verspreidingsgebied eenvoudiger 
kunnen uitbreiden. 


De mens wordt steeds bewuster van 
het feit dat we op de aarde moeten 
samenleven in verantwoorde samen-
stellingen. Het mondiaal verdwijnen 
van wilde bijensoorten en de conse-
quenties die dat heeft voor de mens is 
een bekend geworden voorbeeld.  
Sprinkhanen bijvoorbeeld, zorgen 
mondiaal voor veel schade aan ge-
wassen. Ooit wel eens over nage-
dacht hoe de aarde er zou uit zien als 
er geen sprinkhanen meer op de aar-
de zouden leven? De leefbaarheid van 
de aarde zou schrikbarend verande-
ren.

Natuurmonumenten zal ervoor blijven 
zorgen dat de natuur rond Wolfheze 
op een goede manier in beheer zal 
blijven zodat U en komende genera-
ties er nog volop van kunnen blijven 
genieten. Dat gezond genieten wens 
ik iedereen ook toe.


Roel van Ekeris

Boswachter Natuurmonumenten Zuid 

Veluwe & IJsselvallei
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Ze heeft maar kort de tijd voor een in-
terview over de gevolgen van de co-
ronacrisis op Pro Persona. Miranda van 
de Pol, zorgmanager dagbesteding, 
komt nét uit het overleg van het crisis-
team en gaat na dit interview door naar 
een optreden in de binnentuin van de 
afdeling voor ouderen. Het terrein en de 
deuren van Pro Persona zijn gesloten 
voor alle externe cliënten én er zijn ge-
lukkig nog geen coronabesmettingen, 
maar toch heeft de afdeling dagbeste-
ding het extra druk omdat er veel meer 
werk is dan normaal. 


Voor de ca 400 cliënten van Pro Perso-
na -mensen met ernstige psychiatrische 
aandoeningen- is het nog moeilijker om 
thuis te zitten dan voor de “gemiddel-
de” Nederlander tijdens deze coronacri-
sis. De afdelingen voor ouderen zitten 
op slot. 

De beperkende maatregelen hebben 
grote invloed: mensen gaan structuur 
missen, worden angstig, bouwen meer 
spanning op, zijn sneller gefrustreerd en 
raken uit balans. 

Het is voor hen heel belangrijk zo’n 
normaal mogelijk leven te hebben on-
danks alle problemen en beperkingen 
en daarbij speelt de dagbesteding op 
bv. de repro, tuinderij en fietsenmakerij 
een heel grote rol. De afdeling dagbe-
steding en recreatie draait dan ook volle 
toeren door meer activiteiten dan nor-
maal aan te bieden om de directe zorg 
in de woongroepen te ontlasten en te 

voorkomen dat mensen verder uit ba-
lans raken.

Als gevolg van de maatregelen wordt er 
binnen de dagbesteding in kleinere 
groepen gewerkt en worden er gesplits-
te pauzes gehouden, zodat er niet te-
veel mensen in dezelfde ruimte zijn. Het 
restaurant in Nederveluwe werkt nu als 
een afhaalrestaurant voor cliënten.

Veel patiënten komen moeilijk uit zich-
zelf in beweging, terwijl het juist zo be-
langrijk is om te bewegen/sporten en 
veel buiten te zijn. Daarom wordt er nu 
met alle cliënten in groepjes van 3 plus 
één begeleider twee keer per dag ge-
wandeld naar de panden van de dag-
besteding. 


Meer werk dus in deze coronatijden! Op 
dit moment is er gelukkig nog geen uit-
val, maar als er zieken komen onder het 
zorgpersoneel zullen de activiteitenbe-
geleiders in de zorg worden ingezet. Per 
dag wordt bekeken welke stappen 
moeten worden genomen. Ook stagiai-
res zijn zeer welkom: ze mogen nu toch 
niet naar school en ze kunnen juist wat 
extra gezelligheid en het “gewone le-
ven” brengen. “We doen het met z’n 
allen!”


Wat waren ze verrast waren toen de Tijd 
30 pannenkoeken kwam brengen. En…. 
wat zouden ze het leuk vinden als de 
dorpelingen een gebaar maken om alle 
toppers op Pro Persona een hart onder 
de riem te steken!

Corona op Pro Persona: “We doen het met z’n allen!”
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Thuiswerken, digitale overleggen, het 
stopzetten van vieringen in de kerk en 
1,5 meter afstand houden: dat zijn 
niet de dingen waar je aan denkt bij 
het werk van een geestelijk verzorger. 
Toch is dit de realiteit van Remco 
Graat, geestelijk verzorger bij Pro Per-
sona. Door de coronacrisis ziet zijn 
werk er anders uit dan hiervoor. Wat 
blijft bestaan is ruimte bieden voor 
gesprekken, voor samenzijn, rust en 
steun geven: “je bent er” voor de cli-
ënten.


De gevolgen van de crisis zijn groot: 
de bewegingsvrijheid van veel cliën-
ten is ingeperkt, bezoek is geminima-
liseerd, en vieringen in de kerk en an-
dere samenkomsten zijn sinds half 
maart gestopt. Individuele gesprekken 
en groepswerk (op een aantal afdelin-
gen) gaan waar mogelijk door, in nauw 
overleg met de verpleegkundige 
teams en met inachtneming van de 
nodige voorzorgsmaatregelen. In deze 
tijd, waarin zoveel wegvalt en onzeker 
is, is het juist belangrijk dat het leven 
zo normaal mogelijk blijft. 

Immers, voor mensen voor wie het 
leven toch al schraal is, wordt het ex-
tra schraal als allerlei activiteiten weg-
vallen. En dan is het belangrijk dat er 
dingen juist wel doorgaan, activiteiten 
waar je hoop en plezier aan beleeft, 
ontmoetingen waar je steun uithaalt 
met mensen die je vertrouwd zijn.


Sinds de vieringen zijn gestopt heb-
ben de geestelijk verzorgers naar an-
dere vormen gezocht om cliënten te 
bereiken. Zo worden er nu “hart-on-
der-de-riem-filmpjes” opgenomen 
waarop verzamelde wensen en gebe-

den worden uitgesproken en kaarsen 
worden aangestoken in de kerk. Er 
wordt een Paaskaart gemaakt met 
een bemoedigende Paasgroet. Er zijn 
briefjes gemaakt die onder de deur 
door kunnen worden geschoven: cli-
ënten kunnen daarop een wens 
schrijven voor een medecliënt of een 
zorgverlener. Kortom allemaal initia-
tieven waarin het gaat om verbonden-
heid, om samenzijn en om het leven 
een beetje draaglijker en lichter te 
maken.


Alle medewerkers van Pro Persona 
zetten zich op dit moment keihard in 
om voorbereid te zijn op wat komen 
gaat. Zo is er onlangs een quarantai-
ne-afdeling opgezet, bedoeld voor 
mensen met (een verdenking van) co-
rona. En in geval van ziekte en, mocht 
het zo ver komen, van sterfte, dan zijn 
geestelijk verzorgers bereid hierin hun 
rol op te pakken. Denk daarbij aan 
gesprekken met cliënten en nabe-
staanden en aan rituele momenten 
rond ziekte en overlijden.


In alle onzekerheid, voelt het goed om 
met z’n allen samen te werken en el-
kaar er doorheen te slepen, om rust te 
brengen en paniek zoveel mogelijk 
weg te houden. Het gevoel van soli-
dariteit en onderlinge betrokkenheid, 
zowel van binnen als buiten de orga-
nisatie is heel groot. Ook vanuit direc-
tie en management voelen we waar-
dering. “We gaan nog een hele perio-
de tegemoet en dan moet je er wél 
staan”.

Remco Graat, geestelijk verzorger bij Pro Persona: “je bent er voor 
de cliënten”
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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
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Openingstijden 
Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 21:30 uur. Zaterdag van 11:00 - 17:00 uur.
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Zes dagen per week werkt Anita in 
het restaurant op het ontmoetings-
centrum Nederveluwe van Pro Per-
sona en ze heeft het daar zó naar 
haar zin dat ze iedere dag al ruim 
vóór haar dienst op haar werkplek 
aankomt. Tot voor kort mochten 
klanten binnenkomen in het restau-
rant, maar sinds de coronacrisis is de 
deur gesloten en kan men het eten 
en drinken bij de deur afhalen. En 
daar staat Anita: zij neemt de be-
stelling op, doet de kassa (alleen 
maar pinnen, contant geld is nu ta-
boe) en levert de bestelling uit. En 
wat betreft het opnemen van de be-
stelling: zij werkt er nu een jaar, 
kent ondertussen iedereen en weet 
van te voren al wat er gevraagd gaat 
worden. Zij is ook degene die een 
leuk praatje maakt en die probeert 
mensen op te beuren. Dit vertrouw-
de gezicht is zo belangrijk! 

Wat een verschil met een jaar gele-
den. Toen had ze last van een 
drankverslaving en een zware de-
pressie (“Ken je dat nummer van 
Maan Ze huilt maar ze lacht’? Dat is 
zo ontzettend herkenbaar”). Ze staat 
inmiddels een jaar “droog” en heeft 
goede medicijnen tegen de depressie 
gekregen. Sindsdien is ze uit haar 
schulp gekropen en voelt zich goed 
en sterk.  

Ze heeft het gevoel dat ze wat te 
brengen heeft en krijgt daarvoor 
veel waardering. Ze is zo blij dat het 
werk op Nederveluwe doorgaat en 
dat ze niet thuis hoeft te zitten.  

Ze merkt dat andere cliënten van Pro 
Persona het nu heel moeilijk hebben 
en dat kan ze zich ook goed voor-
stellen. 
Ze geeft me een inkijkje in het leven 
op Pro Persona nu corona toeslaat. 
Afdelingen voor ouderen zijn geslo-
ten en mogen geen bezoek meer 
ontvangen. Ze hebben vaak geen 
smartphone om contact te houden 
en vereenzamen: “Dat kan je niet 
oplossen met een kleurplaat.”  
Ze ziet dat meer mensen met hun 
ziel onder de arm lopen en denkt dat 
het gevaar groot is dat veel mensen 
terugvallen, meer last krijgen van 
depressie en angsten en dat bijvoor-
beeld het alcoholgebruik omhoog 
gaat.  

Het is zo belangrijk dat Nederveluwe 
in deze vorm blijft bestaan, zodat 
mensen een reden hebben om er-
gens naar toe te lopen en dat ze el-
kaar blijven zien: ook al is het op 
afstand. En dat ze het gevoel hebben 
van “samen staan we sterk”.

Anita bij Nederveluwe op Pro Persona:  
"Dit kan je niet oplossen met een kleurplaat"  
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In deze moeilijke en onzekere da-
gen door de coronacrisis probeert 
De Duizendjarige Den wat vrolijk-
heid en afleiding te brengen door 
te vertellen over de Oranjefeesten 
van voor de oorlog in deze extra 
Wolfskreet. 
Koningsdag kan dit jaar helaas niet 
worden gevierd en we missen 
daardoor ook het gezellig samen-
komen op het feestterrein aan de 
Van Mesdagweg. In de onder-
staande verhalen zien we dat het 
samen dingen doen en elkaar ont-
moeten ook vroeger belangrijke 
elementen waren van Koninginne-
dag. 

Koninginnedag was toen op 31 au-
gustus, de verjaardag van koningin 
Wilhelmina (1880-1962) en het 
werd gevierd met erebogen, op-
tochten, spelen en muziek. De dan 
juist bloeiende heide zorgde voor 
versieringsmateriaal en met het 
oog op die versiering werden in 
veel tuinen goudsbloemen ge-
kweekt om hun oranjekleur. 
Laten we ons - met onderstaande 
verhalen - nú al wat verheugen op 
Koningsdag 2021, waar we dan 
extra kunnen genieten van het 
weer samen zijn zonder allerlei 
vervelende restricties. 

Aflevering 66: Oranjefeesten van 
voor de Tweede Wereldoorlog.

De Oranjevereniging Wolfheze(n) 
is opgericht in 1922, maar over dit 
jaartal is in het verleden wel eens 
wat discussie geweest.  
In een artikel in de Oosterbeek-
sche Courant van zaterdag 3 sep-
tember 1927 staat namelijk dat er 
op 31 augustus voor het eerst Ko-
ninginnefeest is gevierd op het 
feestterrein rond het plantsoen aan 
de Heelsumse- en Wolfhezerweg, 
waarbij de heer Root, voorzitter 
van de Oranjevereniging, een toe-
spraak houdt.
Dit ‘voor het eerst’ gaat over de lo-
catie en houdt niet in dat er daar-
vóór niet al een soort Oranjevere-
niging heeft bestaan. 

De Duizendjarige Den vertelde…
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Al eerder is het Koninginnefeest in 
Wolfheze goed gevierd - en wel in 
1922 - en daar moet toch ook een 
organisatie (als een soort Oranje-
vereniging) achter hebben ge-
staan. Daar het archief van de 
Oranjevereniging in de oorlog ver-
loren is gegaan is 1922 als jaar 
van oprichting tenslotte leidend 
geweest.

Interneringskamp in 1918 
We kunnen echter al lezen over 
een Oranjefeest in 1918, maar… 
dat is niet in het dorp maar op het 
Interneringskamp Wolfhezen!
Het complete verhaal van dit feest 
staat in de Oosterbeeksche Cou-
rant van zaterdag 7 september 
1918 als de viering van zaterdag 
31 augustus en zondag 1 sep-
tember 1918 royaal wordt nabe-
sproken. 
De krant geeft een prachtig tijds-
beeld in het volgende verslag:

‘In het Duitsche kamp alhier, is het 
Koninginnefeest met opgewektheid 
gevierd. 
Zaterdag was het kamp met vlaggen 
versierd en alle bedrijven stonden stil. 
Iedere geïnterneerde kreeg van het 
Keizerlijke Gezantschap f.1,- = 4 gla-
zen bier en 4 sigaren. Zondagmorgen 
begon het groote Gymnastiek- en 
sportfeest, hetwelk een gunstig ver-
loop had.
Zaterdag waren reeds andere geïnter-
neerden met hun officieren aangeko-
men om het feest mee te vieren. Za-
terdagavond trok een groep van on-

geveer 100 Onderofficieren naar Oos-
terbeek met muziek aan het hoofd, 
waar bij aankomst nog eenige glazen 
bier op het welzijn van Hare Majesteit 
geledigd werden.
Zondagmorgen nam het sportfeest 
een aanvang en het duurde tot zons-
ondergang. 
‘s Avonds deelde de Commandant in 
de theaterzaal de prijzen uit. Het Kei-
zerlijke Gezantschap, de Officieren en 
vrienden van het kamp hadden vele 
prijzen uitgeloofd, waaronder cigaret-
tenkokers,  horloges en eenige groote 
geldprijzen van f. 100,-.
Na de prijsuitreiking hield Hauptmann 
Brill een lezing over Duitsche Gym-
nastiek en duidde hij in zijn rede aan 
waarom heden die feestelijkheden wa-
ren, vooral herinnerde hij er aan de 
moeite die H.M. de Koningin voor de 
uitwisseling van de krijgsgevangenen 
gegeven had. Een drievoudig Hoera 
op de Koningin en de Keizer besloot 
de redevoering. 
Toen speelde de muziekkapel het 
"Wilhelmus van Nassouwe" en "Heil 
dir im Siegerkranz".
Onder de bezoekers waren o.a. de 
Hollandsche Gebiedscommandant 
Kolonel van Eelders, leden van het 
Hulpcomité Holland-Duitschland, Hol-
landsche en Duitsche officieren, de 
Duitsche Keizerlijke Consul, plaatselij-
ke Commandanten van de internee-
ringsgroepen uit Oosterbeek, Arnhem, 
Velp, Dieren, Brummen en Zutphen. 
Na het officieele feest had het groote 
feestbal plaats, hetwelk de feestvie-
renden nog lang samenhield.’
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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
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Op deze ansichtkaart 
met Duitse tekst staat 
links het grote Kanti-
negebouw met de the-
aterzaal waar zondag-
avond 1 september 
1918 de prijsuitreiking 
van het Gymnastiek- 
en Sportfeest plaats 
heeft gevonden met 
daarna de lezing van 
Hauptman Brill. Lezin-
gen vinden regelmatig 
plaats in deze theater-
zaal, naast voordrach-
ten, toneelvoorstellin-
gen, muziekuitvoeringen én elke week een 2 uur durende filmvertoning met weekjour-
naal of oorlogsfilm, een drama of een blijspel.
Voor de zo’n 800 kampbewoners is deze kantine met theaterzaal een geliefd onderko-
men na het harde werken in een van werkplaatsen of op het land.

Koninginnedag vrijdag 31 augustus 1928 is er onder andere een optocht met versierde 
wagens die een rondgang door het dorp maakt. Tussen de versierde wagens lopen ver-
klede groepen met elk een thema. Het einde van deze tocht is bij Hotel van Dijk waar de 
prijswinnaars bekend worden gemaakt. Deze wagen ‘Molen’ van Chris Ottes behaalt de 
tweede prijs. De bloeiende heide in deze tijd van het jaar wordt royaal gebruikt bij het 
versieren van de wagens, zoals ook hier. Chris is de eerste zoon van de postkantoor-
houder Ottes. Hij wordt later vliegenier en komt om bij een vliegtuigongeluk. 
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Of deze versierde wagen 
op dezelfde Koninginne-
dag heeft meegedaan als 
die op de vorige foto is 
niet duidelijk, want het 
jaar van deze foto is on-
bekend. Op de bok zit de 
boswachter van Hotel 
Wolfheze Jan Bos met 
zijn vrouw en hun zoontje 
Bart. Ook hier is weer 
royaal gebruik gemaakt 
van de bloeiende heide in 
dit jaargetijde. 

Voor de optocht van Koninginnedag 1931 hebben zich 12 dames verkleed als de 12 
maanden van het jaar, en wel naar de oudere benamingen van de maanden. 
Van links naar rechts zijn dat:  Maart - Lentemaand, April - Grasmaand (met portret 
prinses Juliana) , Mei - Bloeimaand, Juni - Zomermaand, Juli - Hooimaand, Augustus - 
Oogstmaand,  September - Herfstmaand, Oktober - Wijnmaand, November - Slacht-
maand December -Wintermaand, Januari - Louwmaand,  Februari - Sprokkelmaand. 
Waarom Januari en Februari niet links staan is onduidelijk. Op de achtergrond is net 
nog het ‘Leve de Koningin’ van de volgende foto te zien. 
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Versierde auto in 1931
De Oosterbeeksche Courant meldt 
in een heel kort bericht over de 
Viering van Koninginnefeest 
maandag 31 augustus 1931 in 
het Dorp Wolfheze dat de Muziek-
tent versierd was met hei en 
bloemen en dat er voor Hotel van 
Dijk een Ereboog stond. Op een 
veilig terrein waren er schietwed-
strijden. De grote optocht was al-
leen al de moeite waard om de 
prachtig versierde Auto van de 
heer Ogterop* te bewonderen. Het 
Fanfare Corps speelde den gehe-
len dag.

* directeur Hotel Wolfheze

Abrupt einde in 1936
Het volgende verhaal komt uit 
1936 als de Oranjevereniging 
Wolfheze het feest in de avond 
abrupt afbreekt en het bestuur en-
kele dagen later een schrijven 
doet rondgaan waarin het bekend 
maakt dat het de naam heeft ver-
anderd in ‘Christelijke Oranjever-
eeniging Wolfheze’.
Voor maandag 31 augustus 1936 
is de muziektent weer opgebouwd 
bij Hotel van Dijk en versierd met 
bloeiende heide en goudsbloe-
men. Normaal speelt daar de 
Wolfhezer Fanfare in, doch deze 
heeft verzocht eens voor een keer 
een ander muziekkorps te laten 
spelen. 

Op 31 augustus 1931 loopt een grote groep meisjes met drie grote borden met ‘Leve 
de Koningin’ in de optocht 
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Het verzoek is ingewilligd en een 
fanfarecorps uit een ander dorp 
met minder calvinistische inslag 
wordt geëngageerd. Die avond 
spelen ze marsen, operette-ouver-
tures en alles wat maar wordt ver-
zocht. Ineens wordt er echter ver-
schrikt en verontwaardigd opgeke-
ken naar wat die fanfare nu uit-
haalt. Ze spelen daar zomaar het 
voor die tijd bekende lied ‘Ich tan-
ze mit dir in den Himmel hinein, in 
den siebenten Himmel der Liebe’. 
Dat is teveel voor de streng calvi-
nistische oren van het bestuur van 

de Oranjevereniging, er wordt di-
rect druk geconfereerd en het 
korps wordt verzocht direct te ein-
digen. Het feest wordt gesloten, tot 
verwondering van velen. 
Een paar dagen later valt bij alle 
dorpsbewoners het bericht in de 
bus dat het voortaan de ‘Christelij-
ke Oranjevereeniging’ is. 
Het bestuur van de Oranjevereni-
ging bestaat voornamelijk uit per-
soneel van de Stichting en deze 
staan erg onder invloed van het 
streng gereformeerde Stichtings-
bestuur en -directie. De één wil al 

De Christelijke Muziekvereeniging ‘Wolfhezer Fanfare’ gefotografeerd tijdens een con-
cours in Utrecht. De leiding berust bij de heer Beenakker uit Heveadorp, zittend mid-
den op de foto, tweede rij van onder, derde van links. Het corps bestaat dan uit maar 
liefst 21 muzikanten met bekende namen uit het vooroorlogse Wolfheze als Hulstein, 
Schut, Huiberts, Maassen, Esmeijer, Van der Glind, Velthuizen, Thijssen en Steenbeek. 
Deze foto is overigens waarschijnlijk niet van voor de oorlog, maar daarna. 
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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
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gereformeerder zijn dan de ander 
want dat kan ook van pas komen 
in de beoordeling van je werk.
Een mooi en bijzonder verhaal uit 
een andere tijd! 

Buurtcomissie Wolfhezerweg 
1936
Als tegenhanger van de Christelij-
ke Oranjevereeniging wordt er 
daarna een zogenaamde Buurt-
commissie opgericht door de be-
woners van de Wolfhezerweg. Op 
deze weg woont, op een enkele 
uitzondering na, geen personeel 
van de Stichting.
Vier maanden later is de viering 
van het huwelijk van Prinses Juli-
ana en Prins Bernard op donder-
dag 7 januari 1937. 
De Buurtcommissie zet alles op 
alles om het voor dit feest grootser 
en beter te doen dan de Oranje-
vereniging die nu christelijk voor 
zijn naam heeft staan. 
De hele Wolfhezerweg wordt ver-
sierd en als grootste pronkstuk 
komt op het pleintje voor Hotel van 
Dijk een hoge mast in de geest 
van de Eiffeltoren, bestaande uit 
vier lange palen. Hiervoor zijn de 
hoogste, daarvoor geschikte bo-
men in het bos uitgezocht.
Daarna is hij met heide en bloe-
men versierd en is een elektrische 
verlichting met circa 50 lampen 
aangelegd. Een voor die tijd gigan-
tisch kunstwerk!
Maar… in de nacht van de zater-
dag voor het grote feest komt er 

storm en alles gaat tegen de vlak-
te. Dit heeft uiteraard het nodige 
leedvermaak en inwendig gejuich 
bij de Oranjevereniging tot gevolg 
en zij zien het als een slecht voor-
teken voor de nieuw opgerichte 
club van enkel feestvierders. 
Er wordt door de mannen snel af-
gesproken om de maandagavond 
voor het feest alle schade te her-
stellen. Het regent en waait die 
avond echter nog steeds. Er wordt 
bij Hotel van Dijk geschuild en te-
vens de nodige glaasjes genuttigd. 
In de stromende regen wordt op 
een gegeven moment toch de 
schade aan de toren hersteld, 
maar daarna moet men weer wat 
bijkomen en drogen bij Hotel van 
Dijk onder het genot van… 
Ieder is die avond wel goed thuis 
gekomen en dat komt omdat con-
stant de een de ander naar huis 
heeft gebracht. De echtgenotes 
hebben hier onder elkaar erg veel 
plezier over gehad en er is nooit 
een woord van verwijt of afkeuring 
gevallen.

Huwelijk Juliana en Bernard 
1937
De feestelijkheden voor het huwe-
lijk zijn zaterdag 2 januari 1937 al 
ingezet met het plaatsen van de 
Juliana-Bernardboom op het 
plantsoen voor de Gereformeerde 
Kerk op de Lawijckerhof (deze 
boom staat er nog steeds en heeft 
een bescheiden naambordje).
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Op het korfbalveld (veld ten noor-
den van het spoor bij het station) 
is die zaterdagavond een vreug-
devuur en een concert in de kerk 
door de twee muziekkorpsen van 
Wolfheze ‘Prinses Juliana’, het 
‘Wolfhezer Fanfarecorps’ en de 
zangvereniging ‘Advendo’. De 
week daarna groeit de versiering 
en feestverlichting in het dorp. 
Aan de vooravond van het huwe-
lijk wordt, zoals bijna overal in Ne-
derland, een drukbezochte dienst 
gehouden in de kerk.
Ook de morgen van het huwelijk 
donderdag 7 januari is de kerk al 
om negen uur bomvol voor lezin-
gen over het huis van Oranje en 
Lippe. Daarna worden de kinderen 
getrakteerd in het gebouwtje Ons 
Huis aan de Wildforsterlaan en 
krijgen ze een krentenbol, die is 
aangeboden door Bakkerij Don-
derwinkel. 

In de kerk wordt voor de kinderen 
’s middags een lichtbeeldenserie 
getoond met hoofdfiguren uit het 
Oranjehuis en daarna wordt de 
Inname van Den Briel uitgelegd.
Na afloop krijgen de kinderen on-
der de 10 jaar een ‘Juliana-Ber-
nard-Melkbeker’ en de ouderen 
een herinneringsspeldje en een 
boekje over de verloving van de 
Prinses.
’s Avonds maken beide muziek-
korpsen een grote rondgang door 
het dorp met daarachter de kinde-
ren met fakkels en lampionnen. 

Zo werd in het Interbellum (de pe-
riode tussen de twee wereldoorlo-
gen) het Oranjefeest gevierd. Niet 
of nauwelijks te vergelijken met 
hoe we nu Koningsdag houden.

Het vaandel van de Christelijke Muziekvereeniging 
‘Wolfhezer Fanfare’ opgericht in 1929, hier met een 
zoon van groentehandelaar Van de Weerd (Wolfhe-
zerweg 70/72) als vaandeldrager. Naast dit corps on-
der leiding van de heer Beenakker heeft Wolfheze nóg 
een muziekgezelschap genaamd Christelijke Muziek-
vereeniging ‘Prinses Juliana’, dat onder leiding staat 
van de heer H. Franzen. Daarnaast is er de ‘Christelij-
ke Gemengde Zangvereeniging Advendo’ onder lei-
ding van de heer E. Jansen. Advendo staat voor: 
Aangenaam Door Vermaak En Nuttig Door Ontspan-
ning. Op 1 oktober 1933 wordt ook nog het ‘Strijkor-
kest Syphonia’ opgericht onder leiding van Leo van 
der Meer, die tevens leiding geeft aan het ‘Kinderkoor 
Lente’. Er zijn dus in een bepaalde periode wel vijf 
gezelschappen in Wolfheze bezig met het beoefenen 
van muziek!
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