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• 4 mei herdenking

• Corona

• Alles wat je weten wilde over onze brandweer

• Souvenirs uit Wolfhezen?!

• En nog veel meer…
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ZZo snel na onze Corona-editie 
moesten wij deze keer wel even 
achter het inleveren van kopij 

aan… Het is voor velen een stil geleg-
de periode en sommigen waren druk 
door de aangekondigde maatregelen 
om alles weer in gang te zetten. We 
hopen dat er na de zomervakantie 
meer aan activiteiten te melden is! 

De volgende edities gaan we maken 
zonder Kees Koek, ons langstzittende 
redactielid. Tijd om plaats te maken 
voor een ander én toenemende drukte 
van zijn bedrijf doen hem stoppen met 
dit vrijwilligerswerk. Dank Kees voor je 
inzet al die jaren! Er is al iemand be-
naderd als opvolger maar mocht u 
ook interesse hebben, laat het ons 
weten. 


Deze zomer allen veel aan huis en 
geen buitenland dit jaar. Onze prach-
tige omgeving gaat vast veel toeristen 
trekken. Zou Wolfheze daar iets mee 
kunnen? Lees Ulbe’s artikel over sou-
venirs destijds te koop. Zou Pro Per-
sona zoiets kunnen maken bij de 
dagbesteding? Dorpsbelang aan de 
gang om onze naamsbekendheid te 
vergroten en alle inwoners als lokale 
gidsen. Er is zoveel mooie natuur om 
ons heen (zie het artikel van onze 
boswachter) om met landgenoten te 
delen! Het zou een verrassende zo-
mer kunnen worden….


Veel leesplezier! 


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 jun i  2020 


Vormgeving

Peter Jasperse


Vaste medewerker

Ulbe Anema (De Duizendjarige Den)


Volgend nummer

Verschijnt rond 15 sep 2020

Inleveren kopij vóór 15 aug 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 675 stuks

Druk Huisdrukkerij Pro Persona

Verschijning Viermaal per jaar

Contactgegevens:

Advertenties Peter Jasperse

E-mail advertentieswolfskreet@gmail.com

Redactie:

E-mail redactiewolfskreet@gmail.com

Gea Slof Wolfhezerweg 120-36
026-482 1810

Marleen Hiltermann Johannahoeveweg 6

026-482 1999

Peter Jasperse Wolfhezerweg 120-36
026-482 1810
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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…’

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.

Let op:


Onze e-mailadressen zijn gewijzigd in:


redactiewolfskreet@gmail.com

advertentieswolfskreet@gmail.com


@
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VVijftig jaar geleden 
kwam ik in Wolf-
heze wonen en 

voor informatie over het 
reilen en zeilen nam ik 
een abonnement op de 
weekkrant “Hoog en Laag”. Dat 
was een informatiebron die me hielp om 
me thuis te gaan voelen in de Gemeente 
Renkum.


Heel wat jaren las ik wekelijks met plezier 
wat er zich in eigen omgeving afspeelde. De 
weekkrant was een tussenpose “de Veluwe-
post” en uiteindelijk “Rijn en Veluwe”.


Vanaf mei wordt het blad niet meer in Wolf-
heze bezorgd en is ook niet meer in het dorp 
af te halen. Wat kan daarvan de reden zijn? Er 
wordt gesproken over een nieuwe distributeur. Kan 
zo iemand bepalen, dat hij Wolfheze weglaat uit zijn bezorgroute of heeft hij 
opdracht gekregen geen kranten meer in Wolfheze huis aan huis te versprei-
den? Voor mij een groot raadsel. Via de “krant niet ontvangen” rubriek heb ik 
direct een klacht doorgegeven, helaas nog zonder zichtbaar resultaat. Een 
week later gebeld met de klachtenlijn van de Gemeente. De vriendelijke me-
vrouw noteert de klacht en roept mij op te blijven bellen, mocht ik nog geen 
krant ontvangen hebben.


Ik voel mij nu behoorlijk ontredderd. Wat moet er gebeuren om ervoor te zor-
gen, dat iedereen die dat wil, gewoon een krant in de brievenbus kan ontvan-
gen?


Uw Dwarsligger 
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EEr is een plan om woningbouw te
realiseren in de Open Hofkerk in 
Wolfheze. De Protestantse kerk 

is onlangs gesloten, net als zalen-
centrum De Burcht achter de kerk. 
Ontwikkelaar Schipper Bosch ont-
wikkelde het plan voor woningbouw, 
waarbij het kenmerkende kerkgebouw 
behouden blijft.


Instemming 
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Ren-
kum stemde dinsdag 21 april 2020 in 
met de stedenbouwkundige kader-
stelling voor de realisatie. Het gaat om 
vier transformatiewoningen in de 
voormalige Open Hofkerk en vier 
grondgebonden woningen op de loca-
tie van De Burcht. Het zalencentrum 
zal gesloopt worden.


Achtergrond 
Het huidige terrein en bebouwing zijn 
niet meer actief in gebruik als kerk en 
zalencentrum. Bij de plannen voor het 
nieuwe gebruik van de locatie, is ge-
zocht naar een invulling die aan de 
ene kant de kerk behoudt en aan de 
andere kant helpt om aan de behoefte 
aan woningen tegemoet te komen. De 
nieuwe woningen worden duurzaam 
gebouwd en geven een kwaliteitsim-
puls aan de omgeving.


Wethouder Jasper Verstand zegt over 
het plan: “We zijn blij dat de Open 
Hofkerk als gebouw blijft bestaan en 
dat deze een nieuwe invulling krijgt. 
Met het toevoegen van woningbouw 
geven we een invulling aan de wo-
ningbehoefte in onze gemeente en in 
Wolfheze in het bijzonder.”


Besluitvorming 
De stedenbouwkundige kaderstelling 
wordt ter besluitvorming voorgelegd 
aan de gemeenteraad. Daarna kan 
een start worden gemaakt met het 
bestemmingsplan.


Bron: gemeente Renkum


Begin maart heeft ontwikkelaar 
Schipper Bosch een inloopbijeen-
komst gehouden over de herontwik-
keling van de Open Hofkerk. Vooral 
direct omwonenden kwamen toen af 
op de presentatie van de plannen 
voor de leegstaande kerk en Burcht.


Die avond is afgesproken dat alle re-
acties en vragen zouden worden sa-
mengevoegd in een document. Die 
reactienota is nu beschikbaar evenals 
de presentatie van het plan op de site 
van Dorpsbelang Wolfheze 
(www.dorpsbelangwolfheze.nl).


De ontwikkelaar verneemt graag als er 
nog vragen zijn of behoefte aan ver-
dere toelichting.


Meer informatie over de ontwikkelaar:

https://schipperbosch.nl/

Nieuwe invulling Open Hofkerk
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OOp dit moment heeft ongeveer 
de helft van de leden van 
Dorpsbelang Wolfheze de lid-

maatschapsbijdrage betaald, waar-
voor dank. De penningmeester doet 
een beroep op de andere leden om 
ook hun lidmaatschapsbijdrage voor 
dit jaar van € 7,50 per huishouden te 
betalen.


Dat kan op bankrekening:

NL22 ABNA 0515 4467 18 t.n.v. 
Vereniging Dorpsbelang Wolfheze e.o. 
onder vermelding van "lidmaat-
schapsbijdrage 2020" en uw naam en 
adres.


Lid worden: 
Maak ook dan € 7,50 over op: 
NL22 ABNA 0515 4467 18 t.n.v. Vere-
niging Dorpsbelang Wolfheze e.o. on-
der vermelding van "nieuw lid 2020" 
en uw naam, adres en e-mailadres. U 
bent dan direct lid tot wederopzeg-
ging.


Oproep betaling lidmaatschapsbijdrage

Impressie van de invulling van het terrein van de Open Hof Kerk 
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VVanaf 1 juni mag het Airborne 
Museum weer open voor pu-
bliek – per uur mogen er in 

eerste instantie 30 bezoekers naar 
binnen die vooraf via de website een 
online ticket hebben gekocht. Het 
Airborne Museum is recent helemaal 
vernieuwd.


Om te voldoen aan het corona pro-
tocol heeft het museum op doorde-
weekse dagen en in het weekend ex-
tra vrijwilligers nodig. Het museum 
heeft namelijk een vrij grote groep 
vrijwilligers die in de risicogroep vallen 
en dus niet direct inzetbaar zijn. Het 
museum zoekt naar vrijwilligers die 
minimaal eenmaal per week inzet baar 
zijn voor tenminste een periode van 3 
maanden als suppoost en toezicht-
houder.



Heeft u interesse om het museum te 

ondersteunen dan kunt u contact met 
het museum opnemen via info@air-
bornemuseum.nl





Sterk Wolfheze en Renkum voor El-

kaar coördineren vrijwilligers en vrij-
willigerswerk. De laatste tijd zijn er 
veel extra vrijwilligers aangemeld die 
volgens mij in de startblokken staan. 

Ik krijg, net als mijn collega wethou-
ders, momenteel van verschillende 
kanten vragen over en naar vrijwilli-
gers nu de 1,5 meter samenleving 
weer opstart.


Veel vrijwilligers die voorheen inge-
zet werden zijn ouder dan 70 jaar en 
vallen nu (hopelijk tijdelijk) uit omdat 
zij niet ingezet mogen worden. Con-
crete vragen zijn er nu van Airborne 
Museum, Kasteel Doorwerth en speel-
tuin Talud Oosterbeek. 




Aan de andere kant zitten er deze 
periode veel mensen thuis die niet 
kunnen werken of het werk zijn kwijt-
geraakt, ook al dan niet tijdelijk. Zij 
willen waarschijnlijk wel vrijwilligers-
werk doen en kunnen daardoor een 
zinvolle bijdrage leveren aan de op-
bouw van de 1,5 meter maatschappij. 

Ik denk dat het goed is vraag en aan-
bod nu bij elkaar te brengen en te 
matchen. 



Peter Bosmann bekend binnen 

Wolfheze vanuit Renkum voor Elkaar 
zet samen met onze afdeling commu-
nicatie iets op om naast de website 
van RvE en Dorpsbelang Wolfheze, 
ook op de gemeentelijke website te 
zetten.


Heeft u tijd over? Google even op de 
organisaties die een vraag hebben en 
neem met hen contact op.



Heel erg bedankt. 



Met vriendelijke groet,



L. (Leonie) Rolink

Wethouder
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WWe zijn weer open! Na een pe-
riode zonder vieringen, Kof-
fiePlus en Crea Café, zijn we 

per 1 juni weer voorzichtig van start 
gegaan. Gelukkig is het goed mogelijk 
de anderhalve meter afstand te bewa-
ren. De afgelopen periode was bij-
zonder. We bleven elkaar zien tijdens 
het Goedemorgengebed op zaterdag-
ochtend. Zo baden we onder meer 
voor de eenzamen, de mensen op Pro 
Persona en Het Schild die veel van 
hun vrijheid moesten inleveren. Voor 
zorgpersoneel en zieken, voor relaties 
die onder druk komen te staan van-
wege het vele thuiszitten, maar er wa-
ren ook dankgebeden, voor het 
prachtige weer, de omgeving waar wij 
hier wonen, de geweldige voorzienin-
gen in Nederland en de vrijheden die 
we toch nog ondanks de intelligente 
lockdown hebben. 


Nieuw in coronatijd was “de Luister-
tafel”: elke werkdag van 11.00-12.00 
uur konden inwoners van Wolfheze 
voor een praatje aan de buitentafels 
zitten bij de Heerlijkheid Wolfheze. Op 
veilige afstand en toch contact. Met 
name de vrijdagochtend werd hier 

veel gebruik van gemaakt, als vervan-
ging van KoffiePlus, maar ook op de 
andere dagen waren er vele  kleine en 
mooie ontmoetingen.  Vanaf 1 juni is 
KoffiePlus weer open en is de luister-
tafel gestopt in officiële zin. Luisteren, 
dat hebben we geoefend en willen we 
blijven doen. 


Het Crea Café heeft de afgelopen 
weken een heuse opdracht aanvaard 
en uitgevoerd. Een tiental konijntjes is 
gehaakt voor kraamcadeautjes van 
werknemers van een bedrijf in Door-
werth. Een activiteit die thuis werd 
gedaan maar ook verbondenheid 
bracht. Verder zijn er thuis kaarten en 
sleutelhangers gemaakt. Nu maar ho-
pen dat er snel weer mensen naar de 
Heerlijkheid  komen, die deze leuke 
spulletjes willen kopen. Opbrengst is 
voor de activiteiten van Leef! Wolfhe-
ze.


Informeel en digitaal is er ook van 
alles gebeurd. Misschien minder 
zichtbaar, maar we zijn dankbaar voor 
de verbondenheid die we met elkaar 
ervaren. Zolang we in alles God blij-
ven danken en bidden, merken we zijn 
aanwezigheid in ons kwetsbare leven.
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Voorzichtige herstart vanaf 1 juni 
  
De zondagse vieringen op de eerste 
en derde zondag van de maand gaan 
weer beginnen. We komen wel sa-
men, maar we eten nog niet samen. 
Ook de zondagavonden over levens-
thema’s gespiegeld aan de verhalen 
van Jezus beginnen weer. 

KoffiePlus zal bij mooi weer vooral op 
het terras plaatsvinden. Welkom van 
10-12 uur in de Heerlijkheid Wolfheze. 
Binnen is het lastiger de anderhalve 
meter te waarborgen, bij grote drukte 
zal de vergaderzaal gebruikt worden. 

Het Crea Café begint weer op 4 juni 
en zal tot de zomervakantie eens in 
de twee weken open zijn. Dus op 4 en 
18 juni, 2 en 16 juli.

Alpha-cursus 2020-2021, houd de 
website in de gaten! 

www.leef-wolfheze.nl 


Leef!Wolfheze heeft vakantie van 20 
juli t/m 5 september. Wel is er ruimte 
voor spontane ontmoetingen zoals 
zingen in de tuin. 


DDe coronacrisis zet de voedsel-
banken voor een nieuwe uitda-
ging. Meer mensen maken er nu 

al gebruik van en omdat mensen 
veelal binnen bleven en niet naar de 
verzamelpunten zoals kerken kwamen 
de afgelopen maanden, werden er 
veel minder producten ingezameld. 
Daarom zijn we nu gestart met een 
inzameling in Wolfheze -die was er 
nog niet- om een bijdrage te leveren. 
Je kunt levensmiddelen zoals groen-
teconserven, zeep, wasmiddel, tand-
pasta, en andere houdbare producten 
in de mand bij de deur van de Heer-
lijkheid Wolfheze brengen of een 
rechtstreekse donatie via de bank 
naar Stichting Voedselhulp 

NL 04 INGB 0007793316.


Wil je meehelpen door op maandag 
de spullen naar Oosterbeek te bren-
gen? 

Neem dan contact op met Annemiek 
Nijeboer. 0628459398

Hulp Voedselbanken 
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Henk Eikholt Kiedor overleden 

EEen markante man en bekend gezicht in Wolfheze is niet meer. Op 20 april 
is Groesbekenaar Henk Eikholt Kiedor overleden. Henk was op Pro Perso-
na de man die vol passie kon vertellen over de natuur en daar zijn werkter-

rein had. Op 6 september 2018 hebben heel wat dorpsgenoten nog van zijn 
uitleg genoten tijdens de Bomen Bijen Borrel.


Op de Twitterpagina van Henk verscheen vrijwel elke dag weer een bijzondere 
observatie van de natuur die hij deed op het terrein van Pro Persona. Vogels, 
bloemen, bomen, paddenstoelen, het kwam allemaal voorbij.


Henk is overleden na een kortstondig ziekbed op 59-jarige leeftijd. Hij wenste 
geen bloemen, maar wel graag een bijdrage voor een “Kiedor-bankje”. De plek 
waar die moet komen heeft Henk zelf uitgezocht. Bijdragen zijn welkom op NL 
75 RABO 0117 4525 13 t.n.v. W.P.M. Eikholt-Janssen o.v.v. “Kiedor-bankje”.
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HHalf maart hebben we het Wolf-
heze Helpt netwerk opgericht. 
Een netwerk van bewoners die 

bereid zijn hulp te geven aan mede-
bewoners die dat nodig hebben en 
waar nodig te zorgen dat in de eigen 
straat burenhulp goed geregeld is en 
niemand ongewild vereenzaamt. 




Het goede nieuws: veel inwo-

ners hebben hun buren en 
straatgenoten geïnformeerd dat 
ze willen helpen. Mensen heb-
ben ook laten weten hoezeer 
ze het initiatief van het hulp-
netwerk op prijs stellen; dat het 
een enorm geruststellende gedachte 
is er niet alleen voor te hoeven staan. 
Dat is fijn om te horen!


Het aantal hulpvragen druppelde 
intussen binnen en net als in de rest 
van Nederland leek het hulpaanbod 
groter dan de vraag naar hulp. Maar 
schijn bedriegt. 


Het gaat minder om de boodschap-
pen (de taak) dan om gevraagd te 
worden door een buurtgenoot of je 
nog boodschappen nodig hebt (de 
relatie). Er is behoefte aan ‘gewoon’ 
contact en aandacht voor elkaar, aan 
praatjes over de heg en samen thee 
(of een glas wijn) drinken. 


De afgelopen maanden heb ik van 
veel inwoners te horen gekregen: “Ze 
mag mij bellen als ze wat nodig 
heeft”. Geweldig! Alleen… hulp vra-
gen is moeilijk! Hulp vraag je niet aan 
een vreemde maar aan iemand die je 
kent en vertrouwt. En hulp vragen doe 

je makkelijker als je er in een gesprek 
naar gevraagd wordt dan wanneer je 
zelf de telefoon moet pakken. De 
meeste mensen vinden zichzelf niet 
zielig of kwetsbaar.


Ze hebben geen behoefte aan een 
telefoonmaatje, maar wel aan een be-

kende die belangstellend informeert 
hoe het gaat. 


Een bewoner 
vertelde mij 

dat zijn 
buur-
vrouw 

had aan-
geboden 

om de 
bood-

schap-
pen te 
halen.


Hij was niet van 
plan daar gebruik van te maken en 

voelde zich duidelijk ongemakkelijk 

over dat vriendelijke aanbod. 


Juist door zelf boodschappen te blij-
ven doen bewees hij zichzelf hoe zelf-
standig hij nog was. Misschien had de 
buurvrouw hem wel meer geholpen 
door hém om een boodschap te vra-
gen. Maar dát ze hem gevraagd had, 
dat waardeerde hij zeker.


Mijn buurvrouw belde me met de 
vraag of ik nog wat nodig had. Fijn, 
scheelde mij weer een bezoek aan de 
supermarkt. Later bespraken we hoe 
het toch kwam dat zij noch ik dat als 
“hulp” beschouwen. 


We kwamen tot de conclusie dat 
goede buren over en weer voor elkaar 
klaar staan. En bij ‘helpen’ denk je 
onwillekeurig toch aan éénrichtings-
verkeer. 

“Hoe was jouw week?”

Zijn we effectief als gemeen-
schap in het bieden van steun 
aan elkaar?
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Maar in onze ‘goede burenrelatie’ is 
sprake van evenwicht en wederke-
righeid zonder dat we bijhouden wie 
wat doet voor de ander, we hebben 
geen last van ‘vraagverlegenheid’, en 
delen ongevraagd iets lekkers uit de 
keuken. Ik wens iedereen zo’n buren-
relatie toe.


Corona zal helaas nog wel een tijd 
ons samen-leven beheersen. Als we 
mentaal gezond willen blijven dan 
moet de 1,5 meter fysieke afstand 
overbrugd worden door onze sociale 
verbondenheid te koesteren. Met 
thee, met gesprekjes, gewoon inves-
teren in goede burencontacten. Een 
klein gebaar van aandacht kan al zo-
veel verschil maken. 

Dat spontane telefoontje “Buurman, 
zal ik je een uurtje komen helpen met 
je tuin? Of “heb je nog een bood-
schap nodig?” “Ook zin in een wijn-
tje?”.


Het beste medicijn voor onze weer-
stand is elkaar af en toe wat tijd en 
aandacht geven: “Hoe was jouw 
week?” 


Ellen Ninaber

Voortgang bibliotheek. 

EEr is helaas geen voortgang te melden inzake het onderbrengen van de bi-
bliotheek in één van de leegstaande gebouwen op de Pleinen bij Pro Per-
sona. Men heeft ons laten weten dat de betreffende ruimte nu in gebruik is 

als corona afdeling.
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DDe Corona-crisis duurt maar 
voort en terwijl velen van ons 
langzaamaan de “gewone” 

dingen weer oppakken is het voor 
mensen in een zorginstelling een ver-
schrikkelijk moeilijke periode. Door 
het bezoekverbod en de noodzaak 
afstand te bewaren tot anderen is de 
eenzaamheid groot en ondanks dat 
het zorgpersoneel er alles aan doet 
om het leed te verzachten, duren da-
gen en weken lang. Een 
goede reden om na de 
twee briefkaartenac-
ties voor bewoners 
van het Schild en 
d e g e s l a a g d e 
paaseitjes actie een 
nieuwe poging te 
wagen om een kleine 
blijk van medeleven te 
realiseren voor hen die 
het zo moeilijk hebben. En 
voor het zorgpersoneel be-
doeld als blijk van onze waar-
dering. 


Koningsdag was daar-
voor een mooi mo-

ment. Met vereende 
krachten van jong 
en oud we rden 
ruim 1300 kleine 
oranje pakketjes 
snoep gemaakt met 

een groet van de in-
woners van Wolfheze, 

voor personeel en cliën-
ten bij zowel Pro Persona, 

het Leo Kannerhuis als Het 
Schild. 


Iedereen die geholpen heeft om dit 
mogelijk te maken heel erg bedankt.


Namens Sterk Wolfheze, 

Marja van Tooren.


Wolfheze steekt zoete hartjes onder de riem.
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WWie deze zomer een wandeling 
maakt langs heischrale gras-
landen zoals we deze aan-

treffen in de gebieden van Natuurmo-
numenten rond Wolfheze, dan kun je 
volop genieten van verschillende 
vlinders die er graag vertoeven. 
Tussen lagere ruigtegrassen en 
kruiden zie je daar steevast van 
mei tot eind september een 
oranjebruin vlindertje dwarre-
len op zoek naar voedsel tussen 
de mozaïeken van diverse be-
groeiingen. Opmerkelijk is ook het 
oogje in de hoek van z’n boven-
vleugel. Iets wat ook de hei-
vlinder en het bruin zandoogje 
heeft. Het is een kenmerk van 
de familie waar deze vlinder toe 
behoort, te weten de familie van de 
zandoogjes. Het Hooibeestje is een 
kleiner zandoogje dan de heivlinder 
en het bruin zandoogje. 


Het is een vrolijke fladderaar die in 
twee generaties voorkomt. De eerste 
generatie leeft in mei tot in juni en 
leeft voornamelijk op grassen en 
aanwezige kruiden. De tweede gene-
ratie vliegt van eind juli tot in oktober. 
Deze generatie tref je meer aan op 
plekken in de omgeving waar naast 
eerdergenoemde grassen en kruiden 
ook heidestruiken bloeien. Je ziet de 
tweede generatie dan ook meer in het 
naastgelegen natuurgebied de Zan-
ding vliegen.  Ze planten zich voort op 
verschillende soorten zwenkgrassen 
en schapengras. 


Als het hooibeestje zo voor je uit ziet 
dwarrelen over de gras- en heidevel-
den rond Wolfheze dan stemt het je 
vrolijk. 

Als een vreugdevolle levensgenieter 
zie je hem voor je uit dwarrelen om 
kieskeurig en selectief een plekje te 
zoeken om op te warmen, uit te rus-
ten, voedsel te benutten of om zich 

voort te planten. De naam Hooi-
beestje schenkt je ook dat ge-
voel van weleer. De landschap-
pen zoals ook van Gogh ze 
schilderde. 


Met deze weten-
schap mogen 

we blij zijn 
dat zulke 

vlin-
der-
tjes 
zo 

vlak 
rond 

de dorps-
kern nog vliegen. 

Het is een reden te-
meer om van de schoonheid 

rond ons dorp te blijven genieten en 
er trots op te zijn dat zulke kleine we-

zenlijke elementen de sfeer en bele-
ving van het groen rond Wolfheze zo 
kunnen verhogen. Een reden temeer 
om trots te zijn dat we nog op zulke 

bijzondere plekken mogen wonen en 
leven. Plekjes in en om Wolfheze die 

de beleving een extra dimensie geven.


Ik wens U een gezonde wandeling 
toe. 


Roel van Ekeris

Boswachter Natuurmonumenten Zuid 
Veluwe-IJsselvallei
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MMidden in de nacht een oproep: 
je bed uit, setje kleren ligt al 
klaar, snel naar de kazerne, in 

jouw kastje staan je kleren klaar: 
schoenen alvast in de broekspijpen, 
jas aan, helm op, aankleden in de uit-
laatgassen van de inmiddels gestarte 
wagen. Binnen 6 minuten na de op-
roep rijdt de brandweerwagen uit, 
overdag met zwaailicht en sirene; ’s 
nachts wordt de sirene pas buiten het 
dorp aangezet. Per jaar zijn er onge-
veer 75 á 100 uitrukken, waarvan veel 
klussen op de autobaan, brandbe-
strijding, hulpverlening bij stormscha-
de en spoorwegongevallen. 


Bij brandweer Wolfheze werken 14 
vrijwilligers waarvan 12 mannen en 2 
vrouwen. Vier van deze vrijwilligers 
volgen nog een opleiding: een éénja-
rige dagopleiding of een tweejarige 
avondopleiding. Om de vaardigheden 
op peil te houden is er voor het hele 
team één keer per week een trai-
ningsavond en soms is er een training 
van een week. 


Werken bij de blusgroep kost veel 
tijd maar levert daarentegen ook veel 
op. Rineke en Sebas maken me dui-
delijk dat het werk meer voelt als een 
hobby dan als werk én de groep is 
heel hecht; ze zien elkaar ook privé. 


Bij brandweerwerk moet je op elkaar 
kunnen vertrouwen. Je maakt samen 
heel wat mee onder extreme omstan-
digheden. “Juist als anderen wegren-
nen, gaan wij naar binnen: eigenlijk is 
het een tegennatuurlijke reactie, maar 
je weet wat je moet doen, want dat 
heb je geleerd. Je komt in een modus 

van actie en geen angst voelen. Je 
moet nú handelen en daarna…. dan 
valt de spanning eraf.” Er wordt dan 
ook vaak nagepraat na een uitrukac-
tie: niet enkel om de adrenaline in je 
lichaam te laten zakken maar ook als 
leermoment. En soms is de impact 
van een uitruk zodanig dat het C.O.T. 
(Collegiaal Opvang Team) komt om 
begeleiding te geven. 


In deze coronatijden is het werk ver-
anderd. De coronamaatregelen heb-
ben invloed op het aantal brand-
weermensen in de auto (nu minimaal 
4 en maximaal 6 mensen; leerlingen 
mogen op dit moment niet mee) maar 
ook op het soort werk. Zo mag er nu 
tijdens een reanimatie enkel borst-
compressie en het gebruik van de 
AED worden toegepast (dus geen 
mond-op-mondbeademing) en is 
he t gebru ik van een 
mondkapje en oogbe-
scherming verplicht. 
Daarnaast zi jn de 
trainingsavonden af-
gelast. 

“Juist als anderen wegrennen, gaan wij naar binnen.” 
Rieneke Kamphuis en Sebas  Kelderman, vrijwilligers bij brandweer Wolfheze



23

Het team heeft elkaar al lange tijd 
enkel bij een uitruk gezien. Hopelijk 
zijn vanaf 1 juni de regels versoepeld 
en zijn er weer oefenavonden en an-
dere samenkomsten mogelijk. 


In de piepkleine kantine van de ka-
zerne zal dat niet mogelijk zijn, maar 
als de vrachtwagen naar buiten wordt 
gereden kunnen ze met inachtneming 
van de 1,5 meter afstand- wél samen-
komen in de garage. Kneuterig is het 
wel, maar het is ook behelpen op de 
post Wolfheze. Zo zijn er geen dou-
ches en kleedruimtes en sta je in de 
uitlaatgassen tijdens het omkleden. 
Bovendien is de plek in het dorp 
ronduit ongunstig met een basis-
school als buurman, het achteruitrij-
den naar de kazerne en overstekende 
mensen op de Wolfhezerweg. Hoe 
anders gaat het worden als de nieuwe 
kazerne op de Parallelweg klaar is. 


De eerste stappen zijn inmiddels ge-
zet: de tekeningen zijn klaar, de bo-
men zijn gekapt en er wordt grondon-
derzoek gedaan. Uiteindelijk zal een 
nieuw gebouw verschijnen met aparte 
toiletten, douches en kleedruimtes 
voor mannen en vrouwen. En natuur-
lijk een ruime garage voor én een gro-
tere vrachtwagen én een busje voor 
het uitrukken bij reanimaties.


De brandweer Wolfheze is nog 
steeds op zoek naar nieuwe vrijwilli-
gers; ben je enthousiast geworden 
naar aanleiding van dit artikel, neem 
dan contact op met 

Rieneke Kamphuis, 06-12097528.


Marleen Hiltermann
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Ondersteuning bij fysieke klachten, 
spanningsklachten en persoonlijke ontwikkeling 
 
Heb je al van alles geprobeerd? Wil jij je weer vitaal voelen?  
 
Vanuit holistische visie en complementaire behandelmethodes wordt jouw 
zelf-genezend vermogen geactiveerd. Jouw weg naar een gezond en vitaal 
leven! 
 
Breng jeZelf in beweging! 
Stap in je beste Zelf! 

Stem Je Zelf! 
 
Praktijk voor complementaire geneeswijzen 
Wolfhezerweg 120-32 
6874 AW Wolfheze 
06-15423808 
www.stemjezelf.nl 

Ondersteuning bij fysieke klachten,
spanningsklachten en persoonlijke ontwikkeling

Heb je al van alles geprobeerd? Wil jij je weer vitaal voelen?

Vanuit holistische visie en complementaire behandelmethodes wordt jouw 
zelf-genezend vermogen geactiveerd. Jouw weg naar een gezond en vitaal 
leven!

Breng jeZelf in beweging!
Stap in je beste Zelf!

Stem Je Zelf!

Praktijk voor complementaire geneeswijzen
Wolfhezerweg 120-32
6874 AW Wolfheze
06-15423808
www.stemjezelf.nl
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OOok dit jaar hebben we stilge-
staan bij 4 mei, de Nationale 
Dodenherdenking. In ons dorp 

herdenken we op dit moment in het 
bijzonder de vele doden die in ons 
dorp gevallen zijn op die zwarte dag 
van het bombardement in september 
1944.


Helaas kon vanwege de corona-
maatregelen de gezamenlijke her-
denking niet doorgaan. We begrijpen 
heel goed dat dit voor veel van onze 
dorpsbewoners erg verdrietig is ge-
weest. 


Anders dan andere jaren hebben de 
gehele dag de vlaggen halfstok ge-
hangen.


Samen met de Gemeente, Pro 
Persona en Dorpsbelang Wolf-
heze heeft de Oranjevereniging 
zijn best gedaan er toch een 
respectvol moment van te 
maken. In klein comité heeft 
de herdenking in de middag 
plaats gevonden. 
Het ’signaal taptoe’ werd door 
Arthur Kerklaan gespeeld en 
na 2 minuten stilte hebben 
we de bloemen gelegd bij 
de monumenten op de be-
graafplaats. Zoals elk jaar zijn 
er bloemstukken gelegd door 
de gemeente, door 

Pro Persona en  door het 
dorp, vertegenwoordigd 
door Dorpsbelang en de 
Oranjevereniging. 

Doordat alle plechtigheden in onze 
gemeente op een ander moment 
plaatsvonden kon de burgemeester er 
deze keer zelf bij zijn om de bloem-
stukken te leggen.


Een kort filmverslagje is 
te zien op YouTube: 
Nationale Dodenher-
denking gemeente 

Renkum.

Vanaf kwart voor 8 hebben 

de klokken van zowel de 
Open Hof- als de Opstan-

dingskerk geluid. Zo hebben 
we het landelijke moment van 
de dodenherdenking ook in 

ons dorp gemarkeerd.


Servi Orbons,


Namens het bestuur van de Oranje-
vereniging
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OOp Koningsdag ontbrak helaas 
de traditionele rondgang door 
het dorp op de platte kar. Als 

alternatief heeft een groepje kinderen 
met pap of mam de rondgang alsnog 
gemaakt. Uitgedost op versierde fiet-
sen trok er een oranje gekleurd 
fietslint luid bellend en zwaaiend door 
de straten van Wolfheze. Uiteraard 
met een coronaproof-fietslengte af-
stand van elkaar is er gefinished op 
het van Mesdagplein. 

Een leuk, kleinschalig viermomentje 
maar volgend jaar weer dolgraag met 
zijn allen op de kar! 


Julia Donkers
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OOp een vrijdagmorgen, nog voor 
de Coronatijd, ontmoette ik in 
de Heerlijkheid Ronald en Ma-

rianne Polderman, beiden al een aan-
tal jaren totaal blind en sinds eind 
2018 woonachtig in het Schild. 


Het gesprek begon met het uiten 
van hun zorgen over het voortbestaan 
van het winkeltje ín het Schild. Ik wist 
helemaal niet dat daar een winkeltje 
was. Enkele malen per week is deze 
open voor de bewoners en wordt ge-
rund door vrijwilligers. Door het ver-
trek van een van hen is er dit moment 
een onderbezetting waardoor de win-
kel nog minder open kan gaan…Zijn 
er wellicht Wolfhezenaren die willen 
helpen dit probleem op te lossen? 
Meld je aan bij het Schild!


Ik zelf was nog nooit in het Schild 
geweest dus greep mijn kans Ronald 
te vragen of ik eens langs mocht ko-
men voor een Wolfskreet - interview. 
Als ze niet op pad waren… dan was ik 
altijd welkom! 

Ik ging voor een spontaan bezoek en 
trof ze beiden thuis,net terug van hun 
wekelijkse zwem-ochtend in Renkum, 
gebracht en gehaald door een 

vrijwilliger. 

Hun woning bevindt zich in het nieu-
we gedeelte, aangebouwd in 2007. 
Een ruime kamer met open keuken en 
we nemen plaats aan de keukentafel. 
Ik voel me wat ongemakkelijk als eni-
ge ziende in de ruimte maar zij heb-
ben daar geen last van. Vol bewonde-
ring zie ik hoe zij alles in huis doen, 
wat ik ook doe! 


Ronald begint met vertellen hoe 
Wolfheze in het vizier kwam.  In de 
ruim veertig jaar zelfstandig wonen op 
tweehoog in Amsterdam werkte hij in 
de bibliotheek als voorlichter en 
geluidstechnicus, Marianne als telefo-
niste/informatrice. Betrokkenheid bij 
de kerk gaf veel contacten buitens-
huis dus gingen zij er veel op uit. De 
stad steeds drukker en aan verande-
ring onderhevig, deed hun beslissen 
uit te gaan kijken naar een andere 
woonomgeving. Dan zijn er eigenlijk 
niet veel instanties om uit te kiezen.   


Het Schild trok hun aandacht door 
de mooie omgeving én een goede 
treinverbinding naar Amsterdam. Ro-
nald wilde wel tot aan zijn pensioen 
blijven werken dus geen probleem om 
op een wachtlijst te komen. Vier jaar 
na hun aanmelding kwam er een zelf-
standige woning beschikbaar, met 
beide handen aangegrepen. 


Geholpen door vrienden en familie 
zijn ze twee jaar geleden verhuisd en 
genieten elke dag van de rust buiten 
en de blind-vriendelijke woonplek. Dat 
is goed voor te stellen!
De park- en hof tuin waar je veilig 
kunt wandelen, de activiteiten bin-
nenshuis en de meer blindvriendelijke 
omgeving. Wekelijks doet Ronald 
boodschappen bij Odin in Oosterbeek 
waar met de inrichting ook rekening is 
gehouden met blinden/ slechtzienden. 
In de stad zijn er met name op publie-
ke plekken goede voorzieningen maar 
daarna houdt het snel op. Het her-
kennen van alles op de nieuwe woon-
plek kostte veel energie en ook het 
oppakken van nieuwe activiteiten. 


Nieuwe bewoners van het Schild 
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Samen zingen zij bij het koor Har-
mony dat wekelijks repeteert in het 
Schild en open staat voor deelname 
van nog twee andere bewoners. Dit 
als voortzetting van hun deelname 
aan een kerkkoor in Amsterdam. Met 
name Marianne (72 jaar) is gechar-
meerd van het grote aanbod aan acti-
viteiten vanuit het Schild, nu zo mak-
kelijk bereikbaar voor haar. Keuze uit 
iets creatiefs, sportiefs of sociaals. 
Ronald (69 jaar) zet een iPhone-clubje 
op (om ervaringen in het gebruik uit te 
wisselen) als voortzetting van zijn 
computerclub in de stad. 


Marian reikt me een flyer aan met als 
titel “Op de tast”. Het is de aankondi-
ging van de première van een docu-
mentaire waarin zij de hoofdrolspelers 
zijn! Naar aanleiding van een groot 
artikel van het Parool (2017) over hun 
leven als blinden in zo’n grote stad, 
werden zij benaderd door een 

filmmaker. Hij wilde dit met beelden 
vastleggen, hun situatie visualiseren. 
Zij stemde daarin toe; het kwam net 
samen met het bericht dat er een wo-
ning was in het Schild. De documen-
taire is uitgezonden in maart om een 
groter publiek te bereiken. 


Mijn laatste vraag in dit gesprek is 
hoe de bewoners eigenlijk dit blad 
lezen… Dat wordt voornamelijk voor-
gelezen door een hulp, een vrijwilliger. 
Bepaalde stukken zijn te beluisteren 
via het Schild-nieuwsnet, een inter-
netverbinding voor alle bewoners. 
Verder bestaat er ook een vertaal ap-
paraat die de tekst voorleest. Marian-
ne laat me hun braille-typemachine 
zien en maakt er het boodschappen-
lijstje op voor de middag…. net zoals 
ik ook doe!


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

Meer weten? Bezoek een van onze 
pagina’s.

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

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

Meer weten? Bezoek een van onze
pagina’s.

www.WijvandePartij.nl
WijvandePartij@gmail.com
facebook.com/WijvandePartij
@WijvandePartij
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WWat waren we lekker op weg met boeken en regelen. Muziek en dans: 
we hadden zulke mooie plannen, maar helaas heeft corona ons 

creatieve muziekhart ingehaald.


Hoe jammer we het ook vinden, het is helaas een feit: het Klaproos seizoen 
2020 gaat niet door, geen muzikale verbroedering in ons mooie 

Klaproos theater.

Even slikken maar weer doorgaan, zorgen dat we allemaal gezond door deze 
tijd heen komen. Want dát is tenslotte het meest belangrijke, zodat we er in 
2021 weer een extra groot feest van kunnen maken.

Wij kijken uit naar volgend jaar en hopen jullie in goede gezondheid weer te 
zien.


Heel veel liefs, de organisatie van Openluchttheater de Klaproos
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OOp 11 mei werden de kinderen 
van de Prinses Beatrix school 
weer verwelkomd op het 

schoolplein na weken van thuison-
derwijs. Een beetje onwennig nog 
omdat er nieuwe spelregels zijn om 
volgens de richtlijnen onderwijs aan te 
bieden. Dit betekent naast de 1,5 me-
ter afstand bijvoorbeeld ook dat ou-
ders de school niet meer betreden. 
Voor de kinderen tot en met groep 4 
mag de ouder nog mee het school-
plein op om het kind te begeleiden 
naar de juf die ze buiten opvangt. De 
oudere kinderen komen zelfstandig 
naar het schoolplein. Dit alles om zo-
veel mogelijk contactmomenten te 
beperken. Samen met de juf/meester 
worden de handen ontsmet om ver-
volgens de klas in te gaan. 


Er is in deze eerste weken volop 
aandacht voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van het kind, de groeps-
dynamiek en er wordt stil gestaan bij 
de ervaringen van het thuiswerken 
door de kinderen. De normale lesstof 
is middels het thuisonderwijs zoveel 
mogelijk doorgegaan.


Voorlopig start de school met een 
rooster van halve dagen. Dat betekent 
dus nog steeds een flinke portie 
thuiswerken voor de kinderen en het 
organiseren en begeleiden hiervan 
door de leerkrachten en ouders. Vanaf 
8 juni wordt het reguliere rooster weer 
gedraaid. 


Met grote bewondering voor het 
aanpassingsvermogen en inzet van de 
kinderen, de leerkrachten en de ou-
ders sluiten we deze bijzondere peri-
ode met elkaar af. Het was een fijn, 
vrolijk en warm weerzien op het 
schoolplein op 11 mei! Wat een genot 
om weer gejoel en gelach te horen 
vanaf het schoolplein en kinderstem-
metjes die zingend onderhandelen 
met de schipper of ze mogen overva-
ren.


Julia Donkers


Schipper, mag ik overvaren?
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DDe Protestantse Gemeente Oos-
terbeek-Wolfheze organiseert 
door het jaar heen zowel in 

Oosterbeek als ook in Wolfheze ver-
schillende activiteiten. Activiteiten die 
open staan voor iedereen die belang-
stelling heeft.


Wilt u goed op de hoogte blijven van 
wat er allemaal in en vanuit de Protes-
tantse Gemeente gebeurt, kijk dan 
regelmatig op www.pkn-oosterbeek-
wolfheze.nl. Daar vindt u de meest 
actuele gegevens. Op de homepage 
staan nieuwsitems en in de agenda 
vindt u alle activiteiten.


Afgelaste activiteiten
Vanwege de Corona-maatregelen zijn 
de vaste activiteiten voorlopig afge-
last. Het gaat dan om:

• de bijbelkring in ’t Schild, elke 2e 

vrijdagmiddag van de maand

• de koffie/theemiddag in ‘t Schild, 

elke 4e woensdag van de maand

• elke 1e zondagavond van de maand 

om 19.00 uur kerkdienst in ’t Schild.


Kerkdiensten gaan door 
Elke zondagmorgen zijn er digitale 
kerkdiensten, waaraan kinderen en 
ouderen en verschillende musici op 
verschillende manieren meewerken. 
De voorbereidingen blijken een vorm 
van betrokkenheid te stimuleren en 
het meemaken van zo’n online kerk-
dienst blijkt veel “kerkgangers” te 
trekken. 


U kunt de vieringen op drie manieren 
meevieren: Via de Kerkomroep, de 

Kerktelefoon en ook met beeld via de 
website van onze kerk.
Voor meer informatie, kijk op de pagi-
na Kerkdienst Thuis.


“Omzien naar elkaar” gaat door
Op creatieve manieren wordt vorm 
gegeven aan het omzien naar elkaar. 
Nu persoonlijke bezoek moeilijk is, 
wordt er via de telefoon, een praatje 
aan de deur, kaarten schrijven enz. 
naar mensen omgekeken. Ook is er 
extra aandacht voor mensen in 
kwetsbare situaties, financieel, sociaal 
of geestelijk.
Ook als u niet bij de kerk hoort maar u 
hebt wel behoefte aan contact dan 
horen we dit graag.


Wilt u meer weten, neem dan con-
tact op met dhr. Willem Merkens,

tel. 4821639
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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
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IIn Aflevering 55 van september 2017 
met de titel ‘Groeten uit Wolfheze(n)’ 
is verteld welke belangrijke functie 

ansichtkaarten vroeger vervulden.

Het versturen van ansichtkaarten van-
uit je vakantielocatie naar familie en 
vrienden was vroeger een verplicht 
nummer en hele stapels zijn er zo ver-
zonden.


Maar… daarnaast zijn de ansicht-
kaarten ook heel vaak juist niet ver-
stuurd en door de vakantievierder 
bewaard als een herinnering aan zijn 
mooie vakantie. Fotograferen was 
toen een dure hobby en weinig men-
sen hadden een fototoestel.


Dat maakt dat er veel oude ansicht-
kaarten in omloop zijn, die niet zijn 
verstuurd. De vakterm voor zo’n kaart 
is ‘ongelopen’ en een verstuurde kaart 
heet dan uiteraard ‘gelopen’.

De kaarten werden los bewaard óf in 
een album geplakt met andere herin-
neringen aan de vakantie zoals kaart-
jes, programma’s e.d. Ook waren er 
speciale albums voor ansichtkaarten 
met gleufjes in de bladzijden, waar je 
de kaarten met veel omhaal tussen 
kon schuiven.

Naast ansichtkaarten als souvenir wa-
ren er – net zoals nu – echter ook 
vaak andere souvenirs te koop, die als 
tastbare herinnering aan de plaats of 
het evenement waren vervaardigd.

Over zes van deze oude en tevens 
bijzondere souvenirs van Wolfheze(n) 
gaat deze aflevering.


Aflevering 67: Oude souvenirs uit 
Wolfheze(n) 

De eerste twee souvenirs zijn wel héél 
bijzondere souvenirs en tevens de 
oudste.

Ze zijn namelijk beiden vervaardigd in 
het Duitse Interneringskamp in Wolf-
heze en dan hebben we het over het 
jaar 1918.

Het Interneringskamp ziet er overdag 
verlaten uit want bijna alle 825 bewo-
ners zijn dan aan het werk op het om-
ringende land of in de werkplaatsen.

De grootste werkplaats in het kamp is 
de Meubelmakerij (Möbeltischlerei) 
waar zo’n 150 mensen werk kunnen 
vinden in de grote hal met zaagma-
chines of in een van de andere negen 
werkbarakken. 


De Duizendjarige Den vertelde… 
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Daarnaast is er de Sokkenbrei-inrich-
ting (Strumpfstrickerei), een Borstel-
makerij (Bürstenbinderei), Mechani-
sche Werkplaatsen (Mechanischen 
Werkstätten) waar o.a. deurklinken 
worden gemaakt en tenslotte het heel 
grote Landbouwkundig Bedrijf (Land-
wirtschafliche Betrieb), waar wel zo’n 
400 man in werken.


Heel bijzonder en uitzonderlijk in dit 
kamp zijn de kleinere werkplaatsen 
voor kunstnijverheid (Kunstgewerbli-
chen Werkstätten), die midden juni 
1918 zijn geopend en onder leiding 
staan van de bekende Duitse beeld-
houwer G.A. Bredow. 

Aanvankelijk is het de bedoeling ge-
weest om de geïnterneerden echte 
kunstwerken van ijzer en staal te laten 
maken. Maar het gaat vaak om onge-
schoolde mensen, die niet beschikken 
over de vereiste vaardigheden en ar-
tistiek inzicht. Daarom werd er be-
gonnen met het vervaardigen van 
kleine metalen huishoudelijke voor-
werpen, waaronder lepels, borden en 
schaaltjes. Toen die techniek onder de 
knie was, konden moeilijker voorwer-
pen worden gemaakt: uiteindelijk 
kwamen zelfs kroonluchters en be-
werkte juwelenkistjes in de werkba-
rakken tot stand.
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DDit gedreven metalen schaaltje is 
zo’n voorwerp waar de arbei-
ders in de werkplaats voor 

kunstnijverheid vrij snel mee konden 
beginnen om de nodige vaardigheden 
in de metaalbewerking op te doen. 
Het draagt de naam WOLFHEZEN en 
het jaar van vervaardiging 1918, het-
geen tevens het jaar van het kamp is. 

Daarnaast is er pontificaal de Vredes-
duif op afgebeeld, het internationaal 
symbool en de personificatie van de 
Vrede, een duif met een olijftakje in 
zijn snavel. Het gebruik van de duif is 
geïnspireerd door het Bijbelverhaal 
over Noach (Genesis 8:8-12). 


In dit product wordt dus duidelijk het 
verlangen naar vrede tot uitdrukking 
gebracht. Men heeft overigens in het 
kamp niet lang op deze vrede hoeven 

wachten want op 11 november 1918 
was de wapenstilstand een feit.

Het schaaltje heeft een diameter van 
16,5 cm. en is 4 cm. hoog en heeft 
een mooie donkerbruine kleur door de 
speciale lak die er op is aangebracht. 
Na de vervaardiging is het namelijk 
nog met zuren en lak behandeld om 
het tegen roest te beschermen. De 
werkplaats bediende zich van eigen 
gemaakte verfwaren, die het glanzen-
de effect deden behouden. Voor deze 
werkzaamheden was er een speciale 
vernisruimte beschikbaar. Op de ach-
terkant is een haakje gesoldeerd om 
het ook als wanddecoratie te kunnen 
gebruiken. Via Marktplaats werd het 
te koop aangeboden, maar de verko-
per was zich niet bewust van de bij-
zondere herkomst.

Metalen schaaltje/wandbordje met Vredesduif 
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DDit beeldje toont een onderofficier 
of officier en gezien de vind-
plaats en ouderdom moeten we 

er van uitgaan dat het een Duitse mili-
tair uit de Eerste Wereldoorlog is. 

Op de pet met blauw ingekleurde 
rand staat het nummer 18, dat zou 
kunnen verwijzen naar 1918. Ook dit 
beeldje is ongetwijfeld gemaakt in een 
van de werkplaatsen van het Interne-
ringskamp. De hoogte van het beeldje 
is 10 cm. en de sokkel heeft een dia-
meter van 9,5 cm.


Het beeldje is halverwege de jaren 
’90 van de vorige eeuw gevonden in 

de tuin van Duitsekampweg 15 (fami-
lie Korff) bij tuinwerkzaamheden al-
daar. Het was in vier stukken gebro-
ken door de spitwerkzaamheden of 
reeds daarvoor. Door de vinder K.J. 
Korff is het weer aan elkaar gelijmd en 
in 2001 heb ik het van hem cadeau 
gekregen. Het is gevonden op het ge-
bied waar het Interneringskamp in 
1918 lag en volop in bedrijf was.


Gipsen beeldje van Duitse WO I militair



49

DDe directeur van Hotel Wolfheze 
en Hotel de Bilderberg C. Og-
terop zorgde voor een goede 

promotie van zijn hotels. Legio an-
sichtkaarten en ansichtkaartenboek-
jes liet hij vervaardigen met afbeeldin-
gen van de hotels. Ook schilderijen en 
tekeningen van Hotel Wolfheze wer-
den op ansichtkaarten gereprodu-
ceerd (bijv. van Antoon Markus en 
Eugène Rensburg). 


Een heel leuk souvenir zijn deze vier 
verschillende legpuzzels in een doosje 
met één afbeelding van ‘Hotel Wolf-
heze bij Oosterbeek’ en drie afbeel-
dingen van ‘Hotel de Bilderberg, Oos-
terbeek’.

De vier puzzels kostten toen 45 cent 
(dit bedrag staat op de deksel ge-
drukt) en binnen in deze deksel staat 

een royale reclame voor beide hotels. 
Genoemd wordt hierin o.a. een pensi-
onprijs van f. 4,40 voor Hotel Wolfhe-
ze en f. 5,50 voor De Bilderberg. De 
puzzels zijn 18,5 bij 24 cm. en uit eind 
jaren ’30 van de vorige eeuw. De puz-
zels zijn compleet, er ontbreekt geen 
enkel stukje aan en dat na meer dan 
80 jaar!


De kleindochters van Cornelis Og-
terop sr. (1875-1942) schonken mij de 
puzzels eind jaren ’90 toen hun vader 
Cornelis Herman Ogterop (1912-1996) 
was overleden. 

Deze Cornelis Herman was zijn vader 
Cornelis opgevolgd als directeur van 
de N.V. Exploitatie Maatschappij ‘Bil-
derberg en Wolfheze’. 

Vier legpuzzels van Hotel Wolfheze en Hotel De Bilderberg
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VVerschillende plateelfabrieken in 
Gouda produceerden zowel mat 
als glanzend geglazuurd aarde-

werk. In de jaren ’20 en ’30 van de vori-
ge eeuw was deze plateelindustrie in 
Gouda een van de belangrijkste be-
drijfstakken met veel werkgelegenheid.


Dit schildje (het kan worden opge-
hangen door het gaatje bovenin) is 
mat plateel en heeft de typische, op 
florale onderwerpen gebaseerde, 
vorm en afbeeldingen van de Jugend-
stil. Het vrij zware (121 gram) schildje 
is 11 cm. breed en 7,5 cm. hoog en 
achterop staat REGINA 730. GOUDA 
HOLLAND.


De Aardewerkfabriek Regina werd 
opgericht in het kroningsjaar 1898 van 
koningin Wilhelmina, vandaar de 
naam Regina. Het bedrijf fabriceerde 
aanvankelijk, zoals bijna alle Goudse 
plateelfabrieken, aardewerken ta-
bakspijpen. 
In 1917 begon Regina met het fabri-
ceren van plateel met een glimmende 

afwerking, maar toen het grote pu-
bliek het nieuwe matte plateel prefe-
reerde startte Regina in 1920 daar ook 
mee. 


Het schildje is door mij gekocht op 
de grote Verzamelbeurs te Utrecht in 
de jaren ’90 en door Regina gemaakt 
in eind jaren ’20, begin jaren ’30.

In 1932 werd door Burgemeester en 
Wethouders der Gemeente Renkum 
besloten de spelling Wolfheze (dus 
zonder n!) algemeen in te voeren, het-
geen de datering tevens de nodige 
houvast geeft.


Als verkoopadres van het (in die tijd 
waarschijnlijk vrij dure) souvenir ligt de 
vroegere winkel van C. Van Silfhout 
aan de Heelsumseweg 12 voor de 
hand, waar de vrouw van de huis-
schilder/behanger een winkel drijft 
met drogisterij, boek- en papierhan-
del, leesbibliotheek, ansichtkaarten en 
souvenirartikelen. 


Gouds mat plateel schildje met ‘Souvenir Wolfhezen’ 
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EEen populair vakantiesouvenir wa-
ren vroeger de koffie/theelepel-
tjes die trots pronkten in het le-

pelvaasje op de theetafel of op het 
dressoir. Ze konden tevens prachtig 
dienen als gespreksonderwerp bij de 
koffie- of theevisite als het gesprek 
niet zo wilde vlotten. Enthousiast kon 
dan worden verteld over het mooi in 
het bos gelegen Hotel Wolfhezen met 
wel 25 kamers met een ‘vaste wasch-
tafel’ op elke kamer en één gezamen-
lijke badkamer op de eerste verdie-
ping (na de verbouwing in 1934/35 
waren er acht badkamers).


Het lepeltje met ‘Hotel Wolfhezen’ is 
van een heel bijzonder metaal met de 
kleur van roodkoper en heeft een 
kleurenafbeelding van het hotel in de 
bak. De Nederlandse Leeuw (ook in 
kleur) siert de steel. Beide afbeeldin-
gen lijken te zijn geëmailleerd.

Dit lepeltje zal dateren uit begin jaren 
’30. 


Het lepeltje ‘Wolfheze’ is van licht ver-
zilverd metaal en draagt het merkte-
ken ‘Selecta’ en ‘Made in Holland’. In 
de bak prijkt een ‘typisch Wolfhezens 
tafereel’ van een boerin met een juk 
met melkemmers, een molen en twee 
huizen met tuitgevels.


Dit souvenirlepeltje is beduidend 
jonger dan alle andere souvenirs, het 
is namelijk uit de jaren ‘60/’70. Beide 
lepeltjes zijn via Marktplaats verwor-
ven.


Mochten de lezers ook een oud én 
bijzonder souvenir van Wolfheze(n) 
hebben, dan wil ik daar graag een 
volgende keer op deze plaats iets 
over vertellen! 


Koffie/thee lepeltjes met ‘Hotel Wolfhezen’ en ‘Wolfheze’ 
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