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Met in dit nummer o.a. 

• Het Glider museum

• De Duiker

• Passanten op Reijerscamp

• En nog veel meer…


Opdat wij niet vergeten
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MMet de hete zomer achter de rug 
is alles weer ‘aangepast’ ge-
start. Dat was voor ons zeker 

merkbaar aan de hoeveelheid kopij 
voor deze editie! 

School, gym en kerk nemen afscheid 
van dierbare gezichten, burendag co-
ronaproef en de gemeente nodigt u uit 
mee te denken over uw toekomstvisie 
van uw woonomgeving. Voor wie de 
natuur in wil, worden er interessante 
plekken beschreven en wandelingen 
aangekondigd.  Of beleef het vanuit de 
stoel met het net verschenen boek 
“Wolven op de Veluwe”.  Wolfheze 
komt erin voor, met foto’s aangeleverd 
door Marleen Hiltermann en het ver-
haal over de Wolvensprong door 
Frans Kappen.  We hebben dit jaar 
geen scala aan herdenkingsactivitei-
ten in en rondom Wolfheze maar in 
deze Wolfskreet wel achtergrondin-
formatie door twee kenners van onze 
historie. 


Weer met plezier aan deze editie ge-
werkt, wensen wij u veel leesplezier!


PS Wij hebben als redactie de wens 
om per editie minstens twee inter-
views met inwoners/zzp’ers/bedrijven 
te plaatsen, ter aanvulling op de kopij 
van de vaste inzenders. Op het mo-
ment met zijn drieën geeft dat ons 
veel werk.  Daardoor zijn we op zoek 
naar een extra redactielid die het leuk 
vindt de interviews af te nemen om er 
daarna een leuk verhaal van te maken. 


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 september  2020 


Vormgeving

Peter Jasperse


Vaste medewerker

Ulbe Anema (De Duizendjarige Den)


Volgend nummer

Verschijnt rond 12 december 2020

Inleveren kopij vóór 13 november 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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SStel je eens voor…

Goed gecamoufleerde 
valkuilen ontdekt op ter-
rein van het Schild;

Persoon plaatst gevaarlijke vlijmscher-
pe voorwerpen naast kinderspeelplaats;

Diverse honden en katten in Wolfheze 
overlijden door vergiftigd vlees.


Ons kleine fijne dorp zou in rep en roer zijn, 
helpen de dader(s) actief op te sporen, elkaar 
steunen en beschermen.


Toch is één van bovenstaande al enige tijd aan 
de orde, zonder enige reactie in het dorp…


Zeer regelmatig laten onverlaten namelijk grote glazen voorwerpen achter naast 
de glasbak. Grote beschadigde voorwerpen, met gevaarlijke vlijmscherpe ran-
den en uitsteeksels. Direct naast een kinderspeelplaats!


Het is heel fijn dat de mensen hun glas goed van het overig afval scheiden en 
naar de glasbak brengen voor een nieuwe ronde. Maar hoe moet je in hemels-
naam inschatten of die grote beschadigde glazen schaal of vaas nu wel of niet 
door die kleine ronde gaten kan? En die gebroken ruit, die kunnen we wellicht 
eerst oprollen? Oh ja, horen aardewerken borden en bloempotten nu wel of niet 
in de glasbak? Het is dan uiteraard heel lastig als iets niet in de glasbak past. 
Helemaal mee terug nemen naar huis, bij het restafval gooien of naar de ge-
meentewerf brengen, pffffffff…. Nee dan laat ik het hier maar gewoon staan, 
vast wel iemand anders die het opruimt en die kinderen: die kijken maar een 
beetje uit…


Uw Dwarsligger 
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AAfstand houden, geen grote groe-
pen mensen bij elkaar, het gro-
tendeels ontbreken van activitei-

ten en evenementen, het lijkt erop dat 
daar voorlopig geen verandering in gaat 
komen. Corona bepaalt nog steeds gro-
tendeels het leven, ook hier in het dorp.


Het is dan ook redelijk stil op diverse 
fronten. Natuurlijk zijn er ontwikkelingen 
zoals de nieuwe invulling van de Open 
Hofkerk, het plan voor bouw van appar-
tementen aan de Balijeweg, de geplande 
aanpak van de Wolfhezerweg in de laat-
ste helft van dit jaar/eerste helft volgend 
jaar en het doorlopende dossier van de 
spooronderdoorgang. Over dat laatste 
valt enkel te melden dat er momenteel 
een onderzoek plaatsvindt of de drie 
sporen teruggebracht kunnen worden tot 

twee. Wanneer hier definitief uitsluitsel 
over komt is nog onduidelijk.


Druk was het ook deze zomer, met name 
fietsers en wandelaars die massaal deze 
omgeving hebben bezocht. Het was dui-
delijk te zien dat veel Nederlanders de 
vakantie in eigen land hebben doorge-
bracht. Normaal gesproken is het voor- 
en najaar de piek van het toeristisch sei-
zoen in deze omgeving. Dat was dit jaar 
duidelijk anders. Mooi voor onze onder-
nemers die een zwaar voorjaar achter de 
rug hebben.


Corona bepaalt nog steeds grotendeels ons leven

Een beeld dat we dit jaar zullen moeten missen. Geen Airborne wandeltocht en gezel-
ligheid op het Dorpsplein 
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Deze septembermaand is echter anders 
dan andere jaren. Terwijl vorig jaar flink 
werd uitgepakt met de Airborneherden-
kingen, is het dit jaar behoorlijk stil. Geen 
Airborne wandeltocht door het dorp, 
geen paradropping bij de camping, geen 
drommen fietsers op weg naar de Gin-
kelse Heide. Steek wel massaal de vlag 
uit, om al die individuele bezoekers nog 
een Airbornegevoel mee te geven.


We denken als bestuur ook na over het 
ontsteken van de lichtjes in de kerst-
boom, ook al is dat pas in december. De 
verwachting is dat dit niet kan zoals an-
dere jaren, met het verzamelen op het 
Dorpsplein, het aftellen van 10 naar 0 en 
de glühwein en chocolademelk. Hoe dan 
wel is nog punt van bespreking. 


Heb je coronaproof ideeën, laat het ons 
zeker weten.


Al die ontwikkelingen rondom het coro-
navirus maken dat we vooralsnog geen 
kalender uitbrengen. Het aantal activitei-
ten en evenementen is op de vingers van 
één hand te tellen. We vragen organisa-
toren dan ook van die activiteiten die er 
wel zijn, daar nu zelf even reclame voor 
te maken. Uiteraard zijn de vitrinekastjes 
in het dorp daarvoor beschikbaar. Depo-
neer daarvoor 5 stuks van de aankondi-
ging in de brievenbus van 

Lindeboomlaan 4. 

De gemeente Renkum wil de komende maanden zoveel mogelijk inwoners, verenigin-
gen, organisaties, bedrijven, dorps- en wijkinitiatieven betrekken bij de omgevingsvisie. 
Of dat kan met grotere bijeenkomsten, zoals twee jaar geleden over de spooronder-
doorgang, is i.v.m. corona maar de vraag.
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De activiteiten kunnen ook worden opge-
nomen in de agenda op de site van 
Dorpsbelang Wolfheze. Stuur daarvoor je 
aankondiging en liefst ook bijpassende 
afbeelding naar communicatie@dorpsbe-
langwolfheze.nl.


Omgevingsvisie van de gemeente 
Renkum, laat weten wat u vindt 

DDe omgevingsvisie is een visie op de 
toekomst van onze leefomgeving. 
Hierin beschrijft de gemeente Ren-

kum wat belangrijke onderwerpen zijn 
voor de komende jaren en wat de sa-
menhang is op alle terreinen van onze 
omgeving. Bijvoorbeeld natuur, duur-
zaamheid en energie, wonen, werken, 
bereikbaarheid etc.


In de omgevingsvisie wordt ook beschre-
ven hoe we met elkaar willen samenleven 
in Renkum. Deze visie vervangt de 
"Ruimtelijke visie Renkum (ver)bindt" en 
is een van de bouwstenen voor de nieu-
we omgevingswet.


De komende maanden betrekt de ge-
meente zoveel mogelijk inwoners, vereni-
gingen, organisaties, bedrijven, dorps- en 
wijkinitiatieven. Eerst wordt geïnventari-
seerd wat belangrijk wordt gevonden. In 
een later stadium worden gesprekken 
gevoerd over de samenhang en worden 
prioriteiten gesteld. 

Dat doet de gemeente door naast bijeen-
komsten, online raadpleging ook zoveel 
mogelijk in gesprek te gaan met leden en 
achterban van verenigingen en organisa-
ties. Dat kan op verschillende manieren 
(bv een gesprek tijdens een vergadering, 
ofeen aparte bijeenkomst eventueel in 
combinatie met een enquête).


Wat raakt u? 
Wat voor gemeente willen we zijn in de 
toekomst? En hoe willen we met elkaar 
samenleven? Laat weten wat u raakt en 
stuur uw persoonlijke boodschap over de 
toekomst van Renkum.


Maak een filmpje of foto, schrijf een wens 
of idee, maak een tekening of beeld uit 
wat u van belang vindt voor de toekomst 
van uw straat, wijk, dorp of gemeente. 
Wees creatief, niets is te gek en stuur het 
op naar de gemeente Renkum via social 
media, e-mail, per post! 


Meer informatie over de omgevingsvisie 
staat op www.renkum.nl/omgevingsvisie. 
(Bron: gemeente Renkum)


Herhaalde oproep betaling lidmaat-
schapsbijdrage 

OOp dit moment heeft ruim de helft 
van de leden van Dorpsbelang 
Wolfheze de lidmaatschapsbijdra-

ge betaald, waarvoor dank. De penning-
meester 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 

"lidmaatschapsbijdrage 2020" en uw 
naam en adres.


Lid worden: 
Maak ook dan € 7,50 over op: 

NL22 ABNA 0515 4467 18 t.n.v. 

Vereniging Dorpsbelang Wolfheze e.o. 
onder vermelding van "nieuw lid 2020" 
en uw naam, adres en e-mailadres. U 
bent dan direct lid tot wederopzegging.
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SSinds de onthulling van de Airbornebank in 1991 vindt er elk jaar een korte 
herdenking bij de bank plaats en wordt deze gehouden op de eerste zon-
dagmiddag  na de 17e september.


Dit is de zondag waarop ’s-morgens de grote dienst op de Airbornebegraaf-
plaats in Oosterbeek plaats vindt.

Vanwege de coronamaatregelen kan de gezamenlijke herdenking bij de bank 
dit jaar niet doorgaan.

Het comité legt zondagmorgen 20 september bloemen bij de bank en ieder kan 
dat later op die dag of ook daarvoor op individuele basis doen.

Herdenking Airbornebank 2020 

1991 – kort na de onthulling 2014 – Herdenking 70 jaar met nog 11 
Glider Pilots en soldaten van het Army 
Air Corps 

13
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ZZaterdag 26 september is het Burendag. Goed contact met buren, dorps-
genoten en verbinding in de buurt is in deze tijd nog belangrijker gewor-
den. Jaren geleden is Burendag ontstaan vanuit de gedachte dat buurten 

en dorpen gezelliger, socialer en veiliger zijn als mensen elkaar kennen. Buren-
dag biedt de gelegenheid om op een laagdrempelige manier in contact te ko-
men met dorpsgenoten. 


Met respect voor de 1,5 meter nodi-
gen we je graag uit voor een kop kof-
fie/thee op het schoolplein om elkaar 
te ontmoeten, bij te praten of nieuwe 
contacten op te doen. Natuurlijk is er 
ook ranja en koek! 


Ben jij meer een “handen-uit-de-
mouwen-steek” type? Kom dan vooral 
want op deze dag bieden we je de mogelijkheid om een (voorgezaagd) vogel-
huisje te timmeren voor in je eigen tuin! Het plaatsen van vogelhuisjes helpt om 
met elkaar de processierups in Wolfheze te bestrijden. Kinderen het liefst onder 
begeleiding van (groot-)ouders.

Voor het vogelhuisje vragen we een vrijwillige bijdrage die geschonken wordt 
aan het te realiseren Beweegpark van ProPersona. Ter plaatste staat een 

giftenpot. 


Iedereen is van harte welkom vanaf 10:00u., om 13:00u. schenken we het laat-
ste bakkie uit!


Hartelijke groet namens Dorpsbelang Wolfheze & Sterk Wolfheze, 

Kees & Hella, Anthony & Julia 


Vier Burendag!  
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AAfgelopen voorjaar hebben we 
tot ieders teleurstelling de 
oranjefestiviteiten moeten an-

nuleren. Naast alle gezellige, leuke en 
feestelijke activiteiten die we van 
plan waren te organiseren, heeft al-
leen de Dodenherdenking op 4 mei in 
aangepaste vorm plaats kunnen vin-
den. Dat vinden we, zeker bij de 75-
jarige herdenking, extra verdrietig.


Bij het annuleren van de activiteiten 
hadden we nog de hoop om in elk 
geval in het najaar een dorpsfeest te 
kunnen organiseren. Ook dachten we 
toen dat het Kinderbouwdorp in de 
herfstvakantie doorgang zou kunnen 
vinden.


Helaas heeft de werkelijkheid ons in-
gehaald. Na een aanvankelijke daling 
van het aantal besmettingen is het de 
laatste weken weer fors aan het stij-
gen. Als bestuur kunnen we onder 
deze omstandigheden ook niet de 
verantwoordelijkheid nemen om een 
evenement te organiseren. We krijgen 
naar verwachting niet eens een ver-
gunning, maar willen ook niet bewo-
ners aan onnodige risico’s blootstel-
len.


Dat betekent natuurlijk niet dat we als 
bestuur stil gaan zitten. Eind septem-
ber hebben we onze eerste bestuurs-
vergadering om ondanks alles vooruit 
te kijken naar de feestelijkheden van 
2021. Laten we hopen dat we dan wel 
samen een fantastisch oranjefestijn 
kunnen organiseren. 


Graag wil ik afsluiten met een oproep. 
Helaas heeft Saskia haar taken als 
secretaris,  vanwege persoonlijke om-
standigheden, moeten neerleggen. 
Dat betekent dat we op zoek zijn naar 
een enthousiaste dorpsbewoner, die 
deze taak op zich zou willen nemen.


Heb je ambitie en energie, laat het 
dan even weten op info@oranjevere-
nigingwolfheze.nl. Als je eerst wat 
meer informatie wilt hebben, schroom 
dan niet om met een van de bestuurs-
leden contact op te nemen.


Vriendelijke groet, 

Namens het gehele bestuur,


Servi Orbons

Voorzitter Oranjevereniging Wolfheze


Beste dorpsgenoten, 
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Lichtjesavond in Wolfheze 
 

Zoals de dag 
uit de nacht 

treedt het leven uit de dood 
er is liefde 

die niet sterft. 
                               Toon Hermans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit najaar, op 1 november, biedt de begraafplaats van Pro Persona, locatie MCZ 
Wolfheze, gelegenheid te gedenken wie uit ons midden zijn weggevallen. Wij 
vieren de herinnering tijdens een korte bijeenkomst bij de keerkring, vlakbij de 
ingang van de begraafplaats. In een universeel levensbeschouwelijke sfeer met 
mooie woorden en een muzikaal optreden kunt u stilstaan bij groot en klein 
verlies, kijken naar wat is geweest en iets van gezamenlijkheid ervaren. Na 
afloop is er ruimte om de met lichtjes omringde graven te bezoeken en nog even 
na te mijmeren onder het genot van een kopje glühwein of soep.  
 
Deze lichtjesavond is een initiatief van het Team Geestelijke Verzorging van Pro 
Persona. Voorheen herdachten zij, tijdens een viering elke 1ste zondag van 
november, cliënten en (oud-)medewerkers die in het voorbije jaar waren 
overleden. Deze keer stellen we keerkring en begraafplaats open voor zowel 
cliënten en medewerkers als inwoners van Wolfheze. Iedereen van harte 
welkom! 
 
Alles op een rijtje 

- Wanneer:  Zondag 1 november, 19.00 uur. 
- Waar: Keerkring (terrein Pro Persona, MCZ Wolfheze, zie foto) 
- Kom warm gekleed en neem bij regen een paraplu mee 

 

 
De keerkring, vlakbij de ingang van de begraafplaats 
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SSteeds minder mensen gaan naar 
een kerk. Toch is er veel behoef-
te aan spiritualiteit en het blijkt 

dat sinds de coronacrisis heel veel 
mensen online kerkdiensten zijn gaan 
volgen, juist ook mensen die niet ge-
wend waren naar de kerk te gaan. 
Nederland is jarenlang een christelijke 
natie geweest en ook Wolfheze stond 
bekend als een christelijk dorp. Ben jij 
iemand die nieuwsgierig is naar onze 
christelijke roots of heb je behoefte 
aan spiritualiteit? Wil je meer ontdek-
ken en begrijpen van het christendom 
omdat je wellicht een andere culturele 
achtergrond hebt? Je bent van harte 
welkom op de Alphacursus. 


Deze cursus neemt je in 10 avonden 
mee op reis door de bijbel met 10 be-
langrijke thema’s zoals; Wie is Jezus, 
waarom de Bijbel, de Heilige Geest, 
bidden waarom en hoe, wat moet je 
met een kerk. Er is veel ruimte voor 
vragen van cursisten zelf.  Omdat ie-
dereen een andere achtergrond heeft 
en de gesprekken best persoonlijk 
zijn, doen we ons best om een goede 
sfeer te bevorderen tussen de cursis-
ten onderling. We starten elke bijeen-
komst daarom informeel met een 
maaltijd. 


De cursus wordt georganiseerd 
door Leef! Wolfheze en start 
zondag 27 september in de 
Heerlijkheid Wolfheze. Maaltijd 
om 18.00 uur, start cursus 
19-21 uur. De cursus duurt 10 
weken en een weekend. Dit 
weekend is in overleg met de 
cursisten eventueel met een 
overnachting. 

Welkom op 27 september voor de in-
troductieavond en beslis dan of je de 
rest van de cursus ook wilt gaan vol-
gen. Geef je wel even op in verband 
met catering en corona, we hebben 
een maximum aantal plaatsen van 10 
personen. 


Deelname is gratis, een bijdrage voor 
onkosten en het cursusboekje is 10 
euro. 


Voor vragen kan je terecht bij Erwin 
van Wonderen of Maarten Nijeboer. 
erwin@leefwolfheze.nl of
maarten@leefwolfheze.nl of
Maarten 0655124395,
Erwin 0629270010.


Alphacursus start weer in september
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UUit: ‘Bijna iedereen kon omvallen’ 
van Toon Tellegen


Boven de Tafel van de Eekhoorn hing een 
lamp. 
Soms kwam de olifant op bezoek en 
vroeg of hij even aan de lamp heen en 
weer mocht slingeren. 
De eekhoorn vond dat altijd goed. Dan 
slingerde de olifant, flapperend met zijn 
oren, heen en weer- zo hoog dat hij zelfs 
tegen het plafond botste en de lamp ver-
vaarlijk kraakte. 
Telkens als hij laag over de tafel heen 
kwam, riep hij: ’Eekhoorn!’ en zwaaide hij 
naar de eekhoorn. 
De eekhoorn zwaaide terug en hoopte dat 
zijn lamp het zou houden. 
…..  
Een heerlijk stukje tekst uit een in 1994 
met Gouden Griffel bekroond boek. Wat 
je zomaar in het kinderzwerfboekStation 
‘in de Pipowagen’ tegen zou kunnen ko-
men. Genietend van het moment, het ver-
haal, de prenten, de aandacht van de kin-
deren, nemen wij het initiatief om voor te 
lezen aan het jonge kind.


Vanaf september  
mogen wij starten 
op vrijdagmiddag 
van 16-17 uur 
met ‘het Voorlees 
Café’ bij Heerlijk-
heid in Wolfheze. 


Voor kinderen vanaf 3 jaar onder begelei-
ding. Voor en na afloop is er voldoende 
gelegenheid om met elkaar in gesprek te 
komen over het verhaal, de kinderen en 
andere zaken. 

Entree is kosteloos, het wordt zeer op 
prijs gesteld een consumptie, taart of ijsje 
te kopen. 

Vanaf 28 augustus staat het Kinderzwerf-
boek Station ‘in de Pipowagen’ voor de 
deur bij Heerlijkheid Wolfheze, Wolfhe-
zerweg 84. 

Op vrijdag 4 september is het eerste 
‘Voorlees Café’ van 16-17 uur.


Tot ziens bij ‘Heerlijkheid Wolfheze’ of ‘in 
de Pipowagen’.


Voorlees Café Wolfheze
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WWolfheze, met z’n gevarieerde 
bossen, heidevelden en ruigte-
stroken is een landschap in be-

weging. Dat is vooral rond Reijerscamp 
goed te merken: de ontwikkeling van 
Reijerscamp is fraai! Zeker nu het land-
schap zich zodanig ontwikkelt dat zeld-
zame vogels het terrein ook steeds meer 
gaan ontdekken. Een mooi voorbeeld 
daarvan is de Grauwe klauwier. 


Een voge lsoor t d ie 
v o o r k o m t o p d e 
Rode Lijst van Ne-
derlandse broedvo-
gels. Door aftakeling 
van het agrarisch buiten-
gebied in de vorige eeuw 
nam de soort zienderogen 
af. Het heggenlandschap en 
struwelen in Nederland na-
men af en veel grote insecten 
verdwenen uit het landschap. 
Het verdwijnen van woeste 
gronden en een verzuurd land-
schap deden ook een duit in het 
zakje. Het heeft de Grauwe klau-
wier lang parten gespeeld. 


Jarenlang moesten vogelaars naar het 
buitenland om deze soort nog te aan-
schouwen. De voormalige Oostbloklan-
den, waar vaak traditioneel beheer langer 
toegepast bleef, waren voor deze soort 
nog een belangrijk toevluchtsoord. De 
natuur werd juridisch beter beschermd en 
negatieve effecten op de natuurwaarden 
werden ter hand genomen. Het is mooi 
als je merkt dat het effecten heeft.


De Grauwe klauwier is zo’n typisch voor-
beeld van een broedvogel die zich steeds 
meer thuis begint te voelen in natuurter-
reinen zoals Planken Wambuis en


Reijerscamp.  Ruige en halfopen gebie-
den met veel struwelen en jonge boom-
pjes, dat is hun domein. Ze zoeken er 
naar kevers, hommels en allerlei andere 
wilde bijen. Maar ook hagedissen, muizen 
en jonge vogels staan op hun menu.  Net 
zoals de Klapekster, die Reijerscamp vaak 
in de winter bezoekt, hangen ze de prooi-
en graag aan braamstruiken, meidoorns 
en andere stekelige struiken in het veld. 
Ze leggen op deze manier een voorraadje 
aan. 


Grauwe klauwieren zijn goed te 
herkennen aan hun haakvormige 
snavel, hun grijze kop en zwarte 

oogstreep. Hun keel is wit en 
buik vaak licht rossig. Het ve-
rendek is licht bruinig. Grau-

we klauwieren zijn late 
broeders en arriveren pas 

in mei in Nederland. 
Meestal vanaf begin 
augustus trekken de 

eerste vogels weer naar 
het verre zuiden en 
de laatste in okto-

ber. De kans om ze 
deze maand aan 

te treffen is 

zeker aanwezig.


Het is de moeite waard om de verrekijker 
eens mee te nemen om de rijke vogel-
stand van Reijerscamp te blijven volgen. 
Voor menig vogelaar is Reijerscamp dan 
ook in trek. Natuurmonumenten is blij met 
deze ontwikkeling en ziet het verschijnen 
als de Grauwe klauwier als een mooie 
mijlpaal in het toegepaste beheer van 
Reijerscamp.


Roel van Ekeris

Boswachter Natuurmonumenten Zuid 
Veluwe/IJsselvallei

De Grauwe klauwier, een aanwinst voor de Wolfhezer natuur.
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HHet kinderzwerfboekStation ‘in de 
Pipowagen’ ging op reis deze 
zomer. Na een oproepje kwa-

men er genoeg reacties om het zwer-
ven mogelijk te 
maken.


De bandjes wer-
den opgepompt 
en de kleine Pi-
powagen werd 
aan de skelter 
gekoppeld. Maar 
oei wat was dat 
zwaar trappen 
en wat schudde 
alles heen en 
weer. De meeste 
boeken waren 
inmiddels wel 
van de plankjes 
gevallen. Daar 
kwam hulp met 
nog een skelter 
en aanhanger, 
alle boeken gin-
gen netjes in de 
aanhanger. En toen konden we ver-
trekken naar ons eerste zomervakan-
tie zwerftocht bestemming aan de 
Heelsumseweg.


Met vlaggetjes en limonade werden 
we aldaar ontvangen. De oprit liep 
een beetje schuin maar met een zakje 
tuinaarde en een steentje onder de 
wielen wilde de Pipowagen wel blijven 
staan. 

En toen mochten alle boeken weer op 
de planken. Na een kort verblijf en 
een mooie foto rijker vertrokken we 
naar de andere kant van het spoor. 


We reden alweer bijna het dorp uit 
toen we daar een knapzak zagen 
hangen, daar moesten we zijn. Een 
beetje verborgen achter de heg was 

daar een prachtig 
veldje. Omringd met 
hooibalen leek het 
wel of de Pipowagen 
daar altijd al stond. 

Na een gezel l ige 
voorleesochtend met 
onder andere de 
kinderen van KC De 
sterren was het al-
weer snel tijd om te 
vertrekken naar de 
Wolfhezerweg.

Daar stond de Pipo-
wagen goed in het 
zicht, veel leuke re-
acties maar iedereen 
rijdt door… vanwaar 
al die haast? We 
hebben toch zomer-
vakantie? Wij in ieder 
geval wel! 

En de Pipowagen 

heeft er nog nooit zo netjes uitgezien. 
De kinderen op dit adres worden heel 
keurig opgevoed en hebben de boe-
ken zoals het heurt in een bieb op al-
fabet gezet! Wat een toppers, onver-
wacht lang konden we daar genieten 
van deze kinderen en hun toewijding.

Nu loopt de zomervakantie zwerftocht 
op zijn eind en sluiten we eind augus-
tus af bij Heerlijkheid. Daar beginnen 
we met een nieuw initiatief voor iets 
wat bijna ouderwets voelt maar o zo 
gezellig is: Voorlezen!


Tot ‘In de Pipowagen’


Zomer Zwerftocht van een kleine Pipowagen.
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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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IIn de vorige Wolfskreet schreven we 
al over het afstandsonderwijs van-
wege de coronamaatregelen.


Onderwijs op afstand, maar door het 
videobellen ook weer erg dichtbij. We 
waren al heel blij dat we sinds 11 mei 
weer met halve klassen mochten be-
ginnen, maar nog blijer waren we toen 
we 1 juni weer volledig naar school 
mochten. De maatregelen bleven, 
maar we zagen elkaar weer.


Alleen voor groep 8 bleven er teleur-
stellingen: geen kamp en kon de 
eindmusical wel doorgaan?

Als team vonden we dat we moesten 
proberen om de eindmusical, hoe dan 
ook, door te laten gaan.

Meester Wilco, die ons team sinds 1 
mei is komen versterken, heeft samen 
met een aantal ouders ervoor gezorgd 
dat dit ook gebeurde. Er is hard geoe-
fend om in een paar weken de musi-
cal in te studeren en het decor te ma-
ken. Op donderdagavond 2 juli was 
het zover. 

In het openluchttheater De Klaproos, 
schitterde onze groep 8 die avond op 
het podium. 

Doordat we op voldoende afstand 
konden zitten, waren de gezinnen en 
de opa’s en oma’s aanwezig. 


Na een nachtje slapen – nou ja slapen 
… –  bij  de fam. Schut was er vrij-
dagochtend een ontbijt op school met 
groep 7.


Daarna nog de vossenjacht. De groe-
pen 5, 6 en 7 gingen de vossen (groep 
8) opsporen in Wolfheze. Van de ge-
vonden vossen kregen ze letters, 
waarmee ze een woord moesten ma-
ken.


Aan het eind van de ochtend werden 
ze traditiegetrouw uitgezwaaid.


Lieve groep 8: nu zijn jullie brugpie-
pers en van oudsten ineens de jong-
sten van de school.


Veel succes op de middelbare school!


Beste lezers,  
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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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Maar ook voor de andere kinderen 
gingen een paar leuke dingen niet 
door: geen schoolreisje en geen 
school-BBQ. 


Maar gelukkig werden er andere din-
gen gedaan. 

Groep 1/2 heeft zelf ijs gemaakt met 
perziken en Griekse yoghurt. We 
hadden genoeg om ook groep 3/4 te 
trakteren. Kun je dan een groter 
compliment krijgen als één van de 
kinderen van groep 3 zegt: 

"Zulk lekker ijs heb ik van mijn leven 
nog niet geproefd!"


Groep 3/4 werd de laatste donder-
dag uitgenodigd om bij Lot in de tuin 
te komen lunchen.

De regen kon de pret niet drukken.


In de week van 17-21 augustus be-
gint het team weer aan de voorberei-
dingen voor het nieuwe schooljaar. 
Maandag 24 augustus komen de kin-
deren weer naar school.

We moeten nog steeds de bekende 
maatregelen in acht nemen: anderhal-
ve meter afstand, geen handen 
schudden, geen knuffels geven en 

nog steeds geen ouders in de school. 
Ondanks dat hopen we er weer een 
goed, fijn en gezellig jaar van te ma-
ken.


Sjanie Koelewijn 

namens het team van de 


Prinses Beatrixschool.
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ZZondag 15 maart: door corona 
moesten alle eet- en drinkgele-
genheden sluiten vanaf 18.00 

uur, ook restaurant en 
pannenkoekenhuis De 
Tijd. Elf weken 
zijn ze dicht 
geweest. Vóór 
openingstijd heb 
ik op het terras 
een gesprek 
met Harvey 
Enklaar, één 
van de be-
drijfsleiders. 
“ Va k a n t i e ” 
noemt hij die 
periode, maar 
stilzitten was er 
niet bij; er werd 
opknapwerk bin-
nen en buiten ge-
daan én er werden 
plannen gemaakt om, 
conform de richtlijnen van het 
RIVM, iets anders aan te bieden. Zo 
ontstond al binnen een week een 
pannenkoekenactie, gevolgd door de 
stamppotjes bezorg- en afhaalservice, 
Pablo IJscobar en een verlengd terras 
op het dorpsplein. Een aantal van die 
plannen bestond al eerder, maar door 
corona is de uitwerking ervan in een 
stroomversnelling geraakt; corona 
heeft kansen gegeven én corona heeft 
duidelijk gemaakt dat het heel goed 
mogelijk is. En ze hebben succes: met 
het mooie zomerse weer zijn beide 
terrassen goed gevuld! 


Gelukkig hebben ze van de overheid 
een steunpakket gekregen en konden 

ze het voltallige personeel in dienst 
houden, in totaal 20 personen; ieder 
met een eigen verhaal.


De missie van De Tijd is maat-
schappelijk verantwoord 

ondernemen (mvo): 
mensen met een 

grotere afstand tot 
de arbeidsmarkt 
moeten de kans 
krijgen om zich 
b i j h e n t e 
ontwikkelen. 
Samen met 
verschillende 
s a m e n w e r-
kingspartners 

h e b b e n z e 
projecten op-

gezet met als 
doel om mensen 

niet alleen op te lei-
den tot een bedie-

nings- of keukenmede-
werker, maar ook om hen deel 

te laten nemen aan de maatschappij: 
iedereen verdient een kans. Zo werkt 
een aantal cliënten van o.a. Pro Per-
sona bij het restaurant, mensen die 
terug willen keren naar de maat-
schappij. 

Een speciaal onderdeel van het per-
soneel vormen de “jonkies”: 5 á 6 be-
vriende jongeren voornamenlijk uit het 
dorp, die praktijkonderwijs volgen en 
een aantal uur per week bij De Tijd 
werken. Deze jonkies moeten kansen 
krijgen, perspectief krijgen, verant-
woordelijkheid leren nemen, het beste 
uit zichzelf halen en binnen De Tijd 
krijgen ze begeleiding. 


De Tijd in coronatijd 

“Ook al is de pannenkoek nog zo dun; hij heeft altijd twee kanten” 
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Harvey is niet alleen één van de be-
drijfsleiders; hij noemt zichzelf liever 
interne jobcoach. Hij is degene die de 
mensen begeleidt, structuur biedt, 
communiceert, stimuleert; hoe kan 
een persoon nog meer stappen ma-
ken. 

Het verlengde terras wordt iedere 
donderdag afgebouwd voor de markt 
en vrijdag weer opgebouwd. Volgend 
jaar willen ze het terras nog leuker 
maken met extra aankleding, zoals 
parasols en planten. Ze denken het 
risico te kunnen nemen om te investe-
ren: er is immers veel aanloop, zeker 
in de zomer met zoveel toeristen in en 
rond het dorp en met deze warme 
zomers. Belangrijk aandachtspunt is 
dat het binnen hun visie past; de in-
terne organisatie moet goed zijn wat 
betreft personeel en ruimte in de keu-
ken. Bovendien willen ze goede kwali-

teit blijven leveren. En niet onbelang-
rijk: ze willen niet inleveren op het 
contact met de klanten, zoals een 
warme welkomstgroet, een extra 
handje bij blinden- en slechtzienden, 
een bakkie en een brokkie voor de 
honden, etc.

En die fijne band voelen ze ook bij de 
Wolfhezenaren; ze zijn heel dankbaar 
voor alle steun en medeleven van de 
dorpelingen.


De komende tijd gaan ze door met het 
uitwerken van allerlei plannen. Dit na-
jaar horen we er meer van. En natuur-
lijk hopen ze ook dit jaar de kerst-
boom in te zingen met glühwein en 
chocolademelk: nu maar hopen dat 
corona geen roet in de glühwein gooit!


Marleen Hiltermann

De jonkies/tweeling/trots van de Tijd: Julia en Simon van Krugten
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MMeester Jaap is een begrip voor 
veel kinderen en jongeren in 
Wolfheze. Zo’n 13 jaar lang (hij 

weet het zelf niet precies) verzorgde 
hij de kleutergym van gymnastiekver-
eniging ODIO in de gymzaal bij de 
school in Wolfheze. Een uurtje gym-
men, klimmen, rennen en spelen voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar, onder des-
kundige leiding van Jaap, de afgelo-
pen jaren bijgestaan door zijn rechter-
hand Ester van Puijenbroek. Altijd 
even enthousiast en gedreven wisten 
zij de kinderen lekker te laten rennen, 
rollen, tot het plafond te laten klimmen 
en in de ringen te laten zwaaien, met 
als vaste afsluiter: 10 tellen in de 
Rimboe!


Eerder dit jaar heeft meester Jaap, die 
eigenlijk Jaap van Duuren heet, beslo-
ten om te stoppen met het geven van 
de gymlessen om zich volledig te 
kunnen bezighouden met zijn andere 
grote passie: stichting CHEF 


(Childcare Education Foundation). 
Deze in 2016 door Jaap opgerichte 
stichting heeft als doel om kinderen in 
ontwikkelingslanden (met name Gam-
bia) te ondersteunen, onder andere 
door het bouwen van scholen en het 
zorgen voor lesmateriaal. 


Maandagavond 6 juli gaf Jaap na ruim 
een decennium zijn laatste gymles in 
Wolfheze, een leuke les zoals altijd, 
afgesloten met drinken en een snoep-
je, en een heus ODIO-shirt voor de 
kinderen. Als afscheidscadeau kregen 
Jaap en Ester wat lekkers, een dona-
tie voor stichting CHEF en een door 
de kinderen gesigneerde bal. Gelukkig 
betekent dit afscheid niet het einde 
van de kleutergym in Wolfheze; juf 
Gea neemt na de zomervakantie het 
stokje over, en kan er nog jarenlang 
“10 tellen in de Rimboe” worden ge-
speeld. 


Linda Kaldenberg

Afscheid “meester Jaap”



34



35




DDe Protestantse Gemeente Ooster-
beek-Wolfheze organiseert door 
het jaar heen zowel in Oosterbeek 

als ook in Wolfheze verschillende activi-
teiten. Activiteiten die open staan voor 
iedereen die belangstelling heeft. 
Wilt u goed op de hoogte blijven van wat 
er allemaal in en vanuit de Protestantse 
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.


Nieuwe predikant
De laatste jaren was ds. Oebele van der 
Veen de predikant voor “Wolfheze”. Maar 
vanwege zijn pensioengerechtigde leeftijd 
heeft hij intussen afscheid genomen en is 
hij verhuisd naar Amersfoort.

Begin oktober komt ds. Irene Pluim uit 
Sittard naar onze gemeente en Wolfheze 
valt onder haar werkgebied.
U zult haar te zijner tijd zeker hier en daar 
gaan ontmoeten.


Afgelaste activiteiten
Vanwege de Corona-maatregelen is op dit 

moment nog niet duidelijk welke activitei-
ten in september weer gaan beginnen. 
Het gaat dan om de vaste activiteiten als:

• de bijbelkring in Het Schild, elke 2e vrij-

dagmiddag van de maand

• de koffie/theemiddag in Het Schild, elke 

vierde woensdag van de maand


Kerkdiensten 
Elke eerste zondag van de maand is er 
een kerkdienst in Het Schild van 19.00 tot 
20.00 uur.
Op 4 oktober met mevr. Mosterd als 
voorganger en op 1 november met drie 
voorgangers. Ds. Petra Doorn leidt de 
dienst, van ds. Irene Builtjes wordt af-
scheid genomen en ds. Irene Pluim wordt 
in deze dienst geïntroduceerd.
Daarnaast zijn er elke zondagmorgen 
kerkdiensten in de Vredebergkerk in Oos-
terbeek. Voor deze diensten moet ieder-
een zich vanwege de corona-maatregelen 
van te voren op geven via aanmelden-
dienst@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Deze diensten worden met beeld digitaal 
uitgezonden, kijk daarvoor op www.pkn-
oosterbeek-wolfheze.nl bij kerkdienst.

“Omzien naar elkaar” gaat door
Op creatieve manieren wordt vorm gege-
ven aan het omzien naar elkaar. Nu per-
soonlijke bezoek moeilijk is, wordt er via 
de telefoon, een praatje aan de deur, 
kaarten schrijven enz. naar mensen om-
gekeken. 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 contact op 
met dhr. Willem Merkens,

tel. 4821639
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VVorig jaar om deze tijd stond dit 
blad vol met Airborne 75 activi-
teiten en wat er in september 

1944 in Wolfheze gebeurde. Dit jaar 
vanwege de corona minimale aan-
dacht voor de herdenking dus nu hét 
moment voor een interview met Paul 
Hendriks, de specialist in gliders, oor-
logsverhalen én Kreidlers!


We spreken af in het Glider Museum, 
zijn levenswerk. Wat was dat enorm 
opgeknapt en vergroot! Verleden jaar, 
enkele weken voor de Airborne week, 
was er een nieuwe ingang, toiletten 
werden aangepast en de inrichting 
moest anders. In het voorjaar hadden 
40 dorpsgenoten er een grote 
schoonmaak gehouden, voorbereid 
en gecoördineerd door Paul. Dat was 
de aanzet voor het realiseren van een 
grotere expositieruimte voor zijn 
steeds groeiende verzameling van 
oorlogsresten gevonden in en om 
Wolfheze. 


Al op jonge leeftijd raakte Paul in 
aanraking met militaire voorwerpen 
die hij in de schuur van zijn vader 
vond. Dit in combinatie met hetgeen 
zijn vader vertelde over het bombar-
dement wekte zijn interesse in de 
geschiedenis van de Tweede We-
reldoorlog. Beginjaren ’70 legde hij 
samen met zijn broer de basis voor 
een verzameling, waarbij vooral de 
Geallieerde kant hun aandacht had. 
Na een aantal jaren waarin de ver-
zamelwoede afnam, pakte hij het be-
gin jaren ’90 weer op. De focus 
kwam nu vooral te liggen op de 
enorme aantallen zweefvliegtuigen 
die in september 1944 vanuit Enge-
land naar de landingsterreinen vlogen. 

Rond de eeuwwisseling werd hem 
gevraagd een deel van zijn verzame-
ling tentoon te stellen in Museum 
Vliegbasis Deelen. Toen in 2009 op 
"De Lindenhof" een grote schuur be-
schikbaar kwam, kon hij zijn wens van 
een eigen expositieruimte realiseren. 
Eerst een klein gedeelte van die 
schuur daarvoor gebruikt en de rest 
had hij nodig voor zijn werk als fiet-
senmaker. Daar kwam later ook repa-
ratie van Kreidlers en Flandria’s bij, 
wat nu de overhand heeft. 

Sinds 2003 heeft hij een Kreidler win-
kel bij zijn woning op de Heelsumse-
weg. 


Paul, onze gliderspecialist
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Tijdens ons interview is echtgenote 
Ester aangeschoven die zich ook 
enorm inzet voor het museum en Paul 
in zijn zoektochten vergezeld. In deze 
ruimte is altijd wel iets te doen! Elke 
woensdag middag iets te timmeren, 
verven of sjouwen. De vaste club is 
helaas wat kleiner geworden dus eni-
ge versterking is zeer welkom! Er 
komt ook een vrijwilliger binnen die al 
twee jaar bezig is met de reconstruc-
tie van de romp van een glider. Knap 
hoe alles in detail nagemaakt of her-
steld is! Met de aanschouw van de 
cockpit bij het binnenkomen is mijn 
beeld van een glider compleet. 


Voor Paul is ook het verhaal erom-
heen van belang. Hij is van mening 
dat Wolfheze meer in beeld zou moe-
ten zijn bij de slag om Arnhem in 
plaats van alleen de parachutisten op 
de Ginkelse Heide. 

Hoe belangrijk was de aanvoer van al 
het materiaal en hoe knap was de 
manier waarop! 

De door Ester gemaakte krans van 
1262 klaprozen, die staan voor alle 
glider-piloten van operatie Market 
Garden, zegt genoeg. 


Tijdens het bezoek is Paul de gids en 
weet zoveel te vertellen, leerzaam en 
interessant! Door de corona regels 
moet je nu vooraf reserveren, groepen 
zijn welkom op aanvraag. Het muse-
um is extra geopend in de herden-
kingsweek van 16 tot 20 september 
en op 26 en 27 september. 

Een echte aanrader in deze activitei-
ten-loze periode!

 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 Gea Slof


Op Oorlogspad met Maarten van Rossem 
Historicus en schrijver Maarten van Rossem is vanaf zondag 6 september te 
zien in een nieuwe tv-serie bij Omroep Gelderland. Hij neemt in de serie Op 
Oorlogspad met Maarten van Rossem de kijker mee langs de sporen die 
Operatie Market Garden in het landschap heeft achtergelaten.

Aan de hand van een oude landkaart legt Maarten uit op welke plaatsen er 
werd gevochten en waarom juist daar. Samen met een deskundige brengt hij 
de oorlogssporen aan het licht.


Het tv-programma Op Oorlogspad met Maarten van Rossem is vanaf zondag 
6 september wekelijks om 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland (daarna 
ieder uur herhaald). Aflevering online (terug)kijken? Dat kan vanaf 6 septem-
ber via Uitzending Gemist. Het boek ‘Allemaal de schuld van Montgomery’ 
van Maarten van Rossem wordt op 9 september gepubliceerd.


Ook bij Paul en Ester zijn eind augustus opname’s voor dit programma ge-
maakt!
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DDe boswachters van Arnhem ne-
men jullie graag mee om een 
kijkje te nemen op de Johanna-

hoeve. 

In het gebied hebben Gallowayrunde-
ren en de Konikpaarden plaats ge-
maakt voor de edelherten.

Niet alleen de edelherten in het gebied 
zijn bijzonder, ook het bosgebied zelf 
heeft veel geheimen. De boswachters 
vertellen over de laatste ontwikkelingen 
en leuke weetjes over het gebied en  
laten u een kijkje nemen in het werk 
waar zij dagelijks mee bezig zijn. 

Zaterdagochtend  
17 oktober om 10:30 uur  

verzamelen op  
camping Lindenhof 

Iedere grote en kleine wan-
delaar is van harte welkom! 

Wandeling met de boswachters op de Johannahoeve
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Welkom bij Thai Lanna Massage


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


Wij  hebben diverse soorten massages voor u zoals;

• Thaise Traditionele Massage /  Thaise olie ontspanning massage

• Thaise voetmassage / Nek/hoofd/schouder

• Thaise kruidenstempel / En bodyscrub


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


LET OP; BIJ ONS WORDEN GEEN EROTISCHE HANDELINGEN VERRICHT.

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


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


U kunt bij ons contant betalen en pinnen.

Tevens kunt u bij ons terecht voor een cadeaubon. 

Een leuk idee om iemand hiermee te verrassen.


Wolfhezerweg 110  6874AH Wolfheze Tel 0651049411 


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

Welkom bij Thai Lanna Massage

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

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



47

ZZoals u misschien al weet worden er 
dit najaar bomen verwijderd uit het 
bos op de Johannahoeve.  Bomen 

verwijderen roept vaak emoties op, dat 
snappen wij bij de gemeente ook. Daarom 
willen we graag uitleggen waarom wij dit 
doen. 


Het grootste deel van de Johannahoeve 
bestaat uit vlaktegewijs tegelijkertijd inge-
plant bos, bestaande uit één boomsoort. 
We noemen dit gelijkjarige monocultures. 
De meeste percelen zijn na de oorlog 
aangeplant en het betreft daarmee relatief 
jong bos. De soortenrijkdom aan kruiden, 
struiken, schimmels, insecten en vogels is 
daarmee relatief laag. Daarnaast zijn ge-
lijkjarige monocultures vatbaar voor ziek-
ten en aantastingen en gevoelig voor ex-
treme weersomstandigheden zoals storm 
en droogte. Het beheer van de bossen is 
erop gericht om meer diversiteit te bren-
gen in de structuur en soortenrijkdom van 
het bos. We streven naar een kruid-, 
struik- en bomenlaag. 


We doen dit door de bossen regelmatig te 
dunnen. Dunnen is het selectief verwijde-
ren van bomen zodat andere bomen, 
struiken en kruiden meer ruimte krijgen 
om te groeien. Bij het bevoordelen van de 
overblijvende bomen kiezen we voor een 
maximale variatie in boomsoorten. Tege-
lijkertijd proberen we meer licht op de 
bodem te krijgen zodat kruiden, struiken 
en jonge bomen de kans krijgen om te 
groeien. Zo proberen wij het bos lang-
zaam om te vormen naar een gemengd 
bos, een bos met veel verschillende soor-
ten. Dit is niet alleen goed voor de toe-
komst maar ook voor de biodiversiteit van 
de planten en dieren in het bos. 


Ongeveer eens in de 5 jaar wordt er een 
dunning uitgevoerd. Er zijn in het bos al-
leen maar dennen "geblest". We proberen 
hiermee meer loofbomen zoals lijsterbes 
en eiken in het gebied te krijgen. 

Er worden ook bomen weggehaald om 
"toekomstbomen" de ruimte te geven. 
Toekomstbomen zijn mooie opvallende 
bomen die de potentie hebben om nog 
mooier uit te groeien. Vaak zijn dit al gro-
tere loofbomen. Door de concurrenten 
van deze bomen weg te halen krijgt deze 
boom meer ruimte om verder te groeien.


Ik hoop dat het voor u duidelijker is ge-
worden waarom en hoe wij dit doen. We 
weten dat het er straks even heftig uitziet, 
maar er komt prachtig duurzamer bos 
voor terug met een hogere biodiversiteit. 
Indien u vragen heeft, kunt u altijd mailen 
naar nina.kreisler@arnhem.nl.

Ruim baan voor bomen op de Johannahoeve
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IIn september vorig jaar is herdacht 
dat 75 jaar geleden de Slag om Arn-
hem begon met het bombardement 

op Wolfheze en de daarop volgende 
grote luchtlandingen met Gliders en 
parachutisten.

Het Airborne Comité Wolfheze heeft 
toen van zaterdag 7 september t/m 
zondag 22 september veel verschil-
lende activiteiten aangeboden, waar-
bij stil werd gestaan bij de septem-
berdagen van 1944.

Eén van deze activiteiten was de 
Glidernatuurwandeling van dinsdag-
avond 10 september, die Dorpsbelang 
Wolfheze had uitgezet. Dit is een 
wandeling van 6 en ook 10 km lengte, 
die voert langs de nog steeds be-
staande velden waar de Gliders zijn 
geland. 


Door een grote groep wandelaars 
(waaronder onze burgemeester Agnes 
Schaap) werd die avond de route van 
6 km gelopen en op een paar plaat-
sen werd door deskundigen uitleg 
verschaft.

De beide routes zijn inmiddels op de 
site van Dorpsbelang Wolfheze gezet 
en je kunt ze vinden onder het kopje 
‘Wolfheze’ en dan ‘Wandelen en Fiet-
sen’.

Bij de rondwandeling van 6 km wor-
den 8 punten onderweg met een 
compacte tekst toegelicht en bij de 
route van 10 km zijn dat 12 punten. 

Het is een prachtige route en alleszins 
de moeite waard om deze een keer te 
lopen!

Na de start van de route op het 
Dorpsplein bij het Station is in beide 
routes het tweede punt dat daarna 
wordt toegelicht ‘De Duiker van Wolf-
heze’.

De redactie van de Wolfskreet vroeg 
mij om daar toch nog wat uitgebreider 
over te vertellen in deze rubriek, dan 
de 200 woorden die ik er aan heb ge-
wijd bij de Glidernatuurwandeling op 
de site van Dorpsbelang Wolfheze.

 

Aflevering 68: 
De Duiker van Wolfheze 

Door deze afleveringen mag onder-
hand wel bekend zijn, dat de Rhijn-
spoorweg tussen Amsterdam en Arn-
hem op 14 mei 1845 is geopend. 

Het is met name het laatste gedeelte 
van de bouw van deze lijn, tussen De 
Klomp en Arnhem, wat erg veel tijd 
heeft gekost. In het bijzonder bij Oos-
terbeek, waar een groot talud moet 
worden doorgraven om bij Arnhem te 
komen. 

De Duizendjarige Den vertelde 
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Bij dit graafwerk worden paarden voor 
het grondtransport gebruikt en meer-
dere paarden sneuvelen bij dit zware 
werk. Voor hen wordt een speciaal 
paardenkerkhof in Oosterbeek aange-
legd bij de schaapskooi (ongeveer op 
het huidige weiland ten zuiden van de 
Airborne-begraafplaats).

Hier bij Wolfheze daarentegen moet 
het spoor op een dijk worden aange-
legd. Een belangrijke eis voor de 
spoorwegen is namelijk dat de langs-
helling c.q. het stijgingspercentage 
niet te groot mag zijn, zodat de trein 
het hoogteverschil goed kan over-
bruggen. 

De spoordijk begint bij Wolfheze al 
een stuk voor De Buunderkamp en 
eindigt vlak voor Station Oosterbeek, 
waar de spoorlijn het talud induikt.


Bij de bouw zijn in het traject tussen 
Wolfheze en Oosterbeek drie duikers 
gepland, die uiteraard van te voren 
worden gebouwd, dus vóór de spoor-
dijk wordt opgeworpen. 

De duikers dienen voor de afvoer van 
het smeltwater van de daarboven of 
daaronder hoger gelegen gebieden. 
Als de ondergrond bevroren is kan het 
smeltwater niet in de grond dringen 
en zoekt het zijn weg naar de lager 
gelegen gebieden. Daar de spoordijk 
in zo’n lager gelegen gebied een dijk 
is kan het smeltwater daar niet weg. 
Het dreigt dan de spoordijk te onder-
mijnen, tenzij het via duikers kan 
doorstromen. Daarom zijn de duikers 
ook zorgvuldig op bepaalde plekken 
aangelegd. 


Deze ansichtkaart van de noordkant van de Duiker van Wolfheze met drie kinde-
ren is van een jaar of tien na de oorlog (poststempel 1958). De rand waarop zij 
zitten lijkt niet op de oorspronkelijke rand en ook niet op de hedendaagse gemet-
selde rand. Het lijkt wel of zij op een soort (tijdelijke) balk zitten. 
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Bij de Duiker van Wolfheze (de eerste 
duiker) is dat heel duidelijk te zien, 
deze ligt in een laagte. Het landschap 
ten noorden van de duiker loopt met 
een dal naar de duiker toe. 

De tweede duiker ligt iets voor het 
punt waar het fietspad naar de Bilder-
berglaan toebuigt. Deze duiker is af-
gesloten nadat er een gasleiding 
doorheen is gelegd.

De derde, kleinere duiker ligt in Oos-
terbeek ongeveer waar de Valkenbur-
glaan uitkomt op het punt waar de 
Nico Bovenweg overgaat in de Bil-
derberglaan, iets voorbij het spoor-
huisje.


17 september 1944 
Terwijl na de landingen de hoofd-
machten bezig waren op pad te gaan 
naar de verkeersbrug in Arnhem 
schuilden de dorpsbewoners nog in 
de bossen en onder de duiker van 
Wolfheze.

De duiker was voor een twintigtal 
Wolfhezenaren een schuilplaats na het 
bombardement tot… ze er door SS-
ers met pistolen en geweren werden 
uitgejaagd.


Eén van de belangrijkste (toevallige) 
tegenvallers voor Urquhart was de 
aanwezigheid van het Bataljon Krafft 
in de directe omgeving van de lan-
dingsterreinen.

Majoor Sepp Krafft had zijn hoofd-
kwartier van het SS-Panzergrenadier 
Ausbildungs- und Ersatz-Bataljon in 
het hooggelegen pension-landhuis 
Waldfrieden aan de rand van het Jo-
hannahoeve-gebied met uitzicht over 
de spoorlijn op Oosterbeek-Hoog. 


Dit is een gedeelte van 
de bouwtekening uit 
1843 met de maten 
van de ‘Duikers tus-
schen Ede en Arnhem’. 
Hieruit blijkt o.a. dat de 
duiker 53,80 meter 
lang is en 2,52 meter 
breed. De hoogte is 
niet af te leiden uit dit 
gedeelte van de wat 
onduidelijke kopie van 
de oude tekening, 
maar meting ter plekke 
levert een hoogte van 

1,73 meter op. Duidelijk is de locatie aangegeven van de Duiker van Wolfhe-
zen, namelijk op KM 84.751. Dat is op 84,751 kilometer van het nulpunt op het 
Centraal Station van Amsterdam.
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Zijn troepen bevonden zich aan de 
andere kant van de spoorlijn op Om-
mershof (de 4e compagnie), een min-
der inzetbare groep (herstellende) 
frontsoldaten in Arnhem en… de 2e 
compagnie (ca. 150 man) lag in Hotel 
Wolfheze.


Krafft had snel in de gaten dat het om 
de brug in Arnhem ging en omdat hij 
niet over een grote troepenmacht be-
schikte besloot hij de eerste opmars 
naar de brug zo veel mogelijk te ver-
tragen door een verdedigingslijn met 
als hoofdas de Wolfhezerweg (later de 
Sperrlinie Krafft genoemd). Hij ging 
snel met zijn staf naar Hotel Wolfheze 
om van dichtbij de operatie te kunnen 
leiden. 


De Sperrlinie liep tot aan de kruising 
Wolfhezerweg/Utrechtseweg en het 
gebied boven de duiker (het bos ach-
ter de zandafgraving) was het meest 
noordelijke gedeelte.

Daarom werden de schuilende Wolf-
hezenaren door de SS-ers van Krafft 
dus uit de duiker gejaagd.


De Britse verkenningseenheid (Re-
connaissance Squadron), moest na 
de landing bij Wolfheze een snelle, 
met jeeps uitgevoerde, rush onder-
nemen om de Rijnbrug in een verras-
singsaanval te bezetten. Die snelle 
route was de Johannahoeveweg ten 
noorden van de spoorlijn met als 
startpunt de Ossenschuur bij Station 
Wolfheze. 


Een kaart van na de oorlog waarop goed de zandafgraving is te zien met het bos 
daarachter waar de SS-ers zich hadden verschanst en het vuur openden op de 
jeeps met de  verkenners. 
Rechts bij de paard en wagen op de Johannahoeveweg is de noordelijke toe-
gang naar de Duiker van Wolfheze.
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Om 16.00 uur vertrokken de jeeps  
daar, maar werden al snel na hun ver-
trek bij de duiker door de zich daar 
verschanste SS-ers hevig onder vuur 
genomen, waarbij zes man direct 
werden gedood en één de volgende 
ochtend overleed.

De Britten deden verschillende aan-
valspogingen, doch om een uur of half 
zeven werd het bericht van het divi-
sie-hoofdkwartier ontvangen om niet 
meer aan te vallen.

Het Reconnaissance squadron trok 
zich terug en een eenheid van de Gli-
der Pilots nam de positie van het 
squadron over. 

Nog elk jaar worden hier in september 
een aantal poppy-kransen gelegd als 
eerbetoon aan de hier omgekomen 
mannen.


19 september 1944 
Bij de terugtocht van de Britten en 
ook Polen vanuit het gebied Johanna-
hoeve, vanaf dinsdagnamiddag 19 
september, kon een gedeelte van het 
lichtere materieel door de duiker rij-
den. 

Ook trok het materieel zich terug over 
de inderhaast vrijgemaakte schaaps-
drift (die iets verder richting het stati-
on is gelegen) en uiteraard de spoor-
wegovergang bij het station, terwijl de 
manschappen over de spoordijk 
klommen. Eenmaal aan de andere 
kant konden zij met hun jeeps en lich-
te kanonnen hun kameraden in de 
Wolfhezer- en Bilderbergbossen be-
reiken en hun weg vervolgen naar de 
‘veilige’ perimeter van Oosterbeek.


Zes van de zeven slachtoffers van de verrassingsaanval werden gewikkeld in 
een grijze legerdeken op maandag 18 september in de tuin van Duitsekamp-
weg 9 (betrokken door het 181e Veldhospitaal) begraven. Korporaal Mills knielt 
hier bij de juist gesloten kuil met de overleden Edmond. Een aalmoezenier hield 
een korte plechtigheid.
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Test 
Lange tijd werd beweerd dat het ge-
bruik van de duiker met jeeps een van 
de vele fabels was rondom de Slag 
om Arnhem.

In augustus 1994 is er een historisch 
onderzoek gedaan door de ‘Vereni-
ging Vrienden van het Airborne Muse-
um’ of het echt mogelijk is om met 
een jeep door de duiker te rijden, zo-
als dat bij het terugtrekken van de 4e 
Parachutistenbrigade e.a. op dinsdag 
19 september 1944 zou zijn gebeurd. 
Met enkele originele Airborne-jeeps is 
dat experiment toen uitgevoerd. Ze 
konden inderdaad door de duiker rij-
den zonder aan alle kanten gedeukt 

aan de andere zijde van de spoorlijn 
aan te komen!


Kabels 
Voorjaar 2000 zijn er een vijftal glas-
vezelkabels in een mantelbuis door de 
duiker aangebracht, de wand bewerkt 
zodat er geen zand meer door kwam 
en daarna is de bestrating in de dui-
ker opnieuw gelegd. Hierbij zijn toen 
in eerste instantie echter niet de origi-
nele klinkers aangebracht en boven-
dien niet in het originele verband. 
Door toedoen van de toenmalige ge-
meente-archivaris Geert Maassen is 
de bestrating door de aannemer weer 
in originele staat teruggebracht.


Een foto van de Duiker van Wolfheze (noordkant) van kort na de oorlog met de 
nog heel duidelijk zichtbare aanslagen van kogels op de muur. Later is dit ge-
deelte gerestaureerd en is de eveneens gehavende natuurstenen rand boven-
op vervangen door een rand met gemetselde stenen. 
Het Glidermuseum Wolfheze van Paul Hendriks heeft een stuk van deze origi-
nele rand in zijn collectie.
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