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• Winterpret in Wolfheze

• Bewoners in aktie

• En nog veel meer…
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WWat een mooie plaatjes van 
onze omgeving heeft de 
sneeuwperiode opgele-

verd! Fijn dat zovelen, net als wij, 
ervan genoten hebben. En als je 
dan toch buiten bent, word je cre-
atief om met natuurlijke materialen 
iets achter te laten…

Nog nooit zijn er zoveel bouwwer-
ken in de natuur aangetroffen, zien 
we meer burenhulp en komen er 
originele initiatieven van de grond. 
Een positieve vibe van de corona-
tijd. 


Het zuidelijk deel van onze 
hoofdweg is mooi geworden, de 
komende maanden het tweede 
deel. 

Veel passanten genieten van een 
stop op het Dorpsplein wat Wolf-
heze levendig maakt. 

We kunnen weer groenten kopen 
in het dorp, tóch feest op en 
rondom Koningsdag, een nieuw 
hoofd van de school, bewoners 
Wolfsheide actief in natuurbeheer 
en die van de Balijeweg in aktie.


We wensen u veel leesplezier!


De redactie

Beste Wolfhezenaren, 

Colofon 

Wolfskreet is een gratis blad voor en door inwoners van             

Wolfheze, de Buunderkamp en het Hazeleger. Woont u buiten

Wolfheze, wordt deze voor € 12,50 per jaar toegestuurd.


Uitgave maart 2021


Vormgeving

Peter Jasperse


Vaste medewerker

Ulbe Anema (De Duizendjarige Den)


Volgend nummer

Verschijnt rond 14 juni 2021

Inleveren kopij vóór 15 mei 2021 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 660 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

Tjerk Notten Johan Stratiuslaan 5

06-2331 0187
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TTijdens de digitale raadsontmoe-
ting op 3 februari over de voort-
gang van de plannen voor de 

ondertunneling van de spoorweg-
overgang, heeft Dorpsbelang gepleit 
voor het breder informeren en betrek-
ken van de inwoners van Wolfheze. 
De huidige vorm, waarin een select 
aantal personen en organisaties wordt 
betrokken is wat het bestuur betreft te 
minimaal.


Tijdens de raadsontmoeting werd een 
voorlopig ontwerp gepresenteerd. 
Uitgangspunt is een ondertunneling, 
vrijwel op dezelfde plaats als waar nu 
de spoorwegovergang is. In het ont-
werp zijn er nog een aantal dilem-
ma's, met name als het gaat om het 
overbruggen van het hoogteverschil 
tussen tunnelbak en maaiveld voor 
fietsers en voetgangers.


In de afgelopen periode is een aantal 
malen overleg gevoerd met een aantal 
personen uit het dorp, waaronder een 
bestuurslid van Dorpsbelang Wolfhe-
ze en vertegenwoordigers van de Ad-
viesgroep Verkeer Wolfheze (AVW), de 
Beatrixschool en Het Schild.


Tijdens de raadsontmoeting pleitte 
bestuurslid Frans van Daal van 
Dorpsbelang voor het meer en beter 
betrekken van de inwoners: "Het dorp 
heeft al tijden niets meer vernomen 
over de voortgang en het ontwerp. 
Bespreken met een selecte groep is 
veel te beperkt. Er worden inzichten 
en standpunten gevraagd die breed 
aan het dorp voorgelegd moeten wor-
den. 

Dat kan niet door de mening van een 
paar personen als uitgangspunt te 
nemen, ook al zeggen zij namens een 
(flink) deel van het dorp te spreken."  
Dorpsbelang Wolfheze staat voor een 
veilige en duurzame oplossing en ver-
vult de rol van procesbewaker, niet die 
van het verkondigen van de mening 
van de inwoner. Die eenduidige me-
ning is er namelijk niet. 


De vraag werd gesteld hoe dat dan 
moest in deze tijden van corona waar-
in het houden van een informatie- of 
discussiebijeenkomst in het dorp niet 
kan. "Deze raadsontmoeting laat zien 
dat je prima een online bijeenkomst 
kunt organiseren, ook met veel deel-
nemers. Een voorzitter kan zo'n bij-
eenkomst prima in goede banen lei-
den, dat blijkt ook hier", aldus Frans 
van Daal.


Dorpsbelang pleit voor breder  
betrekken dorp bij ondertunne-
ling

Ondertunneling
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Vanuit de raad werd nog aangevuld 
dat het van belang is om daarin dui-
delijk te zijn in de opzet en verwach-
tingen. "Wees duidelijk in de status 
van zo'n bijeenkomst, anders raken 
mensen teleurgesteld. Als zij denken 
mee te kunnen beslissen maar dat 
kan niet, dan raken zij gefrustreerd."


Het pleidooi was niet aan dovemans-
oren gericht. Alle raadsleden onder-
streepten de noodzaak voor goede 
communicatie. Wethouder Marinka 
Mulder zegde toe in overleg te 
gaan met Dorpsbelang en AVW 
om  te bepreken hoe het dorp 
meer en beter betrokken kan 
worden. Bij de sluiting van de 
redactietermijn voor de Wolfs-
kreet was de datum van dat 
overleg nog niet bekend.


In navolging van de Oranjevere-
niging Wolfheze houdt Dorps-
belang Wolfheze op don-
derdag 15 april een onli-
ne Algemene Ledenver-
gadering. Daarin worden 
niet alleen de stukken 
jaarstukken over 2020, maar ook die 
van 2019 besproken. Door de afge-
kondigde lockdown in maart 2020 is 
de jaarvergadering, die in april vorig 
jaar in de feesttent van de Oranjever-
eniging gehouden zou worden, niet 
doorgegaan. Nogmaals een jaarver-
gadering schrappen vindt het bestuur 
niet wenselijk.


Wie de vergadering bij wil wonen kan 
zich aanmelden door een e-mail te 
sturen naar info@dorpsbelangwolfhe-
ze.nl. De jaarstukken worden dan toe-
gezonden en tevens de link om de 
vergadering bij te kunnen wonen. 

Het bestuur realiseert zich dat een 
online vergadering voor sommigen 
lastig kan zijn, maar ziet geen moge-
lijkheid om fysiek een bijeenkomst te 
houden.

Door de huidige maatregelen is het 
voor het bestuur lastig een concreet 
jaarplan te presenteren, zeker als het 
gaat om bevordering van onderling 
contact en sociale samenhang. We 
hopen dat de zomer weer mogelijkhe-
den biedt om elkaar echt te ontmoe-
ten. 


Tijdens de jaarvergadering komt ook 
de bestuurssamenstelling aan bod. 
Julia Donkers neemt afscheid als be-
stuurslid. We gaan dan ook op zoek 
naar een nieuw bestuurslid. 

Volgens de statuten van de vereniging 
kan elk lid een voordracht doen voor 
een nieuw bestuurslid. Als u iemand 
wilt voordragen, stuur de voordracht 
dan, vergezeld van minimaal vijf hand-
tekeningen van leden, voor maandag 
5 april aanstaande naar: Dorpsbelang 
Wolfheze, Lawijckerhof 18, 6874 AT 
Wolfheze


Digitale jaarvergadering  
Dorpsbelang op 15 april
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Jan van Oort en Helga Stellingwerf 
met mooist kerstversierde huis 
Nieuwjaarsdag 2021 toog de jury van 
het mooist kerstversierde huis naar 
de winnaar. Ze troffen een gesloten 
deur aan, maar lieten de waardebon 
van tuincentrum Davidse achter. 
Juryleden Herry Kelderman (kerst-
boomcommissie) en Siny van der 
Veen (voorzitter Dorpsbelang Wolfhe-
ze) waren eenduidig in hun oordeel. 
Het huis van Jan van Oort en Helga 
Stellingwerf aan de Duitsekampweg 
verdiende de eerste prijs.


De oproep van Dorpsbelang om dit 
jaar extra aandacht te geven aan de 
buitenkerstversiering is niet aan do-
vemansoren gericht geweest. Wie het 
dorp in de dagen rond kerst heeft 
doorkruist kon zien dat op heel veel 
plaatsen was uitgepakt. Van Hazele-
ger tot de A50 en van Wolfsheide tot 
Buunderkamp. Ondanks corona heb-
ben zo toch heel veel mensen van wat 
extra lichtjes mogen genieten.


Bij de jurering speelde zichtbaarheid 
vanaf de straat een belangrijke rol. De 
oproep was er immers op gericht om 
iedereen extra te kunnen laten genie-
ten van het kerstgevoel. Er waren drie 
kanshebbers op de eerste prijs: Duit-
sekampweg 34, Lawijckerhof 24 en 
Wolfhezerweg 95. Heelsumseweg 44 
verdiende een eervolle vermelding.


Er zijn al veel reacties binnengekomen 
om hier een jaarlijkse traditie van te 
maken.


Oproep betaling lidmaatschapsbij-
drage Dorpsbelang 
De penningmeester doet een beroep 
op de leden om de lidmaatschapsbij-
drage 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 2021" en uw naam, 
adres en liefst ook e-mailadres.


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

NL22 ABNA 0515 4467 18 t.n.v. Vere-
niging Dorpsbelang Wolfheze e.o. 

onder vermelding van "nieuw lid 
2021" en uw naam, adres en liefst ook 
e-mailadres. U bent dan direct lid tot 
wederopzegging.
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KKent u dat gevoel: onzichtbaar 
zijn voor je omgeving, niemand 
die je hoort of ziet? Midden in 

zo’n coronadip vroeg de redactie van 
de Wolfskreet mij een artikeltje te 
schrijven over de goede dingen die 
corona ons heeft opgeleverd en wat 
“Wolfheze Helpt” daaraan heeft bijge-
dragen. 

De eerste weken reageerden mensen 
positief op het initiatief van het hulp-
netwerk en kon hulp snel geregeld 
worden maar het was snel stil geval-
len. Dus tja, zoveel positiefs leek er 
niet te melden…

Ten einde raad legde ik de vraag voor 
aan andere bewoners. Dankzij al hun 
reacties kon dit verslag geschreven 
worden. De oproepen van “Wolfheze 
Helpt” bleken wel degelijk te zijn ge-
hoord. Bijvoorbeeld door de vrouw die 
zich aangespoord voelde een oude 
buur mee te nemen op haar wekelijk-
se boodschappenronde met koffie 
toe. Ook na corona willen de dames 
daarmee doorgaan.


De positieve kanten konden door 
niemand snel opgesomd worden. “Ik 
kon er gelukkig even over nadenken 
want in eerste instantie zou mijn ant-
woord zijn dat het mij niet veel heeft 
gebracht”.

Er kwamen warme verhalen los. Over 
gezinnen die naar elkaar toe zijn ge-
groeid, over vertrouwen en waarde-
ring van werkgevers, het kunnen ge-
nieten van de ‘kleine’ dingen, her-
waarderen van vrijheden die je nu mist 
en ontdekken dat het leven zoveel 
beter is zonder overconsumptie en 
gevlieg van hot naar her om maar 
niets te missen. De geruststellende 
gedachte dat er mensen zijn waar je 

altijd aan mag kloppen en dankbaar-
heid voor lieve blijken van aandacht.

Die positieve herwaardering ligt in-
middels wel onder een zware deken 
van vermoeidheid.  Creatief denken in 
mogelijkheden wordt daardoor steeds 
meer overschaduwd door denken in 
beperkingen. In stressvolle tijden 
worden de negatieve én de positieve 
kanten van mensen uitvergroot, wor-
den relaties hechter of vervreemden 
we juist van elkaar. Leven in onze ei-
gen bubbel op afstand van de ander, 
wat betekent dat voor burenhulp?


De thuiswerkers met jonge kinde-
ren. 
De combinatie werk en thuisonderwijs 
wordt door elke ouder zwaar gevon-
den, maar er is ook veel dankbaarheid 
voor de tijd die samen doorgebracht 
wordt, en je kinderen op een andere 
manier leren kennen.

“De ervaring om mijn kinderen mee te 
maken hoe zij met leren (huiswerk) en 
frustratie omgaan”. “Het heeft mij ver-
sterkt in mijn relatie met mijn man en 
kinderen. 

Ik vond het een cadeautje om een 
tijdje de ontwikkeling van mijn kinde-
ren te volgen. Ik heb reuze waardering 
gekregen voor onze onderwijzers en 
wat zij allemaal doen om onze kinde-
ren iets bij te brengen. Als ouder van 
twee kinderen op de basisschool, was 
het pittig om ze opeens thuis te heb-
ben maar ook heel gezellig”.


Wolfheze Helpt … een beetje 
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“Er was meer tijd om lekker te koken, 
lokaal te shoppen en meer in de eigen 
moestuin te werken. Dat blijf ik doen”. 

Over de combinatie lesgeven en wer-
ken: “Eh ja, dat was echt een drama. 
Het gevoel dat er aan alle kanten aan 
je getrokken wordt; de kinderen heb-
ben aandacht nodig, ik was complexe 
wetenschappelijke discussies aan het 
voeren met mijn collega’s terwijl ik 
tegelijkertijd met vouwblaadjes bezig 
was met mijn dochter en rijmwoorden 
verzon met mijn zoon, dat is gewoon 
niet te doen”. 

En over de relatie met de werkgever:

“Mijn bedrijf ziet nu ook in dat (deels) 
thuiswerken echt prima gaat, en dat 
dat waarschijnlijk ‘normaal’ wordt”.

“Ik kreeg vanuit mijn werk het ver-
trouwen dat ik zelf mijn tijd mag inde-
len en dat ik niet gecontroleerd wordt 
maar juist met regelmaat waardering 
krijg”.


De senioren. 
Tijdens de eerste week van de lock-
down zat half Nederland te wachten 
op hulpverzoeken van zielige oudjes 
die boodschappen nodig hadden. Dat 
bleek een misvatting. Ouderen waren 
veel te gehecht aan hun zelfstandig-
heid.

Wel hoorde ik veel dankbaarheid voor 
alle aandacht die ouderen in het begin 
ontvingen. Die aandacht is inmiddels 
weggeëbd en ook daar was begrip 
voor. Eén bewoonster zei te hebben 
genoten van de rust dit jaar, maar 
merkt op dat het nu wel érg rustig is 
geworden. Men lijkt goed in staat ge-
weest de tijd zinvol in te vullen maar 
zonder uitzondering snakt iedereen 
naar meer vrijheid, afwisseling en on-
bezorgd sociaal contact. “Terrasjes 
open!”


Alleenstaanden.
Tijdens de eerste lockdown grapten 
we dat er voor ons alleenstaanden 
niet veel veranderd was aangezien we 
toch al gewend zijn aan alleen zijn. 
Dat blijkt nu een nadeel omdat de 
omgeving er niet bij bij stil staat dat 
alleen wonen voor zelfstandige types 
nu echt anders is. Het voelt onwezen-
lijk om maanden te moeten leven 
zonder menselijke aanraking, weken 
zonder vraag hoe het met je gaat en 
dagen zonder gesprek. Een jonge 
vrouw met een uitgebreide vrienden-
kring die op coronagebied bergen 
verzet komt iedere avond thuis in de 
stilte van een leeg huis.  
Van verschillende kanten kreeg ik het 
verzoek om de noodzaak van aan-
dacht voor elkaar weer onder de aan-
dacht te brengen. Bij deze!


Over burenhulp. 
“In het begin werd ik wat kribbig over 
de vele, in mijn beleving bemoeizuch-
tige acties. Dat was mede omdat ik 
omringd ben door heel kranige oudere 
dames die hun leven op hun manier 
doorgezet hebben. Ik heb wel met re-
gelmaat hulp aangeboden maar na 
een tijd is dat naar een normaal level 
gegaan. Maar ik merk wel in de Wolf-
hezer app dat als je hulp vraagt er ook 
altijd hulp komt - en dat is hartver-
warmend”.

Je hoeft niet altijd iemand te zien om 
toch iets voor een ander te doen”.

“Burenhulp is een mooi initiatief 
waarbij je ziet dat niet iedereen zich 
zo makkelijk aanpast, maar met een 
beetje hulp komen we samen wel ver-
der. Het geeft voldoening dat je ie-
mand kan helpen maar het maakt het 
ook makkelijker om een keer iemand 
om hulp te vragen”. 
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“Ik weet niet of ik nieuwe dingen heb 
geleerd, het is meer een bevestiging 
van het oeroude belang ervan.

De burenrelatie is er een van nabijheid 
als het nodig is en van respectvolle 
distantie omwille van de duurzaam-
heid. Deze manoeuvres zijn niet sim-
pel. Mooi om te zien hoeveel mensen 
dit besef weer hebben gevoeld. Ik heb 
het geluk dat dit in mijn buurtje al ja-
ren  bestaat.

Elke straat kan daarin heel authen-
thiek zijn en je maakt zelf het verschil. 
Ik denk dat er genoeg door jullie aan-
gekaard en ondernomen is, compli-
ment .


Genieten van de kleine dingen. 
De rust om niet van alles te moeten 
werd door veel bewoners als positief 
ervaren.

“Eerlijk gezegd heb ik stiekem ook 
wel genoten van het terugschroeven 
van allerlei dingen. Het komt mij soms 
ook goed uit. Vliegen kan ik 
niet met mijn gevoel voor 
milieu verenigen maar nu 
werd die keuze voor mij 
gemaakt, heerlijk. Ik 
hoop dat mensen iets 
van deze fase over-
houden dus minder 
consumeren en min-
der heftige gebeurte-
nissen en events no-
dig denken te heb-
ben. Maar zodra de 
sauna weer open 
gaat ben ik de eer-
ste die weer gaat. 
Dat heb ik wel heel 
erg gemist….”


“Deze periode 
heeft mij doen in-
zien hoe fijn het is 

om veel mensen om je heen te heb-
ben, vrijheid te ervaren en de dingen 
te kunnen doen die  je leuk vindt. 
Door deze coronaperiode ben ik er 
achter gekomen hoeveel dingen we 
zo gemakkelijk als vanzelfsprekend 
beschouwen. Je komt er pas achter 
wat een gemis het is als het even niet 
meer kan. Ik ben juist de kleine dingen 
meer gaan waarderen”.


Dankbaarheid. 
Dit woord werd opvallend vaak ge-
bruikt. “Ik merk dat ik zelf dankbaar-
der ben voor contactmomenten en ik 
merk dat anderen het ook meer waar-
deren. Waardering en dankbaarheid 
zijn dus de belangrijkste lessen die ik 
heb geleerd”


Ellen Ninaber.
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WWolfheze is bedekt onder een 
dik pak sneeuw. Buiten is het 
een winterwonderland en 

binnen brandt de kachel. We wachten 
gespannen af of de 3e coronagolf ook 
daadwerkelijk gaat komen. Konings-
dag lijkt verder weg dan ooit. Toch 
hebben we in januari de traditionele 
Jaarvergadering gehouden en zijn we 
druk bezig met een coronaproof 
Oranjeprogramma. 


De jaarvergadering 
Natuurlijk geen bijeenkomst bij 
Wodanseck. Het was een soepele on-
line vergadering, die aan het einde 
zelfs benoemd werd als een ‘gezellige 
avond’ en inderdaad dat was het! Na 
11 maanden corona-maatregelen zijn 
we blijkbaar al behoorlijk gedigitali-
seerd, we kunnen het zelfs online ‘ge-
zellig’ maken. Het gaat te ver om hier 
een uitgebreid verslag te doen van de 
vergadering. Dat verslag kan iedereen 
nalezen op onze website. 


Het programma 2021 
Traditioneel wordt een eerste opzet 
van het Oranjeprogramma gepresen-
teerd op de Jaarvergadering. Iedereen 
is het er over eens dat een gewoon 
programma dit jaar niet realistisch is. 
De inspanningen van het bestuur om 
toch met een alternatief programma 
te komen, hoe beperkt ook, wordt dan 
ook positief ontvangen. Tijdens de 
vergadering worden er nog ideeën 
geopperd. Samen met een extra be-
stuursvergadering op 8 februari heeft 
dat geresulteerd in een mooi pro-
gramma. De details gaat u lezen in de 
Herault en het programmaboekje.

• De aftrap op zaterdag 24 april
met De grote – online – Wolfheze 
pub-quiz.

• Dinsdag 27 april Koningsdag
Rondtocht, het hijsen van de vlag, 
koffie met ‘Heel Wolfheze bakt’- 
gebak moment.
Het middagprogramma zal groten-
deels verspreid door het dorp 
plaatsvinden met matjesmarkt, 
puzzelspeurtocht voor het gezin, 
Wolfheze kleurt oranje en schiet-
tent.

Het realiseren van dit alles hangt 
natuurlijk af van de dan geldende 
maatregelen. Het bestuur heeft 
nauw overleg met de gemeente, 
maar ondanks dat zij, net als wij, 
niet in de toekomst kunnen kijken 
hebben we er vertrouwen in.

• 1 tot 5 mei Kinderbouwdorp
Het bestuur doet zijn uiterste best 
om dit jaar wel het kinderbouwdorp 
door te laten gaan. Wat mogelijk is 
zal natuurlijk erg afhangen van de 
dan geldende maatregelen. We zijn 
plannen aan het maken om het 
bouwdorp coronaproof te organise-
ren. Dat betekent in elk geval dat er 
geen volwassenen op het bouwter-
rein mogen komen en dat we ook 
de zaaghoek coronaproof inrichten. 

Beste Wolfhezenaren,
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Ook het traditionele vreugdevuur 
aan het eind van het bouwdorp zal 
waarschijnlijk niet kunnen omdat 
het bijna niet mogelijk is dan de 
maatregelen goed na te leven. We 
zijn in overleg met de gemeente 
aan het zoeken naar hoe we een 
veilig, maar ook leuk, het bouwdorp 
kunnen organiseren. 

• 4 mei dodenherdenking

Natuurlijk zorgen we er voor dat we 
ook in 2021 aandacht hebben voor 
de slachtoffers van oorlog en ver-
volging. Specifiek in Wolfheze de 
slachtoffers van het bombarde-
ment. Hoe deze herdenking zal zijn 
is erg afhankelijk van de maatrege-
len. We streven naar een traditione-
le herdenking waar iedereen wel-
kom is. Zo niet dan zal het net zoals 
2020 een herdenking in besloten 
kring worden.


De contributie 
Dit jaar geen groot feest met bijbeho-
rende baromzet. Die omzet gaf ons 
altijd iets extra financiële armslag. Dat 
betekent dat we als vereniging de bij-
drage van de leden echt nodig heb-
ben om de kosten die we maken te 
dekken. Hierbij dan ook het verzoek 
aan alle leden om de contributie 
(8 euro per adres, senioren desge-
wenst 4 euro) over te maken naar:

NL 47 RABO 0355 0092 18, 

graag met vermelding van uw naam 
en adres. Vanwege Corona is het pret-
tig voor de contributie ophaler dat dit 
jaar zoveel mogelijk leden de contri-
butie overmaken. (Dit jaar hebben de 
contributie ophalers ook een pinau-
tomaat bij zich en u hoeft dus geen 
contanten in huis te hebben. Wel zo 
praktisch.)


Voor het overmaken kan je ook bij-
gaande QR code scannen met je tele-
foon. (Tip: gebruik de scanoptie van je 
telefoon, niet van je betaalapp).


Al met al veel plannen en ideeën voor 
de komende Koningsweek, waarvan 
we hopen de meeste te kunnen uit-
voeren. Heb je nog tips of suggesties; 
deze zijn altijd van harte welkom via 
info@oranjeverenigingwolfheze.nl 
Blijf via onze website, de Wolfskreet,  
de Heraut en Facebook op de hoogte 
van de ontwikkelingen van Konings-
dag in relatie tot de coronamaatrege-
len.


Namens het Bestuur van de Oranje-
vereniging Wolfheze


Servi Orbons
Voorzitter
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IIn de vorige Wolfskreet stond een 
bericht over het bouwplan van een 
appartementencomplex aan de Ba-

lijeweg. Wij, omwonenden, geven 
graag via deze ingezonden brief een 
reactie op het bouwplan.


Waar gaat het om? 
Er ligt een initiatief 
voor de bouw van 
een appartementen-
complex met 15 wo-
ningen en ca 30 on-
dergrondse parkeer-
plaatsen op een per-
ceel aan de Balijeweg. 
De bestemmingen van 
dit perceel zijn ‘Wo-
nen met de specifieke 
aanduiding 1 woning’ 
en ‘Tuin’. Het bouw-
plan is qua hoogte, 
bebouwd oppervlak, het on-
dergronds parkeren, het aantal wo-
ningen en bouwen binnen de be-
stemming ‘Tuin’ in strijd met de regels 
van het ‘Bestemmingsplan Wolfheze 
2017’. Voor het bouwplan is een be-
stemmingsplanwijziging noodzakelijk.

Wat de Balijeweg kenmerkt, is de 
lommerrijke omgeving, met vrijstaan-
de woningen op grote percelen, een 
laan met brede groene bermen, gren-
zend aan het Natura2000-gebied. De 
Balijeweg is als overgangsgebied naar 
de bosrijke omgeving beeldbepalend 
voor Wolfheze.

De vraag is of een gebouw met een 
volume van meer dan 10.000 m³ past 
binnen het karakteristieke beeld van 
de Balijeweg, terwijl het bestem-
mingsplan juist spreekt van behoud 
van de bestaande bebouwing.


Proces van een particulier initiatief 
(initiatiefnemer – gemeente – om-
wonenden)
De initiatiefnemer is al zeker sinds no-
vember 2019 in onderhandeling met 
de gemeente om een bouwplan aan 
de Balijeweg te ontwikkelen. De ge-
meente heeft het bouwplan al vijf keer 

laten beoordelen door de Com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit en de 

initiatiefnemer ge-
adviseerd. 

Wij vernamen 
via-via van het 
bouwplan. Toen 
wij navraag de-
den bij de ge-
meente kregen 
wij te horen dat 
het nog te vroeg 
was om bewoners 
te informeren, ter-

wijl initi- atiefnemer aangaf dat 
het bouwplan door de gemeente 

was goedgekeurd. Dit heeft voor 
veel verwarring gezorgd en gebrek 

aan adequate informatievoorziening.

De tijd die de gemeente hanteert voor 
de intakefase van een particulier initi-
atief is maximaal 8 weken waarbij be-
langhebbenden in een zo vroeg mo-
gelijk stadium moeten worden betrok-
ken (‘Methodiek Projectmanagement 
RO-projecten 2012’). In dit geval heeft 
de intake ruim een jaar geduurd en 
zijn wij niet betrokken.

Binnen de gemeente Renkum zijn 
meer bouwinitiatieven bekend waarbij 
de werkwijze niet duidelijk was, (te) 
lang duurde, er geen draagvlak werd 
gecreëerd, onomkeerbare besluiten 
werden genomen. Mede hierom is er 
vorig jaar door de Rekenkamercom-
missie een onderzoek gestart naar 

Omwonenden tegen plannen voor bouw appartementen Balijeweg

Ingezonden brief
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hoe bepaalde bouwprojecten tot 
stand zijn gekomen. Onlangs zijn de 
uitkomsten van het ‘Onderzoeksrap-
port Rekenkamercommissie Ruimte in 
Participatie’ gepresenteerd en 
besproken in de gemeenteraad. De 
uitkomsten van dit onderzoek met de 
daarbij behorende aanbevelingen ko-
men geheel overeen met onze erva-
ringen.


Waarom zijn omwonenden tegen? 
Wij zijn tegen een bestemmingsplan-
wijziging voor het betreffende perceel 
aan de Balijeweg. 

Wij vragen ons af, waarom juist hier 
een appartementencomplex terwijl er 
geschiktere locaties te vinden zijn in 
Wolfheze die in aanmerking komen 
voor grootschalige  woonvormen? Dit 
bouwplan doet afbreuk aan het karak-
teristieke beeld van de Balijeweg en 
zorgt, door de toename van het aantal 
verkeersbewegingen, voor onveilige 
situaties voor wandelaars en is scha-
delijk voor flora en fauna. Waarom zou 
de gemeente een bestemmingsplan 
wijzigen ten behoeve van een appar-
tementencomplex met zo’n grote im-
pact op de directe leefomgeving? 
Dergelijke wijzigingen van het be-
stemmingsplan scheppen een prece-
dent om op nog meer percelen grote 
gebouwen te realiseren, met als ge-
volg een onomkeerbare situatie. Dit 
speelt nu op de Balijeweg, maar het 
zou iedere bewoner van Wolfheze 
kunnen overkomen.


Zijn er alternatieven? 
Neem bijvoorbeeld het project voor 
de bouw van acht woningen op de 
locatie van De Burcht en Open Hof 
Kerk. Hier heeft de gemeente er voor 
gezorgd dat, ondanks de verandering 
van de bestemming van ‘Maatschap-
pelijke Doeleinden’ naar ‘Wonen’, het 

volume van de acht woningen netjes 
binnen het bestaande volume van de 
huidige bebouwing blijft en de Open 
Hof Kerk zijn oorspronkelijke aanzicht 
behoudt.

De vastgoedbeheerder van Pro Per-
sona heeft ons verteld dat er bouw-
mogelijkheden zijn op het terrein van 
Pro Persona. Op het terrein staan wo-
ningen en monumentale gebouwen 
leeg in een parkachtige omgeving. 
Deze gebouwen kunnen worden ver-
bouwd tot woningen voor zorgbehoe-
venden, jongeren, alleenstaande star-
ters of ouderen uit Wolfheze die klei-
ner willen gaan wonen. In een gesprek 
met de directeur Vastgoedbeheer van 
Pro Persona blijkt dat zij bezig zijn 
met een inventarisatie van vastgoed 
en gronden voor toekomstige bouw-
ontwikkelingen.


Ons lijkt een goede inventarisatie van 
de bestaande woningvoorraad en ge-
schikte nieuwbouwlocaties wenselijk 
om op basis van de Nota Wonen 2019 
te komen tot een ruimtelijk plan voor 
het huisvestingsprogramma welke 
toekomstbestendig en duurzaam is en 
wordt ondersteund door de bewoners 
van de gemeente Renkum.

Wij denken graag mee over de bouw-
ontwikkelingen in onze gemeente. 
Met de komst van de Omgevingswet, 
en daarmee de Omgevingsvisie, ho-
pen wij met de gemeente te kunnen 
participeren met de zoektocht naar 
geschikte bouwlocaties.


Namens de omwonenden:

Coby Adema, Marieke Bouwman, 
Niekjan van Dam, Wouter Duijns, 
Henk van Ede, Frerik van Houten, 
Luuk Murray, Rob Rehorst, 
Marieke van Schaik, 
Godelaine Simonetti en Hinne Talens.
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Ondersteuning bij fysieke 
klachten, spanningsklachten en

persoonlijke ontwikkeling

PRAKTIJK VOOR

COMPLEMENTAIRE GENEESWIJZEN

Vanuit holistische visie en
complementaire behandelmethoden 

wordt bij Stem Jezelf jouw zelf-genezend 
vermogen geactiveerd. Jouw weg

naar een gezond en vitaal leven!

Zowel
individuele 
begeleiding
als groeps-

activiteiten
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Een gesloten school maakt Wolfheze 
veel stiller. Gelukkig konden tijdens de 
lockdown kinderen twee keer per 
week samen buiten sporten op het 
sportveld langs de spoorlijn. En daar 
hoort lekker veel geluid bij. 


Enthousiaste kinderstemmen klinken 
maandagmiddag op het geasfalteerde 
basketbalpleintje tussen de Van Mes-
dagweg en het spoor. Kinderen zijn 
blij om hun schoolmaatjes weer te 
zien. Ze praten elkaar bij over hun 
nieuwe fiets of nieuwe jas. Ze ontla-
den even na een ochtend stilzitten 
voor het thuisonderwijs. 


Vijftien kinderen zijn vandaag op het 
‘pleinspelen’ afgekomen van het 
Sport- en Beweegteam van gemeente 
Renkum. Andere weken kwamen er 
zelfs vijftig kinderen op het spelen af. 
Sinds het begin van de lockdown 
komt het team twee keer per week 
naar Wolfheze. “We willen graag dat 
de kinderen blijven bewegen, ook al 
zijn de sportverenigingen gesloten”, 
zegt Tanja van het Sport- en Beweeg-
team. “Kinderen fietsen momenteel 
ook niet naar school en hebben geen 
gym, terwijl bewegen heel belangrijk 
is. Daarom is dit initiatief gestart.”


Het liefst voetballen
Helaas is het een erg regenachtige 
middag. Het lijkt de kinderen niet uit 
te maken. Vol overgave beginnen ze 
aan de warming-up: tikkertje. Daarna 
kunnen de kinderen kiezen tussen 
voetballen en verstoppertje. De groep 
splitst in tweeën. De twee begeleiders 
nemen elk een groep op zich. “We 
hebben vooraf allerlei activiteiten be-
dacht”, zegt Tanja. Zo kunnen de kin-
deren in andere dorpen ook dansen 
of verschillende spellen doen. In 
Wolfheze is die behoefte wat minder, 
zegt Tanja. Lachend: “We zijn er wel 
achter dat gewoon voetballen het po-
pulairst is in Wolfheze.”


Na een halfuurtje is het pleinspelen 
weer voorbij. De haren van de kinde-
ren zijn drijfnat van de regen. De wan-
gen met een rode blos. De batterijen 
zijn weer opgeladen. 


Na de lockdown
Het pleinspelen gaat ook door na de 
lockdown! Sportverenigingen zijn na-
tuurlijk nog gesloten. Op woensdagen 
is er een sportinstuif. Meer informatie: 
https://www.sportenbeweegteamren-
kum.nl/sportinstuif-buiten. 

Kinderen sporten samen tijdens lockdown
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EEllen ten Cate is vanwege haar 
vrijwilligerswerk én haar bedrijf 
Zorgservicethuis een bekende 

Wolfhezenaar. Heel wat bewoners in 
Wolfheze kregen thuiszorg van haar. 

Dit jaar woont Ellen precies dertig jaar 
in Wolfheze. “In 1991 zijn we hier op 
het Hazeleger komen wonen”, vertelt 
ze. “Dat was om logistieke redenen. 
Mijn man werkte in Utrecht, ik in Nij-
megen. En Wolfheze lag mooi in het 
midden. En Wolfheze is natuurlijk een 
heel fijn dorp. De rust, de omgeving.”


Nieuwe gemeenschap
Ze noemt zichzelf een echte Wolfhe-
zenaar. Ze is onderdeel geworden van 
het dorp. Haar twee kinderen zijn hier 
naar school geweest. Ook is ze jaren-
lang lid geweest van tennisvereniging 
De Slenk. Ze was zelfs nog even 
voorzitter. “Zo leer je mensen kennen. 
Daar komt nog bij dat veel mensen 
van buitenaf in Wolfheze neerstrijken, 
net als wij. Die zoeken elkaar op. Zo 
ontstaat een nieuwe Wolfhezer ge-
meenschap.”

Toch zijn er volgens Ellen ook altijd 
wel wat obstakels geweest tussen het 
Hazeleger en de rest van het dorp. 
Vooral door instanties, niet zozeer 
door de mensen zelf. Ze heeft zich er 
nooit iets van aangetrokken; het is 
zoals het is.


Thuiszorg
Ze geeft leiding aan Zorgservicethuis, 
een erkende thuiszorgorganisatie met 
kantoor op het Hazeleger. Zorgservi-
cethuis levert wijkverpleging, bijvoor-
beeld aan mensen die uit het zieken-
huis komen en tijdelijk hulp nodig 
hebben. Of mensen die in de laatste 
fase van hun leven zitten. “We werken 

in de hele 
gemeente 
Renkum, ook 
veel in Wolf-
heze zelf. 
Mensen ken-
nen mij en 
mijn auto. 
Dus als ze die 
voor een huis in Wolfheze zien staan 
denken ze soms: er zou toch niks met 
de bewoner aan de hand zijn?”


Lastige tijd door corona
Corona heeft een grote invloed op het 
werk, met name door alle regels. Re-
gels die ook steeds wisselen. “We 
vinden het heel belangrijk dat we ons 
aan de wetgeving houden, daar zijn 
we heel streng in. Dat betekent wel 
dat je soms heel krap zit met je per-
soneel. Ze wachten op de testuitslag 
omdat ze een snotneus hebben. Ze-
ker in het begin kon het wel drie da-
gen duren voordat je de uitslag had. 
En als je in aanraking bent geweest 
met een besmette persoon, dan moet 
je tien dagen in quarantaine. Daarom 
is dit ook voor ons een hele lastige 
tijd.” 


Steun aan initiatieven
Met Zorgservicethuis sponsort ze ver-
schillende initiatieven in Wolfheze, zo-
als de Oranjevereniging en de Wolfs-
kreet. Ze vindt het belangrijk dat in het 
dorp dingen in stand blijven en men-
sen geïnformeerd blijven. “Zonder 
geld kun je natuurlijk niks. Daarom 
dragen we graag bij. We zijn in Wolf-
heze afhankelijk van actieve dorps-
bewoners die bijdragen en meeden-
ken.” 


Tjerk Notten

‘Wolfheze is een heel fijn dorp’
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WWe komen weer bij elkaar. Elke 
vrijdagochtend is Balgees er 
om de koffie te schenken en 

bakt ze haar inmiddels beroemde 
Koerdische Kokoscake. Renkum voor 
elkaar heeft Leef!Wolfheze gevraagd 
de ontmoetingsactiviteiten weer voort 
te zetten na een korte pauze vanwege 
de coronamaatregelen. De overheid 
stimuleert buurthuisactiviteiten zoals 
van Leef!Wolfheze , juist nu er verder 
weinig andere mogelijkheden van 
ontmoeting zijn. Heel fijn, want inder-
daad, wat snakken we ernaar om el-
kaar even te spreken en te zien. Een 
hart onder de riem te steken, maar 
ook plezier maken en inspiratie op-
doen. 

De enige voorwaarde is dat je even 
moet melden dat je langskomt. Een 
belletje, mailtje, appje of gewoon aan 
de deur. We kunnen maar een beperkt 
aantal mensen een zitplaats bieden 
rondom de tafel. 
Reserveer vooraf bij Erwin van Won-
deren erwin@leef-wolfhze.nl tel: 06 
29270010 of Annemiek Nijeboer 
annemiek@leef-wolfheze.nl 06 
28459398


Crea Café volop actief 
De mensen van het Crea Café hebben 
niet stilgezeten tijdens de lockdown. 
Zowel praktische als mooie spullen 
werden gefabriceerd en zijn nu te 
koop in de Heerlijkheid Wolfheze.

Gehaakte beautysets, scrunchies voor 
je haar, sleutelhangers, onderzetters, 
tassen, sjaals, knuffels enzovoorts. Zo 
leuk om via de whatsappgroep elkaar 
te blijven inspireren. Fijn dat we weer 
samen aan de slag kunnen. We hou-
den ons bezig met vilten, fimo, oude 
jeans recyclen, haken, naaiwerk, 3D 
kaarten en alles wat een ieder maar in 
te brengen heeft. 
Wil je graag mensen ontmoeten en 
tegelijkertijd iets leuks maken, voor 
jezelf of voor het winkeltje? Kom eens 
langs bij het Crea Cafe op donder-
dagochtend. Ook hier geldt voorlopig, 
meld je even vooraf aan bij Annemiek. 


Vieringen in het teken van Pasen 
We gaan weer richting Pasen. Heerlijk 
om de bloembollen uit de grond te 
zien komen. Vogels uitbundig buiten 
te horen zingen. Tekenen van nieuw 
leven. Ook tijdens de ochtendvierin-
gen van Leef! staan we stil bij dat 
wonder. Welkom elke derde zondag 
van de maand van 11-13 uur. Elke 
eerste zondag van de maand komen 
we aan het einde van de middag sa-
men van 17-19 uur. De komende tijd 
nodigen we mensen uit van buiten 
onze eigen kring om iets te vertellen 
over hun ervaringen in het Leven met 
Jezus. Aansluitend een maaltijd. Ook 
voor de vieringen geldt een maximum 
aantal mensen. Dus geef je op bij An-
nemiek.

Weer welkom bij KoffiePlus
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DDe een jaar geleden in de ge-
meente Arnhem aangestelde 
boswachter Nina Kreisler, deed 

een oproep om vrijwilligers te werven 
om de dennen in het heidegebied di-
rect achter de woonwijk Wolfsheide te 
gaan “scheren“. En aan die oproep 
werd gehoor gegeven. 

Bewoners van de nieuwste woonwijk 
van Wolfheze hebben deze uitdaging 
aangepakt.

In eerste instantie zou deze activiteit 
gecombineerd worden met een 
buurtborrel, maar gezien de toen ac-
tuele coronasituatie is dat laatste even 
uitgesteld.

Wel hebben enkele buurtbewoners 
met elkaar het initiatief genomen om 
de krachten te bundelen om een start 
te maken met het verwijderen van de 
dennen op de heide grenzend aan 
woonwijk Wolfsheide. Op deze manier 
groeit de heide niet dicht en kan er 
een open ruimte blijven. 

Zonder het instant houden van de 
heide, zou alles bos worden, hier 
eerst dennenbos. Dus het verwijderen 
van de dennen is een eerste voor-
waarde om de heide open te houden 
en daardoor een boeiende heidebio-
toop zo dicht bij huis te houden. Een 
belangrijk wandelgebied voor de 
meeste buurtbewoners.


Op 29 augustus, tijdens de bloei van 
de heide, zijn we aan de slag gegaan. 
Onder leiding van buurtgenoot René 
werd instructie gegeven en zijn de 
materialen uitgedeeld. Met zagen, 
takkenscharen en handschoenen gin-
gen circa 18 buurtbewoners de hei in 
en zijn daar druk aan het werk ge-
gaan. En niet te vergeten met de 8 
ook meewerkende kinderen, 

die konden sjouwen en hoopjes ma-
ken van de gezaagde en uitgetrokken 
dennen.

Het werken op de heide kon corona 
proef worden uitgevoerd. En op an-
derhalve meter afstand was het ook 
gezellig en zeker een sociale bezig-
heid. De meeste mensen hebben met 
enthousiasme gereageerd op deze 
werkzaamheden. Het weer was uit-
stekend, niet te warm en het bleef 
droog.

Het was zelfs soms warm in de zon. 
Enkele voorbijgangers keken met ple-
zier en waardering naar de harde en 
gezellige werkers. 

In de pauze was er fris te drinken en 
heerlijke cake waarna we weer aan de 
slag gingen. 

Na ruim twee uur werken was er al 
zichtbaar resultaat. Het resultaat 
mocht er ook zijn, want na afloop zag 
het stuk dat we klaar hadden, langs 
het pad, er bijzonder paars uit.

 In de komende maanden tot het 
voorjaar gaan we vaker in kleine 
groepen aan het werk zodat de hei er 
volgend jaar weer mooi en open bij 
zal liggen. 

Ook hebben de typische heidebewo-
ners zoals bijvoorbeeld de tijdens het 
scheren waargenomen zandhagedis-
sen een betere leefomgeving tot hun 
beschikking. En iedereen kan blijven 
genieten van de jaarlijkse paarse 
bloei.


Met heel veel dank voor alle inzet van 
de buurtbewoners. 

Ondertussen heeft een aantal mensen 
uit deze groep, samen met een paar 
andere mensen uit Wolfheze en Arn-
hem een groepje gevormd om af en 
toe op de heide aan de slag te gaan. 

Wolfsheide in bloei, dennensnoei
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Zoals jullie gezien hebben zijn al vele 
dennen verwijderd en ook veel ber-
kenopslag zal in het voorjaar, als de 
sapstroom van de berken weer op 
gang komt, verwijderd worden. We 
zijn er planmatig aan de slag, in een 
zeer goede samenwerking met de 
gemeente Arnhem, die eigenaar van 
het terrein is.


Je kunt ons bereiken op het 

e-mailadres van René: 

recona.van.lopik@planet.nl


Liesbeth Morcus & René van Lopik 

(bewoners van de Sara Mansveltweg 
in Wolfsheide)
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DDe Protestantse Gemeente pro-
beert net als de meesten van u, 
ook in deze maanden met de 

beperkende maatregelen zo veel 
mogelijk activiteiten door te laten 
gaan. Veel gebeurt echter achter de 
schermen. 
Sinds maart vorig jaar is daarom voor 
de achtste keer een document uitge-
komen met als titel “Verhalen en beel-
den uit de Protestantse Gemeente 
Oosterbeek-Wolfheze”. Heel verras-
send is het om dan te ontdekken hoe-
veel activiteiten toch hebben plaats 
gevonden. Vooral de foto’s in deze 
documenten spreken voor zich en 
maken veel lezers en kijkers blij. 
Hebt u interesse in deze verhalen en 
beelden, vul dan bij de zoekfunctie op 
de site 

www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl in 
“Verhalen en beelden uit de Protes-
tantse Gemeente”. Uitgave nr 8 laat 
zien wat er allemaal tijdens advent, 
kerst en de jaarwisseling is gebeurd.

Online kerkdiensten
De online kerkdiensten gaan elke 
zondag door en trekken veel belang-
stellenden. Vaak zijn er beelden op-
genomen uit de afgelopen week en 
daar wordt in de dienst een relatie 
mee gelegd. Een andere keer heb-
ben kinderen of gemeenteleden een 
actief aandeel in deze vieringen. Dat 
voelt alsof er toch samen gevierd 
wordt.
Op de website vindt u bij “kerk-
dienst” hoe u via Kerkomroep of You-
Tube deze diensten kunt volgen. De 
beelduitzendingen blijven één week 
staan.

De flitsactie van afgelopen november 
voor de aanschaf van nieuwe opname 
apparatuur heeft € 9.000 opgebracht. 
De aanschaf kostte ruim € 10.000.
Wilt u alsnog een bijdrage over ma-
ken, dan kan dat naar 
NL60 RABO 0373 7266 86 t.n.v. CvK 
Protestantse Gemeente Oosterbeek-
Wolfheze onder vermelding van: 
kerk-TV.

Ambulant predikant
Vanwege de nog niet vervulde vacatu-
re voor het pastorale werk in Wolfhe-
ze, is tijdelijk ds. J. Dam-Oskam aan-
gesteld. Haar werkterrein is o.a. Wolf-
heze. Ds. Dam werkt op maandag en 
woensdag en op de website vindt u 
haar contactgegevens.

Wilt u meer weten, neem dan contact 
op met dhr. Willem Merkens, 026 
4821639
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SSinds een paar weken ben ik de 
nieuwe directeur van de Prinses 
Beatrixschool. Ik wil me langs 

deze weg graag voorstellen. Eerst 
maar even hoe ik in Wolfheze terecht 
ben gekomen. Dat ging als volgt. De 
Beatrix maakt deel uit van stichting 
Trivium waarvoor ik al 6 jaar op de 
Wegwijzer in Elst werk. Daarvoor was 
ik in Den Bosch werkzaam als direc-
teur van enkele grote basisscholen. 
Daar weer voor werkte ik in Kesteren 
op een kleine basisschool. En toen 
binnen het directieteam de toekomst 
van de Prinses Beatrix ter sprake 
kwam, heb ik me direct als gegadigde 
gemeld. Waarom? Vanwege de 
prachtige tijd die ik op de dorps-
school in Kesteren heb gehad. Daar 
verlangde ik regelmatig naar terug. En 
ja hoor, toen ik een paar weken gele-
den voor het eerst de Beatrix binnen-
liep, kreeg ik meteen weer dat warme 

gevoel van dat kleine schooltje in 
Kesteren. Iedereen kent elkaar en je 
maakt het met elkaar. Dat geeft een 
warm gevoel. Een fijne veilige plek 
voor iedereen. Om te leren en te le-
ven. Dat was nou precies waar ik 
weer graag deel van wilde uitmaken. 


Op de eerste dag werd me meteen 
meegegeven hoe belangrijk de Beatrix 
is voor de leefbaarheid van Wolfheze. 
En dat is nou precies waar het Trivium 
om te doen is: het behoud van scho-
len in kleine dorpskernen. Een van 
mijn eerste taken wordt dan ook om 
te onderzoeken wat daarvoor nodig 
is. Wat zijn de verwachtingen van het 
team, van de kinderen, de ouders en 
de inwoners? Wat wordt momenteel 
gemist? Hoe houden we verbinding 
met het dorp? Op dat soort vragen 
zoek ik naar antwoorden en ik zal u 
daar wellicht mee lastig gaan vallen in 
de komende maanden.


De eerste concrete stappen zijn intus-
sen al gezet. De gemeente Renkum 
heeft laten weten mee te willen den-
ken en werken aan een ander school-
plein. De school zou graag meer di-
versiteit in speelmogelijkheden creë-
ren in en om het gebouw. Daarbij 
denken we aan bijvoorbeeld een soort 
klimbos, maar ook een schooltuin 
waar we allerlei lekkernijen gaan kwe-
ken. 

Nieuwe directeur 

ROLAND STOFFELEN, DIRECTEUR
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Komende tijd gaan we een werkgroep 
formeren waar zich zelfs al inwoners 
voor hebben gemeld. Natuurlijk staat 
dit idee niet op zichzelf. We willen er 
graag met ons onderwijs op gaan 
aansluiten teneinde het onderwijs-
aanbod aan de kinderen nog breder 
en aantrekkelijker te maken.

U merkt het: we hebben er zin in!


Groet,

Roland Stoffelen, directeur


Goede start! 	 	 	 	 

Per 1 januari is onze directeur Roland 
officieel begonnen bij ons op school. 

We zijn reuze enthousiast over zijn 
komst. We hebben (ondanks Corona) 
samen een fijne start gemaakt. Als 
team hebben we veel gesprekken 
over ons prachtige schooltje in Wolf-
heze. Over wat we in de toekomst 
zouden willen en waar onze dromen 
en idealen liggen. Ook zijn we met 
praktische zaken bezig geweest. Zo 
hebben we met z'n allen de hal op-
nieuw ingericht. We hebben er werk-
plekken gecreëerd, zodat kinderen uit 
verschillende groepen hier zelfstandig 
kunnen werken.


We wijzen u graag op de doneerac-
tie, die een goede bekende van 
school begonnen is, voor ons 
schooltje:

https://www.doneeractie.nl/een-pan-
nenkoek-met-spek-voor-een-dorps-
schooltje/-49464

We denken dat veel dorpsgenoten 
onze school een warm hart toedra-
gen en hopen dat ze meedoen aan 
de actie.


Fijn dat de school op 8 februari, na 
zeven weken sluiting vanwege coro-
na, weer open mocht.

Dat de situatie voor de kinderen weer 

normaal werd. We waren blij om ze 
allemaal weer te zien en weer “ge-
woon” les te kunnen geven. Het was 
wel glibberen en glijden om in Wolfhe-
ze te komen, maar dat hadden we er 
graag voor over.

 

Hartelijke groet,

Team Prinses Beatrixschool


Prinses Beatrixschool, opgeruimd 
staat netjes 
De laatste dagen van de schoolslui-
ting is besteed aan opruimen en her-
indelen van klassen, kantoortjes en 
andere ruimtes. Dat geeft ruimte en 
inspiratie. De actie van de leerkrach-
ten leverde veel herbruikbare spullen 
op voor gebruik elders in het dorp. De 
Oranjevereniging is dankbaar eigenaar 
geworden van podiumdelen. Leef! 
heeft een stoepbord in gebruik geno-
men. Ellen Ninaber heeft verschillende 
kasten en tafeltjes kunnen toevoegen 
aan haar 'kringloopje'. Mooi voor-
beeld van hoe we elkaar vinden en 
helpen!
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EEindelijk zijn er weer verse groen-
ten en fruit te koop in Wolfheze. 
Op vrijdag-en zaterdagochtend 

van 9.00-13.00 uur verkoopt Sulaiman 
Alhamo voor de Heerlijkheid Wolfheze 
een ruim assortiment verse biologi-
sche producten. 


Sulaiman ontvluchtte 5 jaar geleden 
met zijn hele gezin vanwege zijn etni-
sche achtergrond als Jezidi, zijn thuis-
land Irak. Na de periode in het AZC 
kregen ze een tijdelijke woning op Pro 
Persona aangewezen, waar ze met 
hun 8 kinderen negen maanden 

‘woonden. Zo hebben we hen leren 
kennen. Nu hebben zij hun definitieve 
plekje gevonden in Doorwerth. Maar 
wat is het lastig om als analfabeet een 
nieuwe taal te leren, laat staan aan het 
werk te komen. Ja de kinderen doen 
het goed en ook moeder Balgees de 
Koerdische cakebakker heeft haar 
draai gevonden. Maar vader Sulai-
man, in Irak taxichauffeur heeft het er 
moeilijk mee dat werk voor hem hier 
lastig te vinden is zonder enige oplei-
ding en met een laag taalbegrip. Om-
dat wij bij de Heerlijkheid Wolfheze 
denken in kansen en mogelijkheden 

zijn we dit 
project ge-
start met 
Sulaiman, 
om te leren 
een eigen 
marktkraam te runnen. Dat zal wel 
een lange adem worden; rekenen, di-
gitalisering, taal, het zijn allemaal uit-
dagingen, maar al doende leert men. 
Zo leuk om direct al van een half dorp 
hulp aangeboden te krijgen. En ja, 
graag, help hem om uit te rekenen 
hoeveel 230 gram prei kost. En help 
hem maar de uitspraak van navelsi-

naasappel te ver-
beteren. Werkelijk 
er is denk ik geen 
beter dorp dan 
Wolfheze om 
deze vaardighe-
den op peil te 
brengen. Hopelijk 
met als resultaat 
een eigen groen-
tekar en vijf da-
gen per week op 
de markt!


Wat betreft het assortiment, we kopen 
biologisch in bij de groothandel, maar 
heb je zelf tips, een tuin, een idee 
waar we eenvoudig biologisch kunnen 
inkopen. We houden ons aanbevolen. 
Zo heeft Wolfheze weer een groente-
man en Sulaiman een werkervarings-
plaats. Dank Wolfheze voor jullie en-
thousiasme en geduld.


Sulaiman Alhamo en Maarten en An-
nemiek Nijeboer

Biologische groenten en fruit bij Heerlijkheid Wolfheze
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Corona 
creativiteit
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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
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RRond 1628 werd ten westen van 
Reemst een nieuwe bouwplaats 
ontgonnen, te weten Nieuw 

Reemst. Het werd vroeger ook wel 
Ny-of West-Reemst genoemd. 
Reemst werd toen Oud Reemst ge-
noemd. Planken Wambuis maakte 
toen deel uit van het Reemsterveld en 
wisselde van eigenaar. In 1631 werd 
er een proces gevoerd over Nieuw 
Reemst inzake de eigendomsrechten. 


In deze tijd was Nieuw Reemst omge-
ven door stuifzanden en beperkte 
bosbeplantingen rond de Westerber-
gen en het Oude Hout. Vanuit de 
Westerbergen, rukte het stuifzand 
steeds verder op, en lijkt het erop dat 
zelfs een klein deel van de akker ooit 
overstoven is geraakt. Men heeft in de 
heuvels op de grens van de Westen-
bergen en Nieuw Reemst niet voor 
niets ooit veel eikenhakhout aange-
plant om het zand enigszins te beteu-
gelen.


Rond Nieuw Reemst liepen rond 1700 
diverse oude zandwegen waaronder 
de Koningsweg van de Ginkel richting 
Dieren. De relicten van deze weg zijn 
nog steeds zichtbaar aanwezig in de 
Kooihei, de Puthei en de Vossenweg 
(Planken Wambuisweg). Later maakte 
ook de Oud Wekeromse weg deel uit 
van de wegen die Nieuw Reemst 
aandeden. De weg is nog fragmenta-
risch te volgen door het Planken 
Wambuis maar met veel commotie 
“verdwenen”. In het bos rondom 
Nieuw Reemst is deze oude zandweg 
praktisch door de tand des tijds be-
dolven door de natuur.


Het gebied is ook bekend door de put 
in de Putheide; in de omgeving zijn 
meerdere putten geweest. Thans nog 
aanwezig als relicten van een andere 
tijd en generatie. Zo is er nog steeds 
een deels in vrij intact restant te vin-
den aan de randen van de Kelderber-
gen op de grens met Nieuw Reemst. 
Ooit door Jac. Gazenbeek al opge-
merkt in de dertiger jaren, als zijnde 
een put in verval die de tand des tijd 
heeft overleefd maar als gebruiksmid-
del overbodig was geraakt. Ook in het 
Mosselse Veld en de Mosselse bergen 
waren drinkputten aanwezig.


Dat het op Planken Wambuis, in deze 
tijd, niet altijd pluis was vertelt de ge-
schiedenis. Zo heeft er een proces 
plaats gevonden inzake een bewoner 
van Nieuw Reemst. Dit proces be-
helsde een mishandeling op s’ Hee-
renwegen, de dood tot gevolg heb-
bend. Er zou sprake geweest van 
mishandeling na diefstal van gewas-
sen van het bouwland. 


Nieuw Reemst door de eeuwen heen
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In de omgeving van Nieuw Reemst 
komt veel voormalig eikenhakhout 
voor en ook veel naaldhout. Door de 
eeuwen heen was er veel houtoogst 
waarvan geleefd werd, en had na-
tuurbeheer veelal een ongeschiktere 
rol. Rond 1847 woonde er circa 10 
mensen op Nieuw Reemst en er wa-
ren twee schaapskooien. De ene 
stond langs de Planken Wambuisweg 
en de andere stond wat meer tegen 
de grens van het bouwland met de 
Kooihei, verborgen in de bosrand van 
het Kooibos.


Rond 1875 werd de rust en stilte op 
Nieuw Reemst bedreigd. Men was 
voornemens om een spoorlijn aan te 
leggen tussen Amersfoort en Nijme-
gen. Deze spoorlijn zou via Barne-
veld-Nieuw Reemst naar Arnhem 
gaan. Men wilde daarmee het bouwen 
van een nieuwe spoorbrug over de 
Rijn voorkomen. De spoorlijn zou dan 
in rechte lijn verbonden worden via 
weinig kostbare heidegrond in plaats 
van te kiezen voor de dicht bebouwde 
streek van Wageningen (Delpher). Het 
plan redde het gelukkig uiteindelijk 
niet.


Rond 1891 werd de omgeving van 
Oud- en Nieuw Reemst steeds meer 
gebruikt als oefengebied voor Defen-
sie. Met de dreiging van een eerste 
wereldoorlog werd dit aspect telkens 
meer. Kanonnen op de omliggende 
heide. Het was ook deze tijd dat één 
van de schaapherders verongelukte. 
Hij had een geladen geweer meege-
nomen het veld in. Vanwege een 
struikelpartij ging het apparaat af, de 
dood tot gevolg hebbende.

Het heidebeheer werd veelal overge-
laten door de schapen en heetmaaiers 
(heidemaaiers) maaide de heidevel-
den. 

De heide werd ook wel verkocht als 
voerheide. Ook begin vorig eeuw 
stond veel nog in het teken van eco-
nomisch benutten van de natuur wat 
in de genen meegegeven werd. In de 
jaren dertig van de vorige eeuw was 
Nieuw Reemst al in trek als kampeer-
terrein ten behoeve van Christelijk 
jeugdwerk.


Uit een testament bleek hoe er rond 
1900 geleefd en geboerd werd op 
Nieuw Reemst:

In de kelder van de boerderij werden 
goederen opgeslagen zoals aardap-
pels, ingemaakte groenten, een kuip 
met spek maar ook potten en flessen. 
Buiten liepen 76 schapen en stonden 
er 4 schaapsruiven, lag er een partij 
hooi op het erf, een partij ongedorste 
rogge, stonden er twee stortkarren en 
twee spannen huifkarren. Men hield 
50 kippen. Had een houtvoorraad. 
Knolrapen waren er op voorraad 
evenals wortels en aardappels. In het 
achterhuis had men een merriepaard 
en een ruin. Vijf koeien en drie pinken 
en een kalf. Daar stond de dorsma-
chine, een rosmolen, een snijmachine, 
zeven, dorsvlegels en een paar ton-
nen met wortels, hooi en stro. In de 
schuur stonden onder andere boe-
renwagens, twee varkens, timmerge-
reedschap, kunstmest, een weeghok 
en brandhout. Ook stonden er zeisen 
en twintig vimmen boekweit en stro. 
In het bakhuis was een baktrog aan-
wezig en potten en pannen. Buiten 
stond rogge.


Bekende families die op Nieuw 
Reemst boerden waren onder andere: 
Jansen ,Jansz, Hendricksen, Takken, 
Onderstal,Schut-Aalderink en Pol. Te-
genwoordig maakt de boerderij, als 
vakantieverblijf deel uit van Buitenle-
ven-vakanties.
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Bos en Heidebranden teisterden de 
omgeving van Nieuw Reemst regel-
matig. Waaronder de beruchte heide-
brand uit 1922, veroorzaakt door een 
vonkend goederentreintje van Kröller 
die zo’n 200 hectare bos en heide in 
de fik hadden gezet. Het goederen-
treintje had hij nodig voor de aanvoer 
van materialen voor de bouw van het 
grote museum, dat nooit van de 
grond kwam. Het personeel van Kröl-
ler hielp mee met het bestrijden van 
de brand in de omgeving van Reemst. 
Ook werden tewerkgestelde jongelie-
den ingezet voor terreinwerkzaamhe-
den rond Nieuw Reemst. In 1937 
vond er een proces plaats vanwege 
vernieling van de schaapskooi door 
vandalisme. De schapenhouderij had 
z’n beste tijd al gehad. De kooien 
raakten in verval.


Rond 1940 waren er diverse projecten 
inzake werkverschaffing. Ze hadden 
als doel om de stuifzanden rond 
Nieuw Reemst te beteugelen 

door middel van her-bebossing. Men 
wilde ook meer wild in het gebied. 

Tijdens de tweede wereldoorlog wer-
den de vervallen schaapskooien nogal 
eens gebruikt als plekken voor onder-
duikers en militairen. Zo hebben er 
tijdens de tweede wereldoorlog zo’n 
50 parachutisten gebivakkeerd. Ook 
verstopte zij zich vaak in de omlig-
gende bossen. 


Als je er nu wandelt of langs fietst, 
lijken de tijden er al eeuwen te hebben 
stilgestaan. Een klein vredig stukje 
Otterlo in niemandsland. Zomers vol 
met genietende recreanten en als de 
herfst aanbreekt, de nevels op de hei-
de hangen, de adelaarsvaren ver-
kleurd zijn en de runderen loeien, dan 
kom je er tot bezinning. De oude boe-
renschuur, het erf en de boerderij. De 
akkers met z’n houtwallen. De mei-
doorn beplantingen en het uitgebloei-
de jakobskruiskruid. 


Roel van Ekeris©
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IIn het artikel in de vorige Wolfskreet 
dat is ingebracht door Dorpsbelang 
Wolfheze is kort aandacht besteed 

aan de onthulling op 14 september 
2020 van het monumentje aan de 
Oude Kloosterweg voor de geëxecu-
teerde Johan Bosman. 


Als vertegenwoordigers van ons dorp 
waren naast onze burgemeester Ag-
nes Schaap ook o.a. Dorpsbelang 
Wolfheze en de Oranjevereniging 
Wolfheze daarbij aanwezig.


Dit monumentje is een initiatief van de 
Arnhemmer Hans Ariëns.

Natuurmonumenten, de eigenaar van 
het gebied, was eerst niet erg gene-
gen om toestemming te geven voor 
de plaatsing van het monumentje op 
haar terrein op basis van het initiatief 
van één persoon. Ons prompte voor-
stel daarop om dan een bredere on-
dersteuning te zoeken maakte vol-
gens hen meer kans op goedkeuring. 

De Oranjevereniging Wolfheze was 
graag bereid dit initiatief te onder-
steunen en stuurde een duidelijk on-
dersteunende brief naar Natuurmo-
numenten met daarin ook een verwij-
zing naar het feit dat zij elk jaar de 4-
mei herdenking organiseert. Hierop 
kwam prompt de toestemming van 
Natuurmonumenten bij Hans Ariëns 
binnen.

Het complete verhaal van Johan 
Bosman maakt dat dit monumentje 
voor ieder de betekenis krijgt die het 
verdient en daarom wil ik u dit verhaal 
graag vertellen. 

Blik Omhoog - Boek 1 van Cor Janse 
is hierbij weer een fantastische bron 
geweest.


Aflevering 70: De brute moord op 
Johan Bosman op 14-09-‘44 
 

Begin september 1944 staan de Duit-
se bezetters hier op scherp, omdat 
duidelijk is dat de Geallieerden suc-
cesvol bezig zijn naar het noorden op 
te trekken. Het zou nog maar een 
kwestie van enkele dagen zijn, zo 
heeft de Engelse zender ons en de 
Duitsers daarover de kop op hol ge-
bracht.


De Duizendjarige Den vertelde 
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Dat op scherp staan van de Duitsers 
geldt in het bijzonder wat Wolfheze en 
directe omgeving betreft.Er is hier 
nogal het nodige gaande in die eerste 
septemberweken!

Er is een bombardement op Deelen 
op zondag 3 september, Dolle Dins-
dag is daarna en de beschieting van 
een munitietrein bij Station Wolfheze 
op woensdag 6 september.

Ook de verkenningsvluchten deze 
week van de geallieerden boven dit 
gebied veroorzaken de nodige onrust. 

Daarna nemen Duitse troepenrestan-
ten uit Frankrijk en België, waar de 
Duitse tegenstand op haar einde 
loopt, bezit van Wolfheze door in-
kwartiering in het Blindentehuis, in de 
Chr. School aan de Parallelweg, in 
boerderijen en huizen aan de Duitse-
kampweg, in ‘Ons Huis’ aan de Wild-
forsterlaan en op de Buunderkamp 
(hier wel 200 man). 

Een grote afscheidsavond op zondag 
10 september in de Kliniek op het zie-
kenhuisterrein kondigt het vertrek aan 
van de daar ingekwartierde ‘Deutsche 
Mãdel’ (Luftwaffe-Helferinnen, die op 
Deelen werken in de bunker Dioge-
nes), die vervangen worden door een 
aantal Duitse soldaten.

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


Ontvoering Van Calcar Veenstra 
Naast deze rits gebeurtenissen in en 
rondom Wolfheze, die veel onrust bij 
de Duitsers veroorzaken, is er grote 
irritatie bij hen door de ontvoering van 
de Wolfhezer SS-er Van Calcar 
Veenstra door de illegaliteit op maan-
dag 4 september.


Dit is een stomme streek van een stel 
overmoedige Wolfhezer jonge man-
nen, die nu er overal sprake is van 
verzet, sabotage, overvallen en liqui-
daties, op de valreep ook in Wolfheze 
wel eens iets willen presteren en 
daarmee een gigantisch risico hebben 
genomen!

Gerrit Robert van Calcar Veenstra 
(1907) woont met zijn gezin in ’t Zon-
nehuis, Wolfhezerweg 45 (laatste huis 
oostzijde van de weg voor de A50 - 
nu huisnr. 25).

Hij is ‘Treuhänder’ (trustee/vertrou-
wensman) in de Boekhandel Hijman, 
Stenfert Kroese & Van der Zande in de 
Koningstraat 64 in Arnhem, waar de 
joodse eigenaren vader en zoon Hij-
man door de Sicherheitsdienst (SD) 
zijn uitgezet. De ‘Volksche Boekhan-
del’ heet het dan.

Van Calcar Veenstra wordt die bewus-
te maandagavond 4 september op de 
Wolfhezerweg door enkele jongelui 
onder aanvoering van kapper Frits 
Oortgijs (zie Aflevering 53 – maart 
2017) neergeslagen en in een auto 
gestopt. Men brengt hem hiermee 
naar een ondergrondse schuilplaats 
op het Stichtingsterrein vlakbij pavil-
joen Sonneheerdt, waar de gevange-
ne met spuitjes rustig wordt gehou-
den. Vanuit dit hol wordt hij later naar 
de kelder van Sonneheerdt overge-
bracht. De geruchtenstroom komt 
echter op gang waardoor het daar te 
gevaarlijk wordt en de gevangene 
wordt naar een huisje bij de Jonkers-
hoeve (Renkumse Hei) vervoerd.  

De Sicherheitsdienst wordt heel laat 
op de zaak gezet en gaat pas na een 
week in Wolfheze aan de slag. 


De leiding van het onderzoek heeft de 
SD-Untersturmführer Ludwig Heine-
mann.
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SD-Untersturmführer Ludwig Heinemann (1911- 1947). 
In Blik Omhoog wordt hij beschreven als een gedreven 
mensenjager, zwaarlijvig en het prototype van een ‘echte 
Mof’. Bij de bevrijding van Nederland weet hij naar Duits-
land te ontsnappen en daar bijna een jaar aan arrestatie 
te ontkomen. Uiteindelijk wordt hij toch gepakt en uitge-
leverd. Op 10 december 1946 wordt hij door de recht-
bank in Zutphen ter dood veroordeeld voor het doden of 
laten doden van tenminste 15 personen in vier met name 
in het proces genoemde voorvallen en schuld of mede-
plichtigheid aan de dood van veel meer personen. 

Dit is een heel klein detail van de grote ‘Toeristenkaart Zuid Veluwezoom’, druk 
& uitgave C.V. Adremo, Oosterbeek uit 1958. Dit gedeelte is echter wel met 
Photoshop gecorrigeerd naar de situatie van 14 september 1944. De pijl mid-
den op de kaart wijst naar het punt waar de executie op Johan Bosman heeft 
plaats gevonden. Rechts daarvan kruist het fietspad (stippellijn) de Wolfhezer-
weg bij de ANWB-paddenstoel die op de kaart is ingetekend; het fatale punt 
waar de Duitsers hem hebben zien oversteken. Bosman heeft ongetwijfeld deze 
route binnendoor van Oosterbeek naar Renkum gekozen en niet gewoon de 
snellere Utrechtseweg, om zo weinig mogelijk mensen tegen te komen en niet 
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Heinemann laat in Wolfheze zeven 
gijzelaars gevangen nemen en dreigt 
hen te executeren, waarop tenslotte 
op donderdagavond 14 september, 
vlak voor het ultimatum, per telefoon 
de verblijfplaats van Van Calcar 
Veenstra bekend wordt gemaakt aan 
de Duitsers.


Johan Bosman 
Johan Bosman is als bedrijfsassistent 
in dienst bij de Heveafabriek en voelt 
er niets voor om voor de Duitsers te 
gaan werken aan de IJssellinie, waar-
voor hij een oproep heeft gekregen. 
Hij besluit om onder te duiken bij een 
collega in Oosterbeek en neemt don-
derdag 14 september 1944 tegen de 
avond afscheid van zijn vrouw en 
twee zoontjes. De collega in Ooster-
beek is echter niet thuis en hij besluit 
binnendoor naar Renkum te fietsen, 
waar hij nog een adres weet.


Als Bosman ten zuiden van Wolfheze 
vanuit het fietspad snel de Wolfhe-
zerweg oversteekt trekt dat de aan-
dacht van Untersturmführer 

Heinemann, die net met twee auto’s 
op de Wolfhezerweg komt aanrijden 
i.v.m. de netelige affaire Van Calcar 
Veenstra.

Heinemann geeft het bevel de fietser 
te volgen en lost enige waarschu-
wingsschoten. Bosman stopt en als 
Heinemann hem daarna fouilleert vind 
hij in zijn portefeuille de oproep voor 
de Arbeitseinsatz. Hij beschouwt hem 
daarom als saboteur, brengt zijn ma-
chinepistool in de aanslag en vuurt 
een salvo van 10 tot 15 schoten af op 
het slachtoffer. De fiets wordt tegen 
een boom geplaatst en de gedode 
Bosman laten ze daar liggen.

Door de affaire Van Calcar Veenstra, 
waarvan die donderdagavond het ul-
timatum afloopt, staat Heinemann op 
scherp, hetgeen in eerste instantie 
enigszins zijn afschuwelijke daad zou 
verklaren, maar ook hierna zal hij nog 
de nodige brute moorden op zijn ge-
weten hebben. Na de oorlog, in fe-
bruari 1947 wordt hij geëxecuteerd als 
straf voor zijn misdaden, begaan als 
Arnhemse SD-er.


Portret van Johan Bosman zoals het 
in Blik Omhoog staat (toen via 
A.W.J. Bosman-Heelsum). 
Door de verhoren na de oorlog 
wordt pas de executie van Bosman 
bekend en de plek van de moord 
door een van de arrestanten aan-
gewezen, waarna het lichaam wordt 
opgegraven en geïdentificeerd.Het 
is dus pas na de bevrijding dat zijn 
vrouw Marie Bosman-Raak hoort 
dat hij al op de dag van zijn vertrek 
van huis is gedood. 
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Monumentje 
Vrij aan het begin van de Oude Kloos-
terweg (zo’n 120 meter vanaf het tun-
neltje onder de Wolfhezerweg) staat 
rechts een hardhouten paal met een 
tekstplaatje. 

Dit monumentje herinnert aan de hier-
boven beschreven brute executie op 
deze plek van de 36-jarige Johan 
Bosman uit Heveadorp op donder-
dagavond 14 september 1944 door 
de SD-Untersturmführer Heinemann. 


Dit monumentje is een initiatief van de 
oud-inwoner van Oosterbeek Hans 
Ariëns (1946), die nu in Arnhem 
woont.

Ariëns hoort in april 2019 voor het 
eerst over een executie aan de 
Utrechtseweg, vlak bij de ingang van 
de Hoog Oorsprong.
Als kind heeft hij daar vanaf 1948 di-
rect in de buurt gewoond, zonder ooit 
te weten dat daar de executieplaats is 
geweest van drie bewoners van Oos-
terbeek.


Deze ansichtkaart uit 1951 (poststempel - uitgave B. Guikema, Wolfhezerweg 
88) geeft precies de plek aan waar Johan Bosman de Wolfhezerweg overstak.  
Je kijkt hier naar het noorden, richting spoorwegovergang. Rechts bij de 
ANWB-paddenstoel komt het fietspad uit van Oosterbeek Hoog, kruist de 
Wolfhezerweg en loopt links bij de lantaarnpaal door als fietspad naar Heel-
sum/Renkum.  
Door de aanleg van de A50 is de situatie hier totaal veranderd. Hier is nu het 
tunneltje ónder de Wolfhezerweg omdat de Wolfhezerweg begin jaren ’70 op 
een talud is aangelegd. Links loopt nu de Oude Kloosterweg naar de boerderij 
Laag Wolfheze (vroeger het Kousenhuisje).
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Het Johan Bosman-monu-
mentje aan de Oude Kloos-
terweg op de dag van de 
onthulling met de bloemen 
van familie, gemeente Ren-
kum en andere betrokkenen.

In de vele boeken die hij heeft gelezen over Market Garden en de Slag om 
Arnhem heeft hij nooit iets gelezen over deze executie in Oosterbeek en… hij 
besluit dat er iets moet gebeuren op deze plaats. 

Dankzij zijn initiatief staat daar nu sinds november 2019 een monumentje en 
daarbij heeft hij ervaren hoeveel waarde dat heeft voor de nabestaanden en 
hoe dat bijzonder wordt gewaardeerd. Sindsdien onderzoekt hij of er meer 
bewoners van de gemeente Renkum in die periode zijn geëxecuteerd om ook 
voor hen een monumentje op te richten.

Het monumentje voor Johan Bosman is zo de tweede geworden en op 14 
september 2020 (precies 76 jaar na zijn executie!) onthuld in aanwezigheid 
van nabestaanden en andere betrokkenen. Zijn zoektocht is echter doorge-
gaan en er staan nu vijf monumentjes voor in totaal tien personen, terwijl er 
vier in de maak zijn.

Zijn doel is om hiermee aandacht te geven aan de geëxecuteerde en de na-
bestaanden en een blijvende aandacht voor ieder met als motto:


’Opdat wij niet vergeten!’
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Heb je last van onrust in deze tijd?
Wil je ontspanning en balans

Rebalancing kan je hierbij helpen
Je ontspant en laat gedachten los

Rebalancing sessies en massages
          

            www.tobalanz.nl      Trudy Boer
          06-54778278           Heelsumseweg 49

                   tobalanz@gmail.com   Wolfheze
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Onder voorbehoud ivm Corona!
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