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VVoor u ligt de 75e editie van 
de Wolfskreet! 

Die had best ingeleid kun-

nen worden door de burgemees-
ter, zoals bij het eerste nummer! 
Hij was blij met het initiatief van de 
oprichters en schreef “door een 
dorpsblad wordt een dorp leven-
diger; de gemeenschapszin krijgt 
erdoor een impuls”. 

In de loop van de jaren helaas wat 
vaste rubrieken verloren en minder 
redactieleden maar nu hebben we 
wel méér pagina’s en moeten 
daardoor meer kritisch zijn naar 
de oplage om het blad gratis te 
kunnen verspreiden. 


Ons dorp is eindelijk weer normaal 
bereikbaar en Dorpsbelang oppert 
een idee om met elkaar de 
hoofdweg nog mooier te maken. 
Een geschikte gelegenheid om 
dorpsgenoten te leren kennen!

Of als u dat wilt combineren met 
bewegen dan kunt u naar  de vel-
den van Wodanseck of (over een 
tijdje) naar de Beweegtuin. En 
voor de gourmands, die kunnen 
zich aanmelden voor het Running 
Dinner. 


De Oranjevereniging kijkt terug op 
een geslaagd, coronaproof feest. 
Chapeau voor de organisatoren! 
De aftrap van alle activiteiten was 
de Pub-quiz die ging over lokale 
wetenswaardigheden en uiteraard 
Koningshuis. In dit (en volgende) 
nummer treft u enkele van de vra-
gen aan. De goede antwoorden 
vindt u op pagina 57.  


We hebben deze keer verschillende 
artikelen over de geschiedenis van 
Wolfheze (en omgeving). 

Eén van onze lezers maakte een memo-
rabele ontmoeting met een …. mee én dit 
is door hem beschreven!


We wensen u veel leesplezier!


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 juni 2021 

Vormgeving

Peter Jasperse


Vaste medewerker

Ulbe Anema (De Duizendjarige Den)


Volgend nummer

Verschijnt rond 14 september 2021

Inleveren kopij vóór 13 augustus  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

Beste Wolfhezenaren, 

De redactie
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EEen jubileum, en… niet zo maar 
een jubileum!  
Dit is de 75e aflevering van 

onze Wolfskreet en met recht ónze 
Wolfskreet. Een blad voor en door 
de inwoners van 
Wolfheze! 

Al  18 jaar lang krijgt 
Wolfheze elk kwar-
taal gratis dit schit-
terende blad in de 
bus met allerlei 
nieuwtjes, repor-
tages, interviews, 
historische verha-
len, agenda, 
sport, recreatie 
etc. en natuurlijk de 
financieel onontbeer-
lijke advertenties. 


De Eerste Wolfskreet 
Eind 2002 ontstond het initiatief en 
werd er een enthousiaste redactie ge-
vormd. Deze redactie bestond toen uit 
wel zes personen en aan dit eerste 
nummer werkten daarnaast mee 
Caroline Kelderman, Astrid van 
Schaijk en Ulbe Anema.

Het eerste nummer verscheen in fe-
bruari 2003, had 32 pagina’s en was 
nog van een eenvoudige kwaliteit met 
wat onduidelijke foto’s.

De toenmalige burgemeester van 
Renkum drs. J.W.A.M. Verlinden 
schreef weliswaar een wat nietszeg-
gend voorwoord, maar de Eerste 
Wolfskreet was een feit!


Vormgeving 
De aantrekkelijkheid van een tijd-
schrift is erg afhankelijk van de op-
maak. Vanaf het begin werd deze ge-
daan door Christianne Pielage , maar 
na vier jaar werd er gezocht naar ie-

mand die het verzorgen 
van de lay-out van de 

Wolfkreet van haar wil-
de overnemen. John 

van der Stap nam 
dat in maart 2007 
van haar over. In-
middels was de 
oplage geleidelijk 

verhoogd van 650 
(in het begin) naar 
780 exemplaren. 

In december 2007 
is het aantal pagi-

na’s van 36 toege-
nomen tot 50. De Huis-
drukkerij Gelderse Roos 

(nu Pro Persona) had het 
er maar druk mee! 


De Duizendjarige Den vertelt 
Mij werd gevraagd een rubriek over 
de historie van Wolfheze op te zetten, 
maar ik wilde dat niet al te duidelijk 
onder mijn naam doen en verzon de 
titel ‘De Duizendjarige Den vertelt’.

Ik liet de Den allerlei historische ver-
halen vertellen en ik zat gewoon aan 
zijn voet om ze aan te horen en 
schreef ze op.

Toen ik dat 11 keer had gedaan en de 
basishistorie van ons dorp had ver-
teld, veranderde ik de titel in:

‘De Duizendjarige Den vertelt verder’.


de 75e Wolfskreet! 
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Het plan was om dit een tijdje vol te 
houden en dan tenslotte de titel te 
veranderen in ‘De Duizendjarige Den 
kan me nog meer vertellen’ waarbij ik 
óf erg in detail ging óf mijn fantasie de 
vrije loop liet.

Zover heeft het echter niet mogen 
komen, want al na twee afleveringen 
van ‘De Duizendjarige Den vertelt ver-
der’ viel de den in de nacht van 27/28 
mei 2006. In de net gedrukte Wolfs-
kreet van juni kon nog net een rouw-
advertentie worden ingevoegd.

Daarna moest ik de titel veranderen in 
‘De Duizendjarige Den vertelde’.  
Deze titel heeft de rubriek tot vandaag 
de dag gehouden.


In het spoor van de wolf 
Erg populair was de rubriek ‘In het 
spoor van de wolf’ in Wolfkreet, waar-
in bekende Wolfhezenaren werden 
geïnterviewd door Geesje Eleveld. Als 
eerste interviewde zij Meester Lanting, 
het oud-hoofd van de lagere school in 
Wolfheze, die in 2003 net 20 jaar met 
pensioen was. Vele interviews volg-
den, o.a. met Anneke van der Weerd, 
Alice Vale, Wim Schut en Riet van de 
Kamp. Als Geesje in najaar 2004 naar 
Nepal vertrekt neemt Anne Veenstra 
deze rubriek over die als eerste Wil 
Korff interviewt. Snel daarna neemt 
Karin Sutherland deze rubriek over. 


Dinsdagavond 28 januari 2003  22.15 uur de doop met champagne van de 
eerste Wolfskreet met alle medewerkers van het eerste uur bij de Van Tooren’s 
thuis, met de fikse stapels van de 650 nog rond te brengen bladen. Op de foto 
v.l.n.r. zittend: Anne Veenstra, Vincent Bleeker en Ulbe Anema, staand: Ad Bal, 
Marja van Tooren, Geesje Eleveld, Astrid van Schaijk, Christianne Pielage en 
Caroline Kelderman.
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Leuk aan deze rubriek was ook dat de 
geïnterviewde aan het eind van het 
interview bepaalde wie de volgende 
geïnterviewde moest worden door 
‘het stokje door te geven’. 


Hakblok 
Ook de altijd lekker kritische rubriek 
‘Hakblok’ met de anonieme schrijver 
S. Cribent was een artikel dat als een 
van de eersten werd gelezen. Kritisch 
werd er gekeken naar dingen die in 
Wolfheze gebeurden en werd er tegen 
wat schenen geschopt. Deze rubriek 
leidde soms tot lekkere discussies in 
het dorp. Als deze rubriek door een 
andere anonieme schrijver  wordt 
overgenomen noemt deze zich ‘de 
Wisselwachter’. 


Zo, dit waren wat terugblikken op de 
beginjaren van onze Wolfskreet.

We hopen van harte dat dit aantrekke-
lijke kwartaalblad nog járen blijft be-
staan, maar we weten allemaal dat dit 
afhankelijk is van de inzet van een 
aantal enthousiaste vrijwilligers.  We 
rekenen erop dat deze enthousiaste-
lingen zich tot in lengte van dagen in 
Wolfheze blijven vestigen en meewer-
ken aan dit blad!


Ulbe Anema


Alle uitgaven van de Wolfskreet zijn 
digitaal beschikbaar op de site van 
Dorpsbelang Wolfheze: 

www.tinyurl.com/Wolfskreet
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HHet bestuur had er echt iets van 
geprobeerd te maken, de online 
jaarvergadering op donderdag 

15 april. Geen saaie behandeling van 
de jaarstukken, maar korte video's 
waarin elk bestuurslid inging op zijn of 
haar eigen portefeuille. Op die manier 
kwamen de onderwerpen die een be-
langrijke rol spelen in het dorp alle-
maal aan bod. Over de opkomst viel 
zeker niet te klagen. Dertig inwoners 
sloten aan bij de vergadering, bij twee 
aanmelders ging het openen van de 
link helaas niet goed. Zij konden de 
vergadering dan ook niet bijwonen. 
Aan het einde veel lof voor afwisse-
lende manier waarop de online verga-
dering was vormgegeven.


Veel nieuwe gezichten bij de jaarver-
gadering. Dorpsbewoners die hier nog 
maar net wonen, maar ook de digitale 
dorpsgenoten die hier al langer wo-
nen. Een opmerking die dan ook ge-
maakt werd was om een volgende 
keer - als het weer online moet - de 
digitale inwoners te vragen om met 
name ouderen te vragen bij hen aan 
te komen om zo toch de vergadering 
bij te wonen. Uiteraard corona-proof.


Alle onderwerpen kwamen aan bod 
door korte video's waarin elk be-
stuurslid vertelde over zijn of haar 
portefeuilles, de ontwikkelingen in de 
afgelopen twee jaar en soms een 
vooruitblik. Steeds kwam een deel 
aan bod, waarna alle aanwezigen vra-
gen konden stellen of een toelichting 
vragen. Alle video's zijn samenge-
voegd tot één presentatie. Deze is te 
zien op Youtube: https://tinyurl.com/
DBjaarvergadering 


Bij de zorg kwam het BIC bij Pro Per-
sona aan de orde. De vraag werd ge-
steld welke patiënten daar verbleven. 
Tom Felder van Pro Persona verduide-
lijkte dat het hier om psychiatrische 
patiënten gaat die intensieve begelei-
ding nodig hebben.


Bij infrastructuur werd de suggestie 
gedaan dat Dorpsbelang het initiatief 
zou moeten nemen om een bijeen-
komst te organiseren over de onder-
tunneling. Het bestuur wijst die sug-
gestie niet af, maar vindt wel dat de 
gemeente hier die rol zou moeten 
spelen. Zeker nu is aangegeven vanuit 
de wethouder dat de ondertunneling 
een pilot vormt in de participatie.

Ook over de Adviesgroep Verkeer 
Wolfheze (AVW) werd een vraag ge-
steld. "Is er een connectie tussen 
AVW en Dorpsbelang?" Het bestuur 
gaf aan dat die er niet is. "De AVW is 
een zelfstandige groep die een aantal 
mensen vertegenwoordigt. Zij nemen 
over een aantal zaken een standpunt 
in. Dat is hun goed recht, zoals dat 
het recht van een ieder is. Het is ook 
goed dat specifieke groepen extra 
aandacht krijgen bij de plannen voor 
de ondertunneling, zoals de bewoners 
van Het Schild. Toegankelijkheid is 
belangrijk. Wij nemen echter geen 
standpunt in. Het zijn alle inwoners 
die geïnformeerd moeten zijn en hun 
mening moeten kunnen geven."


De financiën werden ouderwets via 
een powerpoint vertoond. Twee jaren 
kwamen aan de orde (in 2020 verviel 
de jaarvergadering door corona). 

Verrassende jaarvergadering Dorpsbelang Wolfheze



10

De Airbornefestiviteiten in 2019 heb-
ben nog een positief saldo. Frans 
Kappen, één van de leden van het 
Airborne Comité Wolfheze 75 deed de 
suggestie deze gelden te benutten 
voor dorpsactiviteiten. Die suggestie 
wordt verder opgepakt en uitgewerkt.


Julia Donkers en Harry Davids na-
men afscheid van het bestuur. Wet-
houder Leonie Rolink bedankte bei-
den met een persoonlijk woordje. 
Ook het bestuur bedankte beiden 
voor hun werk en inzet in de afgelo-
pen jaren. Harry verraste de aanwezi-
gen met een persoonlijke videobood-
schap. Ook deze is terug te zien: htt-
ps://youtu.be/LwWAQ5XjwzY


Bestuursleden Jakob Huizinga en Hel-
la van den End werden herkozen. 
Voor Hella werd dispensatie op de 
statuten verleend door aan de aanwe-
zigen, omdat zij start met een vierde 
termijn.Bijzondere afsluiting was de 
video van secretaris Noortje Gihaux. 
Een prachtig verhaal dat uitnodigt om 
het terrein van Pro Persona te bezoe-
ken, te wandelen en te genieten van 
de natuur, gebouwen en beelden.


De reacties op de bijzondere opzet 
van de online avond waren lovend. 


Toch is te hopen dat de volgende 
jaarvergadering weer gewoon ergens 
in een zaal is, waar iedereen elkaar 
gewoon kan ontmoeten.


Bermen Wolfhezerweg in 
voorjaar 2022 één bloeiende 
bollenzee? 
De werkzaamheden rondom de Wolf-
hezerweg zijn afgerond en het resul-
taat mag er wezen! Door aanwonen-
den wordt met een knipoog zelfs al 
gespeculeerd over een naamswijzi-
ging van de straat naar de Wolfhezer-
Avenue.


De bermen zijn ingezaaid met gras, 
her en der zag je in de lente een dap-
per bolletje verschijnen welke de 
werkzaamheden had overleefd en 
waarschijnlijk op menig plek in de 
zomer het bloeiende vlinder- en bijen-
zaad van de La Primera actie van 
Dorpsbelang. 


Dorpsbelang Wolfheze wil graag in de 
herfst een bloembollen-plant-dag or-
ganiseren met Wolfhezenaren zodat 
de bermen in het voorjaar van 2022 
en de jaren daarna er kleurrijk en fleu-
rig uit komen te zien. De gemeente 
Renkum is enthousiast over het idee. 


Still uit de online jaarvergadering

Harry Davids
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In de september editie van de Wolfs-
kreet volgt gedetailleerde informatie. 

Wil je mee helpen in de herfst aan het 
verfraaien van de Wolfhezerweg, dan 
horen we dat graag. 

Stuur dan nu alvast een mail naar 
penningmeester@dorpsbelangwolfhe-
ze.nl met je naam en adres zodat we 
je na de zomer ook via mail kunnen 
bereiken.


Woon je in een andere straat en ben je 
enthousiast, stuur dan een mail met je 
details.


Dorpsbelang doet niet mee 
met uitvraag Delta glasvezel 
Na Heelsum en Renkum is Delta glas-
vezel met een uitvraag gestart in 
Doorwerth, Heveadorp en Wolfheze 
om te inventariseren of voldoende 
mensen in een glasvezelaansluiting 
geïnteresseerd zijn om met aanleg te 
starten. Delta heeft – net als aan vele 
andere (bewoners)organisaties in de 
gemeente – gevraagd om mee te hel-
pen de uitvraag actief te promoten. 
Het bestuur van Dorpsbelang Wolfhe-
ze heeft het bedrijf laten weten dit niet 
te doen.


Het bestuur onderschrijft het belang 
van een goede digitale ontsluiting van 
het dorp. Dit betekent echter niet dat 
de dorpsvereniging de campagne van 
een commerciële aanbieder actief 

moet promoten. Daarvoor kan Delta 
prima de kanalen en middelen gebrui-
ken die zij nu ook al inzet. Er komen 
op termijn wellicht ook andere glasve-
zelaanbieders zoals KPN. In 2019 
heeft dat bedrijf in het hele dorp glas-
vezelkabels aangelegd. Die zijn echter 
nog niet aangesloten. Delta springt in 
het gat in het buitengebied dat die 
andere aanbieders op dit moment la-
ten liggen.


Het bestuur ervaart de campagne van 
Delta als onplezierig. Wie op een later 
moment wil instappen wordt gecon-
fronteerd met hoge aansluitkosten. De 
dorpsvereniging wordt een vergoe-
ding van € 50,00 per aansluiting ge-
boden als zij actief promoot. Hier 
leent het bestuur zich niet voor.


De uitvraag van Delta eindigt op 2 
juni. In de drie plaatsen dient mini-
maal 30% aan te geven voor een 
glasvezelaansluiting te gaan wil de 
aanleg doorgaan. Wie overstapt moet 
ook een keuze maken voor een ande-
re provider voor internet, TV en tele-
fonie. Grote aanbieders als KPN en 
Ziggo worden niet via de glasvezelka-
bel aangeboden.


Meer informatie over de uitvraag is te 
vinden op: gavoorglasvezel.nl.
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Ter gelegenheid van de traditionele lint-
jesregen zijn dit jaar twee bijzondere 
inwoners van Wolfheze benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau. Het 
echtpaar Michel en Marja van Tooren 
ontving een koninklijke onderscheiding 
voor hun grote sociale betrokkenheid en 
jarenlange inzet voor diverse verenigin-
gen en activiteiten in Wolfheze, en voor 
hun belangrijke rol binnen de franchise-
organisatie van Wijnkoperij Henri 
Bloem.


Michel en Marja worden geduid als bij-
zondere en zeer sociaal geëngageerde 
mensen. Hun drijfveren zijn het verster-
ken van saamhorigheid en het vergroten 
van de leefbaarheid in een klein dorp. 
Een lange rij aan initiatieven en activitei-
ten waarbij ze als vrijwilliger betrokken 
waren, staan op hun naam. Voorbeel-
den daarvan zijn o.a. de introductie van 
de vrijdagmarkt, het opzetten van 
dorpsblad “De Wolfskreet” en begin 
december de plaatsing van een grote 
kerstboom op het dorpsplein.


Michel van Tooren was jarenlang voor-
zitter van de Vereniging Dorpsbelang 
Wolfheze, is voorzitter van de Stichting 
Vrienden van de Klaproos en vrijwilliger 
bij de Oranjevereniging Wolfheze. Marja 
van Tooren was bestuurslid van de 
Oranjevereniging Wolfheze, waar ze 
voor creativiteit en verandering in het 
programma heeft gezorgd. Nog steeds 
zijn beiden betrokken vrijwilligers bij de 
vereniging waarvan bijna geheel Wolf-
heze lid is. Marja was één van de initia-
tiefnemers van Wolfheze Nightfever met 
activiteiten voor de jeugd. Op dit mo-
ment maakt Marja deel uit van Sterk 
Wolfheze, een werkgroep van Dorpsbe-
lang Wolfheze.


Toen hun kinderen op de Beatrixschool 
zaten, waren ze initiatiefnemers en aan-
pakkers bij activiteiten zoals Sinter-
klaas, Kerst, School BBQ, schoolfeest, 
klusochtenden, het opknappen van het 
plein/de school enzovoort. Marja was 
daarnaast initiatiefnemer van het jaar-
lijkse Running Dinner in Wolfheze, nam 
het voortouw voor de koek en zopie bij 
de ijsbaan in Wolfheze en zamelt geld in 
voor de meest uiteenlopende goede 
doelen.


Michel en Marja van Tooren zijn niet al-
leen in Wolfheze bekende inwoners, 
maar ook in Arnhem niet onbekend. Als 
eigenaren van Wijnkoperij Henri Bloem 
aan de Amsterdamseweg blinken ze uit 
in creativiteit en gastvrij ondernemer-
schap, terwijl binnen de franchiseorga-
nisatie hun voortrekkersrol en kennis 
hoog wordt gewaardeerd. Ze zijn inno-
vatief en delen ideeën met collega’s.


Michel en Marja van Tooren werden op 
vrijdagochtend 23 april door burge-
meester Agnes Schaap van de gemeen-
te Renkum verrast. Via een beeld-bel 
verbinding werd de benoeming tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau bekend 
gemaakt. ’s Middags werd hen in het 
gemeentehuis tijdens een (vanwege Co-
rona) kleine bijeenkomst de bijbehoren-
de versierselen opgespeld.


Koninklijke onderscheiding voor Michel en Marja van Tooren 
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Eind 2019 kocht Schipper Bosch de 
Open Hofkerk en het achterliggende 
dorpshuis met de ambitie deze te 
herontwikkelen naar woningen en 
daarmee de kerk te behouden voor 
Wolfheze. Vorig jaar – 5 maart – heb-
ben we tijdens een informatiebijeen-
komst in de kerk aan de Lawijckerhof 
de buurt ontmoet. We willen u in deze 
update graag even kort bijpraten over 
wat er sindsdien gebeurd is.


Bijeenkomst 
Tijdens de bijeenkomst lieten we de 
plannen zien en daar werd overwe-
gend positief op gereageerd. Met de 
omwonenden bij wie zorgen waren is 
naderhand nog apart gesproken. Ver-
volgens zijn we de procedures door-
gelopen om hier woningen te mogen 
bouwen.


Bestemming gewijzigd: tijd om de 
omgevingsvergunning aan te vragen

Om woningen te kunnen bouwen 
moest de maatschappelijke bestem-
ming gewijzigd worden naar de be-
stemming ‘wonen’. Onlangs is deze 
wijziging onherroepelijk geworden en 
dat betekent dat we nu de omge-
vingsvergunning kunnen aanvragen. 
Deze aanvraag dienen we 
een dezer dagen in bij de 
gemeente. Daarmee wordt 
geregeld dat we het bouw-
plan kunnen gaan uitvoeren 
binnen de kaders van het 
gewijzigde bestemmingsplan.


Ondertussen wordt er nu verder ge-
werkt aan de voorbereiding van de 
uitvoeringswerkzaamheden.


Even opfrissen: het plan in het kort:

De kerk wordt getransformeerd naar 
vier woningen en op de plek van 
dorpshuis De Burcht komen vier 
grondgebonden woningen (twee 
twee-onder-één-kappers). In totaal 
komen er dus acht woningen. De 
structuur van de kerk en de dakvorm 
worden behouden. Om wonen in de 
Open Hofkerk mogelijk te maken 
worden de gevelopeningen vergroot 
en worden er serres toegevoegd.


Als alles gaat volgens planning kun-
nen we voor de zomer nog starten 
met de bouw. We zullen u rond die tijd 
nog een keer bijpraten.


We verwachten u voor nu voldoende 
te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,

Stijn van Vuuren

Ontwikkelaar Schipper Bosch Projec-
ten


Bron: Schipper Bosch


Update project Open Hofkerk Wolfheze
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HHeeft u er ook zo van genoten? 
Van het mooie weer en de reu-
ring op Koningsdag? Wij wel! 

Eindelijk is er weer wat te doen moe-
ten velen van ons gedacht hebben. 
Voor het eerst sinds lange tijd was het 
weer een gezellige drukte in het dorp.


Voor de huizen versierwedstrijd waren 
bewoners gevraagd huis en/of tuin 
(oranje) te versieren. In de dagen voor 
Koningsdag kleurde heel langzaam 
enkele huizen en tuinen oranje. 

Jozephien Milder sleepte de prijs in 
de wacht met haar oranje versierde 
tuin. Volgens het juryrapport een ‘ge-
samtkustwerk’!


De aftrap naar deze bijzonder editie 
was op de zaterdag ervóór met de 
Pub-quiz. Zo’n 30 teams hadden zich 
aangemeld. In 5 rondes van elk 10 
vragen werd hard gestreden om de 
winst. Vragen waren in verschillende 
categorieën verdeeld en gingen onder 
andere over het Koningshuis en lokale 
wetenswaardigheden. 

Team 3PH (Paul Hendriks en Ester 
van Puijenbroek) bleek uiteindelijk de 
meeste vragen in de snelste tijd goed 
beantwoord te hebben en gingen er 
met de winst vandoor.


In de vroege ochtend van Konings-
dag trok een bont versierde stoet 
door de straten van Wolfheze. Kinde-
ren van de basisschool hadden de 
dag ervoor hun fietsen prachtig ver-
sierd en reden letterlijk achter de 
muziek aan. Naar het feestterrein aan 
de Van Mesdagweg. 

Na het hijsen van de vlag en het 
openingswoord van de voorzitter 
was er vervolgens voor iedereen 

koffie, thee of limonade met een oran-
je-tompouce. Op het pleintje en het 
grasveld er om heen waren tafels op 
voldoende afstand geplaatst. Het leek 
wel een grote picknick onder strak 
blauwe lucht en een stralende zon.


‘s Middags was de matjes-markt en 
de fiets-puzzeltocht. In tegenstelling 
tot voorgaande jaren was de matjes-
markt niet op het Van Mesdagplein, 
maar verspreid over verschillende 
voortuinen en inritten in het dorp. 

Bij de fietspuzzeltocht (16 teams) 
moesten de deelnemers eerst langs 3 
verschillende ‘matjes’ om daar onder-
delen van de route op te halen, alvo-
rens aan de tocht te kunnen begin-
nen. 


Terugblik Koningsdag 2021 
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Voor velen was het ook echt een uit-
daging, omdat de vooraf opgegeven 
afstand niet helemaal overeen kwam 
met de werkelijkheid. Echter, het ijsje 
bij de finish zal veel goedgemaakt 
hebben. Het winnende team was van 
Yvonne Visser. Het team van Barend 
de Bruijn kreeg een eervolle vermel-
ding vanwege de nieuwe naam die zij 
voor het beeld ‘Head’ (terrein Pro Per-
sona) bedachten: ’15 mijl is meer dan 
15 kilometer.’


Vaste prik is de schiettent. Met wat 
aanpassingen was die er dit jaar ook 
weer: helaas de enige activiteit op het 
pleintje. Maar desalniettemin werd er 
fanatiek gestreden om de titels Schut-
terskoning (Jordi van Groningen) en 
Schutterskoningin (Carla van de 
Kraats). Schuttersprins is Thijs Schut 
en schuttersprinses Nova van Nek.


Een ander vast onderdeel van de Ko-
ningsdag-festiviteiten is het Kinder-
bouwdorp, dat eens in de vijf jaar ge-
organiseerd wordt. Helaas was het 
vanwege alle 
maatregelen niet 
mogelijk te or-
ganiseren. Dat 
vinden we echt 
heel jammer. We 
proberen er alles 
aan te doen het 
volgend jaar, het 
jaar waarin we 
het 100-jarig 
jubileum vieren, 
alsnog van de 
grond te krijgen. 
We gaan ervan 
uit dat dan weer 
veel (meer) mo-
gelijk zal zijn.


Op iets kortere termijn, komend na-
jaar, willen we kijken of er nog iets te 
organiseren is. Te denken valt aan een 
herhaling van de Pub-quiz, maar dan 
live of eventueel een feestavond. Alles 
zal echter afhangen van de maatrege-
len die dan gelden. Helaas ontbreekt 
een kristallen bol in de inventaris van 
de Oranjevereniging...


Daarna zal het even stil zijn, maar 
achter de schermen echter wordt al 
serieus nagedacht over het jubileum 
jaar 2022. Mocht u ideeën of sugges-
ties hebben, geef deze dan door aan 
het bestuur of per e-mail via 
info@oranjeverenigingwolfheze.nl . 


Tot volgend jaar weer bij de 
feesttent !!


Rens Verbeek

Bestuur Oranjevereniging
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IInmiddels wonen wij 35 jaar in Wolf-
heze, in de oude school aan de Pa-
rallelweg; de Van Beeck Calkoen-

school. 

Toen wij in 1986 hier kwamen wonen, 
was de naam van de school niet 
zichtbaar. Er was een bord overheen 
aangebracht met de naam “Oplei-
dingscentrum”, voor verplegend per-
soneel van Pro Persona. 

Voor ons, werkzaam in de kunstsec-
tor, was de school ideaal vanwege de 
combinatie van woon en werkruimte. 
Bovendien grenzend aan bos en ak-
kers, waar wij nu dagelijks met onze 
hond Lupa (wolf) lopen. Tijdens deze 
wandelingen hebben wij in de loop 
der jaren veel wild gezien, zoals das-
sen, reeën, vossen, af en toe een we-
zel en veel bijzondere vogels als de 
klapekster op de heide en ieder jaar 
blauwe kiekendieven, soms kraanvo-
gels. Zelfs een keer een zeearend 
over zien vliegen.


Onze jongste zoon Mert, die gespeci-
aliseerder is in vogels, zag afgelopen 
jaar een witgatje bij de waterpoel op 
de heide en grauwe gorzen; aardig 
zeldzaam. 

Een heel bijzondere waarneming van 
onze oudste zoon Frank toen hij op 
jonge leeftijd in het bos aan het spe-
len was en opgewonden naar huis 
kwam met de mededeling dat hij een 
“zwart varken” had gezien. Wij dach-
ten wellicht een zwijn, hetgeen eigen-
lijk niet mogelijk was. Tot het later be-
vestigd werd dat er inderdaad een 
ontsnapt zwart varken rondzwierf. Het 
arme dier was geen wild en avontuur-
lijk leven gegund. 

Het is na diverse vangpogingen uit-
eindelijk met een verdovingsschot 
overmeesterd, om weer in veilige ge-
vangenschap verder te leven.


Maar….. de meest spectaculaire 
waarneming is die van 8 maart ’21 
rond 10.00 uur, toen Brieke en ik met 
de hond langs het terrein van Pro Per-
sona liepen in de buurt van de be-
graafplaats. 

Vanaf een stil dicht stuk bos tussen 
de STC woningen en de begraafplaats 
zagen we plotseling een grote hond 
over het pad steken en vervolgens in 
lichte draf over de akker van de 
Boschhoeve. Toch geen grote hond, 
maar een WOLF, onmiskenbaar! Niet 
rondsnuffelend, maar zich behoed-
zaam oriënterend om doelgericht zijn 
route te bepalen. Een wolf; groot en 
stevig; dat moest een mannetje zijn. 


Niet te geloven! Zo dicht bij de be-
woonde wereld. We konden hem heel 
goed zien door de verrekijker die we 
altijd bij ons hebben. Wij wisten wel 
dat er wolven waren in Nederland, 
maar ergens in Drenthe of op de Ve-
luwe, ver weg naar ons idee. Maar nu 
hier…ín Wolfheze!!


Iets later is de wolf ook door een an-
der waargenomen bij de oude mest-
opslag op het land van de Boschhoe-
ve. En later op de dag ook langs het 
spoor richting Ede. Na ruim 200 jaar is 
de wolf hier weer terug om de naam 
van ons dorp eer aan te doen.


Jacques Blommestijn.
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WOLF terug in Wolfheze 
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WWij gaan ervoor! Een gave edi-
tie van het Running Dinner 
3.0. Post-corona. Laten we 

ervan uitgaan dat het dit jaar weer 
kan. Als je zin hebt, blok dan zater-
dag 2 oktober 2021 in je agenda. 

En geef je op via:

runningdinnerwolfheze@gmail.com


Het gaat om een beweeglijk etentje in 
Wolfheze. Daarbij krijg je een voorge-
recht, hoofdmaaltijd en dessert voor-
geschoteld. Iedere gang wordt op 
een andere locatie geserveerd. Eén 
van de rondes bereid je zelf. Maxi-
maal vier tot vijf gasten schuiven 
daarbij aan. Het grappige is: je zit 
steeds aan tafel met verschillende 
mensen die je wellicht helemaal niet 
kent! Maar het is geen kookwedstrijd.


Gezellige avond 
Zet je schroom aan de kant en geef je 
op. En maak wat lekkers. Maar let op: 
het is beslist niet de bedoeling om 
elkaar culinaire hoogstandjes voor te 
schotelen. Het doel is een gezellige 
avond doorbrengen met elkaar. Zijn 
jullie ook van de partij? 


Eerdere jaren verzamelden we voor 
het begin van het Running Dinner op 
een centrale plek in het dorp. Of dat 
dit jaar ook het geval is, weten we nu 
nog niet. Hoe dan ook, pas op de 
avond zelf kom je te weten op welke 
adressen je eet. Je hoeft dus niet 
bang te zijn dat je de gehele groep 
met alle deelnemers van het Running 
Dinner tegelijkertijd bij jou over de 
vloer krijgt!


Er zijn vier plekken waarin je kunt 
worden ingedeeld: Wolfheze-Noord, 
Wolfheze-Zuid, Het Hazeleger en de 
Buunderkamp. Kortom, je eet je 
voor–, hoofd- en nagerecht op ver-
schillende plekken. 


Runnen of fietsen
Wil je runnen, ga dan runnen. Of 
neem je fiets mee, want ook al wonen 
we in een klein dorp, je gastheer, 
gastvrouw én tafelgenoten zien je 
graag op tijd verschijnen. 

Eerdere jaren kwamen we na afloop 
op een centrale plek terug om na te 
genieten. Even afwachten wat Rutte 
daarvan vindt…


Wat te doen? 
• Stuur een mail naar runningdinner-

wolfheze@gmail.com.

• Verzend die mail vóór 16 september 

(dan heeft het team tijd om de inde-
ling in elkaar te sleutelen, en da’s 
geen sinecure!)


• Vertel of je een voor-, hoofd- of na-
gerecht wilt maken.


• Heb je een allergie of een dieet? Of 
andere wensen? Geef het door en 
maak er melding van.


• Vermeld de namen van de perso-
nen die meedoen.


• Geef je adres door.

• Vermeld je e-mailadres.

• Geef je mobiele nummer door. (We 

weten inmiddels hoe handig dat is!)

• Doe die avond een stickertje of zo-

iets op je kleding met je voornaam 
erop.

Hopelijk tot aan tafel de 2e oktober! 
We kijken uit naar je komst.

Zaterdag 2 oktober 2021 

Kan het Running Dinner dit jaar doorgaan? 
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Nog even het programma 
- 18.00 Eventueel een ontmoeting met hapje en drankje 

- 19.00 Voorgerecht ergens

- 20.00 Hoofdmaaltijd elders

- 21.20 Nagerecht op een volgend adres

- 22.15 Eventueel afsluiting op centrale plek (niet verplicht)


Groetjes van het Running Dinner-team op alfabetische volgorde: 

Carool, Ingrid, Max en René
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ZZaterdag 20 maart 
werd de nationale 
opschoondag ge-

organiseerd. Dankbaar 
voor alle lege corona-
agenda's is in Wolfheze 
massaal gehoor gegeven 
aan een oproep in de 
dorps-appgroep.

Maar liefst 25 enthousi-
aste deelnemers trokken 
met zak en grijpstok de 
paden op en de lanen in. 
Een gemêleerde groep van 
jong en oud trok via verschillende rou-
tes door het dorp. Het resultaat is 14 
volle vuilniszakken. Een goed en ge-
zellig initiatief wat we met elkaar zeker 
nog eens willen herhalen. In aanloop 
naar de Airbornemaand vindt een ver-
volg plaats.

We wonen niet alleen in het mooiste 
dorp van gemeente Renkum maar vol 
trots nu ook in het schoonste dorp.

Dank aan alle opruimers!

Julia Donkers

Wolfheze schoon!
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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

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



25

Creatief zijn en doen wat kan
De Protestantse Gemeente zoekt 
steeds naar mogelijkheden om, in 
een periode met beperkende corona-
maatregelen, te doen wat kan.
Het is verrassend om te zien dat crea-
tieve vormen van omzien naar elkaar 
worden ontwikkeld. Zo nemen men-
sen een pot koffie mee, gaan wande-
len en delen elkaars verhalen. Soms 
doen ze het bij elkaar op de stoep of 
op een bankje in de tuin. Soms stap-
pen mensen van de fiets om een 
praatje met een ander te maken. Er 
gebeuren hartverwarmende dingen.

Kerkdiensten met bezoekers
Hoewel veel mensen de online kerk-
diensten meevieren, is het fijn om 
sinds half mei weer fysiek een kerk-
dienst te kunnen bijwonen. Er wordt 
begonnen met maximaal 30 kerkgan-
gers en belangstellenden kunnen via 
een formulier op de website zich 
aanmelden (button kerkdienst →aan-
melden kerkdienst)
Op de website vindt u bij “kerkdienst” 
hoe u via Kerkomroep of YouTube 
deze diensten kunt volgen. De beel-
duitzendingen blijven één week staan.

Kaarten schrijven voor Rijnstate
Ook in Wolfheze zijn tientallen 
kaarten geschreven voor me-
dewerkers in Rijnstate.  Tijdens 
de eerste corona-golf was er 
veel waardering voor mensen in 
de zorg. Die waardering lijkt nu 
verdwenen terwijl de druk hoog 
is. Er is intussen een hoog ziek-
teverzuim en veel medewerkers 
zijn door uitputting uitgevallen. 
Met deze kaarten willen we 
onze waardering en dank voor 
hen uitspreken.

Activiteiten voor kinderen en jongeren
Nu het minder koud is, zijn er steeds 
meer buitenactiviteiten voor kinderen 
en jongeren. 
Zo deden ze in de week voor Pasen 
mee aan de PaasChallenge, een lan-
delijke spel. In dit spel werden ze 
“meegenomen” door de stad Jeruza-
lem en via een QR-code werd een 
route gelopen en er werden opdrach-
ten uitgevoerd.
De tieners gingen op Hemelvaartsdag 
om 5.00 uur in de morgen dauwtrap-
pen.
Op zondagmorgen is er in de open-
lucht een kindernevendienst.
Omdat de activiteiten, ook vanwege 
het weer, niet ver van te voren vastge-
legd kunnen worden, is er een app-
nieuwsbrief waarin voor de verschil-
lende leeftijdsgroepen actuele infor-
matie wordt doorgegeven. Wilt u deze 
informatie ook ontvangen, dan kunt u 
dat doorgeven aan jeugdwerk@pkn-
oosterbeek-wolfheze.nl 
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Het vuurtje brandend houden
De opgedane ervaringen met de acti-
viteit “Wandelend op weg naar Pa-
sen” krijgen een vervolg. Drie zon-
dagavonden vanaf Pinksteren van 
19.00 – 20.00 uur is er een wandelac-
tiviteit onder de titel “Het vuurtje 
brandend houden”. Drie aanstekelijke 
avonden waarin we elkaar rondom de 
vuurkorf al wandelend zullen ontmoe-
ten.
Kijk op de website voor meer informa-
tie en hoe u zich kunt aanmelden.

Op www.pkn-oosterbeek-wolfheze 
vind u alle actuele informatie.

Wilt u meer weten,  neem dan contact 
op met dhr. Willem Merkens, 

026 4821639

26
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HHet bestuur van de Stichting 
“Kunst in de Zes Dorpen” 
heeft besloten de Kunstrou-

te in het weekend van 11 en 12 
september te organiseren. Het zal 
dan wel weer mogelijk zijn bijeen 
te komen en de meeste mensen 
zullen  gevaccineerd zijn. 


Het thema Ruimte blijft gehandhaafd 
en kunstenaars kunnen nog tot 1 juni  
meedoen aan de affiche wedstrijd. 
Inmiddels zijn er al veel inzendingen 
binnen.Vanaf 1 juni kunnen kunste-
naars zich weer inschrijven tot 14 juni. 


Tijdens de Kunstroute 2021 zal het 
thema “Landschap” van 2020, dat 
vanwege de corona geen doorgang 
kon vinden, ook aandacht krijgen.

De junior- en kinderkunst krijgen ook 
weer een plek in het weekend van de 
kunstroute.    


Nadere informatie volgt, maar u kunt 
ook regelmatig de website raadplegen 
als u op de hoogte wilt blijven van het 
laatste nieuws.


www.kunstroute-renkum.nl


Kunstroute 2021 

Vanwege de coronamaatregelen zijn er deze zomer géén 
voorstellingen in 


Openluchttheater de Klaproos
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GGelukkig kon dit jaar de tradi-
tionele Palmpasenoptocht 
van de onderbouw-kinderen 

van de Prinses Beatrixschool 
doorgaan.

Vol trots liepen ruim 40 kinderen 
met hun versierde stok mét brood-
haantje vanaf het schoolplein via 
de Johannahoeveweg en Sara 
Mansveltweg richting Het Schild. 

Van grote afstand waren de paas-
liedjes te horen en de kinderen 
konden rekenen op veel enthousi-
ast zwaaipubliek langs de kant. 
Naast trotse ouders staken ook 
veel aanwonenden graag hun neus 
even buiten om deze lange, mooie 
stoet te bewonderen. 

Bij Het Schild hebben de kinderen 
in de tuin een paasoptreden ver-
zorgd voor de bewoners en is er 
nog een kletspraatje gemaakt met elkaar. 

Wat een leuk, ontroerend enthousiasme en wat ontzettend genieten voor allen! 


Dank juf Marlies, Anne en Sjanie voor het organiseren!                  Julia Donkers


Eén ei is geen ei...! 



30



31

IIdelette Bech (1927-1957) was 
17 jaar oud toen ze het bom-
bardement op Wolfheze mee-

maakte in september 1944. Ze 
hield een dagboek bij, waar haar 
zoon, de Groningse dichter Arjen 
Boswijk, de dichtenbundel Wat 
Wolfheze was op baseert. Hij 
woonde zelf nooit in Wolfheze, 
maar voelt een sterke band met 
het dorp. 


Lang was Wolfheze voor Arjen 
vooral het dorp waar zijn moeder 
is overleden, slechts dertig jaar 
oud. Idelette was met haar twee 
zoons (vier en twee jaar oud) en 
echtgenoot een paar dagen in 
Wolfheze vanwege de herfstva-
kantie. Ze waren kort daarvoor 
verhuisd naar Meppel. Ze waren 
nu weer even terug in het dorp 
waar ze een fijne jeugd had ge-
had. Waar ze haar man had leren 
kennen en waar ze de oorlog met 
het bombardement had over-
leefd. 

Desondanks een plek waar ze met warmte 
aan terug dacht. “Wolfheze was de plek 
waar ze zich veilig en goed voelde”, vertelt 
Arjen. Tijdens de vakantie overlijdt ze plot-
seling aan polio. 


Regelmatig bezoeken Arjen, zijn broer en 
zijn vader het graf van Idelette in Ooster-
beek. Daardoor komt hij in zijn jeugd veel 
in Wolfheze. “Behalve dat dat natuurlijk 
heel verdrietig was, viel me toen de 
schoonheid van deze omgeving ook op. 

Een bezoek aan Wolfheze werd iets heel 
dubbel: aan de ene kant het gemis van 
mijn moeder. Aan de andere kant was het 
erg fijn om hier te zijn.”


Verloren 
(Uit: Wat Wolfheze was)

Ik denk dat ik nooit 
heb begrepen en geweten waar je was 

en bent verdwenen 
in Gelderse bossen , ik bedoel dat 

ik niet wist waar je verdween 
die dodelijke ochtend 

in stil Wolfheze 
uit welk ziekbed je was gevlucht 

terwijl er ooms en tantes bij de haard 
dachten dat je griep had


Maar waar was je toen 
ik alleen gelaten was 

en niemand me kon zeggen 
hoe ziek en dat de ziekenhuizen 

ook niets meer konden 
om je te redden met een ongeboren kind 

en dat je man reddeloos en schijnbaar flink 
geen weg meer wist 

tussen Arnhem, Oosterbeek en Meppel 


En dat hij verlaten was door god 
en iedereen op de Veluwe 

en deed of hij het toen begreep


Wat Wolfheze was 
Arjen Boswijk schrijft dichtbundel met dagboek van zijn moeder
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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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Dagboek 
Doordat Arjen slechts vier jaar 
oud was toen zijn moeder plotse-
ling overleed, ontbreken actieve 
herinneringen aan haar. Zijn va-
der was ook geen spraakzame 
man. Via hem kwam Arjen dus 
niet veel over zijn moeder te we-
ten. “Opgroeien zonder je moe-
der, dat doet wat met je. Ik ben 
een heel deel van mijn leven toch 
op zoek naar haar geweest.”

Dat veranderde toen zijn vader 
overleed en Arjen en zijn broer 
het handgeschreven dagboek 
van zijn moeder kregen. Opeens 
gaat de belevingswereld van zijn 
moeder voor Arjen open. Haar 
ervaringen vullen die van hemzelf 
aan. Ze schrijft over onschuldige 
gebeurtenissen, maar ook over 
het bombardement op 17 sep-
tember 1944:

‘Steeds vlogen ze maar over. We 
stonden rustig te praten toen het 
begon. Het is niet te beschrijven 
hoe verschrikkelijk het was. Ook 
kan ik onmogelijk zeggen hoe 
lang het duurde. We hoorden 
kraken en gillen onder het bom-
bardement. Even was het stil, 
alleen de kinderen schreeuwden 
en gilden.’

Hij besluit gedichten te maken 
met de woorden van zijn moeder 
in het dagboek. Dat wordt de 
bundel Wat Wolfheze was. “Ik 
heb haar woorden gebruikt en 
wilde dat haar naam ook op de 
omslag kwam. Dan leefde ze 
weer een beetje.”


Wolfheze is een woestenij 

Weer is er een dag voorbij 
in de verte hoor je 

de hele dag de kanonnen bulderen 

Vanmorgen kwamen er 
massa’s bommenwerpers over 

en alles dreunde 
bij Wageningen en Rhenen 

Vandaag kwam de landwacht 
fietsen orderen 

maar de boer had ze 
goed verstopt in het land 

In ons huis is veel gestolen 
alle vorken en lepels weg 

alle zilveren en gouden sieraden 
Wolfheze is een woestenij geworden 

Ons huis is helemaal verwoest 
alle ruiten kapot 

het dak vol gaten 
maar wij leven nog 

Idelette, 1944

(Uit: Wat Wolfheze was)

Het originele dagboek van Idelette schen-
ken de broers aan het Historisch museum 
Wolfheze.  De bundel is digitaal verkrijg-
baar. Neem contact op met Arjen via 
www.arjenboswijk.nl. 

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 Tjerk Notten
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WWil je óók op een gezellige ma-
nier weer fit worden? Een 
groep vrouwen in Wolfheze 

ging alvast van start en aanmeldingen 
blijven binnenkomen. Vandaar deze 
uitnodiging.


Begin mei plaatste ik een noodkreet 
voor een ervaren trainster met humor 
om ons de komende weken weer 
soepel en strak in vorm te krijgen met 
yoga en bootcamp oefeningen in de 
gezonde buitenlucht van Wolfheze.


Met ‘ons’ dacht ik aan actieve 60+ 
inwoonsters van Wolfheze die dage-
lijks meer dan genoeg kilometers lo-
pen, nog lang niet toe aan stoelgym 
voor het aantrekken van de steunkou-
sen, die echter wel een hekel hebben 
aan de sportschool en elke ambitie 
missen om echt te gaan hardlopen. 
Maar die nu wel de urgentie voelen 
om wat meer aandacht aan hun bles-
suregevoelige lijf te schenken, van-
wege die kip-filetjes, groeiende buik, 
stramme spieren, doorgezakte voe-
ten,  botontkalking,  verlies aan spier-
kracht, rug- en nekproblemen en an-
dere versleten onderdelen, rusteloze 
benen, en ineens niet meer lenig over 
een hekje kunnen springen.

Dezelfde dag al bleek dat half Wolfhe-
ze snakte naar zo’n “APK” voor je lijf. 


De reacties stroomden binnen, van 
vrouwen én mannen, van 60+ tot véél 
jonger.

“Top!! Ik zat me net te ergeren aan 
een bloesje dat open moest om lekker 
te zitten! Je oproep kwam precies op 
het goede moment!” En een ander: 
“Als ik 500 meter hardloop denk je 
echt dat ik corona heb”.


Na overleg met de gemeente Renkum 
gingen we van start met 2 trainsters 
van Slow Sports en 16 vrouwen. Een 
uur buiten bewegen, met aandacht 
voor conditie, balans, kracht, lenig-
heid en ontspanning en na afloop 
thee. Wat een sfeer! “Lekker even m'n 
spieren aan het losmaken. Ja ik leef 
nog, zegt mijn lijf. En wat is het fijn om 
te sporten, buiten op de voetbalvel-
den van Wodanseck, met fantastisch 
weer, tussen het uitlopende groen in 
de avondzon. En ook heerlijk om el-
kaar te ontmoeten, we zijn toch ge-
maakt om contact te hebben”. “Ik heb 
ook weinig last. Vond het heel leuk 
gisteren. Lekker buiten, leuke vrou-
wen, gezellige contacten. Iedereen 
kan op elk niveau meedoen, dat vind 
ik plezierig. Je hoeft je dus nergens 
voor te schamen. Kortom....tot maan-
dag!”.


Weg met de coronakwabjes, doe je ook mee?
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Omdat veel méér inwoners in bewe-
ging willen komen en we een fantas-
tisch sportpark hebben dat onze initi-
atieven nodig heeft, deze oproep:


• Wil je óók op een ontspannen ma-
nier in de natuur aan je gezondheid 
werken met Slow Sports? Er zijn al 
bijna genoeg deelnemers voor een 
nieuwe groep!


• Heb je wensen of ideeën over spor-
tieve activiteiten, in de zomervakan-
tie of juist er ná?


• Zijn er krasse knarren die interesse 
hebben in loopvoetbal, 


• Zijn er kinderen die kennis willen 
maken met verschillende sporten en 


• Zijn er bewoners die héél geleidelijk 
of juist fanatiek willen gaan hardlo-
pen? 


Stuur dan een email naar:

ellenninaber@gmail.com




Persoonlijk lijkt me een veldje voor 
beachvolleybal wel iets… wat callane-
tics klimrekken voor de oudere 
jeugd… tijdens de zomervakantie re-
gelmatig een spel voor jongeren die 
niet op vakantie zijn, zoals Levend 
Stratego… vroege vogels yoga en 
voor de ouderen wandelen met koffie 
na afloop. …

En naschoolse opvang: vanuit school 
rechtstreeks naar het sportveld voor 
thee & sport.


De sportvelden en de kantine met ter-
ras van Wodanseck bieden ons in elk 
geval fantastische mogelijkheden voor 
alle soorten sportieve buitenactivitei-
ten die we als bewoners maar kunnen 
bedenken mét de bijbehorende gezel-
ligheid. Wat een voorrecht! Ik hoop op 
veel reacties en wens iedereen een 
vrolijke en lekker fitte zomer toe! En 
voor sportpark Duitsekamp (de offici-
ële naam van het terrein van s.v. Wo-
danseck) wens ik dat veel bewoners 
de weg weer weten te vinden naar dit 
geweldige sportpark en plannen gaan 
maken voor een grootse viering van 
haar 50e verjaardag! Je ideale sport-
plek vind je bij Wodanseck!


Ellen Ninaber
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NNet voor de meivakantie zijn we 
gestart met het project over de 
wereldoorlogen op onze school. 

We hebben het onder andere gehad 
over de 'Flanders Fields’, bekend van 
de klaprozen, het symbool van her-
denken in de Engelstalige 

landen. En ook over het ontnemen 
van vrijheden in de Tweede Wereld-
oorlog, bijvoorbeeld voor de Joden. 
Dat is ook het symbool van 4 en 5 
mei. De leerlingen waren onder de 
indruk wat er kan gebeuren als je vrij-
heid ontnomen wordt. Na de meiva-
kantie zijn we gestart voor de groepen 
6,7 en 8 met Anne Frank als project in 
het bijzonder hierin. 


De leerlingen konden dit jaar helaas 
niet herdenken bij het monument, iets 
wat we normaal gesproken met de 
Oranjevereniging altijd vorm willen 
geven. Daarom hebben ze dit jaar in 
de klas gedichten gemaakt. Daarvan 
ziet u hier voorbeelden van.


Groet,

Wilko Visser

leerkracht groep 7/8 Beatrixschool 
Wolfheze

Schoolproject

Ik ben Juan en ik ben lid van het Nederlandse verzet. We zitten midden in de 
oorlog. Mijn vader is omgekomen tijdens het bombardement van Rotterdam. 
Sindsdien wil ik maar een ding en dat is wraak nemen op degenen die hier 
verantwoordelijk voor zijn. Daarom ben ik in het verzet gegaan. Maar het is ge-
vaarlijk en we hebben voortdurend angst. Vooral om ontdekt te worden, want 
dan word je opgepakt en waarschijnlijk vermoord. Ook al hebben we diverse 
acties ondernomen, lukt het ons niet om ons land te bevrijden. Van september 
1944 tot en met  5 mei komen gelukkig de geallieerden ons land binnen. Wat 
zijn we blij dat zij ons de vrijheid hebben teruggegeven.
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EEen feestje had het moeten worden 
in september 2020: de Social Run 
om geld in te zamelen voor het 

realiseren van de beweegtuin op het 
terrein van Pro Persona. Door corona 
kon het evenement helaas niet door-
gaan. 

Ondertussen is het voorjaar 2021 en 
heb ik een gesprek met Tom Felder, 
zorgmanager dagbesteding Pro Perso-
na. Hij en zijn team hebben in de tus-
sentijd niet stilgezeten; de plannen 
voor de beweegtuin als onderdeel van 
de dagbesteding zijn verder uitgewerkt 
en wat betreft de financiering zitten ze 
op driekwart van het 
benodigde bedrag. De 
uitvoering is begin au-
gustus gepland en er 
worden al plannen ge-
maakt voor een feeste-
lijke opening.


Fitness in de buiten-
lucht 
De beweegtuin wordt 
een openbare buiten-
fitness-plek met acht 
verschillende fitness-
apparaten, waarmee 
iedereen op eigen niveau kan bewe-
gen: op enkele gecombineerde toestel-
len zijn meerdere oefeningen mogelijk. 
Uiteraard zijn alle apparaten geschikt 
voor buitengebruik én “hufterproof”.

Met deze faciliteiten wil Pro Persona 
iedereen tot sporten motiveren, dus 
niet alleen cliënten maar ook familie, 
dorpsbewoners, medewerkers en re-
creanten. Tom gelooft heel sterk in de 
opzet van de beweegtuin: “Sporten en 
bewegen is samen bezig zijn en dat is 
veel effectiever dan praten. Mensen 
activeren, leuke dingen doen, niet met 
de ellende bezig zijn, iets produceren 
waar je ook echt trots op kan zijn, 


zelfvertrouwen opbouwen, zien bewe-
gen doet bewegen”.


Meer leven op het park 
De locatie van de beweegtuin is be-
wust gekozen aan de voorkant van het 
terrein. Het ontmoetingscentrum “Ne-
derVeluwe”, de tweedehands kleding-
winkel “Twinkel” en dagbestedingswin-
kel “Eigenzinnig” zijn daar al gesitu-
eerd. Grote wens voor de toekomst is 
dat ook andere activiteitenlocaties, 
waar cliënten bezig zijn met hun her-
stel, aan de dorpskant van het terrein 
moeten komen (zoals bv. de fietsen-

makerij, houtwerk-
plaats en de repro): 
“We zijn druk bezig om 
te kijken of we meer 
leven op het park kun-
nen krijgen, meer dor-
pelingen kunnen uitno-
digen om op het terrein 
te komen”. Gekoppeld 
aan de beweegtuin 
wordt dan ook een 
eenjarig activerings-
programma aangebo-
den: 1 keer per week 
komt een extern per-

soon fitness-les geven aan dorpelin-
gen. Wat dat betreft heeft geen enkele 
Wolfhezenaar een reden om het niet te 
proberen!

Donaties zijn overigens nog steeds 
welkom: www.gofundme.com/f/be-
weegtuinwolfheze


Feestelijke opening 
Ergens in augustus zal de opening van 
de beweegtuin plaatsvinden, het liefst 
groots en feestelijk. Hopelijk werkt het 
coronavirus mee…


Marleen Hiltermann


Beweegtuin op het terrein van Pro Persona
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HHet zal niemand ontgaan zijn dat 
er het afgelopen jaar nieuwe 
huizen in Wolfheze bijgekomen 

zijn. Geheel naar eigen idee ontwor-
pen en duurzaam gebouwd. 

Ik had bij enkele van die huizen een 
interviewverzoek in de bus gedaan. 
Jan Willem en Amanda Overwater re-
ageerden direct! Op de Heelsumse 
weg hebben zij een huis verwezenlijkt 
naar Zweeds-Amerikaans voorbeeld.


Na hun zwerftocht over de wereld wa-
ren zij in 2007 neergestreken aan de 
Utrechtseweg in Arnhem- een echt 
’trappenhuis’. “Een heel fijn huis”, 
zegt Jan Willem, maar niet zo levens-
loop bestendig. Vandaar een zoek-
tocht naar iets anders en liefst ook 
nog duurzaam.  Dat bleek al met al 
nog niet zo eenvoudig, daarom werd 
besloten om een stuk grond te  zoe-
ken en daar een huis naar eigen ont-
werp op te zetten. Dat viel niet mee: 
grond is schaars in ons land en er zijn 
veel kopers. 

Maar in het begin van de zomer van 
2019 werd er door Pro Persona een 
stuk grond aan de Heelsumseweg te 
koop aan geboden. Het perceel was 
vroeger onderdeel van twee tuinen 
van de naastgelegen percelen die al 
een tijd geleden bij elkaar gevoegd 
waren. Amanda en Jan Willem waren 
er als de kippen bij om hun slag te 
slaan. 

Een dergelijk mooi stukje Nederland is 
niet vaak te koop!


In de tussentijd hadden ze al bedacht 
wat voor een huis het moest worden. 
Een huis van hout dat geen energie 
verbruikt en levensloop bestendig is. 

Samen met een architect, een hout-
skeletbouwer en een aannemer wer-
den de plannen geconcretiseerd. 

Er komt veel kijken bij een energie-
passief huis. Alleen elektra, want je 
krijgt geen gasaansluiting meer. Het 
huis ‘kier dicht’ maken zodat geen 
kou of warmte zomaar het huis in kan 
en een wtw (warmte terugwin) ventila-
tie om geen warmte of kou zomaar 
naar buiten te lekken. Op het dak 35 
zonnepanelen om de elektriciteit te 
produceren. 

Uiteindelijk werd in februari 2020 een 
omgevingsvergunning aangevraagd 
en in april van dat jaar gaf de ge-
meente toestemming voor de bouw. 
In juni werd de bouw gestart en in 
minder dan een jaar zitten wij aan de 
koffie in een volledig ingericht huis!

Jan Willem is bijna dagelijks aanwezig 
geweest tijdens de bouw om de 
werkzaamheden te begeleiden en de 
verschillende onderdelen goed op el-
kaar af te stemmen. 


Het huis met een veranda 
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Het resultaat mag er dan ook zijn. Een 
heel energie zuinig huis, dat in feite 
meer 
produ-
ceert dan 
het ver-
bruikt. 
Warm in 
de winter 
en koel 
in de 
zomer. 
En daar-
bij ziet 
het er 
ook nog 
gaaf uit. 

“De bouw ging snel “ vertelt Amanda, 
“maar met alle timmerwerk duurde de 

afwerking 
best lang. 
Alles bij el-
kaar was 
het project 
een positie-
ve ervaring. 
Het is zelfs 
mooier ge-
worden dan 
we hadden 
verwacht!”.


Gea Slof
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DDe omgeving van Planken Wam-
buis en Papendal werd eeuwen-
lang gedomineerd door woeste 

gronden die bestonden uit stuifzan-
den en wat heide. Bos was er weinig 
te vinden; het Oude Hout (tussen Oud 
en Nieuw Reemst) en wat eikenbos-
sen rond Mossel. 

Door overmatige vee beweiding en de 
hakhout-cultuur kregen bossen weinig 
kans zich te ontwikkelen. Zelfs het 
Moftbos dat zich uitstrekte langs de 
Zuidelijke Veluwezoom degenereerde 
tot een landschap van heggen en 
struiken. 


Rond 1765 legde men bossen aan om 
de woeste gronden te beteugelen. Dat 
begon met de aanleg van bos bij de 
Imbosch en al snel volgde bebossing 
in het Planken Wambuis. 


De eerste bossen werden aangelegd 
rond de huidige herberg Planken 
Wambuis. Aan beide zijden van de 
huidige N224 verschenen bossen. De 
oude verbindingsweg van Ede naar 
Arnhem, nog als veldweg herkenbaar 
als beukenlaan op de scheiding van 
het Planken Wambuis met A12 en 
Reijerscamp, raakte in verval. 


Het Oud Fijnsparrenbos (achter res-
taurant Planken Wambuis) en het 
Wildse Bos (ter hoogte van de Krui-
slaan) behoorde tot de oudste bos-
sen. Ook nabij Mossel werden er in 
het rustgebied dennen aangeplant. 

De bossen van het Planken Wambuis in de 18e en 19e eeuw
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Rond 1832 telde Planken Wambuis 
zo’n 187 hectare naaldhout, 181 hec-
tare hakhout en 59 hectare bouwland. 
Ook werden beuken aangeplant en 
erna kwam de laanbeplanting. Veel 
van de bomen werden uiteindelijk ge-
hakt en verkocht, behalve die van de 
lanen. Uit oude houtverkoop gege-
vens meldde men de verkoop van 
berken, beuken, dakspanten, dennen 
(op vele manieren), eiken, fijnsparren, 
snoeihout, tabakshout, slieten, larix 
en tamme kastanje.  

De houtverkoop,-oogst en veiling 
werd geregeld vanuit de boswach-
terswoning bij de herberg Planken 
Wambuis.Ook het hout dat afkomstig 
was van de omgeving Grijsoord, Wes-
terheide en Mariazorg. De notariële 
verkopen stonden veelal onder leiding 
van de bekend notarisfamilie Fischer 
uit Ede.

In de 19e eeuw omvatte het werkge-
bied uit het huidige Planken Wambuis 
ook terreindelen gelegen in het huidi-
ge Nationaal Park de Hoge Veluwe te 
weten Oud Reemst, 

Deelense Start, Deelense Stad 
(Stadsdennen), Oud Reemsterveld en 
de Compagnieberg. Deze waren 
eveneens in bezit van de familie Torck 
van Rosendael. Vanuit de herberg 
werd in die tijd alles aangestuurd door 
de familie Verhoef. 

Er ontstond een circulaire economie 
met de bewoners uit de directe om-
geving. De binding tussen het natuur-
gebied met de bewoners uit de dor-
pen en met zakenlieden was een feit. 
Meer bossen werden aangeplant zo-
als het Kooibos dat ligt achter de 
voormalige werkschuur aan de Plan-
ken Wambuisweg. De naam van dit 
bos ontleent zich aan een bosbrand 
die er in de 19e eeuw gewoed heeft. 
De houthandelaar die het brandhout 
opkocht heette van Kooy. De naam-
geving heeft dus niets van doen met 
de schaapskooi. Ook langs de Mos-
selseweg richting Otterlo werd naald-
bos aangeplant om de stuifzanden 
verder te beteugelen. 


Roel van Ekeris

Boswachter Natuurmonumenten


De oude verbindingsweg van Ede naar Arnhem, nog als veld-
weg herkenbaar als beukenlaan op de scheiding van het Plan-
ken Wambuis met A12 en Reijerscamp
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DDe geschiedenis van Wolfheze 
kan globaal worden verdeeld in 
drie grote periodes:


I. Oud Wolfheze van 2000 v. Chr. 
tot 1600 

II. Romantisch Wolfheze in 2e helft 
19e eeuw 

III. Nieuw Wolfheze van 1900 tot 
heden 

De eerste periode eindigt met de ver-
woesting van het dorp in 1585 door 
de Spaanse troepen en het is de 
moeite waard om daar toch iets meer 
over te vertellen.


Geheel verlaten is het gebied daarna 
echter niet want uit 17e eeuwse pro-
cesstukken over de loop van 
schaapsdriften blijkt dat de schaap-
herders hun schapen over nieuw ont-
gonnen erf in Wolfheze hebben laten 
lopen, waardoor deze weer worden 
vernield. Dat wijst dus op enige 
(nieuwe) bewoning.

Over het Wolfheze in de twee en een 
halve eeuw ná de verwoesting is ech-
ter verder nauwelijks iets te vertellen, 
dus deze periode komt niet expliciet 
voor in het hierboven genoemde ge-
schiedenisschema.

Dat verandert helemaal met de komst 
in 1841 van twee belangrijke romanti-
sche schilders naar Oosterbeek, na-
melijk Frederik Hendrik Hendriks 
(1808-1865) en Johannes Warnardus 
Bilders (1811-1890) én natuurlijk met 
de komst van Station Wolfheze in 
1845. Dit is de periode van het Ro-
mantisch Wolfheze, de opmaat voor 
het Wolfheze van nu.

Maar nu dus eerst wat meer over de 
verwoesting van Oud Wolfheze, die de 
- toen nog erg jonge - Duizendjarige 
Den helemaal heeft meegemaakt.


Aflevering 71: Verwoesting 
Oud Wolfheze 1585 

In 1578 verschijnt Alexander Farnese, 
hertog van Parma (1545-1592) in de 
Nederlanden, die nog in hetzelfde jaar 
landvoogd wordt. 

Farnese is een zoon van Margaretha 
Van Parma (1522-1586), de halfzus 
van koning Filips II.


De Duizendjarige Den vertelde 
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Zij was in 1559 door koning Filips II 
benoemd als landvoogdes der Neder-
landen, maar als Filips in 
augustus 1567 de Hertog van 
Alva stuurt om met militair geweld het 
gezag te herstellen, de inzet van de 
Inquisitie te verhevigen én nieuwe 
hoge belastingen (de Tiende Penning) 
te vorderen om deze extra inspannin-
gen te betalen, legt Margaretha uit 
protest haar ambt neer.


Haar zoon Alexander Farnese, hertog 
van Parma is ontegenzeggelijk een 

van de bekwaamste landvoogden die 
Spanje hier heeft gehad. 

Deze sluwe staatsman en legeraan-
voerder slaagt er in betrekkelijk korte 
tijd in bijna alle Zuidelijke Nederlanden 
weer tot gehoorzaamheid aan de ko-
ning van Spanje terug te brengen 
door list, omkoperij of wapengeweld. 

Daarna dringt hij ook onweerstaan-
baar naar het Noorden op. Kanselier 
en Raadsheren van het Hof van Gelre 
en Zutphen staan voor de bijna on-
mogelijke taak Parma’s opmars te 
stuiten. 


Portret van 
Alexander Farnese 
(1545-1592), her-
tog van Parma, 
Piacenza en Cas-
tro en landvoogd 
van de Spaanse 
Nederlanden van 
1578-1592 - gra-
vure van Pieter de 
Jode II – collectie 
Rijksmuseum.
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Inname van Zutphen 
Op 22 september 1583 wordt in op-
dracht van Farnese de vestingstad 
Zutphen overrompeld door de Spaan-
se bevelhebber overste Juan Baptista 
Tassis. Dit lukt hem deels door ver-
raad, deels door gebrek aan goede 
bewaking en hij houdt er zo ontzet-
tend huis, dat de meeste burgers de 
stad verlaten.


Dit noodlottig verlies van Zutphen 
wordt daarna in het Kwartier van de 
Veluwe maar al te gauw gevoeld. 


Na de inname van Zutphen valt over-
ste Tassis begin januari 1584 met zijn 
troepen onverwachts de Veluwe bin-
nen en plundert Apeldoorn leeg. 


Op 16 januari 1584 bericht prins Wil-
lem van Oranje het bestuur van de 
stad Arnhem bij de tijding van deze 
plotselinge inval nog niet verslagen te 
zijn of de moed te laten zinken en dat 
hij ‘binnenkort den vijand zoude belet-
ten hen te schaden’.

Deze vijand rukt echter intussen ge-
staag voort en maakt het platteland 
van de Veluwe  onveilig.

Er worden aanslagen gepleegd op de 
huizen Eerbeek, Middachten en Ter 
Horst en volgens bepaalde bronnen 
wordt ook het slot Grunsfoort te Ren-
kum door de vijand bezet en geplun-
derd.


Spaanse soldaten met de hen zo typerende peervormige helmen, de zoge-
naamde cabasset. Deze helm komt van oorsprong uit Italië en wordt in de 80-
jarige oorlog (1568-1648) gebruikt door Spaanse piekeniers en musketiers. 
Huurlingen van andere legers gebruiken deze helm ook wel.



54

Stelling in Wolfheze 
Overste Tassis verschanst zich met 
zijn troepen tot het voorjaar van 1585 
in een sterke stelling in Wolfheze. 

Hiervoor worden om de kerk en het 
Wildforsterhuis wagenburchten ge-
maakt. De wallen van deze sterkten 
zijn nog duidelijk in het landschap 
zichtbaar, zowel bij de plaats waar de 
kerk heeft gestaan als bij Hotel Wolf-
heze.

In het jaar dat Tassis zich in Wolfheze 
verschanst doet hij tot drie keer toe 
een strooptocht over de Veluwe en 
plundert zelfs tot in het Gooi.


Op veel plaatsen vluchten de platte-
landsbewoners naar de steden; hele 
streken raken ontvolkt, waardoor de 
gronden ‘desolaet’ komen te liggen. 

Tussen 1584 en 1591 is een groot 
deel van de Veluwe hierdoor een soort 
niemandsland, waarin nu eens de 
Staatsen dan weer de Spanjaarden de 
overhand hebben. De meerderheid 
van de bewoners van de Veluwe inte-
resseert het ten slotte maar bitter 
weinig meer welke partij de overwin-
ning zal behalen; men koestert slechts 
één wens: zo snel mogelijk van de 
vreselijke oorlog af te komen.


De periode dat Tassis in Wolfheze zijn 
stelling heeft is de genadeslag voor 
deze nederzetting, die in 1519 al zijn 
betekenis als kerkdorp heeft verloren 
als dan de kerk in Heelsum in gebruik 
wordt genomen. 

Uit een archiefstuk van de Ridderlijke 
Duitse Orde de Balije Utrecht, de 
toenmalige eigenaar van de gronden 
in Wolfheze, blijkt bovendien dat de 
kerk al zeven jaar later (1526) in verval 
is geraakt en moet worden gerepa-
reerd. 

De Orde geeft in dat jaar namelijk toe-
stemming om herstelwerkzaamheden 
aan de kerk uit te voeren. 

De persoon die dit moet doen, krijgt 
de sleutel van het offerblok om met 
het geld daaruit de reparatie te bekos-
tigen.

Een kaart uit 1570 geeft de indruk dat 
de torenspits van de kerk dan is ver-
dwenen, wat weer op ernstig verval 
duidt.

Ook het opkomend protestantisme zal 
ongetwijfeld hebben bijgedragen aan 
de ondergang van dit katholieke kerk-
gebouw

Nu het godshuis door toedoen van de 
Spaanse troepen zodanig in verval is 
geraakt dat het echt niet meer kan 
worden gebruikt, wordt tot sloop van 
de restanten overgegaan.


Verkoop tufsteen van de kerk  
Over het opruimen van de tufsteen 
van de kerk zijn enkele aardige gege-
vens bekend. Zo vinden we opgete-
kend dat de Gedeputeerden van het 
Kwartier Veluwe, als bestuurders van 
de voormalige geestelijke goederen 
op de Veluwe, op 9 oktober 1624 aan 
schipper Jelis Aelbers verkochten ‘het 
gruys van de duyfsteen van de kercke 
tot Wolffhesen, de tonne voer sesthien 
stuver, ieder tonne tegens twe her-
ingstonnen gerekent’. 

Zestig ‘heringhtonnen’ gruis worden 
zo door Jelis Aelbers weggehaald. 

De overgebleven ruïne wordt lang-
zaamaan gesloopt en de tufsteen 
wordt door iedereen weggehaald. Dit 
doet de Gedeputeerden op 2 juni 
1627 besluiten tot verkoop van alle 
tufsteen van de kerk te Wolfheze aan 
de stadsmetselaar mr. Aert te Arnhem 
voor een bedrag van 375 gulden. 
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De op latere kaarten getekende ruïne 
van de Wolfhezer kerk zal waarschijn-
lijk duiden op het overgebleven ‘teic-
ken’.


Wildforsterhuis 
Het Wildforsterhuis met de daarbij 
staande bouwhoeven zijn waarschijn-
lijk gedeeltelijk gespaard gebleven en 
spoedig na de verwoesting weer her-
steld en opgebouwd. Op een kaart 
van 1616 is het Wildforstergoed na-
melijk duidelijk ingetekend, omgeven 

door een hekwerk met twee huizen en 
een hofstede in de nabijheid.


De kerk van Oud Wolfheze naar een tekening van de landmeter Th. Witteroos 
van circa 1570. Iets ten noorden van de oude heerweg is deze kerk omstreeks 
het jaar 1000 gebouwd op een fundering van in traskalk gegoten veldkeien. De 
kerk is in Romaanse stijl, van tufsteen en met een leistenen dak. Er is tevens 
een bijbehorende pastorie en kerkhof bij geweest. De maten van de kerk zijn 
20,9 meter (oost-west) bij 7,6 meter (noord-zuid).
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•
•
•
•
•

De juiste antwoorden op de pubquiz: 

1b, 2b, 3c, 4d, 5d,
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Onder voorbehoud ivm Corona!

Ook iets te melden voor de 
activiteitenagenda? Meld het ons via 

redactiewolfskreet@gmail.com

(50plussportenspel.nl)

(odio.nl)

(50plussportenspel.nl)

(ritmiekmuziek.nl

(ritmiekmuziek.n

(senangpt@hotmail.com)

(026-4822038)

(senangpt@hotmail.com)

(Wodanseck.nl)

(026-4822362)

e
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