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• Spoorwegongeval en -ontwikkelingen
• Beatrixschool neemt afscheid en bruist als nooit tevoren
• De Heelsumse Beek in de gevarenzone
• En nog veel meer…
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Sport en spel
Voor kinderen van 4 tot 8 jaar

      
Veelzijdig bewegen is de 
basis voor een leven lang 

plezier in bewegen! 

In de les wordt aandacht 
gegeven aan dé beweeg-

vaardigheden die voorkomen 
binnen sporten, spelvormen 

en activiteiten. 

Gymzaal Wolfheze
elke maandag 

16.00 - 17.00 uur

info@pssport.nl
    of bel  06 - 4751 4393

Gea Slof
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DDe zomerse dagen ten einde 
en Wolfheze heeft een rusti-
ge september maand…

Door het op de loer liggende virus 
werden de Airborne activiteiten 
summier uitgevoerd. De Oranje-
vereniging durfde het ook nog niet 
aan iets te organiseren. Gelukkig 
mochten de school, de kinderop-
vang en sportverenigingen wel 
weer van start. 
Helaas moeten de degenen, met 
goede voornemens om te gaan 
sporten in de Beweegtuin, nog 
even wachten vanwege leverings-
problemen.

Er lijkt schot te komen naar een 
veiliger spoorwegovergang. Ook 
de herontwikkeling van de kerk 
lijkt nu te starten. 
Lezen kunt u over betrokken be-
woners met de natuurgebieden 
om ons heen; de inzamelactie 
voor oude telefoons en een ge-
sprek met bewoners van het 
nieuwe huis met ’natuurlijke’ uit-
straling.

Zoals er nieuwe dorpsgenoten 
komen, zo vertrekken er ook. We 
zijn een nieuwe rubriek “ik ver-
trek…” gestart met verhalen over 
Wolfhezenaren die zich in een 
avontuur storten. Deze keer over 
een bed en breakfast in Frankrijk. 
Mocht u iemand weten die iets 
soortgelijks (gaat) doen, horen we 
het graag van u!

Veel leesplezier, 

PS We ontvingen een reactie van een le-
zer naar aanleiding van ons artikel over de  
lintjesregen in april. Naast Marja en Mi-
chel van Tooren heeft óók Cor Vleeming 
een lintje ontvangen. Dit voor zijn enorme 
inzet voor tennisvereniging de Slenk. 
Wij feliciteren hem daar alsnog van harte 
mee.

Beste Wolfhezenaren, 

De redactie

Colofon 

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

Uitgave sep 2021 

Vormgeving
Peter Jasperse

Vaste medewerker
Ulbe Anema (De Duizendjarige Den)

Volgend nummer
Verschijnt rond 12 december 2021
Inleveren kopij vóór 15 november 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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HHet was op vrijdag 23 juli dat een 
langs denderende trein de heer 
Heiko van Midloo meezoog. Ie-

mand van de vrijwillige brandweer 
knielde bij hem en hield zijn hand vast 
tot de traumahelikopter kwam. In de 
helikopter werd hij in slaap gebracht 
en in het ziekenhuis in Nijmegen is de 
heer Van Midloo aan zijn verwondin-
gen overleden.

Veel dorpsgenoten zagen het ongeluk 
gebeuren. Voor hen is dit beeld een 
traumatische gebeurtenis. Voor ver-
werking daarvan is tijd maar ook hulp 
nodig. Dit tragische ongeluk dompel-
de het dorp in rouw. We waren ver-
bijsterd, aangeslagen en ook boos. 
Dit had niet gehoeven, als de politiek 
al sinds 1993 plannen maakt voor een 
ondertunneling. Vervolgens werd er in 
het dorp een petitie gestart. De media 
hadden vrijdag veel belangstelling, 
belangstelling die op zaterdag al weer 
wegebde. Om die aandacht vast te 
houden om vooral tot een snellere 
bouw van de tunnel te komen werden 
plannen gesmeed om de treinen kort 
te blokkeren.

Na ruggespraak met allerlei bevoegde 
instanties en onderling overleg met 
veel betrokken dorpsbewoners is be-
sloten daarvan af te zien en de weg 
van de mildheid en liefde te bewande-
len. Er werd besloten tot een stille 
tocht en wake, de familie, de inwo-
ners en directie van Het Schild kon-
den zich hierin vinden en zegden toe 
aanwezig te zijn. Ook werd dit initiatief 
gesteund door de burgemeester, poli-
tiek, politie en vrijwillige brandweer. 
Dit bleek uiteindelijk een heel goede 

keuze. Wat bleek; ook de media ga-
ven de stille tocht, maar vooral de ge-
vaarlijke spoorwegovergang heel veel 
aandacht. Niet de bedoeling van de 
organisatie, maar wel effectief. 

De stille tocht en wake dinsdag jl. was 
indrukwekkend en troostend. Ook het 
gebed en de woorden namens de fa-
milie dat wij mogen leven en genieten, 
waren een hart onder de riem van alle 
aanwezigen. De gezichten van de in-
woners van het Schild die samen met 
de familie de stoet openden, straalden 
kracht en verdriet uit. Wat hebben 
deze mensen in de afgelopen jaren 
veel meegemaakt. De Corona golven 
met bijbehorende lockdown, de ver-
schillende slachtoffers in hun midden 
deed een groot beroep op hun veer-
kracht. Dit ongeluk met de trein is 
voor de slechtziende en blinde inwo-
ners heftig. De kwetsbaarheid van de 
overgang werd daarmee extra voel-
baar. Nu mogen we rouwen, maar ook 
daadkracht tonen.

 Het is aan ons, Dorpsbelang Wolfhe-
ze, inwoners van Wolfheze, en aan de 
politiek om de besprekingen rond de 
ondertunneling voortvarend op te 
pakken. We hoorden meermaals uit-
spreken, dat de financiën geregeld 
zijn. In het vervolg traject krijgt de in-
spraak van bewoners aandacht. Aan 
ons de vraag om onze ego’s onderge-
schikt te maken aan de snelheid en 
veiligheid van de vervroegde uitvoe-
ring. We hebben goede hoop dat dit 
gaat lukken; de onlangs gehouden 
jaarvergadering toonde al dat ons 
dorp inmiddels een instroom van een 
aantal zeer gemotiveerde en positieve 

Waar een klein dorp groot in is 
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inwoners rijker is geworden. Laten we 
samen sterk staan en laten zien dat 
we een bijzonder dorp zijn. 


Tot het moment dat de ondertunneling 
een feit is, wil Dorpsbelang er sterk 
voor pleiten om de huidige onder-
doorgang te voorzien van een traplift, 
zodat ook de kwetsbare inwoners vei-
lig het spoor kunnen oversteken. Laat 
dit grote prioriteit krijgen, zodat vol-
gende slachtoffers voorkomen kunnen 
worden. 


Het is genoeg, niet langer dralen 
met aanpak spoorwegovergang 
Wolfheze 

Het is genoeg. Het tragische ongeval 
op de spoorwegovergang in Wolfheze, 
waarbij afgelopen vrijdag een bewo-
ner van het woonzorgcentrum voor 
blinden en slechtzienden het Schild 
om het leven kwam, bewijst opnieuw 
hoe onveilig de spoorwegovergang in 
het dorp is. Het dorp is boos en ge-
schokt, veel inwoners zagen het on-
geval gebeuren. Het bestuur van 
Dorpsbelang Wolfheze wil dan ook 
dat er veel meer vaart wordt gemaakt 
om een einde te maken aan de onvei-
lige situatie.


De aanpak van de spoorwegovergang 
speelt al tientallen jaren. De overweg 
op de lijn Arnhem – Utrecht is breed 
en vaak dicht. Zeker voor mensen die 
slecht ter been zijn is het een bijna 
onneembare barrière. Nog maar twee 
jaar geleden overleefde een inwoner 
van Wolfheze die met een rollator de 
spoorweg overstak het doordat hij op 
het allerlaatste moment door een an-
dere inwoner van het spoor af werd 
getrokken. Het leidde er toe dat in 
2020, na tien jaar druk vanuit de 

dorpsvereniging, een aanpas-
sing aan de spoorwegovergang 
werd gedaan. Er werd een 
vluchtplaats midden op de 
overgang gecreëerd waar men-
sen die niet in één keer kunnen 
oversteken kunnen wachten. 
Niet volgens het oorspronkelijke 
plan met spoorbomen in het 
midden en verbreding van de 
overweg, maar een sobere vari-
ant. Reden hiervoor was het 
plan voor ondertunneling van 
het spoor en daarmee samen-
hangend de investering voor 

een tijdelijke verbetering. Het heeft 
niet mogen baten, dit keer ging het 
vreselijk mis.


Er ligt een plan voor ondertunneling 
van het spoor. Bij de gemeenteraad 
van Renkum is het ontwerp al twee 
keer gepresenteerd. Prorail geeft ech-
ter aan dat uitvoering niet voor wordt 
2025 verwacht. 

Het bestuur van Dorpsbelang Wolfhe-
ze vindt dit onacceptabel. Als alle par-
tijen – Prorail, Rijk, provincie Gelder-
land en gemeente Renkum – echt wil-
len, dan moet dat sneller kunnen. Het 
bestuur zal hier dan ook bij alle partij-
en op aandringen.


Foto's: Harry Davids
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Ondertussen is door een dorpsbewo-
ner een online petitie gestart (https://
spoorwegovergangwolfheze.peti-
ties.nl/) om betrokken partijen te ma-
nen tot actie over te gaan, desnoods 
een tussentijdse verbetering van de 
veiligheid van de huidige spoorweg-
overgang volgens het oorspronkelijke 
plan. Het bestuur van Dorpsbelang 
Wolfheze ondersteunt deze petitie, 
maar wil vooral inzetten op het zo snel 
mogelijk realiseren van de ondertun-

neling zodat de spoorwegovergang 
kan worden opgeheven. Dat is de 
enige veilige oplossing om dit soort 
tragische ongevallen te voorkomen.


Stand van zaken Open Hofkerk 

We zijn weer een stap verder, dus het 
is tijd voor een nieuwe update over 
het plan voor de herontwikkeling van 
de Open Hofkerk in Wolfheze 
en de bouw van vier woningen 
(twee 2-onder-1-kappers) op 
de plek van dorpshuis De 
Burcht.


Eerder dachten we met de 
bouw te kunnen starten voor 
de zomer, maar doordat we 
nog een aantal extra onderzoe-
ken naar verduurzaming doen, 
verwachten we nu dat we in het 
najaar kunnen starten.


Omgevingsvergunning is binnen 
Zoals we al eerder vertelden is in mei 
de maatschappelijke bestemming 
gewijzigd naar wonen, dat is nodig 
om woningen te mogen bouwen op 
het achterterrein en in de kerk. Ver-
volgens hebben we de omgevings-
vergunning ingediend bij de gemeen-
te. In de omgevingsvergunning wor-
den alle vergunningen voor de sloop, 
de bouw en de herontwikkeling gere-
geld. Deze is onlangs ook verleend. 
Dat betekent dat de lichten op groen 
staan om te starten met de uitvoer. 
Wij willen het bouwplan voor de start 
nog aan jullie presenteren.


We hopen op een bijeenkomst na 
de zomer 
Als de coronamaatregelen het toe-
staan, willen we in oktober nog een 
keer een bijeenkomst organiseren in 
de Open Hof Kerk. Dan zullen we ver-
tellen wat er precies gaat gebeuren, 
hoe we het project gaan aanpakken 
en wat de verwachte planning is. 

Ook zal er uiteraard ruimte zijn voor 
vragen. 

Een uitnodiging voor dit moment volgt 
na de zomervakantie.


Bron: Schipper Bosch projecten




8

Bijeenkomst recreatiezonering 
Wolfheze 6 Juli 2021 

In dit artikel willen we jullie graag 
meenemen in de plannen van de pro-
vincie Gelderland en Natuurmonu-
menten voor het behoud van onze 
prachtige woon- en leefomgeving. Om 
te kunnen blijven genieten van bos, 
heide of stuifzandgebieden is het 
noodzakelijk dat we zuinig zijn op en 
omgaan met onze natuur. En zeker als 
dit in onze directe omgeving ligt.


Het behoud van deze rijke natuur en 
gevarieerde landschappen komt 
steeds meer onder druk te staan door 
het intensievere gebruik ervan. 

Steeds meer mensen genieten van de 
natuur, erfgoed en evenementen op 
de Veluwe.


Door het intensievere gebruik van het 
gebied en stikstofneerslag gaat de 
natuur in deze gebieden achteruit. Er 
worden bijzondere dieren verstoord 
en kwetsbare planten vertrapt, waar-
door populaties afnemen en soms 
zelfs verdwijnen. Grondeigenaren, be-
langenorganisaties, overheden en on-
dernemers werken samen aan een 
plan voor recreatiezonering voor de 
hele Veluwe.


Er worden verschillende zones aan-
gewezen waarbij in het ene geval de 
nadruk ligt op (intensief recreatief) ge-
bruik en het andere geval op rust en 
het voorkomen van verstoring van 
plant en dier.


Paden voor wandelaars, fietsers en 
ruiters zullen zo worden aangelegd 
dat zij ten volle kunnen genieten van 
de Veluwe terwijl tegelijkertijd kwets-
bare plantensoorten en dieren worden 

ontzien. Ook aan de bereikbaarheid 
zal worden gewerkt met goede en-
trees, ontvangstlocaties en informa-
tievoorzieningen.


De bijeenkomst 
Op 6 juli heeft er een digitale ontmoe-
ting plaatsgevonden over de plannen 
met betrekking tot de recreatiezone-
ring van de Veluwe. Deze bijeenkomst 
bestond vooral uit het informeren van 
betrokken organisaties, dorpsraden, 
ondernemers en belangstellende be-
woners wonend of betrokken bij de 
Veluwe. 


Aanleiding om dit plan op te stellen is 
dat de EU de Veluwe heeft aangewe-
zen als Natura 2000-gebied. Hieruit 
vloeit voort dat deze gebieden dienen 
te voldoen aan de bijbehorende Natu-
ra 2000- wetgeving waarbij specifieke 
diersoorten en leefgebieden worden 
beschermd. De Provincie heeft een 
beheerplan met herstelprogramma’s 
opgesteld en daarvan is het recreatie-
zoneringsplan er een.


Dit totale plan is terug te vinden op de 
website van Dorpsbelang Wolfheze 
via:

https://www.dorpsbelangwolfheze.nl/
pdffiles/pvarecreatiezonering.pdf


Er zijn in dit plan gebieden aangewe-
zen waarbij maatregelen worden 
voorgesteld om de bescherming van 
de diersoorten en leefgebieden beter 
te waarborgen. Hiervoor is een inde-
ling gemaakt met 4 zones met elk een 
specificatie van de soort en mate van 
het recreatieve gebruik.
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Wolfheze 

Naast alle prachtige natuurgebieden 
in de directe omgeving van ons dorp 
Wolfheze is er een gebied wat in dit 
plan speciale aandacht krijgt, natuur-
gebied Wolfheze. Dit is het gebied ten 
zuiden van de A50 met bos en heide 
rondom Oud Wolfheze en de Wolfhe-
zerheide en Wodanseiken. 

Het is een aantrekkelijk en gevarieerd 
gebied met heidevelden, oude bossen 
en rijke historie.


Het natuurgebied Wolfheze, zoals op-
genomen in het concept recreatiezo-
nering, is betiteld als Zone C met als 
kenmerken een rustig gebied met ex-
tensief recreatief medegebruik en de 
aanwezigheid van zeer verstoringsge-
voelige soorten fauna en flora.


Er liggen veel paden maar er zijn ook 
diverse sluippaden ontstaan. Om de 
aanwezige kwetsbare natuur te be-
schermen en een goede natuurbele-
ving te behouden wil Natuurmonu-
menten gesteund door de Provincie 
de padenstructuur optimaliseren. 

Als vervolgactie is er met een aantal 
deelnemers een veldbezoek gepland 
om de padenstructuur te bekijken en 
de ideeën ervoor te bespreken.


Meer informatie kunt u vinden op de 
internetpagina:

https://sprekend.gelderland.nl/recrea-
tiezonering/


Video's recreatiezonering 
Er is een korte en uitgebreidere video 
beschikbaar waarin wordt uitgelegd 
wat de recreatiezonering inhoudt en 
waarom het van belang is de natuur 
van de Veluwe en daarmee ook rond-
om Wolfheze te behouden:


Korte versie (2 minuten): https://
www.vimeo.com/
530828889/075503699f

Lange versie (13 minuten): https://
www.vimeo.com/530823557/
d08f8a6e1b

De video's, interactieve kaart met de 
indeling van de gebieden en het plan 
van aanpak recreatiezonering Veluwe 
kunt u ook terugvinden op de nieuws-
pagina van de website van Dorpsbe-
lang Wolfheze.


Herhaalde oproep betaling lidmaat-
schapsbijdrage Dorpsbelang 

De penningmeester doet een beroep 
op de leden die nog niet betaald heb-
ben om de lidmaatschapsbijdrage 
voor dit jaar van € 7,50 per huishou-
den te betalen.


Dat kan op bankrekening 

NL22 ABNA 0515 4467 18 t.n.v. Vere-
niging Dorpsbelang Wolfheze e.o. on-
der vermelding van "lidmaatschaps-
bijdrage 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. Vereniging 
Dorpsbelang Wolfheze e.o. onder 
vermelding van "nieuw lid 2021" en 
uw naam, adres en liefst ook e-mail-
adres. U bent dan direct lid tot we-
deropzegging.
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IIn een persbericht hebben ProRail en 
de NS aangekondigd vanaf woens-
dag 8 september te gaan testen met 

een tien-minuten dienstregeling voor 
intercity's. Dit geldt ook voor de lijn 
Schiphol - Nijmegen die langs Wolf-
heze komt. De test is een voorberei-
ding op de nieuwe dienstregeling die 
in december van kracht wordt. De 
tien-minuten dienstregeling wordt dan 
permanent. De toename van het aan-
tal treinen baart het bestuur van 
Dorpsbelang Wolfheze zorgen. Het 
vergroot de noodzaak tot snelle (tijde-
lijke) maatregelen rondom de huidige 
spoorwegovergang. Het bestuur zal 
dit in een gesprek met de gemeente 
komende week aankaarten.

Langs de spoorwegovergang is een 
bord verschenen dat de test aankon-
digt. Vanaf woensdag 8 september, 
veertien woensdagen lang, wordt de 
nieuwe tien-minutendienst getest. De 
tijd gebruiken ProRail en de NS om 
eventuele kinderziektes aan te pak-
ken.

De nieuwe dienstregeling betekent 
een toename van het aantal treinen 
door Wolfheze. Overdag rijden er 
straks per uur 12 intercity's, 4 stop-
treinen, de ICE en eventueel nog een 
verdwaalde goederentrein over de 
spoorwegovergang. De tijd dat de 
bomen elk uur open zijn wordt daar-
mee korter.

Die toename baart het bestuur zor-
gen. De aankondiging moest via de 
pers en het bord worden vernomen. 
Een elk uur langer gesloten spoor 
maakt het voor minder validen nog 
lastiger om te passeren. 
Daarmee wordt de noodzaak om - in 
afwachting van de ondertunneling - 
tijdelijke maatregelen te nemen nog 
urgenter. 

Het bestuur zal haar zorgen in een 
gesprek met de gemeente komende 
week delen en aandringen op het snel 
nemen van extra tijdelijke maatrege-
len.

Elke tien minuten intercity:  
noodzaak (tijdelijke) maatregelen nog groter
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ZZoals u in het vorige blad heeft 
gelezen, krijgt Wolfheze er een 
openbare fitness plek bij, vlakbij 

de ingang van het Pro Persona terrein. 
De ondergrond ervoor is gereed 
maar tot grote teleurstelling 
van Tom Felder is er ver-
traging van de levering 
van de fitness appara-
ten. Veroorzaakt door 
corona (Chinese ha-
vens dicht) en ver-
volgens een gebrek 
aan containers. 

Op dit moment zijn de apparaten on-
derweg. 
De officiële opening, gepland begin 
oktober, zal helaas verschoven wor-

den. 
De nieuwe datum zal via 

de Dorpsbelang-site, 
sociale media en de 

stationswinkel be-
kend gemaakt 
worden. 

Vertraging voor project “de Beweegtuin”

elling 
er-

De nie
de D

so
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KKaartclub “De vier Azen“ zoekt 
nieuwe leden.

We spelen elke woensdag 
van 13.30 - ca. 16.30u. 
in gebouw “Ons Mid-
delpunt“ in Doorwerth
(voorheen Dorpshuis 
Poort van Doorwerth) 
aan de Mozartlaan 2.

De kosten bedragen € 23,- 
per kwartaal 
(€ 13,- betreft zaalhuur en 
€ 10,- contributie).

Van de contributie-opbrengst gaan we 
1 keer per jaar prijs-klaverjassen en 

aan het einde van het jaar 
gaan we met ons allen 
uit eten.

Voor vragen en aan-
melden kan u terecht 
bij de heer P.Veltman, 
telefoon 026-2132141

Zoekt U gezelligheid?
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JJe hoort het vaak: iemand koopt 
een nieuwe mobiele telefoon en 
weet niet goed wat hij met de 

oude moet doen. Die ligt dan 
ergens onderin een la of 
kastje en er gebeurt niets 
meer mee. Daar kan nu 
verandering in ko-
men.

Marianne Pol-
derman verza-
melt oude mobiel-
tjes en smartphones 
voor een goed doel. Dat 
doel is: projecten voor oog-
zorg in Afrika georganiseerd 
vanuit ‘See You’. 


De Afrikaanse oogzorg is heel 
slecht. Heel veel mensen zijn daar 
blind terwijl ze met een kleine operatie 
het zicht in hun ogen terug zouden 
kunne krijgen. En bedenk dan: als je 
daar blind bent wordt er vrijwel niets 
voor je gedaan en ben je vaak overge-
leverd aan bedelen en verstoting.

Met uw oude mobieltjes kunt u er iets 
aan doen. De mobieltjes gaan in Ne-
derland naar een recyclecentrum en 
‘See You’ krijgt voor elk mobieltje een 
bedrag van 3 euro als ze nog gaaf zijn 
en van 50 eurocent als ze kapot zijn. 
Met dat geld worden de projecten in 
Afrika gesteund. Bovendien is het heel 
goed dat oude mobieltjes zoveel mo-
gelijk gerecycled worden. Al het me-
taal kan hergebruikt worden en hoeft 
dan niet gewonnen te worden in mij-
nen waar het delven vooral aan kinde-
ren wordt overgelaten.

Kortom: u kunt allemaal meehelpen 
door uw oude mobieltjes op te zoe-

ken. Vraag het ook aan uw kinde-
ren, kleinkinderen en familie 

en vrienden. Alle soor-
ten en maten zijn 
welkom, het maakt 

niet uit. Ook 
cartridges, die 
gebruikt zijn in 
printers kunnen 
worden ingele-

verd.

Het inle-
ver-
adres is:

Woon- en 
zorgcentrum Het Schild
Wolfhezerweg 101.

U kunt uw mobieltje of cartridge daar 
op werkdagen tussen 8 en 17 uur bij 
de receptie afgeven.

Of u kunt bellen met Marianne Pol-
derman
tel.: 026-3796661.

U vindt informatie over ‘See You’op:
https://www.seeyoufoundation.nl
Voor meer informatie over de actie 
kunt u bellen met:
Klarinne Labooy, ambassadrice van 
‘See You’, tel. 06-22176421.

Alvast veel dank,
Marianne Polderman-Kortekaas.

Oude mobieltjes, u kunt er een goed doel mee steunen!
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DDe leerlingen uit 
groep 8 van de Be-
atrixschool hebben 

een wervelend afscheid 
genomen van hun basis-
schooltijd op deze knus-
se, kleine en betrokken 
school. Ondanks de co-
rona-perikelen heeft 
groep 8 toch nog veel 
kunnen doen. Zo was er 
het zeer geslaagde 
schoolkamp in Otterlo en 
het échte afscheid met 
de musical. Deze was 
gepland in Openlucht-
theater De Klaproos, 
maar door de weersom-
standigheden moest uitgeweken wor-
den naar de gymzaal bij de school. De 
leerlingen kwamen aan in een limou-
sine! 

Met slechts zeven afscheidnemende 
leerlingen werd de musical “MindVa-
kantie” super neergezet. Een prestatie 
van formaat, want met zo weinig leer-
lingen moest iedereen alles geven. En 
dat gebeurde volop! Daarna werden 
de leerlingen door de leerkracht in het 

zonnetje gezet op een heel 
ludieke wijze. Met een 
sketch en één minuut waarin 
ze op hardcore muziek ‘he-
lemaal los' konden gaan, ge-
volgd door de uitreiking van 
het rapport. De dag erna 
namen ze met een rode loper 
afscheid van de school. Dat 
was vooral voor groep 7 een 
emotioneel moment daar de 
combi-klas een hecht team 
was. 

Wilko Visser (leerkracht 
groep 7/8 Beatrixschool 
Wolfheze)

Wervelend afscheid voor groep 8 in Wolfheze
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et vóór de zomervakantie heeft 
onze school tweemaal de krant 
gehaald. In het eerste item werd 

bericht over het wervelende afscheid 
van onze groep 8-ers (zie het artikel 
van hun docent). Roos, Lieke, Hugo, 
Quinn, Yara, Edine en Guus; we heb-
ben genoten van jullie! Graag willen 
we jullie via deze weg nogmaals veel 
plezier en succes wensen op het mid-
delbaar onderwijs!

Het tweede nieuwsitem met de kop 
‘Knokken voor de dorpsschool’ heeft 
wat onrust veroorzaakt. Onterechte 
onrust en zorgen welke ik graag weg 
neem. Een paar weken geleden werd 
ik gebeld door een verslaggever van 
de Gelderlander met de vraag hoe het 
stond met de opheffing van onze 
school. De vraag verraste me volledig. 
De Beatrixschool wordt helemaal niet 
bedreigd met sluiting! Juist niet. Dus 
vanwaar deze vraag? Haar vraag 
kwam voort uit een opmerking in het 
Integraal huisvestingsplan (IHP) van 
de gemeente Renkum. Dit IHP wordt 
periodiek door de gemeente opge-
steld om de behoefte aan onderwijs-
huisvesting voor de komende jaren te 
bepalen. Nu heeft een wat overijverige 
medewerker in het IHP een zin opge-
nomen over de kennelijk teruglopende 
leerlingaantallen van onze school en 
dat de school wellicht te weinig leer-
lingen zou hebben om te kunnen blij-
ven bestaan. Deze opmerking is met 
de politiek besproken en toegelicht 
dat als er in de toekomst sprake zou 
zijn van een grote terugloop en het 
leerlingenaantal onder de 50 zakt én 
er groot onderhoud staat gepland, er 
dan in dialoog wordt beoordeeld wat 
passend is naar de toekomst toe. Een 

dergelijke opmerking hoort helemaal 
niet in een IHP, simpelweg omdat de 
gemeente helemaal niet over school-
sluiting gaat. Dat is aan het schoolbe-
stuur. Die besluit om een school al of 
niet te sluiten. 

En laat nou ons schoolbestuur recent 
besloten hebben om juist extra te in-
vesteren in de Beatrixschool, omdat 
zij ziet dat deze plek barst van de po-
tentie! Op het moment dat ik dit schrijf 
wordt de gymzaal verbouwd naar een 
meer multifunctionele plaats waar 
heel Wolfheze gebruik van kan gaan 
maken. Ook het schoolplein wordt de 
komende tijd flink aangepakt. Dit in 
samenspraak met onze ouders. Zo 
willen we graag een klimbos realise-
ren en een soort Pannaveld. Ook gaan 
we het plein en de directe omgeving 
geschikt maken voor reguliere buiten-
lessen.

In school wordt naast enkele kleinere 
verbouwingen, flink ingezet op een 
nieuw onderwijsconcept wat beter 
aansluit bij de leerbehoefte van de 
kinderen. Dit concept gaat uit van de 
individuele ontwikkeling van de leer-
ling. Daarbij is minder belangrijk in 
welke groep je zit. In dit concept volgt 
het leerstofaanbod de leerling. Dus 
daar waar een leerling bijvoorbeeld 
sterk is in rekenen kan het zijn dat hij 
of zij op groep 6 niveau rekent, maar 
misschien dat de talige kant wat min-
der sterk en leest de leerling op groep 
5 niveau. 
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Prinses Beatrixschool in het nieuws
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Dit groeps-doorbrekend leren geeft de
kinderen veel meer kans om zich op 
zijn of haar niveau te ontwikkelen. Dit 
nieuwe denken vraagt van de leer-
krachten en de kinderen een behoor-
lijke inzet. Dit zouden we allemaal niet 
gaan inzetten als de school zou gaan 
sluiten. 

De Prinses Beatrixschool bruist, leeft, 
ontwikkelt als nooit te voren. En wat 
een verslaggever die naar iets van 
nieuwswaarde zoekt ook schrijft, de 
Beatrixschool blijft open en floreert als 
nooit te voren.

Roland Stoffelen, directeur

Dittttt ggroeo pspsps-dd-dooorbrbrerrekekekenddnd llllererererenenenenennnnenn ggggggeeeeeeeeftftftftfft dddddddddeeeeeeeeeeeee
kikikiinderen vveee l mememememm ererererer kkkkkananananns s ss sssss omomomomom zzzzzzicicicch hh hhhh opopopoppopppp 
zijn oof f hahahahahaaaar nnnivvvvveaeaeaeaeaeaaeaeaeae uuuuu te ooooontntntnntntntnntntntntnttwwwiwiww kkkkkkkkkkkkkeleleleleeeeelenenenenenenennen..... DDiDiDiDiit ttt
ninininieueueuueueuuwewewewewewew ddddddeneeeee ken n vrvrvraaaaaaaaagtgtgtgtgt vvvvvvanananan ddddddddde ee ee ee leleeeeeeeeererererererereeee --
krkrkkk acccchthththhh en een n nnn dededeedeedeeeeee kkkkkkkkkkkkininininnndededddd rererereen nnn eeeeeeeeeeennnnnn bebbebebbebebebebbb hohohohooooooror--
liliiiijkjkjkjkjkeeeee ininininninzezezeeeezzezet.ttt.t..ttt DDDDDDDDDDitititt zzzzououououo dedededdededededeed n n nnnnnn wewewewewe aaaaaaaaaallllllllllllllllleeeeememeemeeemaaaaaaaaaaal l lll nininininnnnnnn eteteteteettteteetett 
gaagaggg anananananannnn iiiiiiinznznznnznnznnznn eteteteteeteetetettteteteteteteetennnnnnnnnnn alalalalaaalalaaalaa ssssssss dedededededededede sssssssschchchchchcccccccchoooooooooollll zozozzoozozozoz uuuuuuu gagagagagagagagagggagagag ananananananannanan 
slslslsluiuiuiuiuitetettten.nnnn. 
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AAan de rand van zijn Madrileens 
zwembad werpt de Goedhei-
ligman een korte blik op zijn 

agenda. 
Graag wil hij jullie laten weten dat hij 
op 20 november zijn feest in Wolfheze 
viert. Hoe dat er dit jaar uit ziet, wordt
later i.o.m. Jaap van Dissel bepaald. 

De communicatie rond de intocht 
vindt weer plaats via school, de Sta-
tionswinkel, de appgroep Wolfheze 
en via Facebookpagina Sinterklaas 
Intocht Wolfheze. 

Ben je niet aangehaakt op een van 
deze kanalen, bericht ons dan op 

sintenpietwolfheze@gmail.com want 
het zou jammer als we kinderen niet 
zouden bereiken. 

Een zonnige groet uit Spanje!

Sinterklaas 2021 
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WWaar het met sommige vlinders 
van de heide minder goed 
gaat, zijn er toch ook wel po-

sitieve berichten te melden. Zo mogen 
we de kleine parelmoervlinder de laat-
ste jaren steeds vaker verwelkomen
als vlindervriend van onze regio. 
Een vlinder waar je blij van 
wordt als je hem ziet.

De kleine parel-
moervlinder is 
een groen oran-
je vlinder met 
veel zwarte 
stippen in z’n 
boven vleu-
gels.  Het is 
een prima 
vlieger die in 
staat is grote 
afstanden te 
overbruggen.  De 
onderkant van z’n 
achtervleugel is het 
meest markant.  De oranjege-
kleurde achtervleugel is afgezet met 
glinsterende zilverkleurige vlekken.  
Menig natuurliefhebber weet hun 
schoonheid goed te keuren.

De kleine parelmoervlinder vliegt al 
vanaf begin mei en kan verschillende 
generaties voortbrengen die tot begin 
november kunnen vliegen.  Rond 
Wolfheze kun je ze overal wel tegen-
komen. Vooral op plekken waar veel 
nectar te vinden is. Zelf zag ik ze re-
gelmatig op verschillende distelsoor-
ten rond Wolfheze. 

De eitjes zetten ze onder andere af op 
akkerviooltjes die vooral op droge 
zandgrond te vinden zijn.  

Ook op driekleurige viooltjes zetten ze 
hun eitjes af. De kleine parelmoervlin-
der is een echte warmteliefhebber. 
Ook de rupsen zijn te vinden op zon-
plekjes in open vegetaties. 

Schrale droge graslanden zijn er 
rond Wolfheze volop te vin-

den. De grootste kan-
sen om hem te tref-

fen zijn langs de 
door Natuurmo-
numenten ge-
markeerde 
wandelroute 
over de Reij-
erscamp. 
Daar kunt u 
tot laat in het 

najaar ook nog 
wel andere trek-

vlinders verwach-
ten want dit gebied 

is al flink vlinderrijk 
aan het worden.

En wie weet heeft u zelfs het geluk om 
deze vlinder zelf in de tuin te spotten, 
want ook de befaamde vlinderstruik is 
een geliefd plekje voor hem om z’n 
maaltijd te nuttigen.

Ik wens u veel vlinderplezier in het na-
jaar toe en geniet ondertussen van de 
bonte kleuren in uw tuin of in de na-
tuur rond Wolfheze. Wolfheze heeft 
uiteindelijk veel verscheidenheid te 
bieden.

Roel van Ekeris
Boswachter Natuurmonumenten Zuid 
Veluwe/IJsselvallei.

De kleine parelmoervlinder, een nieuwe vlindervriend rond Wolfheze
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ZZe woonden slechts acht jaar in 
Wolfheze, als springplank naar 
hun buitenland avontuur. 

Na de verkoop van hun opgeknapte 
huis in de Wildforsterlaan gingen 
Serana Stockmann en Jan Kees Parie 
op zoek naar een oude boerderij in 
Frankrijk. 

Zij vonden iets in Perrigny-sur Loire 
(Bourgogne) en vertrokken er naar toe 
in juni vorig jaar. Een klein dorpje met 
135 inwoners in het Loire-gebied. Het 
tijdelijke verblijf in een appartement 
daaraan voorafgaand, met de strenge 
lockdownregels in die periode was de 
eerste hobbel.

De aankoop betrof een boerenwoning 
met een stal, verbouwd tot woonhuis 
en een groot stuk grond. De boerderij 
moest opgeknapt worden en is nu 
veranderd in een mooie, vrijstaande 
gîte. Houd je van rust, ruimte en groen 
dan is dit jouw plek!

Sinds de opening komen voornamelijk 
Franse gasten met hun andere ge-
woontes wat zeker even wennen was! 
Toen kwam de tweede lockdown; 
even geen gasten maar wel extra tijd 

om verder te verbouwen 
en formaliteiten te re-
gelen (wat een stuk 
omslachtiger gaat dan 
hier). 

Vanaf deze zomer zijn 
er af en toe ook Ne-
derlanders te gast. 
Zo ook Hella en Kees, 
hun voormalige buurt-
genoten, net terug van 
een week verblijf in de 
gîte “Aux petits bon-
heurs”. Onder de in-
druk van de stilte, 
ruimte en sterrenhemel 
daar. Hella bewondert 

hun vrienden voor het feit dat zij hun 
droom waargemaakt hebben! 
En dan ook de houding hebben van 
‘kijken of het leuk blijft en zo niet dan 
weer iets anders’. 

Gea Slof

Ik vertrek…
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VVanuit Maarssen gingen Rens en 
Sjirk Hoff-Waters op zoek naar 
een huis met slaap-en badka-

mer beneden. Met wat ze al hadden 
en wilden behouden (achtertuin met 
vrij uitzicht en een station op fietsaf-
stand), bleek dat niet dik bezaaid in 
het midden van het land. Zodoende 
verbreedde zij hun blikveld en zochten 
ook naar beschikbare bouwgrond. 
Aangetrokken door de mooie omge-
ving vonden zij hun huidige perceel op 
de Sara Mansveltweg nummer 25. Het 
werd te koop aangeboden door de 
eerste geïnteresseerde die de bouw-
aanvraag niet rond kreeg. Er waren 
aanvankelijk bedenkingen vanwege 
het “hobbelige” terrein en het spoor 
dichtbij maar daar was wel iets aan te 
doen.. 
Twee jaar terug deden Rens en Sjirk 
de aankoop, hadden reeds een archi-
tect (in Groningen!) die zich met verve 
op het project stortte. Diverse rappor-
ten bij de gemeente ingediend, de 
goedkeuring ervan afwachten én een 
aannemer zoeken. Die werd uiteinde-
lijk binnen de regio gevonden en 
bouwde het huis onder toezicht van 
de architect. De schoonheidscommis-
sie eiste een overstek bij het huis wat 
achteraf een goede verandering 
bleek. Ondertussen het huis in 
Maarssen verkocht en anderhalf jaar 
wonen in het vakantiehuis in Appel-
scha. 

Per augustus was het nieuwe huis 
bewoonbaar, maar nog niet af! Toch 
er maar ingetrokken…zonder deuren 
binnen (ook best handig), onafge-
werkte muren en buitenkant. 

Desondanks voelt het nu al een com-
fortabel huis, gesitueerd in een fijne 
wijk met veel onderling contact. 
Naar de huidige normen heeft het huis 
geen gasaansluiting en is het energie 
neutraal (nul op de meter). Daar Sjirk 
een spierziekte heeft, zijn er binnen 
geen drempels en brede deuren voor 
de toekomstige rollator en rolstoel. 
Ook de tuin wordt rolstoel vriendelijk 
aangelegd. De afwerking buiten zal 
gebeuren met hout van beheerde 
bossen en milieuvriendelijke behande-
ling. Zo zal het een natuurlijke uitstra-
ling krijgen en goed passen in de om-
geving.

Ter afsluiting van een hartelijk ont-
vangst vraag ik over de ervaringen 
van dit project. "Het bouwen van een 
huis vergt veel geduld en begrip dat 
het anders loopt dan je had gedacht” 
zegt Rens en Sjirk voegt eraan toe:
“met elke verandering wel de aan-
dacht houden voor het kostenplaatje.” 

Binnen enkele weken zal het huis de 
naam Carpe Diem dragen. 

Gea Slof

Huize “Carpe Diem”
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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 van Arjen Boswijk. Lees in het vorige nummer een inter-
view met Arjen.  

Wolfheze is een woestenij 
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Welkom bij Thai Lanna Massage

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

Wij  hebben diverse soorten massages voor u zoals;
• Thaise Traditionele Massage /  Thaise olie ontspanning massage
• Thaise voetmassage / Nek/hoofd/schouder
• Thaise kruidenstempel / En bodyscrub

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

LET OP; BIJ ONS WORDEN GEEN EROTISCHE HANDELINGEN VERRICHT.
Vraag er dan a.u.b ook niet naar.

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

U kunt bij ons contant betalen en pinnen.
Tevens kunt u bij ons terecht voor een cadeaubon. 

Een leuk idee om iemand hiermee te verrassen.

Wolfhezerweg 110  6874AH Wolfheze Tel 0651049411 


U kunt ons volgen op de website www.thai-lanna-masage.nl en via facebook
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IIn deze serie interviews belichten we 
iets of iemand die betrokken is bij de 
Heerlijkheid Wolfheze. In dit eerste 

deel Ester van Puyenbroek. Zij is on-
der meer betrokken bij het Crea Café. 
Heel wat creativiteit van haar is te 
vinden in het winkeltje van de Heer-
lijkheid Wolfheze.

“Ik haak van biologische katoen bad-
sponsjes, schoonmaakpads, en ande-
re verzorgingsproducten. Ook maken 
we in opdracht knuffels, sjaals, onder-
zetters, sleutelhangers en we hebben 
gezamenlijk met de andere deelne-
mers een Kerststal gemaakt”, vertelt 
Ester.

“Ik heb ook boekenleggers gemaakt 
van filethaakwerk, dat is heel fijn 
haakwerk. Daarin heb ik het christelij-
ke symbool van het kruis verwerkt.

Ook heb ik de kleuren groen, paars, 
rood en wit gebruikt die op verschil-
lende momenten in het kerkelijk jaar 
terugkomen. Nu ben ik bezig met een 
sjaal met een verhaal, gebaseerd op 
psalm 23. Ook met veel kleuren, die 
de symbolen van de psalm weerge-
ven. De sjaal is symbolisch te geven 
als een warme arm om iemand heen,” 
zegt Ester enthousiast. Binnenkort te 
koop dus. 

“Het Crea Café is leuk, omdat ik mijn 
creativiteit kan uiten en delen met an-
deren. We doen dan ook meer dan 
haken, zoals sieraden maken van fimo 
klei, wol vilten, kaarten maken, ma-
cramé en gezellig samen zijn. Om dat 
samen zijn, vind ik het ook leuk om 
mee te helpen met KoffiePlus en de 
groentenkraam op vrijdag. Mensen 
ontmoeten en iets betekenen voor 
een ander vind ik fijn.”

Wil je meer weten over de Heerlijkheid 
Wolfheze, kijk op de website of stuur 
een bericht. 
www.heerlijkheidwolfheze.nl 
info@heerlijkheidwolfheze.nl 

Annemiek Nijenboer

Boek van verbinding: Deel 1
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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
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Verhalen en beelden  
Voor de tiende keer in corona-tijd is 
er een document “Verhalen en beel-
den uit de Protestantse Gemeente” 
verschenen. Ook deze keer was het 
verrassend te lezen en te zien welke 
nieuwe creatieve activiteiten ondanks 
alle beperkingen toch plaats vonden. 
We noemen de kindervakantieweek, 
dauwtrappen met tieners, wandelin-
gen en samen eten bij en vanaf de 
Oude Kerk in Oosterbeek, bloemen 
bezorgen bij oudere mensen, vlagge-
tjes met bemoedigende teksten na de 
Pinksterviering, enz. Hebt u belang-
stelling voor deze “Verhalen en beel-
den” toets bij de zoekfunctie op onze 
site “Verhalen en beelden” in, dan 
verschijnen ze vanzelf op uw beeld-
scherm.

Kerkdiensten met bezoekers
Hoewel veel mensen de online kerk-
diensten meevieren, is het fijn dat we 
langzaam aan maar zorgvuldig weer 
meer mogelijkheden krijgen. Het is 
mooi om te zien dat het aantal be-
schikbare zitplaatsen meestal is vol-
geboekt. Via een formulier op de 
website kunt u zich aanmelden (but-
ton kerkdienst → aanmelden kerk-
dienst)
Op de website vindt u bij “kerkdienst” 
hoe u via Kerkomroep of YouTube de 
kerkdiensten kunt volgen. De beeld-
uitzendingen blijven één week staan.

Activiteiten voor kinderen en jonge-
ren
In september zullen er weer allerlei 
activiteiten voor jeugd en jongeren 
van start gaan. Zoals gezellige avon-
den en gespreksgroepen en crèche 
en kindernevendienst tijdens de vie-
ringen. 

Op startzondag, 12 september, is er 
voor jeugd en jongeren een korte vie-
ring in de Oude Kerk in Oosterbeek, 
voorafgaand aan de viering in de Vre-
debergkerk. Het is zoeken naar crea-
tieve oplossingen wanneer niet ieder-
een tegelijkertijd naar de kerk kan 
gaan. Kijk op de website onder de 
hoofdbutton Jeugd en u vindt daar 
alle informatie met de data voor de 
komende maanden.
Er zijn app nieuwsbrieven voor de 
verschillende leeftijdsgroepen waarin 
het laatste nieuws wordt gedeeld. Wilt 
u deze informatie ook ontvangen, dan 
kunt u dat doorgeven aan jeugd-
werk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 

Tenslotte
Vorige maand was onze predikant Ire-
ne Pluim betrokken bij de stille tocht 
die gelopen werd naar aanleiding van 
het ongeluk bij de spoorwegovergang. 
Zij sprak een gebed uit na het leggen 
van bloemen en het plaatsen van 
kaarsen. 
Het is goed om als kerk op deze ma-
nier betrokken te zijn en worden bij 
wat er speelt in het dorp.

Op www.pkn-oosterbeek-wolfheze 
vind u alle actuele informatie.
Wilt u meer weten,  neem dan contact 
op met dhr. Willem Merkens,  

026 4821639
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20,- per uur

Prijs € 20,- per uur
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SSinds 25 jaar woon ik in Wolfheze 
en geniet van onze prachtige 
omgeving. Sinds enige tijd ben 

ik met pensioen en kwam ik in de ge-
legenheid meer te weten te komen 
over de het Heelsums Beekdal. Dit 
kwam door deelname aan een onder-
zoek naar de grondwaterstanden bij 
de beken. De resultaten ervan zijn 
echter nogal zorgelijk, daarom wil ik er 
hier graag wat over vertellen. Ik hoop 
dat u mijn zorg kunt delen.

Op 13 oktober 2018 heeft Natuurmo-
numenten een streekconferentie ge-
houden over het Heelsums Beekdal. 
Daaruit zijn diverse werkgroepen ont-
staan waaronder de werkgroep 
‘Stromende Beken’

Deze werkgroep stelde zichzelf ten 
doel door diverse maatregelen de 
drooggevallen beken en sprengen in 
het Heelsums Beekdal weer zichtbaar 
en stromend te maken. 

Na eerste verkenningen en een plan 
van aanpak zijn de doelen geformu-
leerd; biodiversiteit vergroten - de be-
leving versterken en cultuurhistorische 
waarden versterken. De groep bestaat 
uit betrokken mensen uit de gemeen-
te Renkum en mensen die van het 
waterbeheer hun vak hebben ge-
maakt. Gebleken is dat juist deze ver-
schillen de groep een leuke dynamiek 
geven, het verlangen naar herstel van 
deze mooie beken is de gezamenlijke 
drijfveer

De mogelijkheden om de watervoe-
rendheid te herstellen zijn beoordeeld, 
deze blijken ingrijpend en kostbaar. Er 
volgen meerdere onderzoeksvragen 
over het gebied, onder meer over het 
huidige en het vroegere grondwater-
niveau en welke stijging daadwerkelijk 
nodig is. Na overleg met het Water-
schap en de eigenaar van het gebied 
(de Vereniging Natuurmonumenten) 
hebben wij toestemming gekregen om 
de grondwaterstand en de afvoer van 
de Heelsumse beek in het beekdal 2 
jaar te meten. Volgens een opgesteld 
meetplan hebben wij zelf peilbuizen 
geplaatst die nu ruim een jaar door 
onze groep maandelijks worden ge-
peild. Op 2 plaatsen meten wij de af-
voer van de laatste nog lopende beek: 
de beroemde Heelsumse beek. 

Na een jaar peilen worden in de tus-
sentijdse rapportage bange vermoe-
dens bevestigd die de hoop op her-
stel van de beken fors doet dalen!

Want, ondanks de vele en heftige bui-
en deze zomer en de berichten uit 
andere delen van Nederland over her-
stelde grondwaterniveaus blijkt dit 
niet voor dit deel van de Veluwezoom. 
Een grote schrik en tegenvaller, ook 
voor de ‘waterprofs’ van de werk-
groep . 
Een aantal feiten uit het rapport op 
een rijtje:

Code rood voor de Heelsumse Beek
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WAT ZIJN DE PROBLEMEN?

• De grondwaterstand in het Beekdal 

kent een patroon van trage 
schommelingen. De grondwater-
stand is vanaf de jaren ’60 van de 
vorige eeuw ca. 1,3 m. gedaald! 
Hierdoor bevindt het grondwater 
zich nu bijna op het laagste geme-
ten peil sinds het begin van de me-
tingen begin jaren ’60. Dat aller-
laagste peil was in 1977 gemeten. 
Sinds 2016 daalt de grondwater-
stand zorgwekkend snel: in 5 jaar 
tijd is de grondwaterstand ca. 0,8 
m. gedaald! 


• Voorheen vochtige heiden natte 
bossen in het beekdal zijn door 
deze daling sterk verdroogd. Om 
deze weer vochtig of nat te krijgen 
is een stijging van 80 tot 160 cm 
nodig! 


• De grondwaterstand ter hoogte van 
de beroemde eeuwenoude Wodan-
seiken, die langs de drooggevallen 
Papiermolen groeien, bevindt zich 
nu ca. 380 cm onder het maaiveld! 
Omdat de grondwaterstand de 
laatste 5 jaar zo snel 80 cm is ge-
daald kan wortelstelsel van de 
eeuwenoude bomen hier niet snel 
genoeg op aanpassen. Nu de bo-
men niet langer gebruik kunnen 
maken van grondwater, zijn ze ge-
heel aangewezen op het hemelwa-
ter. En we weten dat dit de afgelo-
pen drie extreem droge jaren veel 
te weinig was. Naast de schade 
door stikstof hebben de bomen dus 
ook te lijden onder waterstress. 
Veel oude Wodanseiken laten nu 
kolossale takken vallen, waarover 
we moeten klimmen om de peilbui-
zen te bereiken. 

Het zou geweldig zijn als de bomen 
weer in droge zomers gebruik kun-
nen maken van grondwater, zoals 
ze al eeuwenlang gewend zijn. 
Maar voor herstel van de voeding 
vanuit het grondwater is een 
grondwaterstijging van minimaal 
80-130 cm nodig!

WAT ZIJN DE OORZAKEN?

• De sprengen en beken worden ge-

voed door grondwater, dat vanuit 
de Veluwe richting het Heelsums 
Beekdal stroomt. De grondwaterbel 
onder de Veluwe wordt op peil ge-
houden door aanvulling met regen-
water dat op de Veluwe is gevallen 
en hier in de diepe zandbodem 
wegzakt. Niet al het regenwater be-
reikt het grondwater. Het grootste 
deel wordt door bomen, landbouw-
gewassen en heideplanten ver-
dampt en keert zo terug naar de 
atmosfeer. Tot aan de 19e eeuw 
waren er nog weinig echte bossen 
op de Veluwe en bereikte het mees-
te regenwater het grondwater. Met 
name in de 20ste eeuw zijn de uit-
gestrekte heiden met de ploeg ont-
gonnen en grootschalig bebost. Dat 
is mooi, maar omdat grote bomen 
meer verdampen dan kleine heide-
plantjes, blijft er minder regenwater 
over om het grondwater op peil te 
houden.


• Dat is niet het enige probleem. Een 
deel van het grondwater van de Ve-
luwe stroomt via de zandige bodem 
naar de randen van de Veluwe: naar 
de Rijn, de IJssel en de vele kleine-
re sloten en kanalen op de randen 
van de Veluwe. 
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Een ander deel van het grondwater 
wordt door grondwaterwinning bij 
pompstation La Cabine opgepompt 
waardoor de grondwaterstand hier 
is gedaald. Ook onttrekking van 
grondwater door Smurfit Kappa-
Parenco vangt bij het beneden-
stroomse deel van de Heelsumse 
beek veel grondwater af. 


Al deze oorzaken samen zorgen er 
voor dat de grondwaterstand te laag 
is geworden om de sprengen en be-
ken in de beekdalen van de Heelsum-
se beek en Renkumse beek te voe-
den. Door het wegvallen van de voe-
ding met grondwater zijn de afgelo-
pen jaren de Papiermolenbeek, Wolf-
hezerbeek en Rondeelbeek droogge-
vallen en valt de Renkumse beek ook 
regelmatig droog. Onze laatste nog 
stromende sprengbeek: de prachtige 
Heelsumse beek, met zijn koele hel-
dere stromende water, dreigt nu het 
zelfde lot beschoren als de andere 
sprengbeken.

HOE KUNNEN DE BEKEN WEER 
WORDEN HERSTELD?

• De benodigde stijging van de 

grondwaterstand, om beken en 
sprengen weer watervoerend te 
krijgen, varieert per beek. Wanneer 
na een aantal natte winters de 
grondwaterstand van het Veluwe-
systeem weer zou terugkeren naar 
een ‘gemiddeld’ niveau, zoals we 
dat kennen uit de periode 1960 tot 
nu, zou de grondwaterstand naar 
verwachting 50 cm kunnen stijgen.

• Maar dit is nog niet genoeg om de 
drooggevallen Papiermolenbeek, 
Wolfhezerbeek en Rondeelbeek 
weer stromend te krijgen, de Wo-
danseiken weer genoeg water te 
geven en de vochtige en natte de-
len van het beekdal weer nat te 
krijgen. De hoeveelheid grondwa-
terwinning op de Veluwe is de aflo-
pen jaren zo groot geworden, dat 
een serie natte jaren niet volstaat 
om het grondwaterpeil te herstel-
len. 


Om u een idee te geven: op dit mo-
ment meten we nog maar een miniem 
waterstroompje van 60 l/minuut vlak 
bij de bron onder het bruggetje over 
de Heelsumse beek in de Wolfhezer-
heide. Pompstation La Cabine, dat op 
enige honderden meters afstand van 
de vroegere bron van Papiermolen-
beek ligt, pompt jaarlijks ca. 
10.000.000 m3 grondwater uit de bo-
dem. Bij zo’n getal kunnen wij ons 
weinig voorstellen. Maar als we dit 
omrekenen naar een gemiddelde ont-
trekking in liters per minuut, dan gaat 
het om bijna 20.000 liter/minuut. Dit is 
de totale hoeveelheid grondwater die 
u en ik uit de kraan laten lopen om de 
afwas te doen, te douchen, de wc 
door te spoelen, etc. Maar ook om het 
gras te sproeien omdat het er zo 
droog uitziet en het zwembad mee te 
vullen. U en ik laten gezamenlijk meer 
dan 300 keer zo veel grondwater uit 
de kraan lopen, dan dat er grondwater 
naar de bron van Heelsumse beek 
stroomt. 
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Als de door ons gemeten daling van 
de grondwaterstand en afname van 
de stroming in de beek in hetzelfde 
tempo doorzet, is er een reële kans 
dat de Heelsumse beek de komende 
jaren zal droogvallen. Alleen het stuw-
tje verderop in het bos zal er voor 
zorgen dat er nog enige jaren verder 
benedenstrooms van de bron water in 
de beek blijft staan. Het water zal al-
leen niet meer stromen. Door gebrek 
aan doorstroming met koel en helder 
grondwater wordt het stilstaande wa-
ter warm en troebel. De waardevolle 
kwel- en stromingsafhankelijke plan-
ten en dieren zullen verdwijnen. Uit-
eindelijk zal ook dit deel van de beek 
droogvallen. 


WAT DOET DE ONZE WERKGROEP 
HIERAAN?

De meetresultaten van de werkgroep 
worden gebruikt om bij Provincie en 
Waterschap te pleiten voor o.a. ver-
mindering van onttrekking van grond-
water door pompstation la Cabine en 
Parenco, gedifferentieerde waterprij-
zen, voorlichting en een vergunnings-
plicht bij kleine winningen en subsidie 
voor opvang van regenwater.


WAT KUNT U DOEN?

Maar we vragen ook uw steun. Weet 
dat op het moment dat u de kraan in 
uw eigen huis opendraait er minder 
grondwater overblijft om de Heelsum-
se beek en de Wodanseiken te voe-
den. Elke liter die u gebruikt om in de 
zomer het grasveld te sproeien, kan 
niet meer door de Heelsumse beek 
stromen. U denkt misschien, dit zet 
geen zoden aan de dijk, maar dat is 
niet zo. 

Wanneer alle gebruikers van drinkwa-
ter in de omgeving van pompstation 
La Cabine hun waterverbruik met 
maar 5% zouden verminderen, wordt 
er per minuut bij 1000 liter minder 
grondwater aan de bodem onttrok-
ken. We weten nooit precies hoe het 
water door de bodem stroomt, maar 
omdat het pompstation net boven-
strooms van de grondwaterstroming 
naar de bron van de Heelsumse beek 
ligt, kan er bij het huidige ministroom-
pje van 60 liter per minuut zomaar 500 
l/minuut bijkomen! Dat is een wereld 
van verschil voor deze mooie beek. 


TOEKOMST:

De werkgroep ‘Stromende Beken’ 
gaat door met het peilen van de 
grondwaterstanden maar wil vooral 
alarm slaan gezien de dreigende te-
loorgang van dit mooie gebied.

Informeren en voorlichting geven zijn 
nieuwe doelstellingen. 

Ook roept de werkgroep gemeente en 
alle betrokken organisaties op om de 
handen ineen te slaan voor een red-
dingsplan voor de Heelsumse Beek .


Namens de werkgroep, van Karel 
Hanhart, Eelerwoude, Wiebe Selders 
en Gerrie Neijland.


www.heelsumsbeekdal.nl
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OOm onze mooie, nieuwe Wolfhe-
zerweg nog verder te verfraaien 
worden de groenstroken be-

plant met bloembollen. De Gemeente 
Renkum heeft enthousiast gereageerd 
op ons verzoek hiertoe. 
Financieel is het niet haalbaar om alle 
groenstroken al te beplanten dus is er 
gekozen om zowel de noord als de 
zuid entree van het dorp aan te pak-
ken. 
De noord-entree rond Het Schild 
wordt beplant door medewerkers van 
Gemeente Renkum. Voor de zuid-kant 
bij het viaduct organiseren we graag 
een gezellige bloembollen-plantdag 
op zaterdag 6 november vanaf 10 uur.

Je hulp is van harte welkom en nodig!
De koffie staat klaar! Vooraf aanmel-
den is niet nodig. Er worden maatre-
gelen genomen zodat we veilig in de 
berm kunnen planten. De Gemeente 
Renkum levert de bollen, een mooie 
mix zodat we langere tijd kunnen ge-
nieten van de voorjaarsbloeiers. 

Noteer je 6 november op je kalender? 

Tot dan! 

Groet namens Dorpsbelang Wolfheze
Jakob & Julia 


Zaterdag 6 november Bloembollen planten!
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LLang niet iedereen is een mooi 
lang leven beschoren, maar dat 
was wel het geval bij Bertha Da-

vidse-Donderwinkel, die de prachtige 
leeftijd van 97 jaar heeft behaald. 
Zij is op 6 mei jl. in Het Schild overle-
den, de weken voorafgaand aan haar 
dood omringd door haar kinderen en 
kleinkinderen van wie ze nog afscheid 
heeft kunnen nemen.
Met het overlijden van Bertha is niet 
alleen een heel lieve, zorgzame en so-
ciale vrouw heen gegaan, maar… ook 
de getuige van het belangrijkste stuk 
historie van ons dorp.

Zij is namelijk niet alleen geboren en 
getogen in Wolfheze maar heeft haar 
héle leven in het dorp doorgebracht! 
Niemand kan haar evenaren in de 97 
jaren (1924 - 2021) en slechts een vijf-
tal Wolfhezenaren komen enigszins in 
de buurt, namelijk:

- Kees Klaver 1935 
- Janna van Doorne (getr. Sinneker)      

1936
- Joke Buit (getr. Van der Gaag) 1940
- Gerard Jurrius 1941
- Wim Schut 1942

Dit is voldoende reden om deze afle-
vering te wijden aan het leven van 
Bertha in Wolfheze. Daarbij ben ik op 
een fantastische manier bijgestaan 
door haar zoon David Davidse uit 
Harderwijk, die als familie-chroniqueur 
over een uitgebreide informatie over 
de families Davidse en Donderwinkel 
beschikt.

Het is heel erg jammer dat Bertha dit 
jaar het 75-jarig jubileum van de kwe-
kerij niet meer meemaakt.
Op 16 september 2021 bestaat name-
lijk de vroegere kwekerij Reiershof van 
Bertha en haar man Daaf, thans 
“Plant & Bloem Davidse” geheten, 75 
jaar. Dit bedrijf van Albert Davidse en 
Wank Davidse-Scholte is één van de 
weinige middenstanders die nog zijn 
overgebleven in Wolfheze. 

De Duizendjarige Den vertelde 

Aflevering 72:  
Bertha Davidse-Donderwinkel, 
een héél leven in Wolfheze
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Begin jaren ’20 van de vorige eeuw 
begint Wolfheze(n) eindelijk een beetje 
een dorp te worden. Dat is dus pre-
cies een eeuw geleden!
In 1923 is de gehele westzijde van de 
Heelsumseweg bebouwd met wonin-
gen voor de medewerkers van de 
Stichting. Dit is op grond van de 
Stichting. 
De eerste particuliere bebouwing in 
het dorp dateert uit 1922 aan de 
westzijde van de Wolfhezerweg met 
de kruidenierswinkel van Evert Jan 
Snellen en zijn vrouw (huisnr. 84), de 
eerste middenstander dus!

Bakkerij Donderwinkel 
De tweede middenstander in Wolfhe-
ze is Art Donderwinkel, die iets zuide-
lijker, op perceelnummer 74, in 1923 
een bakkerij met woonhuis laat bou-
wen, die hij samen met zijn vrouw Fie 
gaat drijven. 

Op 9 maart 1924 wordt daar onze 
hoofdpersoon Alberdina Janna 
(‘Bertha’) geboren.

Bakkerij Donderwinkel (Wolfhezerweg 74) met Art en Fie trots poserend voor hun win-
kel. Art heeft het werk er net op zitten, zo te zien aan zijn grote bakkersvoorschoot. 
Schuin op de ruit van de deur staat in sierlijk schuinschrift A.P. Donderwinkel en op de 
etalage ‘Brood Koek Beschuit en Kleingoedbakkerij’. In de volle etalage staan de  no-
dige lekkernijen uitgestald en op de etagères de grote potten snoep. Het is duidelijk 
een warme zomerse dag want er staan veel ramen wijd open.
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Naast brood en banket worden ook 
kruidenierswaren verkocht. Vooral in 
de beginperiode zijn er nog niet vol-
doende inkomsten. Daarom worden er 
varkens bij het huis gehouden en 
wordt in de zomermaanden de kamer 
naast de winkel als pensionkamer 
verhuurd. 
Op 24 oktober 1929 wordt de tweede 
dochter Annie geboren. Beide doch-
ters gaan naar de Van Beeck Cal-
koenschool aan de Parallelweg in 
Wolfheze. Bertha gaat daarna naar 
de ULO in Oosterbeek.
Al op jonge leeftijd moet Bertha 
meehelpen in de bakkerij en na 
schooltijd en op zaterdag brengt ze 
op de bakkersfiets door weer en 
wind brood rond in Wolfheze en om-
liggende dorpen.

De zaken gaan steeds beter, vooral 
het krentenbrood en de botercake val-
len goed in de smaak.

Tuinbaas Pieter Davidse en zoon 
Daaf 
Op 1 maart 1937 wordt Pieter Davidse 
‘tuinbaas’ bij het Tehuis voor Alleen-
staande Blinden in Wolfheze (het hui-
dige Het Schild) en samen met zijn 
vrouw en hun drie zoons (Daaf, Jo en 
Piet) betrekt hij de tuinmanswoning bij 
het tehuis aan de Wolfhezerweg 103. 
Het jaar daarop belt Bertha aan bij de 
tuinmanswoning om de familie David-
se ‘om de gunst te vragen’ (zo wordt 
dat in die tijd genoemd als je komt 
vragen of iemand klant wil worden).
Daaf doet open en meteen blijken ze 
elkaar erg leuk te vinden. De daarna 
ontstane verliefdheid heeft in het be-
gin niet de goedkering van vader 
Donderwinkel en de twee ontmoeten 
elkaar in het geheim. Nadat zijn vrouw 
Fie lang op hem heeft ingepraat geeft 
hij tenslotte in januari 1942 toch toe-
stemming om verkering te hebben.

Bertha gefotografeerd bij het bezorgen 
van brood ergens in Wolfheze of omge-
ving. Een bijzondere foto omdat de jon-
ge dame in de ligstoel bij deze actie ge-
woon blijft slapen. 

Dit is een van de tientallen advertenties in 
de gids van de VVV Wolfheze en Buun-
derkamp uit 1939. Wel 25 middenstan-
ders in Wolfheze zijn dan lid van deze VVV 
en staan trots vermeld in de Zakenlijst in 
deze gids met maar liefst 48 bladzijden. 
De meeste daarvan laten dat bovendien 
vergezeld gaan van een fraaie advertentie, 
zoals deze van bakker Donderwinkel. Vijf-
entwintig middenstanders, wat een ver-
schil met nu! 
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De oorlog 
De oorlog gaat bepaald niet onge-
merkt aan de families Donderwinkel 
en Davidse voorbij.

Het bombardement van 17 september 
1944 op Wolfheze, als opmaat voor 
de Slag om Arnhem, maakt dat 
Bertha en haar zus naar Oosterbeek 
moeten vluchten en daar 13 dagen bij 
bekenden in de kelder doorbrengen. 
Hun ouders zijn naar Wageningen ge-
vlucht. Als het gezin naar Wolfheze 
terugkeert moeten ze dat op last van 
de Duitsers na een paar dagen alweer 
verlaten en evacueren ze naar Ermelo. 

Als Donderwinkel eind november 
hoort dat Wolfheze bevrijd zou zijn 
(nepnieuws) gaat hij er naartoe om 
poolshoogte te nemen. Hij wordt daar 
echter door een Duitser gearresteerd 
omdat hij niet meteen gehoorzaamt 
aan zijn bevel en wordt naar Ar-
beitslager Scharnhorst in Heelsum 
overgebracht. Dit is een werkkamp 
voor mannen in het door de NSDAP 
gevorderde Tehuis Mooi-Land. Zij 
moeten werken aan de verdedigings-
linie langs de Rijn. Deze zogeheten 
schanswerkers hebben het erg zwaar, 
moeten hard werken bij het bouwen 
van de stellingen, hebben slecht eten, 
slechte hygiëne en zware straffen bij 
een vergrijp. Als hij half januari even 
naar Ermelo mag, keert hij niet terug 
naar Doorwerth, maar duikt in Ermelo 
onder in een kippenschuur.

Daaf Davidse, de verloofde van 
Bertha, moet zich eind 1943 melden 
voor de Arbeitseinsatz en zal als 
dwangarbeider in de Duitse Krupp-
fabrieken moeten gaan werken. Via 
een invloedrijke kennis van de familie 
Davidse wordt dit echter omgezet in 
het werken in Sanatorium Hohes Licht 
in Oberstdorf in het uiterste zuidpunt 
van Duitsland tegen Oostenrijk en 
Zwitserland aan. 

In dit door een adellijk Nederlands 
echtpaar gesticht sanatorium hebben 
duizenden zwakke of herstellende 
kinderen genezing gevonden. Daaf 
vertrekt op 14 december 1943 naar 
het verre Oberstdorf. Hij heeft daar 
verhoudingsgewijs een goede tijd.


Na de bevrijding 
Op 18 mei 1945 gaat vader Donder-
winkel een kijkje nemen bij de bakkerij 
in Wolfheze en treft een vrijwel leeg-
gehaald en uitgewoond huis aan, 
maar de bakkerij is gelukkig redelijk 
gespaard gebleven. 

20 juni 1945 vertrekken vader en 
moeder Donderwinkel samen met An-
nie, met paard en wagen vanuit Erme-
lo naar Wolfheze. Bertha komt een 
week later terug in het dorp. 

Op 1 juli komt Daaf na een lange ver-
moeiende reis in het gehavende dorp 
Wolfheze aan, wat uiteraard een emo-
tioneel weerzien met zijn verloofde 
Bertha oplevert. 

Het heeft jaren geduurd voordat alle 
sporen van de verwoesting van de 
oorlog zijn verdwenen. Het naast de 
tuinmanswoning gelegen Blindente-
huis is tijdens het bombardement vol-
ledig is de as gelegd. De tuinmans-
woning is nog bewoonbaar. Deze wo-
ning staat er ook nu nog en is het eni-
ge overblijfsel van het fraaie Blinden-
tehuis uit 1912.


Kwekerij Reiershof 
Op 1 juli 1945 treedt Daaf Davidse in 
dienst als bedrijfsleider bij Mw. J. v. 
Dijk-Baas op Kwekerij Reiershof op 
de hoek Wolfhezerweg/Duitsekamp-
weg.

Nadat haar man in 1944 is overleden 
wil zij de zaak overdoen en als Daaf 
Davidse in juli 1946 bericht krijgt van 
de Tuindersbond dat hij over vol-
doende diploma’s beschikt om de 
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zaak over te nemen, wordt op 16 sep-
tember 1946 de kwekerij officieel door 
Daaf overgenomen van weduwe J. 
van Dijk-Baas. 

De 1,5 ha grond van de kwekerij met 
daarop de woning Reiershof is eigen-
dom van het Blindentehuis en wordt 
dus daarvan gepacht. Het gezin Bier-
horst dat bij Mw. van Dijk-Baas de 
bovenverdieping huurt, blijft daar tot 
1953 wonen. 
Daaf en Bertha trouwen op 23 oktober 
1946. De huwelijksinzegening vindt 
plaats in de N.H. Kapel aan de Balije-
weg door Ds. J.G.L Brouwer. Zij be-
trekken daarna de benedenverdieping 
van Reiershof. 

Het leven op de Kwekerij  
Na de oorlog zijn veel grondstoffen 
beperkt leverbaar en de in 1947 ge-
bouwde bloemenkas wordt dan ook 
gebouwd van gebruikte bouwmateria-
len. 
Maart 1950 beëindigt Pieter Davidse 
zijn baan bij het Blindentehuis vanwe-
ge inkrimping van het personeel en 
gaat bij zijn zoon Daaf op de kwekerij 
werken. Er wordt een nieuwe kas bij 
gebouwd. 
Bertha helpt regelmatig mee in de 
zaak en als Daaf op pad is om tuinen 
aan te leggen en te onderhouden 
draait zij de zaak. 
Als in juli 1953 het gezin Bierhorst is 
vertrokken betrekken Pieter en Maria 
Davidse samen met zoon Piet de eer-
ste verdieping van Reiershof (Pieter 
werkt dan al drie jaar mee op de kwe-
kerij, maar is in de tuinmanswoning 
van het Blindentehuis blijven wonen). 
Dat bij elkaar inwonen is in het begin 
best even wennen. Bertha krijgt het 
ook steeds drukker in het huishouden, 
met name als er tussen 1947 en 1962, 
vijf kinderen worden geboren (Fia, 
Piet, Albert, David en Hetty). 
Het bedrijf breidt zich langzaam maar 
zeker uit en de in september 1947 ge-
kochte fietskar waarmee Daaf tot in 
Lichtenvoorde toe bomen en struiken 
haalt wordt in 1958 ingeruild voor een 
2e hands VW-busje. Ook het aantal 
bloemenkassen breidt zich in de loop 
van de tijd uit. 
Gastvrijheid en hulpvaardigheid staan 
hoog in het vaandel bij Bertha. On-
danks het drukke bestaan komen er 
altijd veel mensen over de vloer, is het 
vaak een gezellige boel en vrienden 
en vriendinnen van de kinderen kun-
nen altijd mee-eten. 

Bertha en Daaf op weg naar de  
N.H. Kapel.
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Bertha legt ook verschillende jaren 
pastorale bezoeken namens de Her-
vormde Kerk in Wolfheze af. Die be-
trokkenheid en zorg voor anderen 
heeft ze haar hele leven tot het laatst 
toe weten te behouden. 

Verhuizingen en overlijden Daaf 
In 1982, na het overlijden van vader 
Donderwinkel, betrekken Bertha en 
Daaf de woning op Wolfhezerweg 69 
waar Donderwinkel met zijn vrouw zijn 
gaan wonen nadat de bakkerij in 1956 
is verkocht. 
Hun zoon Albert die in januari 1976 
een vennootschap onder firma is aan-
gegaan met Daaf gaat dan op de 
kwekerij wonen samen met Wank 
Scholte, met wie hij in september 
1980 in het huwelijk treedt. Pas in 
1989 treedt Daaf op 67-jarige leeftijd 
terug als vennoot. 

Toch blijft hij nog regelmatig meehel-
pen op het bedrijf van zijn zoon. 
10 jaar later, in mei 1992, verhuizen 
Bertha en Daaf naar een seniorenwo-
ning op de Lindeboomlaan 19. Op 9 
december 1993 overlijdt daar geheel 
onverwachts Daaf  vroeg in de och-
tend in zijn slaap. 
Bertha schrijft daarover later in haar 
dagboek ‘Dit was de zwartste dag in 
mijn leven, het gemis en het verdriet 
was moeilijk te dragen’. 
Het zijn de kinderen, kleinkinderen en 
later ook de achterkleinkinderen die 
haar geholpen hebben hier weer bo-
venop te komen én natuurlijk het goe-
de contact met haar zus Annie die 
dan vlakbij op de Mesdagweg 6 
woont. 

Verhuizing naar Het Schild 
Ze is heel erg gesteld op ‘haar 
buurtjes’ aan de Lindeboomlaan en 
het is dan ook met pijn in het hart dat 
ze in mei 2014 besluit te verhuizen 
naar een aanleunwoning op Het 
Schild. Ze is dan al 90 jaar en wordt 
afhankelijker van hulp van anderen en 
minder mobiel. Tegen haar verwach-
ting in bevalt het haar daar erg goed. 
Vanuit haar raam kan ze van opzij de 
kwekerij op de Wolfhezerweg zien lig-
gen en aan Het Schild heeft ze legio 
herinneringen.
Ze maakt al snel contact met iedereen 
en doet er aan allerlei activiteiten mee.
Ze geniet van bezoek van haar fami-
lieleden, haar oude ‘buurtjes’ die haar 
trouw bleven en oud-Wolfhezenaren. 
Zondags wordt ze opgehaald om naar 
de kerk in Heelsum te gaan. Het ge-
loof heeft haar haar hele leven veel 
steun gebracht. 

Bertha en Daaf in najaar 1947 bij de 
bloemenkas die is gebouwd uit oud 
bouwmateriaal, hetgeen ook duidelijk is 
te zien. Bertha is dan in verwachting van 
haar eerste kind, de dochter Fia.
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Vrijwel dagelijks belt ze soms wel een 
uur lang met haar zus Annie en alle 
dagelijkse dingen bespreken zij dan 
met elkaar. Het is dan ook een enorm 
verlies voor haar als Annie op 26 fe-
bruari 2018 overlijdt. 


Corona 
Kort na haar verjaardag op 9 maart 
2020 wordt een algeheel verbod afge-
kondigd op bezoek in de tehuizen. 
Het gemis van de bezoekjes van fami-
lie en bekenden en de inperking van 
activiteiten op Het Schild valt Bertha, 
die altijd zo graag onder de mensen 
is, erg zwaar. Haar wereldje wordt 
daardoor steeds kleiner en zij voelt 
zich eenzaam. 

Ze is dan ook blij met alle versoepe-
lingen die later worden doorgevoerd.


Overlijden 

Inmiddels is haar gezondheid steeds 
verder achteruit gegaan en neemt de 
behoefte aan zorg toe. Uiteindelijk 
overlijdt Bertha op 6 mei 2021, na de 
weken voorafgaand aan haar dood 
afscheid genomen te hebben van haar 
familie. Bij het verlaten van Het Schild 
is beneden in de hal een indrukwek-
kende afscheidsplechtigheid van me-
debewoners en personeel. In het 
oude kerkje in Heelsum is de af-
scheidsdienst, waarna Bertha haar 
laatste rustplaats vindt bij haar echt-
genoot Daaf Davidse op de Algemene 
Begraafplaats Zuid aan de Van Lim-
burg Stirumweg in Oosterbeek.

Aan een mooi en heel lang leven in 
haar geliefde Wolfheze is een einde 
gekomen.
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WWijj bezorgenn inn 
Wolfhezee  

dagelijkss bijj uu thuis!! 
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De juiste antwoorden op de pubquiz: 

DDe eerste maand is alweer voorbij 
van seizoen 21/22, na een bij-
zonder jaar waarin we met klei-

ne groepjes mensen elkaar toch ge-
zien hebben tijdens de vieringen, bij-
belstudies, Alphacursus en Prayer-
course, KoffiePlus en het Crea Cafe.   
Dit zullen we blijven doen en we ho-
pen dat meer mensen de weg (weer) 
weten te vinden naar een van deze 
bijeenkomsten. 
In de Heerlijkheid kunnen we op een 
goede manier samenkomen met een 
groep tot 20 personen. Daarom blijft 
het belangrijk je aan te melden voor 
de bijeenkomsten. 
Voor het najaar van 2021 zijn de plan-
nen als volgt:

Bijeenkomsten rondom geloof, bij-
bel en gebed:
Elke eerste zondag Leef!Diner 
17.00-19.00 uur
Elke derde zondag Leef! Lunch 11.00-
19.00 uur
Elke tweede en vierde zondag bijbel-
studie van 20.00-21.30 uur
In 2022 hopen we weer een Alphacur-
sus te starten

Bijeenkomsten rondom ontmoeting 
en verbinding:
Donderdag om de week 10.00-12.00 
uur Crea Café: start 9 september
Elke vrijdag KoffiePlus 10.00-13.00 
uur: 

Ontmoeting met dorpsgenoten
We proberen alle activiteiten zo veel 
mogelijk samen te organiseren. Toch 
zijn er mensen nodig die een rooster 
maken, de catering in de gaten hou-
den, muziek maken of een thema 
voorbereiden. Vind je het leuk je te 
verbinden aan een van de activiteiten 
van Leef! en daar zorg voor te dragen 
dan horen we dat graag. Er is van al-
les te doen. Meld je bij een van de 
teamleden.

Meer informatie vind je op www.leef-
wolfheze.nl

Aanmelden of informatie via 
annemiek@leef-wolfheze.nl of een be-
richtje/belletje naar een van de team-
leden:

Annemiek Nijeboer 0628 459 398, 
Maarten Nijeboer 0655 124 395, 
Erwin van Wonderen 0629 270 010.

Nieuwe (seizoens) zin bij Leef! Wolfheze
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Onder voorbehoud ivm Corona!
Ook iets te melden voor de 

activiteitenagenda? Meld het ons via 
redactiewolfskreet@gmail.com

(50plussportenspel.nl)

(50plussportenspel.nl)

(ritmiekmuziek.nl

(ritmiekmuziek.n

(senangpt@hotmail.com)

(026-4822038)

(senangpt@hotmail.com)

(Wodanseck.nl)

(026-4822362)

e

e
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Door een technische storing is in de vorige editie de puzzel 

van maart herplaatst. Excuses hiervoor!




