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DDe winter is een tijd van “alles 
op een laag pitje” maar bij 
het zien van alle ingezonden 

kopij is dat voor Wolfheze niet van 
toepassing! De school had een 
feestelijk afscheid van een trouwe 
leerkracht en bruist van binnen én 
buiten. Dit alles met de inzet van 
de ouders die een groot hart heb-
ben voor de school in Wolfheze. 
Andere bewoners storten zich op 
activiteiten in het dorp, op be-
staande of nieuwe projecten.

We koesteren wat er voorheen 
met grote inzet van anderen op-
gezet is en waar we nu ons best 
voor moeten doen dit te laten 
voortbestaan. Nieuwe impuls voor 
de tuinderij, samenwerkende on-
dernemers, een naderend Oranje 
jubileum, behoud van de natuur 
en de kerstbomenjacht. En dat is 
nog niet eens alles… Voor al die 
actievelingen chapeau! Wellicht 
een van hen een volgende keer 
geëerd door u in een ‘hartblok’, 
een alternatief voor het bestaande 
“hakblok”. 

We wensen u fijne feestdagen en 
een gelukkig nieuw jaar!

Veel leesplezier, 

Beste Wolfhezenaren, 

De redactie

Colofon 

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

Uitgave dec 2021 

Vormgeving
Peter Jasperse

Vaste medewerker
Ulbe Anema (De Duizendjarige Den)

Volgend nummer
Verschijnt rond 12 maart 2022
Inleveren kopij vóór 14 februari 2022 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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VV oor drie jaar kerstbomen na 
excursie kerstboomcommissie

De kerstboomcommissie in het dorp 
is al druk doende met de voorberei-
dingen voor de kerstboom op het 
Dorpsplein. Zaterdag 23 oktober ging 
de groep, onder leiding van boswach-
ter Siard de Meijer van Natuurmonu-
menten, op excursie over Planken 
Wambuis om één of meerdere kerst-
bomen te zoeken voor het dorp. Die 
missie slaagde. Drie kerstbomen, 
goed bereikbaar en rondom redelijk 
tot goed in de naalden, werden ge-
vonden. Tijdens de wandeling vertel-
de Siard over het natuurbeheer in het 
gebied en werd een bijzonder bezoek 
gebracht in het stiltegebied aan de 
voet van het ecoduct over de A12. De 
excursie werd afgesloten met een 
welverdiende lunch bij één van de 
commissieleden thuis.

De commissie heeft eerder, al weer 
zeven jaar geleden, ook een excursie 
door het gebied gehouden. Toen werd 
een aantal bomen gevonden die het 
Dorpsplein al hebben gesierd. Die 
voorraad was op en ook achter de 
Balijeweg staan geen geschikte 
exemplaren meer. Het was dan ook 
dringend nodig een nieuwe voorraad 
te vinden. Dorpsbelang Wolfheze en 
de kerstboomcommissie zijn erg blij 
met de medewerking die Natuurmo-
numenten hierin verleend. Een excur-
sie is een bijzondere manier om meer 
te leren over het natuurgebied en 
vooral ook gezellig en nuttig. Bos-
wachter Siard vertelde over het na-
tuurbeheer in open bosgebied, waar 
het streven is meer variatie in de be-
groeiing te krijgen.

Bospercelen vol fijnspar, lariks en 
douglas leggen het loodje door de 
letterzetter. Een kever die door de 

bast van de boom heen dringt. “De 
kever”, zo vertelde Siard, “komt altijd 
al voor in de natuur, en de naaldbo-
men weten zich daar normaal gespro-
ken tegen te verweren. Ze maken bij-
voorbeeld hars aan die de kever naar 
buiten dringt, of zelfs een antibioti-
cum. Daar is echter water voor nodig. 
De zomers van 2018 en 2019 waren 
zo droog dat de bomen hier niet toe in 
staat waren. Daardoor treedt de mas-
sale sterfte op.”

De tocht vervolgde richting stiltege-
bied. Door het hoge gras, met als ge-
volg kletsnatte schoenen en broeken, 
werd de voet van het ecoduct over de 
A12 bereikt. In het zand honderden 
sporen van zwijn, ree en hert bij een 
klein poeltje. Een bijzonder uitstapje 
omdat dit gebied voor recreanten ver-
boden terrein is. Het ecoduct wordt 
veel gebruikt door groot- en klein 
wild. Zwijnen worden geweerd met 
een raster. Niet ver van het ecoduct 
werd een aantal fraaie toekomst 
kerstbomen gevonden. Siard zegde 
toe de bomen rondom vrij te houden 
van begroeiing.

Bijna aan het einde van de excursie 
werden langs een pad, vlakbij elkaar, 
drie kerstbomen gevonden die nu al 
het Dorpsplein kunnen sieren. De bo-
men zijn makkelijk bereikbaar met 
tractor, aanhanger en vrachtwagen. 
Na de excursie toog het gezelschap 
naar één van de commissieleden voor 
een lunch. Daar werd de zoektocht 
na- en het opzetten van de boom be-
sproken. 
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Op zaterdag 11 december wordt de 
kerstboom omgezaagd, vervoerd en 
opgezet en gaan de lichtjes erin. In 
verband met de aangescherpte maat-
regelen wordt het evenement rond 
gezamenlijk ‘aanzingen’ van de boom 
geannuleerd.


Beweegtuin Pro Persona feestelijk 
geopend op 30 oktober 
Burgemeester Agnes Schaap had de 
gymschoenen en sportkleding aange-
trokken. Een sportieve opening van 
de beweegtuin op het terrein van Pro 
Persona in Wolfheze stond op het 
programma. Ondanks de gestaag val-
lende regen was de belangstelling 
voor de opening groot, ook vanuit het 
dorp zelf. De beweegtuin mag door 
iedereen gebruikt worden en ligt aan 
het einde van de toegangsweg vanaf 
het Dorpsplein naar het terrein 
van Pro Persona.


Tom Felder, manager Zin! Dag-
besteding van Pro Persona 
heette alle aanwezigen welkom 
en vertelde over het ontstaan 
van het idee van een beweeg-
tuin en de uitvoering. 

Twee jaar geleden ontstond dat idee. 
“Bewegen is belangrijk om gezond en 
vitaal te blijven. Het helpt mee aan het 
welbevinden van mensen. Bovendien 
kan de beweegtuin bijdragen aan het 
onderlinge contact tussen inwoners 
van het dorp en (cliënten van) Pro 
Persona.” Burgemeester Agnes 
Schaap was in haar nopjes met dit 
project. “Sport en beweging, onder-
ling contact, verbinding met elkaar. In 
Wolfheze is veel draagkracht en 
daadkracht. Chapeau voor alle inwo-
ners van het dorp.”


Een sportief karakter, dat was in de 
uitnodiging van de opening beloofd 
en dat werd het. Na de toespraken 
volgde een warming up dans, waar 
enthousiast aan werd meegedaan. 
Daarna toog het gezelschap richting 
beweegtuin voor de officiële opening. 
Burgemeester Schaap en directeur 
multicomplexe zorg Frank Hengeveld 
namen plaats op één van de toestel-
len voor een krachtoefening. Daarmee 
was de opening een feit.


Iedereen kan gebruik maken van de 
beweegtuin en twee dorpsbewoners, 
Gea Slof (06 – 47 51 43 93) en Julia 
Donkers (06 – 28 95 59 07), gaan een 
jaar aan de slag met een beweegpro-
gramma.
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Bloembollen planten aan Wolfhe-
zerweg in een uurtje gepiept 
De gaten in de berm waren door de 
gemeente al gemaakt. Wat restte was 
het vullen met bloembollen en de ga-
ten dichtmaken. Dat was met een flink 
aantal kinderen en ouders zo gepiept. 
Volgend voorjaar zijn de entrees van 
het dorp, ter hoogte van Het Schild en 
het viaduct over de A50 één bloem-
bollenzee.


De actie was bedacht door Jakob 
Huizinga en Julia Donkers, beide be-
woners aan de Wolfhezerweg. De 
gemeente Renkum was enthousiast 
over het idee en werkte mee. De 
bloembollen en het maken van de ga-
ten werd door de gemeente verzorgd. 
Ook nam de gemeente het planten 
van de bollen bij Het Schild voor haar 
rekening. Afgesproken was dat rond-
om het viaduct over de A50 door be-
woners ingeplant zou worden.


Zaterdag 6 november was het zover. 
Het was met de flinke groep kinderen 
en volwassenen een klein klusje. In 
een mum van tijd zaten flinke stapels 
bloembollen in elk gat. Het was al bij-
na voor te stellen hoe uitbundig dat in 
maart, april en mei volgend jaar moet 
bloeien.


Wie zelf aan de slag wil met bloem-
bollen in de berm voor het huis, dit is 
de tijd van het jaar om de bloembollen 
te planten.


Magere extra maatregelen spoor-
wegovergang. Petitie overhandigd 
In een brief aan wethouder Marinka 
Mulder van de gemeente Renkum, 
heeft Prorail laten weten welke extra 
tijdelijke maatregelen worden geno-
men om de spoorwegovergang veili-
ger te maken. Volgens de brief zijn de 
maatregelen die binnenkort worden 
genomen in  overleg met gemeente 
en Het Schild vastgesteld. De sugges-
tie van een traplift in de huidige tunnel 
wordt niet overgenomen. Het bestuur 
van Dorpsbelang is op zich blij dat 
extra maatregelen worden genomen, 
maar acht ze wel aan de magere kant.


Via deze link https://bit.ly/overweg 

de volledige tekst van de brief aan de 
wethouder.


Op dezelfde dag overhandigde Wolf-
hezenaar Laura Willebrand aan bur-
gemeester Agnes Schaap en wethou-
der Marinka Mulder de 830 handteke-
ningen van de petitie die was opge-
steld naar aanleiding van het dramati-
sche ongeluk op 23 juli. Laura liet aan 
Omroep Gelderland weten teleurge-
steld te zijn dat de traplift er niet 
komt.
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Voor het tweede jaar op rij een inge-
togen herdenking bij de Airbornebank 
onder aanwezigheid van slechts een 
beperkt aantal mensen. Ook deze 
keer maakte corona een grote her-
denking, traditioneel de eerste zon-
dag na 17 september, niet mogelijk.

Drijvende kracht achter de herden-
king, Ulbe Anema, had verzocht om 
niet naar de herdenking te komen. 
Wel werden in de ochtend door onder 
meer loco-burgemeester Leonie 
Rolink van de gemeente Renkum 
bloemen gelegd.

In de korte herdenkingsrede ging 
Ulbe in op het 30-jarig bestaan van 
de Airbornebank: 
“De Airbornebank is onthuld in 1991 
en dat is nu dus precies 30 jaar gele-
den! De onthulling vond plaats door 
een aantal Glider Pilots en groepje 
Poolse veteranen. 
Het waren deze Glider Pilots, 
verenigd in de Glider Pilot Regimental 
Association (GPRA) die de bank toen 
adopteerden als hún monument en 
reeds het jaar daarna o.l.v. 
Lnt Kolonel Nick Nichols met een 
grote groep veteranen kwamen voor 
een herdenking. Zij kwamen elk jaar 
en van een herinneringsbank (wat ei-
genlijk de bedoeling was) werd het 
een herdenkingsbank! 

Het Glider Pilot Regiment was eigen-
lijk het grootste onderdeel bij de Slag 
om Arnhem. Elke Glider had een pi-
loot en een co-piloot. Tegen de 600 
Gliders zijn er hier in de omgeving van 
Wolfheze neergekomen en dat maakt 

dus dat er wel zo’n 1200 Glider Pilots 
zijn geland én na de landing deel 
hebben genomen aan de strijd. 229 
Glider Pilots zijn er gesneuveld bij de 
Slag om Arnhem en ook velen zijn er 
gewond geraakt en krijgsgevangen 
genomen. 

Bij de mooie royale 75e herdenking – 
twee jaar geleden – waren nog twee 
Glider Pilots aanwezig: Ron Johnson 
en Frank Ashleigh en 15 man van het 
1st Regiment Army Air Corps. 
Ron Johnson wordt volgende maand 
100 jaar en Frank Ashleigh is nu 96 
jaar. Beiden kunnen niet meer komen. 

We weten allemaal waarom we hier 
staan: 
Hier, rondom Wolfheze, kwamen op 
17 en 18 september 1944 meer dan 
11.000 jonge mannen met zweef-
vliegtuigen en parachutes uit de 
lucht, met als doel ons te bevrijden na 
4½ jaar bezetting door de Duitsers. 
De Slag om Arnhem mislukte en van 
de slachtoffers liggen er 1754 begra-
ven in Oosterbeek. 
Op dit moment denken we terug aan 
al die jonge mannen die in deze Slag 
het allerhoogste offer brachten (hun 
leven); in dienst van hun land én om 
Nederland te bevrijden. 

Laat ons tijdens de komende Minuut 
Stilte ná de Exhortation aan hen den-
ken.” 

Na het uitspreken van de Exhortation 
(Act of Remembrance), werden de 
kransen gelegd. 

Sobere en ingetogen herdenking Airbornebank
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en dat is nu dus preciiiiiiieeeeseee  30 jaar gelelelelelelele-
dededededededen! De onthulling vonddd dddd plaats doooooooo r r rrr rr 
eeeeeeeeeeeeen aantal Glider Pilots eeeeeeen groepjpjpjpjpjpjpje e eee 
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looootoooo  en eeeeeen co-p-p-ppp-piloooooooooo ttttttt. Tegggen deeeeeee 600
Glliididididididi ers zijjjjnj  er hieeeere iiiin de ooooooommmmmgm eeveveveveveviinggggggg vvvvvav n
Wooooooolfl heze nnneergeeeekee oomommomomomen eeeeeennnnnnn dad t mamamamamamamaakt 

Glider Pilots zijnjjj er geggg sneuveld bij de
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Biiiijj j j de mooie rrroyoyoyoyoyoy lalalale 757575757575e ee herdenkingggg – 
twwwwee jaar geeleleleeeeden – waaaaarerererrr n nog tweeeee 
GGGGlider Pilotss s aaaaaaa nwezig: RRRon Johnsoooon
enenenen Frank Ashhhleleleleleleigigigggh en 111111555 man van hhheh t 
1sssst tt Regiment AAArmrmrmyyy AAAir Corps. 
RoRRRRRR nnnn JoJJJ hnson wordt volgendeeee maand 
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We weten allemaal waarom we hier 
staan: 
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lucht, mmmmmett aaaaaaallllslll dddddddooooeooo l ononononnonons s s ss s s s te bbbeeevririiiiijdjdjdjdjdjdj en na 
4½ jaaaaar bebebebbbebezezzzz tttinininininining gg gggg dododododddoor de DDDuitsers. 
De Slaaaaggggg om AAArnrnrrrr heeeeeeemmmmmmm mimmmmmm sluuuukttte en van
dededeeeee ssssssslaaaaaaachhhhhtooffffffffffffffereerereree ssss lilillll gggggggggenenenenenenen er 11711 555455545  begraffffffffffff -
veennnn iiini OOOosttetetett rbbbeekkkkkkk. 
Op dit moment denken we terug aan
al die jonge mannen die in deze Slag 
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Naast Leonie Rolink waren dat Paul 
Hendriks (namens veteranen, familie 
en vrienden van the ‘Glider Pilot Re-
giment Society’), Jeanet Klaver (na-
mens de organisatie ‘Glider Pilot Re-
giment Remembered’) Kees Klaver 
(namens Wolfheze en het ‘Comité 
Airbornebank Wolfheze’) en Servi Or-
bens en Frans van Daal (namens de 
Oranjevereniging Wolfheze/Dorpsbe-
lang Wolfheze).


Het is te hopen dat in 2022 de her-
denking weer volgens traditie kan 
plaatsvinden.


Wie eind augustus de zuidkant van 
Reijerscamp heeft bezocht heeft ze 
vast gezien.  Groepen jonge mensen 
in wit t-shirt met nummers en op en-
kel plaatsen verspreid, een stoel, ta-
feltje, paraplu als soort van centraal 
punt. Het blijken studenten van de 
Wageningen Universiteit te zijn.


Veel wil één van de deelnemers – 
naam onbekend, duidelijk een team-
captain met regenboogvlag  – niet 
kwijt over het project. Het is een 
groep studenten van een studenten-
vereniging in Wageningen. Elk jaar 
schrijven zij natuurorganisaties aan of 
er nog vrijwilligersklussen te doen 
zijn, zo ook Natuurmonumenten. Bij 
de groep kwam het opschonen van 
de heide aan de zuidkant van de 
Reijerscamp als project naar boven.


Dat is ook wat er nu gebeurt. De hei-
de wordt ontdaan van het opschot 
aan berken en vliegdennen. Het re-
sultaat is goed te zien. De bloeiende

heide vormt weer de boventoon. Voor 
de studenten is het ook een 

leerproces om ontwikkelingen in het 
landschap en de natuur te leren ken-
nen en herkennen. Een soort intro-
ductie of ontgroening, al zijn niet alle 
deelnemers eerstejaars.


De Reijerscamp werd rond 2006 om-
gevormd van landbouwgebied tot 
natuurgebied. Het kwam in beheer 
van Natuurmonumenten. Op een 
aantal plaatsen werd de stikstofrijke 
bodem afgegraven tot schraal zand-
niveau. Heideplagsel werd uitge-
strooid in de hoop dat er heide zou 
ontstaan. Dat is goed gelukt, maar 
voor het behoud ervan is onderhoud 
wel nodig.


Een aantal jaren geleden is door het 
dorp samen met Natuurmonumenten 
een opschoondag gehouden vlakbij 
het ecoduct over de A12, samen met 
inwoners. 

Wellicht een mooi project, nu het 
langzaam maar zeker lijkt dat er weer 
meer kan, om weer op te pakken.


Wageningse studenten maken heide Reijerscamp schoon
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Waar zijn in het dorp de AED’s 
Met de voorgenomen bouw van wo-
ningen op de plaats van de Burcht, is 
ook de AED die bij de ingang hing 
verplaatst. De AED hangt nu ter 
hoogte van Macharislaan 18 onder 
de carport. Dorpsbelang Wolfheze 
heeft contact gehad met de Stichting 
Renkum Hart Veilig  (RHV) over de 
toekomstige plaats.

 

Er zijn 5 AED’s in Wolfheze die 24 uur 
per dag bereikbaar zijn:

• Tennispark de Slenk, Duitsekamp-

weg (gevel)

• Macharislaan 18 (onder de carport)

• Het Hazeleger (op berging naast 

woonhuis Wolfhezerweg 120-29)

• Brandweerkazerne, Parallelweg 

(gevel)

• Perron 1 station Wolfheze


AED’s die niet onder verant-
woordelijkheid van RHV val-
len maar door de eigenaar 
beschikbaar worden gesteld 
tijdens openingsuren:


-Het Schild, Wolfhezerweg

-Pro Persona

-Receptie Camping Linden-

hof

-Fletcher Hotel Wolfheze, 

Wolfhezerweg (24 uur)

Overhangend groen, doe er wat aan 
Het is een onderwerp dat jaarlijks wel 
een keer terugkeert. Overhangend 
groen langs trottoirs in het dorp. De 
vraag is heel simpel. Houd je groen 
langs de openbare weg in bedwang.


Kan overhangend groen voor zienden al 
hinderlijk zijn, voor blinden en slecht-
zienden zijn het onverwachte obstakels. 
De geleidestok voelt niet dat er bladeren 
en takken op ooghoogte langskomen. 

Pak de heggen- en of snoeischaar 
en zorg voor een onbelemmerde 
doorgang.

Het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze wenst 
u mooie kerstdagen en een voorspoedig 2022



12

AAltijd enthousiast, geduldig en 
met aandacht voor de kinderen. 
Ieder kind wens je een kleuter-

juf zoals ‘Juf Sjanie’. Op 1 november 
ging Sjanie Koelewijn uit Renkum met 
pensioen.

Het enthousiasme van Sjanie viel de 
ouders van de kinderen in haar klas 
natuurlijk ook op. “Op de eerste dag 
na een vakantie zei een ouder eens 
tegen me: jij hebt er nog meer zin in 
dan de kinderen!”, zegt ze. “Ik ben 
gewoon altijd met plezier naar mijn 
werk gegaan. Daar ben ik heel geluk-
kig mee.” 

Het leukste van haar werk? Hoe kan 
het ook anders, dat waren de kinde-
ren. “Al vanaf het eerste begin van 
mijn opleiding heb ik voor de kleuters 
gekozen. Ik ben wel eens ingevallen 
voor groepen 5 of 6, maar kleuters 
vind ik het leukste. De kinderen zijn 
puur, spontaan en je ziet ook echt hun 
ontwikkeling. Heel mooi om daar 
mede vorm aan te geven. En in de 
twee jaar dat je ze in je klas hebt, 
worden het ook een beetje mijn kinde-
ren natuurlijk.”

Hoe hoop je dat de kinderen je  
herinneren?
“Een moeder heeft eens tegen me 
gezegd, toen haar kind van groep 2 
naar groep 3 ging: het was altijd een 
warm welkom voor de kinderen én 
voor de ouders. Dat vond ik mooi om 
te horen. En verder vind ik het natuur-
lijk belangrijk dat kinderen zichzelf 
kunnen zijn en zich veilig voelen. Want 
dan zeggen ze ook alles en zijn ze 
open, en dat is mooi.”

Kom je vaak volwassenen tegen in 
Wolfheze die je als kind in de klas 
hebt gehad?
“Dat is wel gebeurd, zeker. Ik ben nu 
twintig jaar juf in Wolfheze, dus de 
oudsten zijn ongeveer 25 jaar oud nu. 
Dus ik moet wel eens twee keer kij-
ken, zo zijn ze veranderd. Wat nog 
niet gebeurd is dat ik kinderen in de 
klas kreeg van ouders die ook les van 
me hebben gehad.”

Is de school in de twintig jaar het-
zelfde gebleven?
“Nee, absoluut niet. Het onderwijs is 
totaal anders. Alles is steeds persoon-
lijker geworden. 

De school zonder Sjanie

Juf Sjanie en Wouter Koelewijn
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Het schooltje lijkt nog wel hetzelfde, 
ondanks wat verbouwingen. Wel moe-
ten we iets meer moeite doen om kin-
deren en ouders naar deze school te 
laten gaan. Vroeger was dat meer 
vanzelfsprekend. Mensen kiezen nu 
voor wat zij belangrijk vinden. Geluk-
kig kiezen de meeste ouders heel be-
wust juist voor deze school. Hopelijk 
houdt de school de belangrijke plek in 
het dorp. We moeten zelf als school 
natuurlijk ook hard blijven werken om 
die plek te behouden. Dat de gymzaal 
een bredere functie krijgt, dat we het 
schoolplein aantrekkelijker en groener 
willen maken. Dat hoort daar allemaal 
bij. Daar hebben we ouders en dorps-
genoten ook bij nodig.”


Zijn de kinderen in twintig jaar veel 
veranderd? 
“De aard van de kinderen is hetzelfde 
gebleven. Natuurlijk zijn ze mondiger, 
gaan dingen sneller en is er meer af-
leiding. 

Maar wat ze nodig hebben om zich 
goed te voelen, dat is gelijk gebleven. 
Je kunt ze met dezelfde dingen pak-
ken. Betrek ze bij hun leerproces. En 
leg ze uit waarom dingen gaan zoals 
ze gaan. Dat werkt nog altijd.”


Was je weer juf geworden als je al-
les opnieuw had kunnen doen?
Ja, beslist. Ik heb het mooiste beroep 
gehad dat er is. Heel fijn dat ik er altijd 
zo veel plezier in heb gehad. Iemand 
zei eens: dat je dat leuk vindt, elke 
dag dezelfde kinderen. Zo heb ik dat 
zelf nooit ervaren. Ik ben nooit met 
tegenzin naar het werk gegaan. Dat is 
toch prachtig?”


PS Sjanie blijft nog de rest van het 
schooljaar een dag in de week actief 
op de school. 


Beste inwoners van Wolfheze,


Wat een verrassing op 3 november. Collega’s, ouders 
en kinderen hadden een hartverwarmend afscheid voor 

me georganiseerd. Ook vanuit jullie midden is er door ver-
scheidene mensen hieraan meegewerkt. Het heeft me verrast 
dat er ook ouders afscheid kwamen nemen van wie de kinde-
ren (allang) niet meer op school zitten. Zelfs zijn er oud-leer-

lingen geweest. Het heeft me enorm goed gedaan. Mijn 
werk op school heb ik al die jaren met veel liefde ge-
daan, maar nooit heb ik beseft welke plek ik in jullie 

midden mocht innemen. 

Het ga jullie allemaal goed. 




Hartelijke groet, 

Sjanie Koelewijn
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Save the date:  
dinsdagavond 14 december 

19.30-21.30 u. online bijeenkomst 
warmtescans. 

DDe energieprijzen zijn ontploft en 
energiebesparende maatregelen 
kunnen op warme belangstelling 

rekenen. Huizen met een ‘rood’ ener-
gielabel zijn al tienduizenden euro’s 
minder waard dan energiezuinige hui-
zen. Maar hoe maak je een huis ener-
giezuiniger? Het Energieloket Gelder-
land Midden helpt bewoners op weg, 
o.a. door gratis warmtescans aan te 
bieden. (Zowel voor huur- als koop-
woningen).

Individuele woningscans met schrifte-
lijke rapportage kosten €110 maar als 
5-7 adressen zich aanmelden kunnen 
die in 1 wandeling bezocht worden en 
is de warmtescan gratis. De isolatie-
mogelijkheden van de gescande hui-
zen worden tijdens de wandeling be-
sproken. Een warmtescan wordt uit-
gevoerd op een kille en bewolkte och-
tend en binnen moet de verwarming 
flink opgestookt worden zodat de 
warmtecamera kan vastleggen waar 
en hoeveel warmte (en geld) het huis 
uitlekt.
Als deze Wolfskreet verschijnt hebben 
een aantal van die warmtewandelin-
gen al plaatsgevonden. Op dinsdag-
avond 14 december 19.30 - 21.30 uur 
is er een online bijeenkomst waar de 
deelnemers van de warmtewandelin-
gen en belangstellenden samen met 
mensen van het Energieloket Gelder-
land Midden de uitkomsten van de 
warmtescans gaan bespreken en wel-
ke verbeteringen mogelijk zijn. 

Subsidies komen ook aan bod. Overal 
in het dorp zijn bewoners al langer 
bezig met energiebesparing. Bewo-
ners die graag hun kennis en ervarin-
gen willen delen. Van elkaar kunnen 
leren: dat is inspirerend en het scheelt 
een hoop energie!

Vanwege Corona zal het 14 december 
uitsluitend een zoombijeenkomst 
worden. Iedereen die deel wil nemen: 
meld je tijdig aan bij 
sterkwolfheze@gmail.com en je ont-
vangt de instructie om in te loggen.

Voor het aanvragen van een warm-
tescan en inspirende voorbeelden: zie 
de website van Energieloket Midden 
Gelderland: www.elmg.nl. Het lokale 
kennisportaal voor al je energievra-
gen.

De energierekening omlaag: goed voor milieu en portemonnee.
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DDeze herfst is er volop beweging 
op de Pr Beatrixschool. Letter-
lijk want de vallende bladeren 

waaien om je oren en is leuk speel- en 
lesmateriaal. Maar ook figuurlijk is er 
volop beweging. Na 47 jaren in het 
onderwijs hebben we onze zeer ge-
liefde juf Sjanie uitgezwaaid voor een 
verdiend pensioen. Op een dag vol 
verrassingen is ze in het zonnetje ge-
zet door collega’s, de kinderen, ou-
ders en notabelen als Sinterklaas en 
de Burgemeester. Mooi om te zien dat 
ook veel ‘oudgedienden’ die de gang 
naar het schoolplein jaren geleden 
maakten, afscheid zijn komen nemen. 
Op bladzijde 12 leest u meer over juf 
Sjanie.

Vanaf dit schooljaar zijn we gestart 
met een nieuw onderwijsconcept dat 
veel beter aansluit om de leerbehoef-
ten van de kinderen. Het heet ‘unit-
onderwijs’. Met nieuwe gezichten en 
hernieuwde energie geven we hier 
invulling aan. De school werkt in drie 
units (groep 1, 2 en 3; groep 4 en 5 en 
groep 6, 7 en 8) met een leerkracht 
i.c.m. een onderwijsassistent en stu-
denten. 

In dit concept kan de harde scheids-
lijn tussen de groepen worden losge-
laten om het kind lesstof op zijn ni-
veau aan te bieden. Onze ervaringen 
zijn positief en kinderen genieten van 
hun uitstapje naar een andere unit. 
Ook nieuw dit schooljaar is de invoe-
ring van de maandelijkse ’buitenles-
dag’. Wat genieten we van onze bos-
rijke omgeving en de OERRR speelna-
tuur. Een andere leeromgeving daagt 
uit en prikkelt de creativiteit want er is 
geen rechte boomstam te vinden om 
je schrift op te leggen!

In de omgeving van school verandert 
het aanzicht ook! Het kleuterlokaal 
heeft sinds kort openslaande deuren 
zodat zij een eigen bostuin kunnen 
gaan ontdekken. Op het grasveld vóór  
school wordt in mooie samenwerking 
tussen ouders, bewoners en andere 
Wolfhezenaren een start gemaakt met 
een moes- en bloementuin. Aan de 
kant van de Parallelweg is de oude 
doorn-aanplant verwijderd, het 
schoolplein wat uitgebreid en komt er 
nieuwe bloeiende aanplant ter ver-
sterking van de biodiversiteit.

Maar de grootste verandering vindt 
plaats in de gymzaal. Een aantal jaren 
hebben we ons samen met het dorp 
hard gemaakt voor behoud van de 
gymzaal voor het dorp. Dat is gereali-
seerd maar de wens om van de gym-
zaal een meer multifunctioneel ge-
bouw/ontmoetingscentrum te maken 
(ivm de sluiting van de Burcht) stond 
nog open. 

De Beatrixschool volop in beweging
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Dankbaar

aatst fietste een pappa met kind-
je achterop door de straat. Het 
kleutertje zong hardop over een 

deur die op slot zat en of die open 
kon voor God. Met haar gezang ver-
oorzaakte ze een warme golf nostal-
gie en met een grote glimlach werden 
ze nagekeken. 

Iedereen die zijn kinderen op de Pr. 
Beatrixschool heeft gehad (of nog 
steeds heeft) zal het ‘Juf Sjanie-lied’ 
herkennen. Het lied brengt je terug in 
die kleutertijd waar de wereld nog 
maakbaar is en het fantasie-denken 
de dag nog kleurt. In die mooie wereld 
wordt het kind aan de hand van pap 
of mam naar school gebracht onder 
de hoede van juf Sjanie. Eerst met 
Hanneke, Petra, Ineke en vervolgens 
met Anne. Voor de kinderen en ouders 
zijn de kleuterklassen een warm bad 
met positieve aandacht, een engelen-
geduld, een heerlijk fijne, veilige plek 
waar de kinderen mogen ontdekken 
en ontplooien. 

Een plek die mij met warmte vult en 
ontzettend dierbaar is! 

Het pensioen van Sjanie maakt me 
daar nog meer bewust van, en wat ik 
voel is dankbaarheid. Dank lieve, lieve 
Sjanie voor alle mooie avonturen, 
waardevolle herinneringen, voor het 
zien van mijn kinderen en hierin ge-
richt te handelen, voor de warmte, 
voor de veilige leeromgeving en de 
makkelijke, natuurlijke manier van 
contact maken op het schoolplein. Juf 
Sjanie is voor mij een inspiratie om 
haar bevlogenheid, betrokkenheid, 
verantwoordelijkheidsgevoel, enthou-
siasme en inzet. 

Juf Sjanie moet dit voetstuk waarop ik 
haar zet, wel delen. Want tegelijkertijd 
is dit een ode aan alle meesters en 
juffen. Anne, Marlies, Kim, Saskia, 
Mirjam, Mirith, Roland, Wilko, Carlijn, 
Sophie, Dorien, Irene: deze is ook 
voor jullie!

Dankbaar

aatst fietste eeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnn papapapapappppppppppppppaaaaaaaaa a mem t kind-
je achteeeroororororooorr pppp dodooor de ststraraatatttt. HeHHHHHHHHHHHH t 
kleuteeteeeertrtrrtjej  zong hardop overr eeeeeeeen nnnnn

deur dieeeeee oop pp sls ot zat en of die opeen
kon vooooooooroorooo  God. Met haar gezang ver--
oorzaaaaaaaaaaaaaaktktee ze een warme golf nostal-
gie ennnnnnnnn mmet een grote glimlach werden 
ze naaaggekeken. 

Iedereeeeeeeenen die zijn kinderen op de Pr.
Beatrixxxsxxxxx chool heeft gehad (of nog
steedss hheee ft) zal het ‘Juf Sjanie-lied’
herkenneneeeeeeen. Het lied brengt je terug in 
die kleuteeeeeeeertrtrrrr ijijdd waar de wereld nog 
maakbaar iiiissssssssss enen hhet fantasie-denken 
de dag nog kkkkleeleleleleururt. In die mooie wereld 
wordt het kind aaaaaaanananaaaaanaaaa dde hand van pap 
of mam naar schoolololololoolololooll ggggebbracht onder
de hoede van juf Sjaninininininininininniiiie.e.ee.eeeeee  Eerst met 
Hanneke, Petra, Ineke enennnnnnnnnnnnnn vvere volgens 
met Anne. Voor de kinderenennnnnnnnn een n ouders 
zijn de kleuterklassen een warrrrrrrrmmmmmmmmmm bad
met positieve aandacht, een engegegegegeegeggegegeelen-
geduld, een heerlijk fijne, veilige p eleelelleleeleeek kk
waar de kinderen mogen ontdekken 
en ontplooien. 

Een plek die mij met warmte vult en
ontzetttteeteeteeteteteet ndndnddnddndnddnnd ddddddiiei bbbrbbaaaaaaaaarr rrr isiisisissssssss!!!

HHHeHeHHHHHHHHH t t pep nsioen van Sjanie mamaaaaaaaaaaaaaakaaaa t me 
ddaar nog meer bewust van, eneneneneneeennnn wat ik
vovoel is dankbaarheid. Dank lieievvvvevvvvvv , lieve
Sjanie voor alle mooie avonturureeeneennnn,
waardevolle herinneringen, vooorr rrr het
zien van mijn kinderen en hierin ggge-
richt te handelen, voor de wara mmtttttmte, 
voor de veilige leeromgeving eennnnnnnn de 
makkelijke, natuurlijke manierer vvvvvvvvvan 
contact maken op het schooolplpplppplplplein. Juf 
Sjanie is voor mij een insspipiraraaaaaaratitt e om 
haar bevlogenheid, betrookkkkkkkkkkkkkkkkk enheid,
verantwoordelijkheidsgsggevevevevevevevevevvoel, enthou-
siasme en inzet. 

Juf Sjanie moeoet t t t t dddidididdddd t voetstuk waarop ik
haar zet, weweell dddddededdddedddd len. Want tegelijkertijd 
is dit eenn oooooooooooodddddeddddddd  aan alle meesters en 
juffen.. AnAnAnAnAnAnAnAnne, Marlies, Kim, Saskia,
Mirjjamamammmmmmm, Mirith, Roland, Wilko, Carlijn,
Sooopphhphhphphhpppp ie, Dorien, Irene: deze is ook 
vovovovovooovoor jullie!

Hartblok 

Met de verbouwing realiseren we dit; 
een unieke ruimte met faciliteiten zo-
als een pantry voor het zetten van 
koffie en thee en goede vergadertafel. 
Er zijn ook audio-technische aanpas-
singen gedaan waardoor de akoestiek 
is verbeterd. Zodra de verbouwing 
gereed is, nodigen we u van harte uit 
voor een feestelijke ingebruikname. 
Bij interesse om te huren voor eenma-
lig of met vaste frequentie, kunt u 
schakelen met Peter Pelzer als be-
heerder van de gymzaal.

Hartelijke groet,
Roland Stoffelen|directeur
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DDe Beweegtuin is een 
buitenfitness plek met diverse 
apparaten en is voor iedereen 

en vrij toegankelijk. Op elk apparaat 
staat een afbeelding van de oefening 
én er is een QR code welke leidt naar 
een instructiefilmpje voor de juiste 
uitvoering van de oefening.

Kun je bij je bezoek aan deze sportlo-
catie wat hulp, gezelschap of support 
gebruiken? Dat kan! Gea Slof en Julia 
Donkers begeleiden minimaal één uur 
sporten per week in de Beweegtuin. 
Deze begeleiding is gratis. Op dins-
dag 14 en zaterdag 18 december 
worden kennismakingsuurtjes geor-
ganiseerd van 9.30 tot 10.30 uur. Ook 
op dinsdag 4 en vrijdag 7 januari ben 
je welkom om kennis te maken met 
het buiten fitnessen (van 9.30 tot 
10.30 uur). Gea en Julia heten je van 
harte welkom in de Beweegtuin! 
Je ervaart de apparaten onder bege-
leiding en hoort over de opzet van de 
(gratis) groepslessen die in het nieuwe 
jaar van start gaan. In overleg met el-
kaar plannen we dan een vast sport-
moment. 

De Beweegtuin is niet voorzien van 
straatverlichting waardoor het sporten 
overdag plaats vindt. Het verlengen 
van de dagen in de lente geeft moge-
lijkheden om ook in de avond een uur 
te organiseren. 

Leuk om jou en je sportmaatje te tref-
fen in de Beweegtuin!

Aan de slag in de Beweegtuin
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Pubquiz! 
Antwoorden op pag. 47

HHet was een feestje waard
voor het feit dat 
Ariette 

Jung kinder-
opvang ‘de 
Sterren’ 
alweer 
vijf 
jaar 
onder 
haar 
hoede 
heeft. 
Dit 
werd ge-
vierd in de 
gymzaal, in-
gericht als 
speelparadijs voor 
de kinderen en ontmoe-
tingsplek voor de ouders met 
hap en drankje. De ballonnen 
boog bij binnenkomst  en de vele 
losse ballonnen in de zaal maakten er 
een kleurrijk geheel van. Kinderen 
kwamen met zelf gemaakte kadootjes 

voor Ariette en de ouders na-
men de gelegenheid 

de kinderen “van 
de andere 

dagen’ te 
zien. 

Ariette 
heeft 
in de 
jaren 
de 

op-
vang 

uitge-
breid met 

een buiten-
schoolse opvang 

én peutergroep. Dat 
is geweldig voor de aan-

pandige school die dit nu kan 
aanbieden aan nieuwe leerlingen. 

En, in het nieuwe jaar komt er nog 
een uitbreiding aan…
Succes Ariette met dit opbouwende 
werk!

Hoera voor ‘de Sterren’
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Derksen veilingbedrijfDerksen veilingbedrijf



23

DDe crowdfunding voor een nieu-
we duo-fiets voor Het Schild, 
woonzorgcentrum voor blinden 

en slechtzienden in Wolfheze, is een 
groot succes geworden. Vol trots 
werden door een aantal vrijwilligers en 
bewoners de nieuwe fiets en voorlo-
pige eindstand van de actie gepresen-
teerd.

Een ritje samen met een vrijwilliger op 
de duo-fiets, is voor veel blinde en 
slechtziende bewoners een uitje. Het 
geeft plezier en ontspanning, in be-
weging zijn in de buitenlucht, een lek-
ker praatje met de vrijwilliger en soms 
ook tussendoor een kopje koffie op 
een terras. Dat uitje waar zoveel be-
woners naar uitzien stond flink onder 
druk toen één van de twee duo-fiet-
sen het begaf. Een nieuwe elektrische 
duo-fiets kost rond de € 8.700,00. Dat 
geld was er niet.

Daarom werd een crowdfunding ge-
start om de nieuwe duo-fiets te 

kunnen financieren. De respons was 
hartverwarmend. Het benodigde be-
drag werd ruimschoots binnenge-
haald. Maar liefst € 13.909 werd er tot 
nu toe gedoneerd. De nieuwe elektri-
sche duo-fiets is halverwege de 
crowdfunding al besteld en kon half 
november direct in gebruik worden 
genomen.

Het nog resterende bedrag wordt ge-
reserveerd voor onderhoud en als re-
serve voor vervanging op termijn van 
de tweede duo-fiets.  Ook deze gaat 
al een aantal jaren mee en zal een 
keer vervangen moeten worden.

De crowdfunding liep nog tot 24 no-
vember. Het Schild hoopte op de 
einddatum voldoende donaties binnen 
te hebben voor aanschaf van de 
tweede duo-fiets.

Crowdfunding nieuwe duo-fiets Het Schild groot succes
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WWijj bezorgenn inn 
Wolfhezee  

dagelijkss bijj uu thuis!! 

Wijnkoperij Henri Bloem 

wenst u een sfeervol 

Kerstfeest

en een gezond en bruisend 

2022!
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a een jaar afwezig, willen we de 
draad weer - voorzichtig èn vei-
lig - oppakken. Winter Wine, 

editie 2022 !

Net als bij het Running Dinner zijn 
deelnemers één keer gastheer/vrouw 
en wordt er op twee andere adressen 
- met een wisselend gezelschap - ge-
proefd.

Op het gastadres wordt een drankje 
geserveerd met een hapje. Een biertje 
of sapje is natuurlijk ook prima! Het 
gaat vooral om de gezelligheid en het 
ontmoeten van (wellicht) nieuwe 
dorpsgenoten.

Na de eerste ‘ronde’ ga je naar het 
tweede adres voor de tweede ‘ronde’. 
Na de tweede ‘ronde’ … Enfin, het zal 
duidelijk zijn.

Hoe en in welke vorm we het gaan 
gieten is voor ons ook nog een ver-
rassing, maar noteer alvast de datum 
in je agenda: zondagmiddag 20 fe-
bruari 2022.

Afhankelijk van de Coronaregels die 
op dat moment van toepassing zijn, 
kan dit format aangepast worden. We 
houden je op de hoogte.

Geef je zsm op via winter.wine.wolf-
heze@gmail.com Mochten er nog vra-
gen zijn, kun je die hier ook stellen.

We vinden het erg leuk om weer wat 
te organiseren en hopen dan ook op 
jullie deelname,

Groeten

Helga en Rens

aaa a eeeen n jajaaararar aaaafwwfwfwwwezezezezigig, wiwiwiw lllllleneenene wwwwe dedededede  
drrdraaaaaaaaaa dd weweweeeeree  - vvoooooooooorzrzrzicicicichthththtiggigigiggg èèèn nn n veveveveiii---
liiggg - opopooo ppappakkkkenn. WiWiWiWiWiW ntntntnnnterereree WWWWWWWininininine,e,ee,e,  

ededededededditititieieie 22220202020222 !

NeNeeNettttttttttttt alalallla ssssss bibb j hehettt RRRuRRuRuRuunnnnnnnnnnnininingggggggg DiDiDiDiDiDiDiDD nnnnnnnnnnnnnnererer zzzijjijijjjjjjjnnn
dededeeeleeeeeeeee neeeeememmeers ééééééénénénnén kkkkkkeeeeeeeeeer r r gaggggagagaststststtstststtstthhehehehehehehehehehh eerreree /v/v/v/v/v/v/vv/vvv/vvvv/vvvvvrororororororororororororoororororororororororouwuwuwuwuuwuuwuuuuuuuuuuuuuuu  
enenenn wwwwwwwwworororddt eeer r r r opoppopoppp ttwewewewewew e eeeee ananannnnna dededeedded rerereereee aaaaadrdrdrdrdrdrdrrrrrreseseseseseseseseseseseseeseseseese sesssssssssssssss nn
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dodoorprprpssgsgssggsssgenenenototottotooteneeneee .
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oor een klein dorp heeft Wolf-
heze een aantal bijzondere 
sportvoorzieningen. De tennis-

banen van de Slenk en de voetbalvel-
den van Wodanseck bestaan volgend 
jaar 50 jaar en dat verdient gevierd te 
worden. 
Wodanseck is niet zomaar een mooi 
voetbalveld. Tot de komst van corona 
kwamen grote clubs zoals Borussia 
Dortmund, Galatasaray, RKC Waal-
wijk, Fortuna Sittard en meerdere 
clubs uit Turkije en zelfs een club uit 
Dubai hier graag oefenen. 
Met de vergoeding die Bilderberg en 
later Fletcher betaalden konden de 
velden in topconditie gehouden wor-
den. Bij de uitbraak van corona viel 
deze inkomstenbron weg en moesten 
de spelers noodgedwongen zelf het 
onderhoud van de velden uit gaan 
voeren.  Alleen al het maaien kost hen 
10 uur per week.
Wodanseck heeft minder teams dan 
voorheen. Een eerste elftal, een senio-
ren elftal en als derde team de F-jes. 
Heel wat minder dan een aantal jaren 
geleden toen ook het vrouwenvoetbal 
populair was.

Wisselende populariteit van een sport 
is van alle tijden en op zich niet iets 
om bezorgd over te zijn. Bewoners 
van de nieuwbouw aan de Linde-
boomlaan introduceerden voetbal en 
tennis in Wolfheze en de befaamde 
korfbalclub Animo werd niet veel later 
opgeheven. Wel is het belangrijk dat 
we gaan nadenken hoe we deze voor-
ziening voor ons dorp weer beter 
gaan benutten en met nieuwe bron-
nen van inkomsten kunnen behouden. 
Dit voorjaar is een enthousiaste groep 
vrouwen al gestart met Slow Sports 

en er is ruimte voor meer sporten. Het 
clubgebouw kan veel functies voor 
het dorp krijgen als het gerenoveerd 
wordt. Het is de wens van Wodanseck 
dat iedere inwoner van Wolfheze, jong 
en oud, fit of stram, een reden heeft 
om naar Wodanseck te komen voor 
sport en gezellige ontmoeting.

Voor goede voorbeelden hoeven we 
niet ver te kijken. Een aantal jaren ge-
leden werd er bij Wodanseck samen 
gesport met o.a. bewoners van Pro 
Persona en het Schild. Op YouTube 
staat een vrolijke sfeerimpressie uit 
oktober 2014, zoek op “Zorg in Be-
weging Wolfheze”. 
In ruil daarvoor onderhield een groep-
je bewoners van Pro Persona het 
groen rond het sportpark. Als je het 
filmpje ziet wens je dat die samen-
werking morgen weer opgepakt 
wordt! 
Voor renovatie en nieuwe functies is 
allereerst aandacht nodig. Aandacht 
om te zorgen dat de jeugd de weg 
weer vindt naar Wodanseck. Aan-
dacht voor het creëren van win-win 
situaties. Natuurlijk is er geld nodig 
maar bovenal bewoners en functiona-
rissen die het belang zien van deze 
voorziening, een beetje integraal kun-
nen denken en daarvoor hun creativi-
teit, netwerk, kennis of spierkracht 
willen uitlenen.

Als startpunt voor de fondswerving en 
ideeënvorming zou op 14 november 
j.l. een boekenmarkt georganiseerd 
worden. Maar liefst 50 vrijwilligers 
hebben spontaan met dozen en tafels 
gesleept en geholpen bij het sorteren 
van de boeken. Een collectie om je 
vingers bij af te likken! Helaas moest 

Wodanseck: een voorziening om te koesteren en te gebruiken
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gesleept en geholpen bij het sorteren 
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de markt uitgesteld worden en wer-
den de duizenden boeken weer te-
ruggebracht naar de opslag. Dat was 
even slikken maar zodra de coronacij-
fers en het weer het toelaten zal de 
boekenmarkt groots en feestelijk ge-
organiseerd worden! 

Nadat ons informele dorpshuis “de 
Burcht” de deuren sloot heeft de 
werkgroep “Dorpshuis” geconclu-
deerd dat ieder dorp plekken nodig 
heeft waar mensen kunnen samen-
komen en activiteiten kunnen organi-
seren. Het multifunctioneel maken van 
zowel de gymzaal als Wodanseck 
zouden samen het verlies van de 
Burcht redelijk kunnen compenseren. 

Ik zou hier een lang verhaal kunnen 
houden over het belang van het be-
houd van Wodanseck voor ons dorp 
en de komende generaties. Het be-
lang van kinderen die samen sporten 
en daar zelf op hun fietsje naar toe 
kunnen gaan. Hoe belangrijk die toe-
vallige ontmoetingen langs het voet-
balveld zijn voor de sociale cohesie 
en het bestrijden van eenzaamheid. Al 
is het maar voor een kop koffie of 
biertje en een praatje maken als het 
elftal aan het spelen is. 
Veel inspirerender is het om de kracht 
van samenwerking te illustreren aan 
de hand van het verhaal over de 
komst van het ijsbaantje.

Het ijsbaantje: de kracht van sa-
menwerking. 
Belangrijke voorzieningen in ons dorp 
zijn er gekomen op initiatief van enke-
le inwoners en medewerking van ve-
len. Het verhaal over de komst van 
het ijsbaantje is daarvoor illustratief. 

Een initiatief waar we al 50 jaar als 
dorp plezier van hebben.

Tijdens een wandeling raakte ik aan 
de praat met Wim Scholten die mij 
vertelde over hoe het ijsbaantje (het 
Koningsdagterrein) bij de Van Mes-
dagweg tot stand is gekomen.
De aanzet daarvoor kwam van een 
paar bewoners en de gemeente zeg-
de haar medewerking toe, op voor-
waarde dat de inwoners mee zouden 
helpen. En die hulp kwam er zeker!
Het grondwerk werd door de boeren 
gedaan. Aan het eind van de Heel-
sumseweg werd op dat moment asfalt 
gemaakt voor de aanleg van de A50. 
Op een zaterdagmorgen hebben de 
asfalteerders een paar asfaltstroken 
gelegd voor de ijsbaan. Het hoofd van 
de gemeentelijke verkeersdienst uit 
Arnhem woonde in Wolfheze en kon 
aan lantarenpalen komen die in Arn-
hem werden vervangen. Die palen 
werden opgeknapt bij de afdeling ar-
beidstherapie van ‘de Stichting’ (nu: 
Pro Persona). Fred werkte bij de 
PGGM en kon voor aansluiting van de 
lantarenpalen zorgen. De brandweer 
had afgekeurde slangen die nog pri-
ma dienst konden doen om de ijsbaan 
op te spuiten.

Wat een prachtig voorbeeld wat sa-
menwerking tot stand kan brengen! 
Laten we zuinig zijn op wat vorige ge-
neraties ouders en vroegere gemeen-
tebestuurders ons dorp hebben gege-
ven en er een nieuwe toekomst aan 
geven! 

Ellen Ninaber
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AAl twee keer heeft Wolfheze een 
flyer in de bus gehad van on-
dernemers in Wolfheze. 

Rondom het dorpsplein is het idee 
ontstaan om Wolfheze weer te laten 
bruisen. De beperkingen van afgelo-
pen tijd hebben ook nieuwe saamho-
righeid gebracht en het verlangen om 
in het eigen dorp te kunnen winkelen, 
ontmoeten, eten, chillen, sporten en-
zovoorts. 

Ook ondernemers hebben de handen 
ineen geslagen en willen zo voor het 
dorp van betekenis zijn. Eerst door 
elkaar te zien, te leren kennen en te 
versterken, om dan samen op te trek-
ken in een flyer en evenementen. We 
willen ondernemers aan elkaar ver-
binden en tegelijkertijd open staan 
voor ideeën en behoeften binnen het 
dorp. 

Zo willen de diverse vormen van dag-
besteding van Pro Persona graag 
naar het dorp toe bewegen, zoals de 
tuinderij, de bedrijvigheid rondom Ne-
derveluwe en de Repro. Maar anders-
om kunnen Wolfhezer diensten wor-
den gebruikt door werknemers en cli-
ënten van de diverse instellingen. 

Ben jij een ondernemer gevestigd in 
en gericht op Wolfheze? Wil je mee-
doen en denken? Meld je bij een van 
de huidige deelnemers. Samen zor-
gen we dat Wolfheze bruist. 

• Julio Merino - 
Restaurant de Tijd 

• Michel van Aggelen - 
Stationswinkel Het Spoortje - 

• Ester van Puijenbroek - 
Glider museum 

• Dirk Karreman - 
Neder Veluwe 

• Antoin Buiting - 
Tuinderij Pro Persona 

• Henk Veldkamp - 
Natuurgadgets 

• Annemiek Nijeboer - 
Heerlijkheid Wolfheze

Wolfheze bruist 
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om kunnen Wolfhezer diensten wor-
den gebruikt door werknemers en cli-
ënten van de diverse instellingen. 
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WWoensdag 17 november heb-
ben Ciara van der Sluis en 
Alena Davidse, beiden leer-

lingen van de Beatrixschool Wolfheze, 
een kinderlintje gekregen voor hun 
goede daad eind januari van dit jaar. 

Zij hebben destijds een mevrouw die 
tegen een auto aan zat en een lichte 
beroerte had doorgemaakt bij de 
Poort van Doorwerth geholpen en bij-
gestaan. Alena had haar moeder ge-
beld die vervolgens de professionele 
hulp kon regelen. Al die tijd hebben 
Ciara en Alena buiten gewacht en 
daarna nog het slachtoffer verder ge-
rustgesteld. Het slachtoffer was zo 
dankbaar dat Alena en Ciara een pre-
sentje kregen en haar moeder een 
bos bloemen. 
Deze daad  is ook de Burgemeester 
en kinderburgemeester van Gemeente 
Renkum opgevallen 
en zij hebben samen 
besloten dat Ciara 
en Alena een kinder-
lintje mochten ont-
vangen in het ge-
meentehuis. Verge-
lijkbaar met de nor-
male lintjes die ieder 
jaar in april uitgereikt 
worden, zijn kinder- 
en jongerenlintjes 
bedoeld voor kinde-
ren en jongeren die 
zich bijzonder heb-
ben ingezet. Bijvoor-
beeld voor een goed 
doel, bij een vereni-
ging of op een ander 
gebied. 

Met hun inzet zijn ze een voorbeeld 
voor anderen. Zij verdienen het om in 
het zonnetje gezet te worden. En dat 
is gebeurd voor Alena en Ciara.

Het was een geweldig georganiseerde 
bijeenkomst waarbij de leerlingen ook 
nog met een oorkonde, een persoon-
lijke brief en een taart werden ver-
wend. “En dik verdiend ook want in 
deze tijd een slachtoffer zo goed bij-
staan en de juiste actie verrichten, is 
ook zeker een lintje waard” aldus de 
Burgemeester. Een dag later werd ook 
in de klas op de Beatrixschool hier 
aandacht aan geschonken en kregen 
Alena en Ciara van Dorpsbelang 
Wolfheze nog een presentje.

Wilko Visser,
leraar groep 6, 7 en 8
Pr. Beatrixschool Wolfheze

Kinderlintje voor 2 leerlingen van de Beatrixschool

Van links naar rechts: de burgemeester,  
Alena, de kinderburgemeester en Ciara
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20,- per uur

Prijs € 20,- per uur
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HHet feest begon eigenlijk al op 
maandag 8 november waar alle 
kinderen na schooltijd, onder 

begeleiding van een aantal moeders, 
hun lampion mochten maken. Er wa-
ren twee voorbeelden van lampionnen 
en heel veel materialen. Het was een 
vrolijk uurtje waarbij prachtige creaties 
tot stand kwamen. De kinderen 
glommen nu al vol trots.

Donderdag 11-11 vanaf 18:00 uur 
barstte het gebeuren los. De instructie 
over Sint Maarten 2021 was van tevo-
ren helder gecommuniceerd via aller-
lei kanalen. Er vonden geen gezamen-
lijke bijeenkomsten op het plein plaats 
maar een ieder- soms in kleine groep-
jes van schoolvrienden of vriendin-
nen- vertrok vanuit thuis. Bij elk huis 
werd gespeurd of er een lichtje in het 
voorraam brandde en dan werden er 
blije kreten geslaakt en stormden de 
kinderen naar de betreffende voor-
deur. Daar was het dan kort overleg-
gen met elkaar wat uit het 
repertoire van liedjes ten 
gehore zou worden ge-
bracht. De beloning was 
een grabbel uit allerlei lek-
kernijen en bewondering 
voor de zangkunst en de 
zelfgemaakte lampionnen.

Een enkeling vond het direct 
contact te spannend maar 
dat werd heel creatief opge-
lost door bij het lichtje ach-
ter het raam te blijven. De 
snoepbak werd bij een licht-
je op een stoel in de voor-
tuin gezet.

Ook waren er wat mensen die hun 
oprit met mooie lichtjes hadden ver-
sierd en een vuurkorf hadden neerge-
zet. Daar werd ranja en glühwein ge-
schonken met wat lekkers erbij. Het 
was een zeer welkom rustpunt voor 
de avondwandelaars en bracht ons in 
een voorstemming voor de naderende 
kerst.

De dag daarop kwam een oproep 
voor de kinderen om een deel van hun 
snoepopbrengst af te staan aan hen 
die het minder goed hebben. De 
Voedselbank heeft deze donaties har-
telijk ontvangen. Al met al weer een 
hartverwarmend feest waarbij er ruim-
te was voor creativiteit, aandacht voor 
anderen en verbinding. Dank aan de 
sponsoren.

 Groet namens de Sint Maarten Cie 
van Irene Ruite

Sint Maarten
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HHet was een vuurdoop voor Merle 
en Tim (leerlingen van de Bea-
trixschool), hun moeder Lies-

beth en de opgewekte dorpsbewoner 
Marjan, voor wat betreft het collecte-
ren namens de Dierenbescherming.

Gelukkig was het een mooie, veelal
zonnige week in ons dorp. De weer-
goden waren ons goed gezind en on-
der die omstandigheden gingen de 
collectanten monter van start. Merle, 
Tim en Liesbeth hebben de noordkant 
van Wolfheze voor hun rekening ge-
nomen. Marjan bewandelde de stra-
ten aan de zuidkant van het spoor.

Opvallend was het, dat de meeste 
dorpsbewoners die wij thuis troffen, 
de Dierenbescherming een goed hart 
toedragen: er werd gul een bijdrage 
gegeven, contant, met kleingeld, 
soms zelf met papiergeld. Ook al 
geeft men al veel aan goede doelen, 
voor deze vrijwilligersorganisatie had 
men nog wel iets extra over! En wat 
nieuw is, dat mensen via een z.g. QR- 
code rechtstreeks een geldbedrag 
konden overmaken. Handig als je 
geen kleingeld in huis hebt. Wel even 
wennen voor (“old skool”) Marjan, dus 
er is weer wat bijgeleerd! Bij de men-
sen die niet thuis waren, lieten we een 
flyer in de brievenbus achter, zodat 
men achteraf ook nog kon/kan done-

ren via de QR-code of gewoon via 
een “ouderwetse” overboeking.

Doordat wij over de week verspreid 
huis-aan-huis met een collectebus 
van de Dierenbescherming op pad 
gingen, hebben wij heel veel bewo-
ners ontmoet en leuke, korte gezellige 

en warme en gesprekjes gehad. Soms 
waren er ontroerende verhalen en wij 
waren alle vier enthousiast over de 
vriendelijkheid en de spontane reac-
ties die we vaak kregen. Dit gaf nog 
meer energie om door te gaan! En er 
blijken nog meer dorpsbewoners voor 
goede doelen te collecteren, chapeau!

Wij waren het alle vier met elkaar 
eens: wij kijken moe maar tevreden 
terug op de collecteweek. 
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De stappenteller van Marjan explo-
deerde: zij heeft in 5 dagen tijd meer 
dan 40.000 stappen gezet(!). Verder 
hebben Tim (groep 5) en Merle (groep 
8) maar liefst 4 avonden op rij meege-
lopen met hun moeder voor het goe-
de doel. Jong geleerd is oud gedaan! 

En het allermooiste wat wij hebben 
meegemaakt? De opbrengst, die is 
helemaal super!

In het totaal hebben wij voor de Die-
renbescherming een bedrag van 
€ 348,85 mogen ophalen, volgens ons 
wijkhoofd een bovengemiddelde op-
brengst. Dorpsbewoners: allemaal 
hartelijk bedankt!!

Wij hebben samen met jullie ons 
“doel” behaald, een mooie bijdrage 
voor het goede werk voor dieren die 
dit nodig hebben.

Tim, Merle, Liesbeth & Marjan

MMet een sleetje de Bananenbult 
af suizen of …. nog stoerder: 
de Leeuwenkuil induiken. Een 

beetje Wolfhezenaar, jong en oud, 
heeft dat vroeger gedaan of doet dat 
nog steeds.

Gemeente Rheden heeft de Posbank, 
maar Wolfheze heeft de Bananenbult 
én de 
Leeuwen-
kuil. Wij 
willen heel 
graag ho-
ren hoe 
deze Su-
per-G-af-
dalingen 
zijn ont-
staan en 
ontdekt en 
hoe zij hun 
naam heb-
ben gekre-
gen. 

Dus ken je het verhaal óf kan je een 
verhaal verzinnen: stuur het vóór 11 
februari naar de redactie van de 
Wolfskreet 
(redactiewolfskreet@gmail.com). Wie 
weet komt jouw verhaal in de volgen-
de Wolfskreet en is er vast een leuk 
prijsje te verdienen.

En nu maar 
hopen dat 
het een 
mooie wit-
te winter 
wordt!

Bananenbult en Leeuwenkuil
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DDe spanning, gevaarlijke situaties 
voor je ogen zien gebeuren, 
vliegtuigen die laag overvliegen 

en de luchtlandingen die deze maand 
herdacht worden, alles kwam aan de 
orde toen dhr. Klaver in de boven-
bouw van de Beatrixschool in Wolfhe-
ze zijn verhaal ging vertellen. En dan 
met name gericht op de Wolfhezer 
geschiedenis. Want Wolfheze heeft 
het ten tijde van operatie Market Gar-
den heel zwaar voor de kiezen gehad 
met een bombardement op 17 sep-
tember 1944 en de hevige strijd na de 
luchtlandingen van Market Garden in 
de dagen erna. En daar was dhr. Kla-
ver als jonge man bij. De leerlingen 
luisterden ademloos naar de verhalen 
over bijvoorbeeld het tunneltje (de 
Duiker) en waar de mogelijkheden in 
het dorp waren om te schuilen. Leer-
kracht Wilko Visser: “Ik kan nog zo 
mooi proberen te vertellen (en dat doe 
ik echt graag), maar iemand als dhr. 
Klaver die de oorlog zelf hier heeft 
meegemaakt, maakt vele malen meer 
indruk. Vele jaren heb ik de Canadese 
gliderpiloot Lloyd Bentley aan de leer-
lingen zijn verhaal laten vertellen. Hij 
leeft helaas niet meer. Hoe mooi is het 
dat dhr Klaver zijn prachtige presenta-
tie over Wolfheze aan onze leerlingen 
kan geven en daarmee de lokale ge-
schiedenis kan overdragen op deze 
generatie. ”Kees Klaver, of liefkozend 
door de kinderen ‘opa Kees’ ge-
noemd, kon zijn verhaal zo goed ver-
tellen omdat zijn moeder het verhaal 
van de oorlog in Wolfheze heeft opge-
schreven. En samen met zijn eigen 
herinnering vormde dit een indruk-
wekkend verhaal waar de leerlingen 
doodstil naar luisterden. Zo vertelde 

Klaver over het vluchten op 17 sep-
tember 1944; eerst naar de Duiker 
hier en daarna naar de Johannahoeve 
even buiten Wolfheze. Toen het daar 
ook te gevaarlijk werd, ging hij met 
zijn gezin weer terug naar Wolfheze. 

Omdat de gevechten zo hevig werden 
heeft hij uiteindelijk Wolfheze moeten 
ontvluchten. Direct nadat de Canade-
zen Wolfheze hebben bevrijd, keerde 
hij terug naar het dorp en kreeg de 
familie van de Canadezen een auto 
die er toch nog stond. 
De leerlingen van de Beatrixschool in 
Wolfheze hoorden zo uit eerste hand 
de geschiedenis van Market Garden 
in Wolfheze en vonden dat super in-
drukwekkend. “Of”, zoals opa Kees 
zei: “Eigenlijk is De Slag om Arnhem 
hier in Wolfheze begonnen! Maar wie 
weet dat nog?” 
En zo beëindigde Kees Klaver zijn 
verhaal dat met een geweldige 
powerpoint werd omlijst, met een ap-
plaus door de leerlingen. 

Wilko Visser (lkr) Beatrixschool Wolf-
heze groep 6,7,8 

Bombardement Wolfheze op 17 september 1944  
aan leerlingen doorgegeven
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Jeugdwerkactiviteiten op zondag
Alle jeugdwerkactiviteiten zijn na de 
zomer weer begonnen.
Elke zondagmorgen is er tijdens de 
morgendienst voor de basisschool-
kinderen voor een deel een program-
ma in hun eigen ruimte. Voor tieners 
zijn er twee maal per maand ontmoe-
tingen, een keer op zondagmorgen en 
de andere keer op zondagmiddag.

Doordeweeks activiteiten voor de 
jeugd
Voor kinderen van 8 – 12 jaar is er op 
vrijdagavond de Wieberclub. Ze knut-
selen, bakken en koken en doen bui-
tenactiviteiten. 

Blue is een gezelligheidsgroep voor 
tieners van 12-20 jaar. Zij komen bij 
elkaar in de zgn. Blue kelder van de 
Vredebergkerk. Blue heeft als doel 
gezelligheid en het vergroten van het 
groepsgevoel. Ook buiten de vaste 
Blueavond om worden er wisselende 
activiteiten georganiseerd. Net als de 
Wiebers komen ze twee keer per 
maand bij elkaar. De clubavond begint 
om 20.30 uur en eindigt voor de jong-
sten om 22.30 uur en voor de 16- tot 
20-jarigen om 24.00 uur. 

Heb je belangstelling, kijk op de web-
site onder de hoofdbutton Jeugd en je 

vindt daar alle informatie met de data 
voor de komende maanden.
Er zijn appnieuwsbrieven voor de ver-
schillende leeftijdsgroepen waarin het 
laatste nieuws wordt gedeeld. Wilt u / 
jij deze informatie ook ontvangen, dan 
kunt u / jij dat doorgeven aan jeugd-
werk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 

Inloophuis – Kerkcafé
Elke dondermorgen staan de deuren 
van de Vredebergkerk in Oosterbeek 
weer open voor iedereen die behoefte 
heeft aan gezelligheid, een kopje kof-
fie en een praatje.
Het Inloophuis is een plaats van ont-

moeting. Iedereen is hier van harte 
welkom.
Gastvrouwen en -heren zijn aanwezig 
zodat u zich snel thuis kunt voelen.


Kerkdiensten met bezoekers
De afgelopen maanden konden de 
kerkdiensten weer fysiek bezocht 
worden. En hoewel iedereen voorzich-
tig is, groeit het aantal kerkgangers.
De diensten worden met beeld en ge-
luid uitgezonden en daarvoor is veel 
belangstelling.
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Op de website vindt u bij “kerkdienst” 
hoe u via Kerkomroep de kerkdien-
sten kunt volgen. De beelduitzendin-
gen blijven één week staan.

Kerst
Op 15 december is er om 19.30 uur 
een Volkskerstzang in de Vredeberg-
kerk.
Op 19 december is er om 19.00 uur 
een oecumenisch Festival of Lessons 
and Carols in De Bernulphuskerk te 
Oosterbeek. Hieraan wordt meege-
werkt door het Projectkoor. 

Op Kerstavond is er om 20.30 uur een 
Kerstnachtdienst in de Opstandings-
kerk in Wolfheze en om 21.30 in de 
Vredebergkerk om 21.30 uur.

Tenslotte
Vanwege corona zijn alle aangekon-
digde activiteiten onder voorbehoud. 
Lees kort van te voren de laatste in-
formatie op 
www.pkn-oosterbeek-wolfheze 
Wilt u meer weten, neem dan contact 
op met dhr. Willem Merkens, 
026-4821639
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DDalende temperaturen, korte da-
gen, vroeg donker. Het is duide-
lijk, het winterseizoen is in aan-

tocht. Een periode met kans op winter-
se neerslag, storm en gladde wegen. 
Winterse omstandigheden kunnen im-
pact hebben op de doorstroming en 
veiligheid voor de weggebruiker. Bij 
Rijkswaterstaat hebben ze hier veel 
aandacht voor. Gladheidbestrijding op 
de rijkswegen is dan ook een belangrij-
ke taak van Rijkswaterstaat. We spra-
ken met Harold van Os en Henk ter 
Steege, beide gladheidcoördinator en 
werkzaam voor Rijkswaterstaat te Wolf-
heze. 

Buren
Harold werkt het hele jaar door in de 
gladheidbestrijding. Hij is verantwoor-
delijk voor het hele gladheidbestrij-
dingsproces van Rijkswaterstaat voor 
de regio Gelderland. Zo moet het 
strooimaterieel up-to-date blijven en er 
moet voldoende zout aanwezig zijn. 
Verder moeten de strooiroutes, draai-
boeken en roosters kloppen en afspra-
ken met de uitvoerende en samenwer-
kende partijen moeten worden ge-
maakt. Als het eenmaal winter is moet 
al het operationele geregeld zijn. 
Daarnaast werkt Harold mee aan (lan-
delijke) ontwikkelingen op het gebied 
van gladheidbestrijding, zoals verduur-
zaming, automatisering en efficiëntie. 
Harold werkt voornamelijk vanuit het 
steunpunt Wolfheze. Dit is ook het ver-
trekpunt van de weginspecteurs die met 
hun gele auto’s in actie komen in geval 
van pech, ongevallen of andere gevaar-
lijke situaties en zo zorgen voor de vei-
ligheid en 

doorstroming. De zoutloods op het 
steunpunt biedt ruimte voor 1150 ton 
zout en 60 ton nat zout. 

Collega Henk werkt in de verkeerscen-
trale (de buren van het steunpunt) als 
verkeerskundig adviseur. Vanuit de ver-
keerscentrale noord en oost Nederland 
(VCNON) volgen verkeersleiders 24/7 
het wegverkeer en worden de wegin-
specteurs aangestuurd. Het werkgebied 
bestrijkt de provincies Gelderland, 
Overijssel, Drenthe, Friesland, Gronin-
gen, de afsluitdijk en een deel van de 
Noordoostpolder en Flevoland. Ze krij-
gen via de modernste apparatuur in-
formatie over zaken als weersomstan-
digheden, filevorming en verkeersdruk-
te. De verkeersleiders besluiten op 
grond daarvan bijvoorbeeld over het 
verlagen van de maximum snelheid of 
het aangeven van een alternatieve rou-
te. Hun aanwijzingen verschijnen op de 
bekende routepanelen boven of naast 
de weg of via de verkeersinformatie. 
Ook het openen en sluiten van spits-
stroken gebeurt vanuit de centrale. De 
verkeerscentrale houdt niet alleen de 
snelwegen, maar ook de belangrijkste 
hoofdwegen van provincies en een aan-
tal gemeentes in de gaten. 

Rijkswaterstaat is klaar voor de winter;  
’Niets zo veranderlijk als het weer’ 
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De centrale is onderdeel van de lande-
lijke keten van vijf verkeerscentrales van 
Rijkswaterstaat.

Gladheidbestrijding
De strooiacties kennen we vast alle-
maal. De grote vrachtwagens op de 
weg, volledig uitgerust met een strooier 
met zout en wellicht een sneeuwschui-
ver. Maar wat gaat er eigenlijk aan 
vooraf? Hoe verloopt dat proces? De 
gladheidbestrijding wordt in dit gebied 
uitgevoerd door een team van 4 coördi-
natoren die werken volgens een rooster. 
De daadwerkelijke uitvoering, het 
strooien van zout, is uitbesteed aan een 
aannemer. 

De coördinator maakt gebruik van het 
zogenaamde gladheidmeldsysteem van 
Rijkswaterstaat waaruit veel data te ha-
len is. Een landelijk netwerk van ruim 
300 meetstations geeft 24 uur per dag 
actuele gegevens over de wegdekcon-
ditie zoals temperatuur, luchtvochtig-
heid, neerslag en zoutgehalte. Op basis 
van de gegevens uit dit systeem, de 
weersverwachting, waarnemingen en 
advies van het KNMI, waarnemingen 
van weginspecteurs en eigen ervaring 
besluit de coördinator actie te onder-
nemen of niet.
In de meeste gevallen wordt er ge-
strooid voordat het glad gaat worden. 
Dit wordt preventief strooien genoemd. 
De kunst is om dit zo kort mogelijk voor 
de daadwerkelijke gladheid te doen in 
verband met de kans op het oplossen 
van het zout door neerslag of conden-
satie. Ook wordt rekening gehouden 
met de spits om verkeershinder te be-
perken. Preventieve acties vinden daar-
om vaak in de nanacht of vroege och-
tend plaats.

Wanneer de coördinator besluit over te 
gaan tot actie roept hij de aannemer op. 

Zij gaan naar de 5 steunpunten in de 
regio (Wolfheze, Nijmegen, Babberich, 
Herveld en Apeldoorn). Binnen twee uur 
na deze oproep moeten alle rijkswegen 
in de regio gestrooid zijn. De routes en 
het materieel zijn hierop afgestemd.

Veiligheid weggebruiker
Na de oproep om te gaan strooien is 
het werk van de coördinator nog niet 
klaar. De verkeerscentrale wordt geïn-
formeerd zodat ze dit verder kunnen 
communiceren. De strooiactie wordt in 
een systeem aangemaakt waardoor de 
strooiwagens en acties direct te volgen 
zijn. Via dit systeem kan worden gezien 
of er bijvoorbeeld niets vergeten wordt 
en of de juiste hoeveelheid zout wordt 
gestrooid op de juiste breedte. Via een 
koppeling uit dit systeem kunnen geïn-
teresseerden ook meekijken waar 
strooiwagens rijden en of er al is ge-
strooid. Dit kan via Rijkswater-
staatstrooit.nl 

Na de actie reinigt de chauffeur het ma-
terieel en geeft eventuele gebreken of 
schades door zodat die kunnen worden 
ingepland voor herstel. Harold en Henk 
doen dit werk met veel plezier, ondanks 
dat ze soms bij sneeuw lange dagen 
moeten maken. Verantwoordelijkheids-
gevoel, betrokkenheid en toch ook wel 
de spanning maken het leuk. Niets is zo 
veranderlijk als het weer maar daar pro-
beren ze zo goed mogelijk op in te spe-
len. En als het besluit te strooien is ge-
nomen komt er een hele batterij 
vrachtwagens in gang. Wanneer het 
gaat sneeuwen komen daar nog tiental-
len vrachtwagens bij om de weg be-
gaanbaar te houden. 

Alle ongeveer 50 gladheid coördinato-
ren van Rijkswaterstaat zijn Cogla-ge-
diplomeerd (landelijke opleiding 
coördinator gladheid).
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SSinterklaas die goede heer, kwam 
naar Wolfheze ook dit jaar weer. 
Kinderen kregen bezoek van 

pieten aan de deur. En opgewonden 
trokken ze door de straten om een 
puzzel op te lossen. Met de goede 
oplossing kregen ze een mooie belo-
ning. 
Achter de ramen van sommige huizen 
in het dorp hingen letters. Kinderen 
trokken door de straten om alle letters 
te vinden en deze te noteren op een 
antwoordkaart. Er werden veel O’s 
gezien. Sommigen hadden al een B 
gevonden. Anderen een M en een T. 
Wat zou de oplossing van de puzzel 
zijn?
Onderweg kwamen kinderen en hun 
ouders langs het schoolplein, waar 
een trainingsplek voor pieten was in-
gericht. Zelf even oefenen met een 
pakje door een schoorsteen gooien. 

Of balanceren op de nok van een dak. 
Kinderen konden nu zelf eens probe-
ren hoe moeilijk dat is. 

Maar welk woord zochten ze nou? 
Kerstboom misschien? Dat zou toch 
wel vroeg in het jaar zijn. Bovendien 
had niemand nog een K of E gevon-
den. Na een tijdje zoeken hadden de 
speurders hun eureka-moment: 
stoomboot! 

Met het antwoordkaartje trokken ze 
naar de Heerlijkheid. Onderweg reden 
nog een paar keer pieten voorbij op 
hun fiets of zwaaiend vanuit een auto. 
En wie bleek in de Heerlijkheid zijn 
werkkamer te hebben ingericht? De 
Sint! Het feest was compleet. 

Pieten: bedankt voor jullie bezoek en 
leuke filmpje. Tot volgend jaar!

Sintfeest in Wolfheze
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WWe dachten uit de Corona-
ellende te zijn, maar het 
aantal besmettingen neemt 

toch weer fors toe, bovendien steve-
nen we misschien wel weer af op een 
lock-down… 
Ondanks alles gaan we er als be-
stuur van de Oranjevereniging vanuit 
dat we in 2022 toch echt wel weer 
een ouderwets knallend Oranjefestijn 
kunnen organiseren. Daar is ook wer-
kelijk alle reden toe, want volgend jaar 
bestaan we 100 jaar en zijn we met 
recht een koninklijke vereniging (al 
zullen we die titel vast niet mogen 
dragen). Het zou wel leuk zijn: de ‘Ko-
ninklijke Oranjevereniging Wolfheze’. 
Hoe dan ook, het bestuur is weer vol 
aan de bak gegaan om voor 2022 een 
fantastisch programma te organise-
ren. Dit jaar bovendien ondersteund 
door een speciale werkgroep die het 
100-jarig bestaan extra luister bij gaat 
zetten. 

Programma 2022 
In grote lijnen hebben we het pro-
gramma in de steigers staan, het gaat 
te ver om hier alle ins en outs te ver-
tellen. Wil je daar meer over horen, 
kom dan vooral naar onze jaarverga-
dering op 28 januari, waarover ver-
derop meer.
Traditiegetrouw kent het Oranjepro-
gramma ook in 2022 een vast aantal 
onderdelen, zoals de rondtocht door 
het dorp, activiteiten voor verschillen-
de leeftijdsgroepen, schiettent, mat-
jesmarkt enzovoort. Daarbij willen we 
een aantal successen van afgelopen 
jaar zeker laten terugkomen. Denk 
hierbij aan het tompouce-moment en 
de fiets-versier-tocht.

Omdat dit jaar Koningsdag midden in 
de week valt, staat een pré konings-
bal gepland op zaterdag de 23e zodat 
ieder de gelegenheid heeft zijn of haar 
roes de dag erna uit te slapen 😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉 .
30 april staat in het teken van een 
‘Nostalgische Koninginnedag’. Deze 
dag wordt georganiseerd door de 
‘Commissie 100 Jaar’. 
Wanneer we even terugdenken aan de 
Koninginnedagen van koningin Bea-
trix, of voor een aantal van ons konin-
gin Juliana, dan kunnen we ons vast 
wel een voorstelling maken hoe die 
dag er uit gaat zien. Deze dag sluiten 
we natuurlijk af met een spetterend 
feest.

Als laatste wil ik hier het kinderbouw-
dorp niet onvermeld laten. Dit jaar 
moet het dan toch echt gaan gebeu-
ren. Vanaf 29 april tot 5 mei weer een 
ouderwets kinderbouwdorp op ons 
feestterrein, zet je hamer en zaag 
maar alvast in het vet!!

Jaarvergadering januari 
De Algemene ledenvergadering vindt 
plaats op vrijdag 28 januari in Wodan-
seck. Zoals altijd is iedereen welkom 
vanaf 20.00 en starten we stipt om 
20.30. 

Beste dorpsgenoten,
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De agenda en bijbehorende stukken 
zijn te voren op onze website te vin-
den. Heeft u geen toegang tot de 
website en zou u de stukken voor de 
jaarvergadering toch van te voren wil-
len ontvangen, neemt u dan contact 
met ons op.

Hierbij gaan we er natuurlijk vanuit dat 
we onder de geldende coronamaatre-
gelen elkaar live kunnen ontmoeten.



Ledenlijst 
Ten behoeve 
van de leden-
administratie, is 
het bestuur be-
zig met een up-
date van en 
aanvulling op haar ledenlijst. Daartoe 
zouden we graag per huishouden één 
mailadres en telefoonnummer willen 
opnemen in de ledenlijst. Deze gege-
vens worden alleen gebruikt bij de 
uitvoering van de activiteiten van de 
Oranje Vereniging en niet aan derden 
verstrekt. Denk daarbij aan het per 
mail aanschrijven voor onze activitei-
ten of voor de betaling van de contri-
butie. Wilt u in ons ledenbestand wor-
den opgenomen, stuur dan een mail-
tje naar info@oranjeverenigingwolfhe-
ze.nl met daarin uw naam, adres, e-
mail en telefoonnummer.

Nieuwe penningmeester 
Als laatste een oproep. Afgelopen be-
stuursvergadering heeft onze pen-
ningmeester Peter Jasperse aangege-
ven te willen stoppen met die rol. Dat 
vinden we na-
tuurlijk heel 
jammer, want 
Peter heeft dat 
de afgelopen 
jaren naar volle 
tevredenheid 
gedaan. Bij deze dus een oproep, wil 
je je inzetten voor Wolfheze, en speci-
fiek voor de Oranjevereniging? Meld 
je dan aan bij 

info@oranjeverenigingwolfheze.nl


Rest mij u namens de Oranjevere-
niging hele fijne Kerstdagen en een 
goede Jaarwisseling te wensen.  
IJs en weder dienende, hoop ik dat 
we tijdens de Jaarvergadering op 
28 januari samen het glas kunnen 
heffen!

De juiste antwoorden op de pubquiz: 
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SSinds ik in Wolfheze woon ben ik 
niet alleen vaste klant bij de 
tuinderij, maar ook bij de fiet-

senmakerij, de houtwerkplaats, de 
Klaproos en de repro. Maar kennelijk 
zijn de bedrijfjes op Pro Persona niet 
zo bekend voor alle Wolfhezenaren. 
Sterker nog: ook een deel van het 
personeel kent niet alle bedrijfjes en 
dagactiviteiten. Daar moet verande-
ring in komen vindt Antoin Buiting, 
sinds een klein jaar werkzaam bij de 
tuinderij. En daarom dit interview voor 
de Wolfskreet.

Aan de zuidkant van het ziekenhuis-
terrein ligt deze groene oase: een ge-
bouw met een winkel, kassen en een 
(moes)tuin, die op dit moment vol 
staat met o.a. boerenkool en palm-
kool: duidelijk dat daar productie 
wordt geleverd. 

De tuinderij is onderdeel van “Zin 
Dagbesteding!” van Pro Persona. 
Dagbesteding is onderdeel van de
behandeling en cliënten hebben zelf 
de keuze uit diverse mogelijkheden, 
waaronder werken in het groen op 
De Tuinderij. De groep cliënten is 
zeer divers; ieder heeft een eigen 
verhaal en eigen mogelijkheden. 
Zo zijn daar bijvoorbeeld Francien* 
de “Salviakoningin”, expert in het 
stekken van salvia’s en Bert* die 
pinda’s op vogelkransen plakt. 

Visie en doelstelling 
De zorg in Nederland, waaronder ook 
de psychiatrische zorg, heeft afgelo-
pen jaren grote ontwikkelingen door-
gemaakt. De focus van psychiatrische 
zorg ligt meer en meer op maat-
schappelijk activeren en participeren. 

Dit heeft tot gevolg dat het verblijf van 
cliënten in het psychiatrisch zieken-
huis gemiddeld genomen steeds kor-
ter is geworden. Hiermee nam ook het 
aantal cliënten af dat in Wolfheze ver-
blijft. Minder cliënten betekent ook 
minder zorginkomsten en dit heeft 
uiteraard ook gevolgen voor het gehe-
le ziekenhuis, waaronder ook de dag-
bestedingen. 

Door sociaal te ondernemen snijdt het 
mes aan twee kanten. Cliënten krijgen 
een beschermde werkomgeving, waar 
ze kunnen werken aan hun terugkeer 
in de maatschappij. Gelijktijdig ont-
staat er een bedrijf dat zich niet alleen 
richt op de zorg van cliënten, maar 
zich ook openstelt voor lokale en re-
gionale omwonenden. 
Voor de tuinderij betekent dit dat zij 
zich steeds meer zullen laten zien. 
Ook zullen ze meer samenwerken met 
andere ondernemers uit het dorp. Een 
mooi voorbeeld is de samenwerking 
met De Heerlijkheid Wolfheze. Elke 

vrijdag en zaterdag is er een markt-
kraam waar onder andere ook pro-
ducten van De Tuinderij te koop zijn. 

De Tuinderij op Pro Persona



50

Verder werken ze aan eigen bekend-
heid en vindbaarheid zowel online als 
op het ziekenhuisterrein zelf. 

Veel mensen weten niet eens dat het 
hele terrein gewoon openbaar toe-
gankelijk is. 


“Voor cliënten met afstand tot de ar-
beidsmarkt is het goed om te werken 
in een echt bedrijf met echte klanten, 
waar echt geld wordt verdiend, waar 
het werk dat ze doen nuttig en waar-
devol is. Dat doet veel meer voor je 
gevoel van eigenwaarde en je ge-
zondheidsontwikkeling dan dat je er-
gens werkt waar het niet uitmaakt wat 
je doet.” 

De insteek is om een deel van de cli-
ënten terug te laten keren naar de 
maatschappij. Hier worden ze ge-
traind in bv arbeidsethos (zoals af-
spraken nakomen). 

“Wat we willen bereiken is eigenwaar-
de creëren, zodat ze meer op eigen 
benen kunnen staan en -waar moge-
lijk- terug kunnen keren naar de maat-
schappij. 

Er zijn cliënten waarbij de dagbeste-
ding op Pro Persona de laatste stap is 
naar een extern bedrijf waar ze een 
soort stage mogen lopen en eventueel 
daarna een dienstverband krij-
gen. Maar dat geldt niet 
voor iedereen.”


Antoin heeft als 
(sociaal) onder-
nemer veel er-
varing, waar-
onder ook in 
de gehandi-
captenzorg, en 
werkt nu bijna een 
jaar in de psychia-
trie: “Elk individu hier 
heeft een verhaal, 
soms schrijnend. 

Dat moet je niet te dicht bij laten ko-
men, maar je wil ook niet afstandelijk 
zijn. Als je er te veel in meegaat kan je 
niet de goede zorg geven die men 
nodig heeft, maar als je te afstandelijk 
bent wordt het onmenselijk. Daar heb 
ik in het begin, en nu nog steeds wel, 
best mee geworsteld.”


Welkom  
Ieder seizoen kent z’n eigen produc-
ten: in het voorjaar zijn er tuinplantjes, 
in de zomer meer dan 30 soorten 
groenten, in het najaar de pompoenen 
en najaarsgroenten en in de winter het 
“binnenwerk” zoals nestkasten, kran-
sen en kerstversiering. Verder zijn er 
(pluk)bloemen, kamerplanten, ge-
kloofd haardhout, honing en nog veel 
meer. In december verkopen ze volop 
kerstbomen, kerstukjes en kerstkran-
sen. Op alle doordeweekse dagen van 
9:00 tot 16:30 ben je welkom in het 
winkeltje van de tuinderij. 

Antoin werkt op de tuinderij, maar zijn 
welkom wil hij veel breder trekken. Er 
is zoveel moois te vinden op het ter-
rein van Pro Persona. Dus “Welkom 
op het terrein van Pro Persona!” 




51

RECEPT PALMKOOL MET  
KNOFLOOK 
Ingrediënten:
• 5 flinke palmkoolbladeren
• handvol pijnboompitten
• flinke scheut olijfolie
• verse knoflook
• evt bieslook of lente ui
• 100 g pecorinokaas (Italiaanse 

schapenkaas)
• zeezout en zwarte peper uit de mo-

len
• 1/2 dl groente/kruidenbouillon
Bereiding:
Rooster pijnboompitten in een droge 
koekenpan tot ze mooi bruin zijn.
Was de palmkool en sla de bladeren 
droog. Snij de nerf eruit en snij de 
palmkool in dunne repen (2 cm). 

Hak de knoflook grof en meng het 
met de bieslook of lente ui.
Wokpan op hoog vuur met een flinke 
scheut olijfolie verhitten, voeg de 
palmkool toe met wat water en peper. 
Na 5 min. goed bakken wordt de 
palmkool zacht.
Voeg de verse knoflook met bieslook 
of lente ui toe en bak het geheel nog 3 
min. Voeg daarna de geroosterde 
pijnboompitten toe. Aan het eind de 
groentebouillon toevoegen, doorroe-
ren en de geraspte pecorinokaas er 
over strooien. Heel even de deksel op 
de pan en het vuur laag draaien. Na 1 
min. smoren de pan van het vuur ha-
len, zout naar smaak toevoegen en de 
palmkool met verse pasta serveren.

Vrijwilligers gezocht 
En… wist u dat de tuinderij op zoek 
is naar vrijwilligers voor de koffie, 
voor het werken in de tuin, de kas-
sen en in het winkeltje? Werkzaam-
heden mét of zonder patiëntencon-
tact, waarbij men niet verantwoorde-
lijk is voor de zorg. Antoin en zijn 
collega’s geven heel graag meer in-
formatie over de mogelijkheden om 
je in te zetten, dus kom vooral eens 
langs!

Palmkool met knoflook  
Na dit gesprek krijg ik een bos palm-
kool mee plus een recept om het te 
bereiden omdat het voor mij een on-
bekende groente is. Ik kan kiezen uit 
stamppot, een winters stoofpotje of 
mijn keuze: met knoflook. En het 
smaakt heerlijk. Palmkool staat nog 
de komende maanden op het veld, 
dus…. ga naar de tuinderij, koop wat 
palmkool en krijg er een recept bij!

* De namen van de cliënten zijn fic-
tief uit respect voor hun privacy. 

Marleen Hiltermann
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BBent u afgelopen weken nog 
langs het stukje fietspad van de 
school naar de Balijeweg ge-

wandeld? Dan heeft u gezien dat is 
begonnen met de aanleg van een 
klassenmoestuin en een bloemen-
perk. Ook zijn drie appelbomen ge-
plant. 

Op dit moment bestaat de 
moestuin nog uit twee 
kale stroken com-
post. In het voor-
jaar gaat groep 4/5 
van de basisschool 
aan de slag met 
het kweken van hun ei-
gen groenten. Doel van 
de moestuin is om kinde-
ren buiten te laten leren. Ook 
leren ze waar eten vandaan komt en 
wat er voor nodig is om groenten te 
krijgen. Bio-boerin Wendy Pols gaat 
de kinderen hierbij bege-
leiden. “Via de juf van 
de school hoorde ik 
al dat de kinderen 
staan te trappelen om aan de 
slag te gaan. Maar ze moeten nog 
even geduld hebben. In de tussentijd 
maken wormen de grond klaar om op 
te kweken.” Toch hoeven de kinderen 
niet tot maart te wachten om een eer-
ste klus te doen. Ze starten met het 
maken van goede teelaarde door bla-
deren in plastic tassen te stoppen. De 
natuur doet de rest. “In april hebben 
we dan goede, vruchtbare grond.”

Appelbomen
In het grasveld zijn ook drie appelbo-
men geplant, afkomstig van een kwe-
kerij bij Dronten. 

De bomen van 23 jaar oud zullen ge-
schrokken zijn van hun verhuizing 
naar de Veluwe. De verwachting is dat 
ze na een jaartje wennen weer hun 
santana-appels geven. 

Inheemse bloemen
In het vak naast de lera-

renkamer van de school 
zijn bloemen inge-
zaaid. In dit proefveld 

komen inheemse 
bloemen die 
houden van 
een arme 
grond. Behalve 
dat de bloemen 

een vrolijk aange-
zicht geven, komen er 

hopelijk ook insecten op af. Zo 
draagt de tuin bij aan een betere 
biodiversiteit. 

De moestuin past in 
de plannen van de 
school om de di-

recte omgeving wat 
speelser te maken. Ook de gemeente, 
die de keuze voor invulling van som-
mige stukken groen graag aan inwo-
ners over laat, steunt de plannen. Als 
er veel interesse is vanuit de school of 
andere inwoners van Wolfheze, dan 
kan de tuin verder groeien. Er komen 
dan mogelijk nog een bijenhotel en 
meer bloemperken in de tuin. 

Helpt u mee? 
Wilt u een handje helpen met de 
moestuin? Bijvoorbeeld om in de zo-
mer te helpen om water te geven? 
Neem dan contact op met Gerrie 
Neijland op nummer 06-38491755.

Aanleg moestuin en bloemenperk gestart
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NNaast de ringslang en adder komt 
er van nature nog een slangen-
soort in Nederland voor, te we-

ten de gladde slang.
Deze slang wordt vaak niet zo lang als 
bijvoorbeeld een ringslang. Ze worden 
omstreeks 50 cm. Mensen zien vaak 
het verschil ook niet tussen een glad-
de slang en een adder; de adder heeft 
altijd zigzagstrepen over zijn lijf, terwijl 
de gladde slang géen zigzagstrepen 
heeft. Zij zijn getekend met een vlek-
kenpatronen in twee rijen naast elkaar. 

Sommige mensen zijn in staat op ba-
sis van de diverse kenmerken van 
koptekening en vlekkenpatronen de 
dieren van elkaar te onderscheiden.
De gladde slang heeft een stompe 
snuit. Vanaf de voorkant van de snuit, 
nabij zijn neusgaten, loopt een donke-
re streep (oogstreep). 
Een tweede belangrijk kenmerk om 
een gladde slang en een adder van 
elkaar te onderscheiden. Ze hebben 
ook ronde pupilogen in tegenstelling 
tot de adder. Adders hebben meer 
spleetachtige ogen.

Gladde slangen kunnen 
zeer variabel gekleurd 
zijn. Van lichter grijs, 
bruin- tot roodachtig. 
Gladde slangen kunnen 
goed ruiken met hun 
tong en reageren vaak 
op trillingen uit de om-
geving.
Tijdens het vervellings- proces 
kronkelen ze vaak door het zand 
om hun huid voor te be- reiden op 
de vervelling. De gladde slang kan 
zowel in vochtige als drogere heide-
gebieden voorkomen. 

Ze leven ook vaak in bosranden en
open plekken in het bos, steilrandjes 
van taluds in bos en in de structuurrij-
ke heide. Reliëf is belangrijk voor ze. 
Ze zonnen immers graag. 

Gladde slangen zijn, net zoals hazel-
wormen, liefhebbers van goed door-
graafbare bodems. Rond dood hout 
houden ze zich nogal eens op. Lig-
gende takkenbossen en sterk verwe-
rend hout spelen een rol binnen hun 
leefgebied. Ook dichtere graspollen 
en dichtere heidestructuren geven ze 
dekking tijdens verplaatsingen maar 
ook een plek om veiliger op te war-
men.

De gladde slang is een wurgslang en 
geen gifslang. Voor een gladde slang 
hoeft de mens niet te vrezen. Ze zoe-
ken holletjes in het landschap af naar 
voedsel om o.a. hazelwormen en an-

dere hagedissen te 
vinden. Soms 

wordt zelfs een 
adder in de 

wurg-
greep 
geno-
men.

Rond 
Wolfheze komt de 

gladde slang ook voor. 
Niet alleen in natuurterreinen maar 
zelfs ook in de beboste randen van 
het dorp zouden zelfs potentieel- en 
actueel geschikte 
overwinteringsgebieden kunnen zijn.

De gladde slang



55

Een waarneming van een gladde 
slang is een waarneming die je bij 
blijft. Het zijn bijzondere ontmoetingen 
met zeldzame natuur. Ze verrijken je 
natuurbeleving en je realiseert je tege-
lijk dat zo’n zeldzame ontmoeting ook 
vraagt om respect voor zijn leven en 
woonomgeving. Natuurmonumenten 
is trots op zulke bijzondere natuur 
rond Wolfheze.

Roel van Ekeris
Boswachter Natuurmonumenten Zuid 
Veluwe IJsselvallei
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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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Restaurant & 
Pannenkoekenhuis  

De Tijd 
www.restaurantdetijd.nl

• Lunch 
• Diner
• High tea , High bier
• Buffetten 
• Koffietafels 
• Besloten feesten
• Food truck verhuur
• Afhalen en bezorgen van maaltijden
• En meer...
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HHet uitgebreide artikel in de vorige 
Wolfskreet van de ‘Werkgroep 
Stromende Beken’ met als titel 

‘Code rood voor de Heelsumse Beek’ 
was fiks alarmerend en doet ons be-
seffen dat wij wel degelijk wat kunnen 
doen aan de grondwaterstand door 
simpelweg ons watergebruik te ver-
minderen.
We lazen dat, als wij ons waterver-
bruik met maar 5% zouden verminde-
ren, er per minuut 1000 liter minder 
grondwater aan de bodem wordt ont-
trokken. 

Vergeleken met een eeuw geleden zijn 
er in dit gebied miljoenen kubieke me-
ters grondwater minder beschikbaar. 
Dit komt door meer verdamping en 
meer onttrekking van water. 

Het beekdal hier bij Wolfheze ligt net 
tussen twee grote wateronttrekkers in, 
namelijk Drinkwaterbedrijf Vitens 
(Pompstation La Cabine) en Kartonfa-
briek Parenco. 
La Cabine pompt 10 miljard liter 
grondwater per jaar op en Parenco 6 
miljard liter. Gigantische hoeveelhe-
den!
Als je La Cabine uit zou zetten, dan 
stijgt het grondwater hier met een me-
ter, maar je kunt niet zomaar de kraan 
dichtdraaien, net zo min als je een 
fabriek kunt sluiten.
Natuurorganisaties uit deze omgeving 
zijn wel een petitie begonnen. Zij wil-
len dat de Renkumse Kartonfabriek 
Parenco zo snel mogelijk stopt met 
het oppompen van grondwater. Pa-
renco heeft een alternatief voor het 
grondwater: rivierwater, al moet dit 
wel eerst worden gezuiverd. 
Hiervoor moet het proces worden 
omgebouwd en daar is een forse in-
vestering voor nodig. Het is de pro-
vincie die de fabriek zou kunnen 
dwingen om actie te ondernemen. 
Laten we hopen dat dit moment komt!

Het bovenstaande verhaal bracht De 
Duizendjarige Den op het idee om in 
deze aflevering eens te kijken hoe de 
beken bij Wolfheze er vroeger bijlagen 
en dat met name te illustreren met 
oude afbeeldingen. 

De Duizendjarige Den vertelde 
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In het ‘Heelsums Beekdal’ (de officiële 
benaming voor het grote beken-ge-
bied ten zuidwesten van Wolfheze) 
kunnen we drie beeklopen onder-
scheiden die nu nog goed zichtbaar 
zijn in het landschap.

Dit zijn van noordoost naar zuidwest: 
de Papiermolenbeek, de Wolfhezer-
beek en de Heelsumse beek. 

Om zo veel mogelijk water in de 
hoofdstroom te krijgen heeft iedere 
beek meerdere sprengen. 

De beken krijgen hun water vooral uit 
de stuwwal Arnhem-Doorwerth, maar 
ook uit de sandr (spoelzandvlakte) van 
Wolfheze. 


Op deze kaart zijn de drie beken goed te zien. De P is de Papiermolenbeek, die 
rechts bovenin zijn sprengkoppen heeft. De W is de Wolfhezerbeek, die boven 
de Wodans-eiken begint en na de boerderij Laag-Wolfheze (voorheen Kousen-
huisje) parallel loopt aan de Papiermolenbeek. W(R) is een stuk Wolfhezerbeek 
dat langs het Rondeel loopt en ook wel Rondeelbeek wordt genoemd, een 
naam die de bekenkenner Ruud Schaafsma heeft geïntroduceerd in zijn mooie 
boek ‘De Renkumse en Heelsumse beekdalen’ (uitgeverij Matrijs – 2012). H is 
de Heelsumse beek, de enige beek die nog watervoerend is. Vlak voor de A50, 
voor Papierfabriek Schut, komen de drie beken samen en de beek heet dan 
verder Heelsumse beek. 

Aflevering 73: Water in de beken bij Wolfheze
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Papiermolenbeek 
Het meest naar het oosten - en dus 
het hoogst in het smeltwaterdal – lig-
gen de sprengen van de Papiermo-
lenbeek. Deze sprengen zijn diep in-
gegraven in de stuwwal van Arnhem-
Doorwerth. 

Dit is in het gebied achter het huidige 
Fletcher Hotel Wolfheze. Een gebied 
dat vroeger de naam ‘Hoog Wolfheze’ 
had. Daar was bij De Zwarte Kolk de 
oorsprong (eerste sprengkop) van de 

Papiermolenbeek, die verder west-
waarts een soort gracht vormde 
rondom het Wildforsterhuis (plek Ho-
tel). Daarna liep hij langs de Wodan-
seiken en verder naar het zuidwesten 
naar de Kabeljauwse papiermolens. 
Deze beek is helaas niet meer water-
voerend. Van deze beek, en met name 
in de buurt van het Hotel, zijn de no-
dige afbeeldingen die laten zien hoe-
veel water hij toentertijd had.

Deze mooie (oorspronkelijk lichtbruine) foto uit 1909 (!) laat de oorsprong zien van 
de Papiermolenbeek op Hoog Wolfheze achter het huidige Fletcher Hotel Wolfhe-
ze. Op oude landkaarten ligt bij deze oorsprong een kleine plas, die De Zwarte 
Kolk (De Swarte Colck) wordt genoemd. 
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Wolfhezerbeek 

Deze tweede beek heeft zijn spreng-
koppen boven de Wodanseiken, is 
rond 1550 gegraven en toen zijn de 
eiken er langs geplant. 

De sprengkop ten noordoosten van 
boerderij Laag-Wolfheze/Het Kousen-
huisje voedt de meest noordelijke 
loop van de Wolfhezerbeek, die sinds 
kort ook wel Rondeelbeek wordt ge-
noemd (op kaartje als W(R) aange-
duid). Bij de schans (het Stratius Ron-
deel) komen de noordelijke en de 

zuidelijke loop van de Wolfhezerbeek 
samen. 

Daarna loopt deze beek verder zuid-
westwaarts, bovenlangs boerderij De 
Kabeljauw naar papiermolen De 
Kamp. 

Alleen bij de Wodanseiken heeft deze 
Wolfhezerbeek op het ogenblik (dank-
zij graafwerk van de IVN-werkgroep) 
nog een stukje wat water, verder ligt 
hij droog.

Op deze grappige foto uit 1932 met vier padvinders die zich met hun fietsen 
staande houden in de Papiermolenbeek is goed te zien hoe veel water de beek 
vroeger had. Dit is het gedeelte vlak bij Hotel Wolfheze waar de beek niet zo 
diep is ingegraven als in gedeelte dat verder omhoog noordoostwaarts loopt. 
Midden op de achtergrond is De Duizendjarige Den te zien. (foto via Job Bec-
ker, Wolfheze)
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Heelsumse beek 
Deze beek is gelukkig nog wél water-
voerend en bovendien zijn de ver-
schillende sprengkoppen goed zicht-
baar in het open heidelandschap. 
Waar nu het eerste bruggetje over 
deze beek ligt was een voorde; een 
doorwaadbare plaats in de beek. Hier 
vandaan zie je dan ook de oude kar-
rensporen zich uitwaaieren over het 
landschap. Verderop vormt de Heel-
sumse beek een mooie plas (zie vol-
gende afbeelding).
Deze beek is begin 17e eeuw aange-
legd voor de Oude Heelsumse 

papiermolen en als er later de pa-
piermolen De Veentjes (nu papierfa-
briek Schut) in Heelsum bijkomt (ong. 
1618) worden er sprengen in de heide 
bij gegraven.
Goed zichtbaar stroomt deze beek nu 
onder de A50 door bij het viaduct 
over de Utrechtseweg bij Heelsum, 
dan langs het Kerkje op de Heuvel, 
gaat in een duiker onder de N225 
door en via De Jufferswaard stroomt 
hij tenslotte uit in de Nederrijn vlakbij 
Parenco.

Ook op deze ansichtkaart uit 1920 (poststempel) bij de Wodanseiken heeft de 
Papiermolenbeek een mooie breedte en is er een brede plank over de beek ge-
legd als bruggetje. Dit is vlakbij boerderij Laag Wolfheze/Het Kousenhuisje bij 
de laatste Wodanseiken. Dit is een punt waar heel veel ansichtkaarten van zijn 
gemaakt. Links op de heuvel zit een wandelaar, waardoor de grootte van de 
Wodanseiken nog beter uitkomt. Het landschap is hier beduidend kaler als het 
nu in 2021 (een eeuw later!) is. 
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Tot slot een ansichtkaart van de mooi meanderende Heelsumse beek bij boer-
derij De Kabeljauw, begin jaren ’60, met een drietal poserende mensen voor 
de fotografe die hen met haar camera probeert vast te leggen.

Een ansichtkaart uit 1951 (poststempel) waarop de hierboven genoemde plas 
van de Heelsumse beek mooi zichtbaar is. Nog steeds is deze plas in het 
landschap aanwezig
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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



66

Onder voorbehoud ivm Corona!
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