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Groot feest met 100-jarige Oranjevereniging
Alles wat je weten wil over Wolfheze nu op 1 plek
Wolfheze steeds sportiever
En nog veel meer…

maart 2022
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H

et motortje gaat weer aan
voor alles en iedereen na de
twee corona jaren.
De Oranjevereniging is hard aan
de slag met de activiteiten voor
het 100-jarig bestaan.
Tevens is er volop beweging op
sportgebied: de 50+ groep is weer
opgestart in de gymzaal, Slowsports gaat hartstikke goed, de
Beweegtuin nu al regelmatig gebruikt, de Slenk heeft een record
aantal jeugdleden en Wodanseck
heeft een zeer succesvol gemengd team onder de negen jaar.
In het kader van “Wolfheze sport
samen”, organiseert het sportteam van Pro Persona in het voorjaar een obstacle-activiteit voor
alle inwoners.
De Wolfhezer-website is in een
nieuw jasje gestoken en wordt/is
gepubliceerd, met dank aan het
Wolhezer webteam.
Naast deze digitale presentatie
komt er 4 april ook op televisie
een verhaal over ons dorp…!
Er is voortgang van de tunnel onder het spoor en een plan voor de
bouw van Boven Heide.

Dit jaar wil Peter stoppen met zijn
werk bij onze Wolfskreet, na ruim
tien jaar de financiën en later enige jaren ook de opmaak gedaan
te hebben. Zijn taken willen we
graag verdelen over twee enthousiaste Wolfhezenaren, die hopelijk
snel reageren op onze oproep
verderop in dit blad.

Óp naar een fijn voorjaar…
Veel leesplezier,

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 maart 2022
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

Vormgeving
Peter Jasperse
Vaste medewerker
Ulbe Anema (De Duizendjarige Den)
Volgend nummer
Verschijnt rond 13 juni 2022
Inleveren kopij vóór 16 mei 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.
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Gezocht!
V

oor de Wolfskreet zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die mee willen werken aan het
maken van de Wolfskreet. Het enige blad in Wolfheze dat al bijna 20 jaar verschijnt en waar
iedereen elk kwartaal weer naar uitkijkt!

Opmaker/vormgever

Vind je het leuk om door het combineren van artikelen,
illustraties en advertenties een aantrekkelijke Kreet te
maken? Meld je aan!
Handig is wel dat je ervaring hebt met een
opmaakprogramma of een tekstverwerker zoals Word of
wat we nu gebruiken, Pages.
Naast de 4 redactievergadering per jaar kost je dit,
afhankelijk van je ervaring tot 10 uur per editie.

Penningmeester/advertentiebeheerder
De werkzaamheden bestaan uit:

- jaarlijkse advertentiefacturen maken
- nieuwe adverteerders werven
- rekening beheren en jaarlijks een financieel overzicht maken
- deel uitmaken van de redactie als geheel
Als penningmeester is het vooral uitvoerend werk en
alle voorbeelden liggen klaar.
We vragen: goede zin, accuraat werken, niks
bijzonderder dan de huishoudrekening.
Naast de 4 redactievergadering per jaar kost je dit,
afhankelijk van je ervaring tot 10 uur per jaar.

Voor inlichtingen kun je met ons contact opnemen.
Zie de colofon op pagina 3 voor onze gegevens.
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Boeiende bewonersavond
spooronderdoorgang

H

et bestuur van dorpsbelang
Wolfheze heeft bij het gemeentebestuur al heel lang aangedrongen op het breed betrekken en
informeren van de inwoners over de
spoorwegonderdoorgang. Woensdag
15 december was het zover. Bij een
digitale informatiebijeenkomst werden
de inwoners meegenomen in het
voorlopige ontwerp. Via de chat konden vragen worden gesteld. Volgens
de gemeente waren zo’n 90 apparaten ingelogd. De plaats en globale
ontwerp van de tunnel staat vast, de
omgeving nog niet.

Ook voor fietsers is dit in het voorlopig ontwerp de route. Tijdens de bijeenkomst waren daar veel opmerkingen en vragen over. Zoals nu ingetekend betekent het voor fietsers een
stuk omrijden om vanaf de noordzijde
bij het Dorpsplein te komen. “dit
brengt het risico met zich mee dat
men de hellingbaan gaat gebruiken”
en ” dit plan brengt echt met zich mee
dat fietsers kortere routes gaan bedenken “. Projectleider van Duuren
gaf aan dat hierin richting definitief
ontwerp nog gekeken wordt om de
route zo kort mogelijk te houden. Het
bestuur geeft graag mee dat altijd de
kortste route wordt gekozen, tenzij het
niet anders kan. Het plantsoen bij het
Dorpsplein naast het fietspad is daar
een mooi voorbeeld van.

De bijeenkomst was professioneel
vormgegeven. In een studio gaven
wethouder Marinka Mulder, Rudi van
der Borgt van ProRail en projectleider
Ludwig van Duuren van de gemeente
Renkum een toelichting op het ontwerp. Via de chat konden inwoners
vragen stellen. De presentator van de
avond pakte die in thema’s goed op.

Zowel aan de noord- als zuidzijde
komt een hellingbaan naar de tunnel
voor minder validen. Ook hierin staat
het definitieve ontwerp niet vast en
worden inwoners betrokken. Aan de
stationskant komt ook een lift naar het
perron. In een reportage van Omroep
Gelderland vroeg inwoonster Laura
van Aalst zich af waarom aan de
noordzijde geen lift komt. Dat is nog
niet duidelijk. Aan de noordzijde komt
ook een voetgangers- en fietsbrug om
een verbinding te houden tussen het
westelijk en oostelijk deel. Ook hulpdiensten kunnen hier gebruik van maken.

In het ontwerp gaat het spoor aan de
noordzijde weg en blijven twee sporen
over. Volgens ProRail verbetert hiermee de capaciteit en is er ook een
groot voordeel ten aanzien van geluid:
“wissels maken het meeste lawaai.”
De tunnel is iets ten westen van de
huidige overgang gesitueerd. Vanaf de
noordzijde maakt de weg na de overweg een bocht naar rechts en vervolgt
verder richting Parallelweg. Een afslag
naar links leidt dan terug naar het
Dorpsplein en Wolfhezerweg. Hiervoor
is aankoop van een stuk grond van
Pro Persona noodzakelijk.

De wegontsluitingen aan de noordzijde zijn, ook voor het bestuur van
Dorpsbelang Wolfheze, een zorgpunt.
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Door de tunnel en het wegvak dat nodig is om 4,5 meter te dalen, verdwijnt
de kruising Wolfhezerweg – van Mesdagweg – Johannahoeveweg. Rudi
van der Borgt van ProRail gaf aan dat
dat echt niet anders kan, vanwege het
grote hoogteverschil dat er op die
plaats is. Verkeer van het noordoostelijk deel van het dorp kan alleen via de
Sara Mansveltweg in en uit. Voor het
noordwestelijk deel is dat de Duitsekampweg.
De Sara Mansveltweg in wat mindere,
maar de Duitsekampweg is in grote
mate punt van zorg. De weg wordt
door veel verschillende verkeersstromen gebruikt, wandelaars, fietsers,
ruiters en auto’s en is straks enige
aan- en afvoerroute voor een aantal
behoorlijke woonwijken, ook het
nieuwe Boven Heide. De presentator
pakte dat goed op en uit de antwoorden werd duidelijk dat die boodschap
wel is overgekomen. Langere aanrijtijden van hulpdiensten werd niet onderschreven. Van der Borgt: “Er is
straks onbelemmerde doorgang onder
het spoor door. Dat scheelt 20 minuten gesloten spoorboom per uur.”
Ook de dreiging van uitvoering van
twee projecten tegelijkertijd, nieuwbouw Boven Heide en spooronderdoorgang, werd gehoord. Wat die
bouw betreft. Die staat gepland voor
2024 – 2025 en gaat zo’n anderhalf
jaar duren. Voor snelverkeer is er in
die tijd geen passage meer over het
spoor mogelijk. Voetgangers, fietsers
en hulpdiensten kunnen het spoor wel
van noord naar zuid passeren.
Ook over het groen werden vragen
gesteld. Streven is zoveel mogelijk
bomen te behouden.
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Het sportveldje en ijsbaantje aan de
Van Mesdagweg blijven. Op specifieke vragen van beschermde flora en
fauna langs het spoor werd op de
avond niet ingegaan.
Dat gold voor meer vragen op de
avond. Wel werd aangegeven dat die
vragen nog van een antwoord worden
voorzien.
Als alles volgens planning verloopt
komt eind januari de wijziging van het
bestemmingsplan ter inzage en wordt
in februari het ontwerp vastgesteld op
hoofdlijnen. Daarna volgt het opstellen van het beeldkwaliteitsplan en
uitwerken van de deelontwerpen. Hier
wordt het dorp bij betrokken in maart
en juni 2022. Wethouder Marinka
Mulder gaf daarin aan graag de visie
van elke inwoner te horen. Het leverde
de vraag op of belangverenigingen
worden uitgesloten. “Zeker niet, maar
ik weet niet welke belangengroep wie
vertegenwoordigt. Ik hoor graag de
inwoner.” Dat is ook de nadrukkelijke
wens van het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze. Bedoeling is om het
beeldkwaliteitsplan in augustus definitief vast te stellen.
Eind 2022 is het dan tijd voor het opstellen van het programma van eisen
en contract met een aannemer. In
2023 kan dan worden gestart met het
verleggen van kabels en leidingen, de
aanbesteding en het selecteren van
de aannemer. Start van de bouw is
dan in 2024 met opening van de tunnel eind 2025.
Het is de planning. In alle stadia staat
iedereen het vrij zijn of haar zienswijze
in te dienen bij oﬃciële procedures.

Meer informatie:
Tijdens de avond werden beelden
geprojecteerd die op de Projectatlas
terug te vinden zijn:Kijk hiervoor en
voor andere info op:
www.prorail.nl/wolfheze
www.renkum.nl/spoorondergangwolfheze

Woningbouw voormalig Willemsen Naaldhout aangekondigd

H

et is heel lang stil geweest
rond het voormalig Willemsen
Naaldhout, maar donderdag 9
december hield Van Wanrooij projectontwikkeling een online informatiebijeenkomst over de bouw van
Boven Heide, zoals de ontwikkelaar
het terrein noemt. Vijftig woningen
staan gepland waarvan 35 in de categorie sociale woningbouw. De prijzen komen niet onder de drie ton.
De start van de bestemmingsplanprocedure wordt eind maart 2022
verwacht. In het meest optimistische
scenario zou de bouw in 2023 kunnen starten.

Veel van het verhaal en de antwoorden ging verloren. Kremer drong er
dan ook bij iedereen op aan het vragenformulier op de website in te vullen.
Zoals gezegd komen er 50 gezinswoningen. Het lijkt er op dat 20 rijtjeswoningen rond de 3 ton gaan
kosten en de overige 15 rond de
€310.000 – € 325.000 (prijspeil
2021). De resterende 15 woningen
vallen in het duurdere segment. Niet
bekend is of dat vrije bouwkavels
worden.
Het bouwplan is niet nieuw. Toch zijn
er wel degelijk aanpassingen naar
aanleiding van opmerkingen van de
eerdere klankbordgroep en is ook
gasloos bouwen de norm geworden.

De avond was nodig als tussenstap
naar het ontwerp bestemmingsplan
en het ontwerp beeldkwaliteitsplan.
Een opname van de bijeenkomst en
de documenten zijn te vinden op
https://www.vanwanrooij.nl/wolfheze-boven-heide/
Er was flinke belangstelling voor de
avond. Zo’n 75 apparaten waren ingelogd. De verbinding was helaas zo
slecht dat ontwikkelaar Frank Kremer vaker wegviel dan te horen was.
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Een overzicht
• Geen auto’s in het straatbeeld. Parkeren moet op
eigen terrein of kan in ‘parkeerkoﬀers’. Dat er geen
parkeerplaatsen meer op
straat worden gerealiseerd
past bij ook de uitstraling
en functie van de Duitsekampweg waar bewoners
parkeren op eigen terrein.
• Voor de reptielen in het
gebied is compensatie gevonden ten noordoosten
van het compensatieterrein
van Wolfsheide.
• De wegprofielen zijn afgestemd met
wat de brandweer en vuilnisophaaldienst nodig hebben.
• De calamiteitenroute, het zandpad
langs het spoor, is ook doorgesproken met de brandweer. Laaghangende takken zullen gesnoeid worden en mogelijk moet het zandpad
nog (half)verhard worden. Het
zandpad en de hele spoorzone is
een belangrijke verbindingsroute
voor reptielen. Met de komst van
de tunnel zal dit zandpad mogelijk
frequenter gebruikt gaan worden.
De eﬀecten van alle veranderingen
tezamen moeten goed onderzocht
worden.
• Het geluidsscherm is gepland langs
het zandpad. Prorail onderhoud het
scherm van Wolfsheide en voelt er
niet voor dat ook te doen bij Boven
Heide. Echter, hoe dichter bij de
bron, hoe lager een geluidsscherm
kan zijn. Voor het halen van de wettelijke grenswaarde zou een scherm
van 5,5 meter hoog op gemeentegrond nodig zijn, dichter op de rails
zou een hoogte van 3 meter voldoende zijn. Gekozen is voor een
aarden wal met kokos van 3 meter
hoog die begroeid kan worden.

De wal wordt in zuidwestelijke richting 30 meter langer. Er is ontheffing voor de geluidsnorm aangevraagd, namelijk 57 dba gevelbelasting op de eerste verdieping voor
de huizen die het dichtste bij het
spoor staan. Deze ontheﬃng is niet
besproken met bewoners. De eﬀecten van de geluidswal (en een eventuele ontheﬃng) op de bestaande
woningen verdient nader toelichting.
• De klankbordgroep heeft zich hard
gemaakt voor een ecologische bufferzone richting buitengebied. In het
plan is deze aanpak toegepast op
het hele terrein. Bestaande begroeiing wordt gehandhaafd en waar
nodig aangevuld zodat het een robuust deel van de ecologische bufferzone wordt. Deze 5 meter brede
buﬀerzone is onderdeel van de tuin
en mag niet bebouwd worden.
Schuttingen en verdere verstening
zijn ongewenst. Hemelwater wordt
de grond ingeleid via wadi’s. Alle
voor/zijtuinen krijgen ook groen en
de parkeerkoﬀers krijgen lage blokhagen en bomen.
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• Verkeersafwikkeling Duitsekampweg. In 1992 meende B&W nog dat
er niet meer dan 35 woningen konden worden gebouwd, mede vanwege de beperkte ontsluitingsmogelijkheden. Sinds 2003 hebben
bewoners, de klankbordgroep woningbouw en de Vereniging Dorpsbelang Wolfheze meermaals aandacht gevraagd voor de gevolgen
van een hogere verkeersdruk. De
Duitsekampweg heeft een bijzondere functie. Niet alleen als toeristische parel en geleidelijke overgang
tussen dorp en natuur, maar de
straat heeft veel bijzondere gebruikers, waaronder bewoners van het
Schild, ruiters en kinderen die naar
de sportvelden fietsen.
Het landschappelijk karakter van de
weg zou volgens veel bewoners
onherstelbaar geweld aangedaan
worden met de aanleg van een trottoir. De klankbordgroep zal hierover
volgend jaar een overleg voor aanwonenden van de Duitsekampweg
organiseren.

• Met de komst van de tunnel wordt
de Duitsekampweg de enige ontsluitingsroute van een hele woonwijk. Deze samenloop van problemen is niet integraal benaderd en
ook geen onderwerp van gesprek
geweest met de klankbordgroep.
“Verkeer” wordt doorgeschoven
naar de bestemmingsplanfase.
• Voor mogelijke verkeershinder tijdens de bouw merkte de projectontwikkelaar op dat zij altijd open
staan voor overleg hierover maar
dat ze onderaannemers niet in de
hand hebben.
• Tot slot gaf de projectontwikkelaar
aan dat voorrang voor inwoners en
‘terugkeerders’ met de op handen
zijnde regelgeving mogelijk zal worden, maar dit is aan gemeente .
Duidelijkheid hierover zal gegeven
worden bij de start van de verkoop.
Meer informatie:
https://www.vanwanrooij.nl/wolfhezeboven-heide/

Oproep betaling lidmaatschapsbijdrage 2022 Dorpsbelang

H

et nieuwe jaar staat voor de
deur. Laat uw lidmaatschapsbijdrage voor 2022 niet liggen.
Pak uw mobiel, computer, laptop,
tablet of bankoverschrijving er direct
bij. De bijdrage bedraagt ook komend
jaar € 7,50.
Dat kan op bankrekening
NL22 ABNA 0515 4467 18 t.n.v.
Vereniging Dorpsbelang Wolfheze
e.o. onder vermelding van "lidmaatschapsbijdrage 2022" en uw naam,
adres en liefst ook e-mailadres.
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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
2022" en uw naam, adres en liefst
ook e-mailadres.
U bent dan direct lid tot wederopzegging.

Oud voorzitter Dorpsbelang verdacht bij Boef in de Wijk

E

en camper met lopende motor
en brandende verlichting, stilstaand op de Wolfhezerweg net
na het viaduct over de A50. Verdacht,
zeker op een avond waarop Boef in
de Wijk wordt gehouden. Zo’n twintig
mensen gingen in een spelprogramma op pad om, met aanwijzingen van
de politie, verdachten op te sporen.
Een aantal spelers toog naar de
camper om poolshoogte te nemen.
De deur ging open en in het portier
oud voorzitter van Dorpsbelang Wolfheze, Ted Stevens. Hij speelde het
spel mooi mee, al kon hij geen verdachte zijn. Dat waren twee vrouwen
op inbrekerspad.

Menig dorpsbewoner werd tot aan de
voordeur gevolgd. Een hardloopster
op de foto gezet. Het maakte duidelijk hoe lastig het is om een echt verdachte situatie in te schatten. “Vertrouw je het niet, bel 0900-8844. Zie
je echt iets verdachts, bel 112”, zo
gaf wijkagent Lucy Mons aan.
De avond leverde ook een paar aanmeldingen op voor de buurtapp
Waaks Wolfheze. Die is bedoeld om
elkaar op de hoogte te brengen van
echt verdachte situaties. Daarbij is de
regel om eerst de politie te bellen en
daarna een bericht met de verdachte
situatie te melden in de appgroep.
Anderen kunnen dan waakzaam zijn
en opletten of zij iets zien. Het maakt
de kans groter dat de politie daadwerkelijk verdachten op kan sporen
en aanhouden.
Wie zich bij de appgroep wil aansluiten kan een mail sturen naar:
lucy.mons@politie.nl,
onder vermelding van je naam, adres
en 06 nummer.

Boef in de Wijk wordt door de politie
en gemeente Renkum gehouden om
inwoners waakzaam te laten zijn op
verdachte situaties. Waar moet je dan
op letten, wat is waardevolle informatie, wanneer bel je 112? Hoe hard dat
nodig is bleek een dag later op
woensdag 9 december. Op de Lindeboomlaan werd overdag echt ingebroken. Wie iets heeft gezien wordt
verzocht contact op te nemen met de
politie via 0900-8844.
Er waren drie opdrachten. Deelnemers
liepen door de straten,
op zoek naar de verdachten. Via whatsapp
werden aanwijzingen
doorgegeven en konden deelnemers berichten delen. Vrijwel
iedereen die over
straat liep was verdacht.
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TERUGBLIK FEESTDAGEN 2021
Hartverwarmende opkomst bij kerstboom Dorpsplein

G

een gezamenlijk ontsteken van
de lichtjes in de kerstboom op
het Dorpsplein in Wolfheze dit

jaar.
Corona gooide voor het tweede jaar
op rij roet in het eten. Het bedachte
alternatief resulteerde in een hartverwarmende opkomst. Inwoners hadden een kaartje met waxinelichtje in
de brievenbus gevonden. Daarop
stond de vraag om ’s avonds de
kerstboom te komen bewonderen en
het waxinelichtje in een hart te plaatsen. Verspreid over de avond kwamen honderden mensen even langs.

Traditiegetrouw wordt op de eerste
zaterdag na Sinterklaas de kerstboom op het Dorpsplein geplaatst en
van lichtjes voorzien. Een flinke klus
die nog in de ochtendschemering
start met het omzagen en onder politiebegeleiding vervoeren van de
boom. Dit jaar geschonken door Natuurmonumenten en afkomstig van
Planken Wambuis.
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Eenmaal op het Dorpsplein worden
de 5000 lampjes erin gehangen.
Eind van de middag was de klus geklaard. Als aftrap voor de avond werden de lichtjes, onder aanwezigheid
van burgemeester Agnes Schaap,
met de vrijwilligers ontstoken.
Ze bedankte het dorp voor het bedenken van een alternatief programma om een traditie toch voort te kunnen zetten en prees de saamhorigheid.
Daarna was het de beurt aan de inwoners om het harde werk te komen
bewonderen en een rood waxinelichtje in een hartvorm te plaatsen.
Gedurende de avond bezochten
honderden mensen het Dorpsplein
zonder dat het echt te druk werd.
Aan het einde stonden meer dan 200
waxinelichtjes te branden.

Mooist kerstversierde huis 2021 staat op Lawijckerhof

V

oor het tweede jaar op rij de
wedstrijd om het mooist kerstversierde huis. De jury, dit jaar
bestaande uit winnaar van vorig jaar
Jan van Oort en bestuurslid van
Dorpsbelang Frans van Daal, hebben
in de afgelopen week meermaals de
creaties in het dorp bekeken. Het kiezen was lastig. Wolfhezerweg 49 en
102 en Lawijckerhof 24 maakten alledrie kans op de winst. Vandaag is de
knoop doorgehakt en de winnaar bezocht. Angelique en Steven op de
Lawijckerhof 24 waren blij verrast met
de eerste prijs, een cadeaubon van
tuincentrum Davidse.

Doorslag gaf uiteindelijk een topnominatie voor het tweede jaar op rij en
nog meer versiering dan in 2020 van
de Lawijckerhof 24. Ook de uitvoering zef is sfeervol gedaan.
Het was echter pas op het allerlaatste
moment een gelopen race. De twee
huizen aan de Wolfhezerweg maakten net zoveel kans op de prijs als de
uiteindelijke winnaar. Pas 18.00 uur
’s avonds, vlak voor de uitreiking,
werd de knoop doorgehakt.

Er was op veel plaatsen in Wolfheze
flink uitgepakt met kerstversiering.
Zeker de Wolfhezerweg sprong er op
verschillende plaatsen uit. Er bleven
voor de jury na een eerste ronde zo’n
zestien kanshebbers over. Bij de jurering is gekeken naar uitbundigheid,
creativiteit, zichtbaarheid en artistieke
vormgeving.
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Algemene Ledenvergadering dinsdag 19 april.

O

p deze datum houden wij
onze jaarlijkse algemene ledenvergadering om 20.00 uur
weer life in de Oranjetent!
U bent vanaf 19.45 uur welkom om
binnen te lopen.

Graag willen we deze avond op interactieve wijze met deze vragen aan de
slag gaan.
Op de laatste digitale ledenvergadering waren een groot aantal nieuwe
inwoners, we rekenen erop dat zij met
hun frisse inbreng ook weer aanwezig
zullen zijn!

Naast de gebruikelijke agenda waarin
de jaarstukken en financiële verantwoording en toe- en aftredende bestuursleden aan bod komen, willen we
deze avond anders dan anders invullen.
Wij hebben dit keer een bijzondere
avond waarin het bestuur verzoekt om
alleen met de leden van Dorpsbelang
te praten over de toekomst van
Dorpsbelang. Oftewel deze keer zonder vertegenwoordigers van de Gemeente of andere buitenstaanders.
Vragen als: ‘hebben wij nog bestaansrecht in de huidige vorm of zijn er andere (betere) samenwerkingsvormen
te bedenken om de leefbaarheid in
het dorp te bevorderen?’

We hopen op een grote opkomst!
Namens het bestuur,
Siny van der Veen
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W

at waren we blij om iedereen
na de verlengde kerstvakantie weer op school te zien!

Helaas hebben we in de periode
daarna corona niet geheel buiten de
schooldeur weten te houden. Quarantaine, online-onderwijs, zelftesten,
PCR-testen; het hele scala is voorbij
gekomen. Dat vraagt veel van de
wendbaarheid van de leerling, leerkracht en de ouders. In februari, na de
versoepelingen, zijn de ouders hartelijk ontvangen door hun kinderen om
eindelijk weer eens een kijkje te nemen in de klas. Vol trots en enthousiasme werd de rondleiding door de
klas gegeven. Van harte hoop ik dat
we deze corona-lijn kunnen voortzetten, rust terugkeert in onderwijsland
mét gevulde klassen en mooie ontmoetingen op ons schoolplein. De
sociale interactie op het plein is waardevol voor ons, voor ouders en uiteraard voor de kinderen.

Leuk om te vermelden is onze deelname aan NL Doet, de jaarlijkse vrijwilligers-dag mogelijk gemaakt door
het Oranjefonds. Op 11 maart gaan
we met de kinderen en ouders het
schoolplein en de omgeving van de
gymzaal verfraaien. Ons doel is om
meer speelmogelijkheden te creëren
voor tijdens maar ook na schooltijd.
Een fijne leer-, ontwikkel- en ontmoetingsplek die we met elkaar nog leuker maken. Dat maakt mij trots!
Hartelijke groet,
Roland Stoﬀelen, directeur Prinses
Beatrixschool
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Wintervertelling

I

Gelukkig komen ze samen tot een oplossing. Van het voorlezen zijn filmpjes
gemaakt welke met een QR code in
het bos beluisterd konden worden.
Het was een leuke speurtocht voor de
kinderen om alle codes te vinden. Met
een heerlijke frisse neus en een mooi
verhaal verder,
smaakte de chocomelk bij thuiskomst
extra lekker.

n de kerstvakantie was ook dit jaar
een kinder-wintervertelling uitgezet
rond het OERRRbos en de hei. Geheel in de sfeer van de tijd hebben 6
Wolfhezenaren voorgelezen uit ‘Het
Kerstfeest der Dieren’. De bosdieren
hebben het druk met de voorbereidingen voor het kerstfeest. Ze zoeken alleen nog een kerstboom. In het bos
vinden ze een
mooie, maar die
wordt door vogels
bewoond.

Ariete en Julia

19

20

Buiten Fitness

A

fgelopen december en januari
zijn er vier momenten georganiseerd in de Beweegtuin van
ProPersona om belangstellenden
kennis te laten maken met het buiten
fitnessen.
Gea en Julia begeleiden deze uurtjes
en hebben verschillende dorpelingen
al enthousiast weten te maken.

Indien je met een groepje (minimaal
drie personen) wilt komen bewegen,
kun je een van ons bellen voor begeleiding op een overeengekomen tijdstip.
Ook als wij er niet zijn:
de Beweegtuin is er voor iedereen en
vrij toegankelijk op elk moment.

Inmiddels is er een vast sportuur onder begeleiding waar je van harte welkom bent! Dit vindt plaats op:
vrijdagochtend 9.30u.,
eenvoudig toe te voegen aan je vaste
loopje naar de markt! Het sporten onder onze begeleiding is gratis.

Vanaf eind maart, als de dagen weer
langer worden, wordt ook op dinsdagavond een sportuur aangeboden.
Heb je vragen, schakel dan met ons!
Sportieve groet van
Gea (06 475 14 393) en
Julia (06 289 55 907)
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Ontmoet en ontdek lokaal talent

W

e willen het komende jaar
een aantal avonden organiseren rondom thema’s die spelen in het dorp en talenten die mensen
willen delen.
Dat kan van alles zijn, als het maar
een beetje lokaal is. Zo hebben we
muzikanten en kunstenaars in het
dorp, maar ook denkers en idealisten.
Dat betekent dat we kleine concertjes,
optredens, lezingen en workshops
kunnen verwachten.
Een aantal mensen heeft zich al gemeld met ideeën en anderen hebben
aangegeven een avond te willen vullen.

We denken aan de donderdagavond
en zijn nu op zoek naar een groepje
mensen die dit plan verder wil uitwerken en aanjagen.
We willen podium geven aan dorpsgenoten om zo te delen en te ontmoeten. Zie je hier iets in en wil je meedenken of organiseren?
Meld je bij:
Annemiek Nijeboer 0628459398.
info@heerlijkheidwolfheze.nl

Hulp gevraagd door bewoners Domein Seuenderleye Balijeweg
Rond 2005 zijn we in het nieuwe
appartementengebouw op de
Balijeweg komen wonen, allen nog
erg vitaal. Helaas gaan de jaren ook
over ons heen.
Voor het onderhoud van het gebouw
en de tuin hebben we al jaren met
enkele bedrijven contracten. Maar nu
zijn we op zoek naar een handig persoon die huishoudelijke werkzaamheden voor ons kan doen, zoals tuin
sproeien, bladblazen, sneeuwruimen,
lampen vervangen e.d. Werkzaamheden op afroep voor een vergoeding van €20 per uur.
We zouden erg blij zijn met uw hulp. Interesse of vragen?
Namens de bewoners, Godelaine Simonetti, gosimonetti@gmail.com
Balijeweg 22e
23
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De Alpha-cursus start weer:
Samen eten en kennis en
ervaringen delen over geloof

D

e Alphacursus is een mooie
start van een reis door het
christelijk geloof. Samen met
anderen deel je je vragen en ervaringen. Tijdens de maaltijd en in de
groepsbespreking komt van alles
aan de orde, maar vooral datgene
wat jou het meest bezighoudt. Heb
je zin om meer te ontdekken van het
christelijk geloof, de basis van onze
westerse cultuur? Of je geloof te
herrijken of te delen? Meld je dan
aan voor de Alpha-cursus. Kom
vooral samen met iemand. Gezellig!
De cursus is gratis en duurt 10 zondagavonden en ergens in het midden een keer een hele zondag.

We starten op 27 maart en de avonden beginnen met een maaltijd om
18.30 uur. Om 21.30 ronden we af.
Locatie Heerlijkheid Wolfheze. Heb
je vragen, schroom dan niet om een
berichtje te sturen.
erwin@leef-wolfheze, maarten@leefwolfheze, annemiek@leef-wolfheze,
of bel Annemiek 0628459398.
In verband met de start van de Alphacursus zullen enkele Leef!vieringen op een ander tijdstip plaatsvinden. Op www.leef-wolfheze.nl en
erwin@leef-wolfheze.nl vind je het
rooster van de vieringen.
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Een beweging van engelen
Ruim 200 “engeltjes” zijn er gemaakt; op zijn tijd kan iederéén wel
een engeltje gebruiken of er zelf één
zijn. Die tekst bemoedigde maar nodigde ook uit tot actie. Kinderen bakte
iets lekkers voor anderen en er werden bezoekjes gebracht.

Begin februari werd actie gevoerd
voor “De Warmetruiendag”. Ook is er
aandacht voor hergebruik activiteiten
als Repair Café, inzameling van lege
cartridges, oud geld, mobiele telefoons, postzegels en kaarten.
In maart komt er een avond over “Inkomen en bezit: welke keuzes kan ik
maken”.
En in oecumenisch verband liggen er
plannen klaar voor een actie “Herverdeling energievergoeding”. Omdat de
plannen van de landelijke en lokale
overheid nog niet duidelijk zijn, kan op
dit moment nog niet gezegd worden
hoe wij aan die herverdeling een bijdrage willen leveren.

Ook de kerstnachtdienst in de
schaapskooi op de Ginkelse hei trok
veel belangstelling.

Tenslotte
Nu er meer ruimte komt, zullen verschillende activiteiten weer opgestart
worden. Op onze website vind u altijd
de meest actuele gegevens, kijk op
www.pkn-oosterbeek-wolfheze
Wilt u meedoen of meer weten, neem
dan contact op met dhr. Willem Merkens, 026 4821639.

Kerkdiensten met bezoekers
We leerden ook als kerk omgaan met
de steeds wisselende corona-maatregelen. In de online kerkdiensten was
de inbreng divers.Op onze website
vindt u bij “kerkdienst” hoe u via Kerkomroep de kerkdiensten kunt meemaken. De beelduitzendingen blijven
één week staan, de luisteruitzendingen enkele weken.
Groene Kerk
De werkgroep Groene Kerk is een
werkgroep die valt onder de diaconie.
De slogan “Opkomen voor het behoud van de schepping is een feest”
wordt zichtbaar in Groene Doordenkertjes en verschillende activiteiten.
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Levend Stratego

O

Maar o wee als je de bom tikt…. die
wint van iedereen, behalve dan van de
mineur. Maar ook de spion was een
hele leuke, spannende kaart om te
trekken. Volop genoten door alle
deelnemers!
Voorzichtig worden wat plannen gemaakt voor een midzomer-avond-editie!

p 29 december werd er in en
rond het OERRRbos volop gejaagd, verdedigd en samen
gewerkt. Met een grote groep kinderen is daar een stevig potje Levend
Stratego gespeeld. De spelregels zijn
vergelijkbaar met die van het bordspel. Twee teams proberen elkaars
verstopte vlag te bemachtigen. Iedere
speler kreeg een kaartje met daarop
de rang van de speler. Als een speler
een andere speler tikte, moesten ze
beiden elkaars rang laten zien. De
speler met de hoogste rang won en
kreeg het kaartje van de verliezer.

Een groot dankjewel aan de captains
Anthony, Roel en Wouter!
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Beste Dorpsgenoten

H

et is februari en afgelopen
dinsdag is dan eindelijk zicht
gekomen op het einde van alle
corona maatregelen. Geweldig
nieuws voor iedereen en zeker voor
alle dorpelingen die na drie jaar weer
eens een echt Oranjefeest in Wolfheze willen meemaken!
Gelukkig zijn we als bestuur altijd
optimistisch gebleven en dit jaar in
september met positieve energie gestart met het voorbereiden van de
feestelijkheden. We trappen af op 17
april met het Paaseieren zoeken en
sluiten af op 4 mei met de Dodenherdenking, dus blokkeer alvast deze periode in uw agenda om volop te kunnen deelnemen aan ons programma.
Bovendien bestaan we dit jaar precies
100 jaar! Hiervoor is een speciale
commissie in het leven geroepen, die
een nostalgische “Koninginnedag”
organiseert op 30 april, met in het
programma activiteiten voor echt álle
leeftijden. Reserveer zeker alvast deze
datum, want dit wilt u niet missen! In
het programmaboekje vindt u straks
alle details
Tijdens al onze festiviteiten maken we
dit jaar voor het eerst géén gebruik
meer van glaswerk vanwege de af te
geven vergunning. Met ondersteuning
van twee gulle donateurs, hebben we
nieuwe kunststof herbruikbare glazen
kunnen aanschaﬀen. Waarvoor hartelijk dank!
Na uitstel door Corona lijkt het erop
dat we nu toch eindelijk het langverwachte “kinderbouwdorp” weer kunnen organiseren. We kijken nu al uit
naar alle bouwsels en creaties van
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de jeugd. Dat lukt natuurlijk alleen met
de benodigde vrijwilligers, dus meld u
aan, wanneer u hier een helpende
hand aan wilt bijdragen.
In deze Wolfskreet is hieronder alvast
een eerste schets van het Oranjeprogramma 2022 opgenomen. Het definitieve programma staat zoals jullie gewend zijn in het programmaboekje dat
begin april verspreid wordt.
Oproep vrijwilligers
Om alle mooie activiteiten uit het programma te laten slagen kunnen we
altijd vrijwilligers gebruiken. Onder het
motto ‘vele handen maken licht werk’
of ‘hoe meer zielen hoe meer vreugd’
zoeken we dorpsgenoten die een
steentje willen bijdragen aan de festiviteiten. Van helpen bij bardiensten,
hand- en spandiensten op Koningsdag tot en met stevige kerels die helpen de tent op te bouwen en in te
richten. Hulp in alle soorten en maten
is welkom. Je kunt je aanmelden bij
ons secretariaat. We hebben voor iedereen een klus die past!

Vragen?
Je aanmelden als vrijwilliger?
Onze secretaris is bereikbaar via e-mail:
info@oranjeverenigingwolfheze.nl
Contributie
Bij het realiseren voor dit prachtige dorpsfeest, hebben we ook uw financiële steun
nodig. Daarom hierbij het verzoek aan alle
leden om de contributie (8 euro per adres)
over te maken naar NL 47 RABO 0355
0092 18, graag met vermelding van uw
naam en adres. Dat scheelt de contributie
ophaler weer veel tijd en de penningmeester veel administratief speurwerk. De contributie ophalers hebben ook een pinautomaat bij zich en u hoeft dus geen contanten in huis te hebben, wel zo praktisch.
Of scan de QR code hieronder, helemaal
gemakkelijk.

Algemene Ledenvergadering
Op 28 januari hebben we de ALV
gehad, naar ik hoop voor de
laatste maal digitaal! Voor wie
niet bij de algemene ledenvergadering aanwezig is geweest: het
verslag ervan staat op onze
website. In deze vergadering
heeft Peter Jasperse het penningmeester stokje overgedragen
aan Jan-Joris van Kampen.
Nogmaals ‘Bedankt Peter voor al
je energie en vernieuwing die je
gebracht hebt’ en ‘een hartelijk
welkom voor Jan-Joris’!
Tot slot; de vereniging zoekt per
1 januari 2023 een nieuwe voorzitter, na 5 jaar is het dan tijd
voor iemand anders om het stokje over te nemen. Heb je interesse neem dan contact op met een
van de bestuursleden of mail
naar ons secretariaat.
Namens het gehele bestuur,
Servi Orbons

Club van 50
U kunt zich nog steeds aanmelden voor de
Club van 50. Dat kan door € 50 over te
maken op NL 47 RABO 0355 0092 18 met
vermelding van uw naam en adres en ‘Club
van 50’. Door uw gulle gift is het Oranjefestijn elk jaar weer mogelijk en blijven we een
financieel gezonde vereniging.
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Het programma in vogelvlucht
Opzetten van de tent:
Woensdag 13 april 19.00 uur.
Hulp is van harte welkom

Kinderbouwdorp
Dit jaar toch écht een kinderbouwdorp!
Vanaf vrijdag 29 april van 13.00 tot
16.00
donderdag 5 mei de grote finale om
17.00

Paasactiviteiten
Zondag 17 april, 11.00 paaseieren
zoeken
Maandag 18 april, Paasbrunch om
11.00 en familieactiviteit om 14.00
Algemene ledenvergadering van
Dorpsbelang
Dinsdag 19 april 20.00
Filmavond
Woensdag 20 april 21:00
Kinderdisco:
Vrijdag 22 april mei 19.00 - 20.30
Jongerenavond
Vrijdag 22 april mei 21:00 - 23.00
Pré Koningsbal
Zaterdag 23 april 20.00 - 01.00
Kerkdienst
Zondag 24 april om 10.00
Koningsdag woensdag 27 april
Op Koningsdag presenteren we een
doorlopend programma van 9.00 tot
19.00 uur. We zorgen ook dat er wat
te eten en te drinken is zodat je niet
naar huis hoeft. Met onder andere:
De rondtocht door het dorp, kinderprogramma, Matjes markt, Koningsschieten en natuurlijk het Koningsdagfeest
Het definitieve programma wordt in
het programmaboekje gepresenteerd.
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Het jubileumfeest
Dit jaar is het zover, we vieren ons 100
jarig jubileum met een reeks aan gezellige en ouderwetse activiteiten op:
Zaterdag 30 april van 10.00 – 23.30
met een nostalgische Koninginnedag
en een knallende feestavond tot besluit
Dodenherdenking Wolfheze
Woensdag 4 mei vanaf 19.00
Afbreken, schoonmaken en opruimen van de tent
Zaterdag 7 mei vanaf 11.00
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Schraalhans
Waar niets te halen valt
De wereld van het getemde zand
Het verstuiven in een eindfase belandt
En mostapijten liggen uitgestald
Een wereld van droogte en vocht
Waar dieren vechten om te overleven
Menig jong boompje het zal begeven
Zweetdruppels paarlen tijdens een voettocht
De strijd in het zand
Waar schaarsheid overheerst
Tussen menig geplante conifeer
De weerbarstigheid van Veluws achterland
Roel van Ekeris©
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Job Becker
Heelsumseweg 11
6874 BA Wolfheze
06-108 323 61

soul - sculpting

WORKSHOP
E E N

M E T

J E S T E E N

the stone shows,
what your heart knows

A R T

O F

s t e m j e z e l f . n l

L I V I N G
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Resultaat oproep Marianne

I

Het inlever adres is:
Marianne Polderman-Kortekaas,
Het Schild, Wolfhezerweg 101 bij de
receptie.
Informatie over het project ‘See You’
op: https://www.seeyoufoundation.nl

n een vorig nummer van ‘De Wolfskreet’ heb ik een oproep gedaan
voor het inzamelen van oude mobieltjes. Ik wil laten weten dat ik er
inmiddels 76 binnen heb.Ook de oude
cartridges zijn in grote getale ingeleverd.
Hartelijk dank mensen!
De actie loopt nog steeds door en U
kunt alsnog meedoen door uw oude
mobieltjes van de zolder te halen.
Vraag het ook aan uw kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Alle
soorten mobieltjes en cartridges zijn
welkom.
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• Lunch
• Diner

Restaurant &
Pannenkoekenhuis

• High tea , High bier
• Buﬀetten

De Tijd

• Ko
Koﬃ
ﬃetafels
Koﬃetafels
• Besloten feesten

www.restaurantdetijd.nl

• Food truck verhuur
• Afhalen en bezorgen van maaltijden
• En meer...
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Winter Wine Wolfheze 2022

H

et zit er op. Winter Wine Wolfheze, editie 2022. Ondanks het
laatste ‘restje’ van storm Eunice, kon de ‘eerste’ dorpsactiviteit
sinds het begin van de pandemie in
2020, doorgang vinden. Deelnemers
hebben wind en regen getrotseerd
om per fiets van adres naar adres te
gaan.
Maar wat hebben we het weer leuk
gehad! Veel nieuwe mensen ontmoet
en weer veel gelachen en verhalen
gehoord. Dàt is waar het eigenlijk ook
om draait: gezelligheid en ontmoeten.
De rest is bijzaak. Alhoewel een lekker
wijntje en hapje zeker gewaardeerd
wordt.

Iedereen reuze bedankt voor deelname aan deze activiteit.
Op naar WW editie 2023. Noteert u
26 februari 2023 alvast in uw agenda?
Rens en Helga

In totaal deden dit
jaar 35 personen
mee: 16 stellen, een
single en een duo.
Het is een hele puzzel om het zo te
plannen dat iedereen min of meer een
gelijk aantal bezoekers krijgt en elkaar
bij de andere twee
toasts niet wéér tegenkomt. ‘Even’ iets
aanpassen heeft
gevolgen voor het
hele schema! Gelukkig voor de organisatie waren er
geen last-minute
annuleringen.
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Sport en ontmoeting

S

low sport voor vrouwen vanaf
40+ tot …..

Iedere maandagavond van 19:30 –
20:30 uur een uur buiten bewegen,
met aandacht voor conditie, balans,
kracht, lenigheid en ontspanning en
na afloop thee. In mei vorig jaar is een
groep vrouwen gestart bij Wodanseck
en het bleek een schot in de roos!
“Wat een sfeer! “Lekker even m'n
spieren losmaken. Ja ik leef nog, zegt
mijn lijf. En wat is het fijn om te sporten, tussen het uitlopende groen in de
avondzon. En ook heerlijk om elkaar te
ontmoeten, we zijn toch gemaakt om
contact te hebben”. “Ik heb ook weinig last. Vond het heel leuk gisteren.
Lekker buiten, leuke vrouwen, gezellige contacten. Iedereen kan op elk niveau meedoen, dat vind ik plezierig.
Je hoeft je dus nergens voor te schamen”.
Inmiddels blijkt deelname ook een
leuke manier om als ‘nieuwe’ bewoner
meer contacten te krijgen in ons niet
altijd even toegankelijke dorp.
Nieuwsgierig geworden? Meld je aan
voor een gratis proefles! Daarna kun
je besluiten of je een strippenkaart wilt
aanschaﬀen.
Mail naar ellenninaber@gmail.com

“Slow Jog” voor alle inwoners
Een aantal deelnemers is door de
Slow Sports zo gemotiveerd geraakt
dat ze zijn gaan hardlopen en anderen
hebben aangegeven dat graag te willen leren, weer op te pakken of te perfectioneren. Daarom wordt er een korte cursus hardlopen, “Slow Jog” aangeboden door Marjolijn Neeleman.
Slow Jog is een cursus waarin je
werkt aan opbouw, techniek met persoonlijke aandacht. De cursus bestaat
uit 5 lessen van 90 minuten. In de mei
vakantie zijn er geen lessen maar krijg
je wel een schema mee om zelfstandig te trainen. Start: woensdag 6 april.
Tijd: 19:00 -20:30 uur. Startlocatie:
Wolfheze.Kosten: € 50,00.
Cursus data: wo 6, 13, 20 april en
wo 11 en 18 mei.
Heb je nog vragen of wil je je aanmelden? Neem contact op met Marjolijn
Neeleman (info@majarante.nl of
06-12226600).

41

42

Verbouwing van de gymzaal

O

p woensdag 16 maart huisvestte de gymzaal opnieuw
het stembureau voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Na het
uitbrengen van de stem, zijn verschillende Wolfhezenaren een kijkje komen nemen in de verbouwde ‘huiskamer' onder genot van een kopje
koﬃe.
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Vertoning van de film WOLFHEZE 1968 in de TV-serie
‘Ons Dorp’ bij Omroep Gelderland
Op maandagavond 4 april a.s. zendt Omroep Gelderland
vanaf ongeveer 17.20 uur, de hele avond en nacht, continu
de film uit die in 1968 over Wolfheze is gemaakt.
De film wordt slechts onderbroken door nieuws etc.
De film is uit een periode die deels onbezorgdheid en onbevangenheid
uitstraalt, terwijl er ook aangepakt moest worden.
Een tijdperk waarin de dorpen en kleine steden besloten en gelukkige
gemeenschappen lijken waar iedereen elkaar kent en groet.
Meer informatie over deze film staat er in
Aflevering 74 van ‘De Duizendjarige Den vertelde’ in deze Wolfskreet
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De Duizendjarige Den vertelde
Het filmproject van Adolfs is opgestart als inkomstenbron voor muziekverenigingen in Nederlandse dorpen
en kleine steden. In eerste instantie
was het de bedoeling om alleen geluidsopnames van muziekgezelschappen en/of koren te maken.
Adolfs komt met het plan om ook te
gaan filmen. De films zijn voor een
deel bewaard gebleven, maar de geluidsopnames op grammofoonplaten
zijn zo goed als allemaal verloren gegaan.
Adolfs krijgt bij het maken van de
eerste film het advies: 'Breng zoveel
mogelijk mensen in beeld, dan komen ze allemaal naar zichzelf kijken!'.
Dat blijkt een gouden tip; bij vertoningen lopen de zalen steevast vol.
Tussen 1948 en begin jaren '70 worden ruim 1500 dorpsfilms gemaakt.
Zo af en toe komen de filmers en hun
gidsen (dorpsbewoners die een
draaidag hadden voorbereid) ook in
beeld. De films zijn steeds volgens
hetzelfde stramien gedraaid: een
rondgang door het dorp, een bezoek
aan de scholen en de middenstand
en altijd wordt de film afgesloten met
een optocht van de verenigingen uit
het dorp. Van Gendringen tot aan
Hattem en van Zaltbommel tot Elden.
Die verenigingen zijn meestal de opdrachtgever en kunnen hun kas
spekken als dorpsgenoten in de winter naar zichzelf en hun buren komen
kijken.

I

n de jaren '50 en '60 van de vorige
eeuw reizen de Enschedese ondernemer Johan Adolfs en zijn filmers
met hun Paillard Bolex-camera's stad
en land af om dorpsfilms op te nemen.
Een periode die deels onbezorgdheid
en onbevangenheid uitstraalt, terwijl
er ook aangepakt moest worden. Een
tijdperk waarin de dorpen en kleine
steden besloten en gelukkige gemeenschappen lijken waar iedereen
elkaar kent en groet.

In Gelderland filmen de cameramensen ruim 250 dorpen of stadjes. Van
die opnames zijn inmiddels zo'n 75
films teruggevonden en gerestaureerd.
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Aflevering 74: Film van het dorp Wolfheze in 1968
In de TV-serie 'Ons Dorp' bij Omroep
Gelderland worden deze films als
sinds een jaar of vier vertoond. De
eerste uitzending van ‘Ons Dorp’ dateert van begin 2018 en ondertussen
zijn we alweer tientallen bijzondere
dorpsdocumenten verder. Het Betuwse Gendt mocht het spits afbijten
met een film uit 1949, dus vier jaar na
de oorlog.
Op maandag 4 april a.s. vertoont
Omroep Gelderland een film uit 1968
over Wolfheze. De uitzending hiervan
begint om ongeveer 17.20 uur en
gaat de hele avond en nacht door,

slechts onderbroken door het nieuws
e.d.
Meer over deze film, de achtergronden en de inhoud leest u in deze aflevering van De Duizendjarige Den vertelde
Bij het bombardement op Wolfheze
van 17 september 1944 wordt het
Blindentehuis geheel verwoest. Na de
oorlog zijn er meerdere grote landelijke acties om aan de financiën te komen voor de bouw van een nieuw
Blindentehuis.

Een foto uit het prille begin van het (tweede) Blindentehuis, dus uit eerste helft
jaren ’50. Daarna wordt er klimop aangeplant bij de voorgevel en zal deze geheel begroeid raken met een dik pak klimop. Op de film uit 1968 is het tehuis
ook helemaal begroeid te zien. Later zal de klimop helemaal worden verwijderd. Het is blijkbaar een erg warme dag want alle ramen en deuren staan wijd
open.
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In november 1948 kan worden begonnen met de herbouw en in januari
1950 is het eindelijk zo ver en kunnen
41 bewoners het nieuwe tehuis betrekken. De naam wordt: Huize “Het
Schild” tehuis voor alleenstaande
blinden.

Af en toe bellen mensen naar de omroep en bieden een film of een kopie
aan. Ook de lokale historische verenigingen en genootschappen spelen
een belangrijke rol in dit proces. Niet
alleen bij het opsporen, maar óók
door het zoeken van dorpsgenoten
die commentaar kunnen geven bij de
films.

Eind jaren ’60 werkt de Wolfhezense
Rinie van de Glind bij Het Schild en
zij neemt met haar man Leen van de
Glind het initiatief tot het laten vervaardigen van een dorpsfilm van
Wolfheze door de Enschedese ondernemer Johan Adolfs en zijn filmers. De Wolfhezense ondernemers
die in de film willen voorkomen betalen een bedrag en wat hier –na aftrek
van de opnamekosten– van over blijft
gaat naar Het Schild.
Als de film later wordt vertoond in de
recreatiezaal van Het Schild gaat de
totale opbrengst van de entreegelden
eveneens naar dit in de oorlog zo getroﬀen tehuis.
De film blijft daarna enige jaren bij
Het Schild op de plank liggen tot hij
tenslotte bij de initiatiefneemster Rinie van de Glind terecht komt.
Haar zoon Jurgen van de Glind heeft
deze, uit vier losse delen bestaande
film, een keer op YouTube gezet en
daarna aan het Gelders Archief geschonken.

Commentaar
Dat commentaar geven gebeurt in de
tv-studio in Arnhem. De originele
film is dan, na digitalisering door het
Gelders Archief, ingekort naar ongeveer 25 minuten. Sommige dorpsfilms hebben een speelduur van ruim
een uur en dus is inkorten en de
meest aansprekende fragmenten selecteren een hele klus. Vaak een
kwestie van 'kill your darlings'.
De sprekers uit de bewuste plaats
komen naar de studio en hebben dan
thuis al een preview van de korte versie bestudeerd. In een uur tijd geven
ze dan commentaar bij het zwart-wit
beeld geholpen door een regisseur
en cameraman. Dat verhaal wordt
dan in de film gemonteerd, door een
editor voorzien van titels, vormgeving, en muziek uit die periode.
Op verzoek van Omroep Gelderland
hebben woensdag 19 januari jl. Kees
Klaver (1935) en Ulbe Anema (1940)
geprobeerd de film zo goed mogelijk
van commentaar te voorzien. Dat viel
niet mee want terwijl je aan het vertellen bent loopt de film al weer door
naar het volgende fragment. Ook de
tussendoor onverwachte vragen en
opmerkingen van de regisseur maakten het soms wat moeilijk.
De beide commentatoren zijn dus erg
benieuwd naar het uiteindelijke resultaat dat op maandag 4 april a.s. vertoond wordt.

Digitalisering
Het Gelders Archief heeft veel films
van Johan Adolfs gekregen en digitaliseert deze. Hierdoor kan Omroep
Gelderland daar prachtig gebruik van
maken in haar TV-serie 'Ons Dorp'.
De meeste films worden door de redactie van Omroep Gelderland boven
water gehaald in samenwerking met
de grote en kleinere archieven in de
provincie.
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bezocht. Ook komen de twee benzinepompen van Rijwiel- en Motorhandel Buit (2) aan de Wolfhezerweg in
beeld. Er komt een trein aan dus snel
gaan de filmers naar de spoorwegovergang bij KM 84 met de spoorwegman Bram van den Berg die op
het station de bomen nog met de
hand bedient.
Bij Garage Van Capelleveen (3) komt
Bakker Schoenmaker (4) langs om
hier brood te verkopen. Vlak daarbij
ligt de Kleuterschool, die dan in het
Jeugd- en Vergadergebouw De
Burcht is ondergebracht. De kleuters
krijgen royaal aandacht, waarbij het
met name hier erg jammer is dat de
film zonder geluid is, want ze kletsen
vrijuit met de filmers.

Korte samenvatting film
(met tussen haakjes de nummering
van de middenstanders)
In de film komen we over de Wolfhezerweg vanuit het noorden het dorp
binnen, dus vanaf de Amsterdamseweg. Heel kort komt Het Schild daarna in beeld met de door klimop begroeide voorgevel en het naambord:
Huize “Het Schild” tehuis voor alleenstaande blinden.
Na een bezoek aan de vrij nieuwe
(1961/1962) wijk Sara Mansveltweg
en Johannahoeveweg gaan de f naar
de overkant van het spoor om bij
Wolfhezerweg/afslag Balijeweg de
daar overstekende schoolkinderen
met de ‘klaarovers’ te filmen.
Op de achtergrond is hierbij de
Groentezaak Van de Weerd (1) zichtbaar, maar helaas wordt deze niet

Naast De Burcht ligt de Gereformeerde Kerk, die met ds. Diekema wordt
bezocht. Even komt de Johan Stratiuslaan in beeld en daarna kan de
Nederlands Hervormde Kerk aan de
Balijeweg worden gefilmd dankzij de
kosteres, die als beloning royaal in
beeld komt.
De zoon van
Melkboer Schut
(5) bezorgt daar in
de buurt de melk
aan huis met zijn
‘20 km
wagen’ (hiervoor
is geen rijbewijs
nodig).
De Christelijke Lagere School Mr.
J.J. Hangelbroek
met een groot
aantal leerlingen
Dit is het hierboven beschreven moment uit de film van
en de onderwijde overstekende kinderen met de ‘klaarovers’ op de
zers krijgt net als
Wolfhezerweg. Links de twee Shell-bezinepompen van
de Kleuterschool
Rijwiel- en Motorhandel Buit en op de achtergrond de
royaal aandacht
Groentezaak Van de Weerd.
van de filmers.
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Zowel in de winkel van Installatiebedrijf Klaver (6) als daarbuiten zien we
daarna dat hier hard wordt gewerkt.
Op de Wildforsterlaan komt de wagen van Bodedienst Van Otterlo (7)
snel de bocht om. Hier komen de
twee winkels naast elkaar van Melkboer Schut (5) en Installatiebedrijf Van
Doorne (alleen elektrisch) (8) in beeld.
Op de hoek Wildforsterlaan/Heelsumseweg ligt bij de werkplaats van
Schildersbedrijf Van Silfhout (9) de
Kapsalon/Drogisterij Van Silfhout (10)
waar heel uitvoerig wordt gefilmd. We
zien dat hier ook tijdschriften, ansichtkaarten, souvenirs etc. worden
verkocht.
De filmers gaan weer even terug naar
Garagebedrijf Van Capelleveen (3) om
ze daar nog eens aan het werk te
zien.
Na de Wolfhezerweg, Macharislaan
en een stukje Burchtlaan komen de
filmers bij de Textielwinkel Lodewijk
(11) op de tweesprong

Wolfhezerweg/Heelsumseweg waar
uitvoerig binnen wordt gefilmd.
De Bakkerij Schoenmaker (4) aan de
Wolfhezerweg wordt bezocht en we
zien even het exterieur van de daarnaast gelegen Sigaren/sigarettenzaak
Van de Berg (12).
Bij het Postkantoor wordt dan nog
gewoon de post aan de Wolfhezerweg gezet om te worden opgehaald.
De laatste straat is de Heelsumseweg
met Slagerij Steen (13) en ook hier
worden een aantal bewoners in hun
tuin of bij de voordeur gefilmd.
Schoenenzaak HeDo (dependance
van zaak in Doorwerth) (14) aan de
Heelsumseweg is de laatste middenstander in het dorp die in beeld komt.
Hierna volgt een royale demonstratie
van de Brandweer Wolfheze.
Zoals gebruikelijk in de films van
Adolfs wordt ook deze film afgesloten
met een optocht van de verenigingen
uit het dorp en dat zijn hier o.a. de
Korfbalvereniging Animo en Wandelsportvereniging Wildforsters die
op de Lawijckerhof
langs marcheren.
Ook komen zoals gebruikelijk de initiatiefnemers van de film
Leen en Rinie van de
Glind tot slot even stralend in beeld.

Uit de film: Slager Steen (1940) met zijn vrouw die
als 14-jarige jongen reeds bij Slager De Bruin
(rechts) is komen werken en net (in 1966) de zaak
van hem heeft overgenomen.
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Stemmig wordt de film
afgesloten met een oefening van het Kerkkoor
Wolfheze/Oosterbeek
o.l.v. de organist Jansen in De Burcht met
ds. Diekema als toehoorder.

Middenstand Wolfheze in 1968
In de film komen dus maar liefst 14 verschillende middenstanders in meer of
mindere mate in beeld.
Totaal zijn er wel 20 middenstanders in Wolfheze in 1968!!
In de film waren dit:
1. Groenteboer Van de Weerd – Wolfhezerweg 70
2. Rijwiel- en motorhandel Buit – Wolfhezerweg 68
3. Garagebedrijf Van Capelleveen – Lawijckerhof 4
4. Bakker Schoenmaker – Wolfhezerweg 75
5. Melkboer Schut – Wildforsterlaan 5
6. Installatiebedrijf Klaver – Wolfhezerweg 63 (elektronica, huish. artikelen)
7. Transportbedrijf Van Otterlo – Lawijckerhof 20
8. Installatiebedrijf Van Doorne – Wildforsterlaan 3 (elektrisch)
9. Schildersbedrijf Van Silfhout – Heelsumseweg 12
10. Kapper/Drogisterij Van Silfhout – Heelsumseweg 12
11. Textielwinkel Lodewijk – Wolfhezerweg 86
12. Sigaren/sigaretten Van de Berg – Wolfhezerweg 73 (ook snoep)
13. Slagerij Steen – Heelsumseweg 6
14. Schoenenmagazijn HeDo – Heelsumseweg 52 (dependance van Doorwerth)
De 6 ontbrekende middenstanders in de film zijn:
- Kruidenier Snellen – Wolfhezerweg 84
- Schoenmakerij Meijer – Wolfhezerweg 82
- Petroleum/Huish. artikelen/Zaden Hendriks – Lawijckerhof 26
- Café-Restaurant Van Dijk – Wolfhezerweg 87
- Bloemist/tuinarchitectuur Davidse – Wolfhezerweg 104
- Brandstoﬀenhandel Van Middendorp – Duitsekampweg 7
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