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Beste Wolfhezenaren,

V

oor een feestelijke gebeurtenis iets speciaals: wat
kleur in ons blad. Dit op verzoek van Ulbe die deze keer voor
de 75e keer zijn kopij inlevert.
Daarin laat hij ons de ware
Duizendjarige Den zien!
Zijn geschiedenisverhalen zijn
voor vele lezers een reden om uit
te kijken naar de verschijning van
de Wolfskreet. Ulbe, wij van de
redactie zijn je dan ook zeer
dankbaar voor die vaste inbreng!

De redactie

De ondernemers van ons dorp
kregen veel mensen op de been
en het ’bruisen’ is zeker van toepassing op alles wat gaande is op
cultureel, sociaal en sportief vlak.
Velen hebben genoten van het
uitgebreide programma op en
rond Koningsdag met als hoogtepunt een feestelijke lintje-uitreiking
aan een initiatiefrijke inwoonster.
Of we zo zullen blijven bruisen is
even de vraag… Alleen met inzet
van allen kan dit en je kan niet altijd leunen op dezelfde personen.
Als zij aangeven te willen stoppen
dan is het fijn om hun inzet te belonen met het overnemen van het
stokje. Zo kan de activiteit, waar
zij zoveel energie in hebben gestoken, doorgaan.
Reageer dus op een van de oproepen want wat is Wolfheze zonder Oranjevereniging en
Wolfskreet…?
Veel leesplezier,
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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.
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Koninklijke onderscheiding voor Ellen Ninaber

H

euglijk nieuws! Dinsdag 26 april,
heeft het de Koning behaagd
om Ellen Ninaber te benoemen
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Vanochtend heeft burgemeester
Agnes Schaap van de Gemeente
Renkum Ellen verrast met de uitnodiging voor de oﬃciële plechtigheid
vanmiddag in het Gemeentehuis.
Vanmiddag is zij gedecoreerd.

Na de plechtigheid wachtte Ellen een
feestelijk onthaal in de feesttent van
de Oranjevereniging Wolfheze aan de
Van Mesdagweg. Op de wanden een
overzicht van alle initiatieven en organisaties waar Ellen op de één of andere manier betrokken bij was of nog
steeds is.
In één woord indrukwekkend te noemen en vele malen meer dan in de
toelichting genoemd.

Een welverdiende onderscheiding
voor alles wat zij de afgelopen 40 jaar
voor Wolfheze, Nederland en ver
daarbuiten heeft gedaan.
Dat bleek ook uit de toelichting bij de
de decoratie:
Een leven dat bol staat van diepe betrokkenheid bij mens, dier en milieu,
met het accent op de verbetering van
de leefomstandigheden van minder
bedeelden in de samenleving. Dat
kenmerkt Ellen Ninaber.
Sinds 1999 zet zij zich als vrijwilliger in
voor Sterk Wolfheze, waar zij aan de
wieg stond van de vacaturebank.
Daarnaast was zij een paar jaar lang
initiator en voorzitter van het Kindercircus Wolf, onderdeel van de Stichting Vrienden van circus Poehaa.
Maar ook is zij sinds 2010 vrijwilliger
bij het Buurtbemiddelingsbureau Renkum en sinds 2017 actief als initiator
en coördinator van het project
Renkum Helpt, gericht op statushouders en minima. Bij de komst van statushouders in onze gemeente kon
deze groep rekenen op uw ondersteuning, onder andere door taalcafés en
vrijwilligersbanen.

Het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze feliciteert Ellen van harte met deze
welverdiende onderscheiding.
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Brainstorm inrichting terrein Pro Persona leidt tot rumoer

E

en app op de Wolfhezer whatsappgroep donderdagmiddag 31
maart leidde tot rumoer. De app
maakte gewag van een bijeenkomst
bij Pro Persona die middag over plannen om tot 450 woningen te bouwen.
Meerdere reacties volgden elkaar op.
De bijeenkomst, een interne brainstorm over wat je kunt doen met het
terrein, kreeg zo een geheel andere
wending. Onbedoeld.

anders zijn ontvangen dan ze zijn bedoelt. Daarnaast was deze bijeenkomst georganiseerd voor onze collega’s van Pro Persona en een aantal
van onze netwerkpartners.
De bijeenkomst was, zoals gisteren
ook toegelicht, georganiseerd om
onze inhoudelijke ambities zoals wij
die kort geleden op directieniveau en
bestuurlijk niveau hebben vastgesteld,
verder te toetsen met ons management en inhoudelijke partners. Een
belangrijk gesprek net zoals de gesprekken die wij met u en uw dorpsgenoten willen en zullen voeren.

Via whatsapp reageerde directeur
Frank Hengeveld naar dorpsgenoot
Annemiek Nijeboer: “Het gaat niet
specifiek over woningbouw, meer een
inspiratiebijeenkomst over hoe je het
terrein kunt gebruiken en inrichten en
inclusief met het dorp kunt gebruiken.
Woningbouw kan een onderdeel ervan
zijn en is op dit moment een maatschappelijke wens. Het is de bedoeling ook het dorp hierbij te betrekken.
Er zijn nog geen concrete plannen
voor de invulling.”

Een gesprek met een andere agenda
dan die van gisteren, daarom was
Dorpsbelang Wolfheze ook niet uitgenodigd. Een gesprek waarin ook de
gemeente een rol heeft. En daarover
maken wij op 12 april dan ook afspraken met de gemeente. Op basis van
die afspraken wilden wij gericht met u
in contact treden om een afspraak te
plannen met Dorpsbelang. Dat met als
doel om gezamenlijk het participatieproces met het dorp te verkennen.

Pro Persona denkt al langer na hoe
het terrein anders of beter benut kan
worden. Het gaat nu alleen om ideeënvorming en brainstorm intern.
Dat de bijeenkomst via via bekend
werd in het dorp resulteerde in onderstaande reactie van Programmadirecteur duurzaam & strategisch vastgoed
Diane de Kruijﬀ van Pro Persona aan
Dorpsbelang.

Daarnaast hebben we gisteren geconstateerd dat er nogal wat oud zeer
aanwezig is, althans in ieder geval bij
een aantal dorpsbewoners.
Wij willen ook ruimte maken om daarover met elkaar in gesprek te gaan.
Ook over de wijze waarop we dat willen insteken kom ik binnenkort bij u
terug.
Mocht u daar zelf ideeën over hebben
dan hoor ik dat natuurlijk ook graag.

Nogmaals wil ik benadrukken dat de
wijze waarop een aantal dorpsgenoten
op de hoogte zijn gebracht van onze
bijeenkomst van gisteren ons zeer
spijt. Wij kunnen ons voorstellen dat
het A4-tje met daarop een eerste uitwerking van onze ambities compleet
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kent diverse kanalen om te publiceren.
Het is begrijpelijk dat Pro Persona
graag eerst intern wil communiceren,
maar zeker in een klein dorp als
Wolfheze is snel te verwachten dat
zoiets breder bekend wordt en dan
ook een eigen leven gaat leiden.

Zoals ook richting gemeente, adviseert het bestuur van Dorpsbelang
Wolfheze om niet het bestuur, maar
de inwoners van het dorp te betrekken bij het informatie/participatieproces. Gedegen communicatie is
daarin het sleutelwoord. het dorp

Site Wolfheze.nl volledig vernieuwd

N

bezoeker met links naar diverse andere sites van het dorp.

a een ingrijpend herontwerp en
herziening van de inhoud is de
website Wolfheze.nl weer online. Het webteam van de site, John
van der Stap, Hans Vrolijks en Ulbe
Anema heeft hard gewerkt om de
site een frisse update te geven.De
site heeft een moderne eigentijdse
vormgeving, boordevol relevante en
interessante informatie én is geschikt voor bezoek via desktop, tablet en mobiel. De site geeft een
schat aan informatie over het dorp,
de bedrijven, verenigingen, instellingen en historie. Het is een portaal
geworden voor zowel inwoner als

Dorpsbelang heeft op deze mooie
vernieuwde site ook een duidelijke
plaats gekregen. In het hoofdmenu
worden de doelstellingen van
Dorpsbelang duidelijk verwoord en
kan daarna worden doorgelinkt naar
de site van Dorpsbelang. In het
submenu op de homepage link je
direct door naar Dorpsbelang. Bij
‘Wandelen en Fietsen’ is er ook een
link gemaakt naar Dorpsbelang met
de titel ‘Wandelen en Fietsen met
Dorpsbelang’.
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Vluchtelingen uit Oekraïne in Het Schild

I

n Het Schild in Wolfheze zijn acht
wooneenheden beschikbaar gesteld
voor de opvang van vluchtelingen uit
Oekraïne. Dat schrijft de gemeente
Renkum in een brief aan omwonenden. Hieronder vindt u de inhoud van
die brief.
De oorlog in Oekraïne brengt een ongekende hoeveelheid leed en verschrikkingen. Veel inwoners van Oekraïne zijn hun land ontvlucht en velen
zullen volgen. Europese landen vangen vluchtelingen op en dat geldt ook
voor Nederland. Ook de gemeente
Renkum gaat deze mensen helpen. Dit
doen we samen met omliggende gemeenten en onder leiding van de Veiligheidsregio Gelderland Midden
(VGGM). U ontvangt deze brief omdat
we opvang gaan bieden voor vluchtelingen uit Oekraïne in uw directe
woonomgeving.
Het Schild
Voor de opvang voor de langere termijn hebben we een geschikte locatie
gevonden in Het Schild in Wolfheze.
Op deze locatie kunnen acht wooneenheden beschikbaar worden gesteld. Het aantal personen dat wordt
opgevangen is afhankelijk van de samenstelling van de groep vluchtelingen die zijn intrek zal nemen. Daar
hebben we op dit moment nog geen
beeld van. Op de locatie wordt een
locatiemanager aangesteld, die dag
en nacht beschikbaar is. Deze locatiemanager is aanspreekpunt voor zowel de vluchtelingen als voor de omwonenden. Om opvang in deze locatie
te realiseren worden de wooneenhe-
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den ingericht. Naar verwachting is
deze locatie over ongeveer acht weken gereed om mensen op te vangen.
De opvanglocatie wordt voor de duur
van een jaar beschikbaar gemaakt. Op
dit moment is nog niet bekend of, en
vanaf wanneer, van deze locatie gebruik gemaakt wordt.
Rust bij de opvang
Veel mensen benaderen ons omdat ze
spullen willen aanbieden of zich als
vrijwilliger willen inzetten. Dat is hartverwarmend. We willen u echter vragen om deze hulp niet op bovengenoemde locatie aan te bieden. De
mensen die hier gaan verblijven, zijn
afkomstig uit een oorlog. Zij zoeken
rust en zekerheid. Ze maken zich zorgen om hun land en hoe het met achtergebleven familie en vrienden gaat.
Spullen of hulp aanbieden
We zijn ontzettend trots op al onze
inwoners die hun hulp aanbieden om
de vluchtelingen uit Oekraïne te helpen. Omdat er nog veel onzekerheden
zijn over de behoefte die bij de vluchtelingen bestaat, kunnen wij niet van
alle vormen van aanbod gebruik maken. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Om vraag en aanbod van hulp bij elkaar te brengen hebben wij, in samenwerking met Renkum voor Elkaar,
een Facebookgroep opgericht:
www.facebook.com/groups/hulpaanoekrainersinrenkum. Als u geen Facebook heeft, kunt u uw hulpaanbod ook
kenbaar maken bij oekraine@renkum.nl / acties@renkumvoorelkaar.nu.

Vragen
Heeft u nog andere vragen dan in
deze brief aan bod zijn gekomen?
Kijk dan op www.renkum.nl/oekraïne.
U vindt hier alle actuele informatie
over de opvang van vluchtelingen in
onze gemeente. Indien u aanvullende
vragen heeft, kunt u deze stellen via
telefoonnummer 026 33 48 111 of
088 784 63 69.

Ik vertrouw op uw hulp om de vluchtelingen een rustig en prettig verblijf
in de gemeente Renkum te bieden!
Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER VAN RENKUM
A.M.J. (Agnes) Schaap

Oproep betaling lidmaatschapsbijdrage 2022 Dorpsbelang

H

eeft u de lidmaatschapsbijdrage over 2022 voor Dorpsbelang Wolfheze al overgemaakt?
Zo niet, pak dan - voordat u het vergeet - meteen even uw mobiel,
computer, laptop, tablet of bankoverschrijving en maak uw bijdrage
even over. De bijdrage bedraagt ook
dit jaar € 7,50 per huishouden.
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.

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.
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Groot succes Wolfheze Bruist

H

et was een mooie dag in
Wolfheze, die zevende mei.
Dertig ondernemende Wolfhezenaren presenteerden zich bij
hun huis, winkel of restaurant.
Half Wolfheze was uitgelopen om
stempels en stickers te verzamelen om een spaarkaart vol te krijgen, met als vooruitzicht een prijs
met Wolfhezer goodies.
De ondernemers hadden cadeautjes voor maar liefst 5 pakketten
verzameld. Wanneer er 20 van de
30 stempels op de kaart prijkten
kwam je in aanmerking voor een
van de pakketten.
Voor Yvette Smits was dit een reden om zo snel mogelijk bij alle
adressen langs te gaan, van de
Boschhoeve, tot de tennisvereniging, van de tuin van Pro Persona
tot de gezelligheid rondom het
dorpsplein en de smederij net buiten de bebouwde kom. Als eerste
bracht ze een compleet gevulde
kaart op het inleveradres bij de Heerlijkheid Wolfheze. Daarmee won ze
een eerste prijs. Maar ook als je niet
alles had gevonden maakte je kans.
Zo was een drietal nieuwe bewoners
van het Schild op speurtocht gegaan
en hadden toch ruim twee derde van
de ondernemers gevonden. Mevrouw
Lubbikhuizen mocht hiervoor een prijs
in ontvangst nemen. Verder namen
Lot Steinvoorte, Netty Zweers, en Deborah Rooth een prijs mee naar huis.

Ook ondernemers ontdekten elkaar.
Het begin van een ondernemersclub
is gemaakt. De eerste reacties zijn
heel enthousiast en de roep om herhaling is al vaak gehoord.
Wil je als ondernemer ook aansluiten
bij Wolfheze Bruist? Meld je bij een
van ondergetekenden. Op dit moment
is er een whatsappgroep en een facebookpagina “Ondernemend Wolfheze” waar ondernemers hun activiteiten en aanbiedingen kunnen delen.
Like deze pagina en we houden je op
de hoogte. We gaan binnenkort evalueren en plannen maken voor verdere
verbindende activiteiten in ons mooie
Wolfheze.

Niet alleen Wolfhezenaren maar ook
mensen uit Renkum, Doorwerth, Oosterbeek, Ede en Arnhem deden mee
en ontdekten zo hoeveel Wolfheze te
bieden heeft.
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Namens alle enthousiaste
ondernemers:
Marja van Tooren
m.vantooren@me.com en
Annemiek Nijeboer
info@heerlijkheidwolfheze.com
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Avondje uit in Wolfheze

O

p donderdag 21 april was de
aftrap voor “ontmoet lokaal talent” in de Heerlijkheid.
Troubadour Joost Drenthe trad op
met gitaar en zong eigengemaakte
liedjes.
Deze heeft hij in de afgelopen
50 jaar op zeer diverse plekken
gezongen en gaat het nu wat
rustiger aan doen.
Tenminste…als hij deze
hobby kan stoppen!
Zijn optreden begon met
een inleiding over de troubadour, rond de 14e eeuw
erg populair. Er was een
scala aan soorten: volks,
taalkundig, belerend en
meditatief. Joost ontwikkelde een mengeling van de genres. Je moest aandachtig luisteren om de clou van het liedje
te vatten maar we kwamen wat
los toen er stukjes meegezongen mochten worden.

Tussen de liederen door een anekdote
of raadsel.
Zeer onderhoudend voor de volle
zaal! Na de pauze bracht Joost een
ode aan Drs P. met het lied over Oost
Groningen (strokarton).
Ik realiseerde me toen dat Joost
zijn liedjes enigszins een zelfde
stijl hebben.
En wat ik leuk vond, was
dat hij de meeste liedjes
gemaakt had naar aanleiding van een eigen ervaring.
Zo had je op het einde een
aardig beeld van de artiest
voor je.
Een staande ovatie, een gevoelig
lied als toegift én de pet ging rond
voor een vrijwillige bijdrage.
Ik kijk nu al uit naar een volgend
geslaagd optreden!
Gea Slof
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Doe mee met het Running Dinner

W

e hebben er twee jaar op
moeten wachten! Maar nu
kan het weer. Op zaterdagavond 1 oktober 2022 houden we opnieuw het meest beweeglijke etentje
in ons dorp, het Running Dinner van
Wolfheze.
Nadat Carool, Ingrid, Max en René
het Running Dinner jarenlang met
succes hebben georganiseerd, hebben ze het stokje dit jaar overgedragen aan ons; Sandra, Helga en Rens.
Vele dorpsgenoten zetten tijdens deze
avond hun voordeur wagenwijd open
en heten je van harte welkom om aan
te schuiven voor een gerechtje en een
drankje.

Wat te doen?
• Stuur een mail naar
runningdinnerwolfheze@gmail.com.
• Verzend die mail vóór 18 september
(dan heeft het team tijd om de indeling in elkaar te sleutelen, en da’s
geen sinecure!)
• Vermeld je/jullie naam, adres en telefoonnummer(s)
• Geef je voorkeur op voor het bereiden van het voor-, hoofd- of nagerecht.
• Heb je een allergie of een dieet? Of
andere wensen? Geef het door.
Dus geef je op, kook mee, eet mee,
drink mee, praat mee en leer je
dorpsgenoten (nog beter) kennen!

Wat is het ook alweer?
Gedurende de avond eet je een driegangen maaltijd, waarvan je (al dan
niet met je partner) zelf één gang klaar
maakt en bij je thuis serveert. De andere twee gangen eet je op twee andere adressen. De samenstelling van
de groep is bij elke gang anders en
bestaat iedere keer uit 6 tot 8 personen. Uit ervaring weten we dat het
een verrassende avond met een hoop
gezelligheid oplevert.

Hopelijk tot aan tafel de 1e oktober!
We kijken uit naar je komst.

Zaterdag 1 oktober
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Midzomeravondwandeling

O

p 21 juni as organiseren
een aantal dorpsgenoten
in samenwerking met
Dorpsbelang Wolfheze een Midzomeravondwandeling.
De start is tussen 19.00 en 19.30
en we eindigen rond 21.00 uur op
een nader te bepalen locatie in
het dorp.
We beloven nu al dat het een zeer leuke en mooie wandeling wordt door de natuur rondom onze mooie dorp. Neem je wandelschoenen mee!
Verdere informatie volgt later!
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Oranje-oproep: Voorzitter gezocht!

T

ijdens de Koningsweek heeft
Servi Orbons, de huidige voorzitter, aangegeven na vijf jaar
voorzitterschap de hamer graag te
willen overdragen.
Het bestuur van de Oranjevereniging
Wolfheze kijkt terug op prachtige
Oranjefeesten maar is dus ook op
zoek naar vervanging en uitbreiding
van het bestuur.

met tapinstallatie, verlichting, stroomvoorzieningen, sta-tafels, enzovoort.
Een vereniging om trots op te zijn!

Vele Wolfhezenaren waren er natuurlijk bij. Tussen 13 april en 7 mei zijn er
vele activiteiten in en rond de feesttent van de Oranjevereniging geweest
en die zijn allemaal prima verlopen.
Heel veel kinderen, maar zeker ook
volwassenen, hebben genoten. De
sfeer was uitstekend, de belangstelling groot en het mooie weer heeft
daar zeker ook aan bijgedragen.

Bestuurslid/voorzitter van de Oranjevereniging zijn is een prachtige en
dankbare klus. Het is echter ook goed
als er van tijd tot tijd vernieuwing
komt, mensen met frisse en andere
ideeën.
Van veel activiteiten liggen draaiboeken en actielijsten klaar en de taken
binnen het bestuur zijn helder en
overzichtelijk en de lijntjes
kort. Daarbij bewaakt de
voorzitter de grote lijnen.
In het ‘seizoen’ - globaal
van september tot en met
april – komt het bestuur
maandelijks bijeen.

Zo’n 70 vrijwilligers hebben diverse en
ook vaak meerdere taken op zich genomen. Heel erg bedankt daarvoor.
Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.
Ook dank aan de vele sponsoren, particulieren onder de
noemer ‘Club van 50’,
maar ook adverteerders en leveranciers.

Ben jij enthousiast geworden naar
aanleiding van wat de Oranjevereniging allemaal in het dorp kan losmaken en wil jij graag een steentje daaraan bijdragen via het bestuur en heb
je hierover vragen of suggesties,
neem dan contact op met Servi
Orbons, 06-1143 0450. Of per e-mail
via info@oranjeverenigingwolfheze.nl

De Oranjevereniging staat er goed
voor. Er is een grote en trouwe club
vrijwilligers, er is groot draagvlak in
het dorp, en organisatorisch is de vereniging op orde. En wat te denken
over de logistiek? De Oranjevereniging beschikt over een container met
eigen materiaal, zoals een eigen bar
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Kunstroute 2022

O

p zaterdag 11 en zondag 12
juni (11.00-17.00 uur) vindt
voor de 22e keer de Kunstroute
in de gemeente Renkum plaats. Dit
jaar laten 78 kunstenaars hun werk
zien waarvan er 17 voor het eerst
deelnemen. Wolfheze is met vier locaties goed vertegenwoordigd.

De oﬃciële opening van de Kunstroute is op donderdag 9 juni in de concertzaal te Oosterbeek.
Zoals ieder jaar hebben er verschillende basisscholen deelgenomen aan
het Kinder-kunstproject. De prijsuitreiking daarvan is op woensdag 1 juni in
de concertzaal te Oosterbeek.
De kunstwerken welke genomineerd
zijn voor de prijzen, zijn ook te zien
tijdens de Kunstroute bij de overzichtstentoonstelling.

In de concertzaal te Oosterbeek is de
gebruikelijke overzichtstentoonstelling
waar elke deelnemer met één kunstwerk vertegenwoordigd is. Voor vele
bezoekers is dit het startpunt en hier
kan je een keuze maken welke kunstenaars je wil gaan bezoeken. Het is
immers niet haalbaar om in een
weekend alle kunstwerken te gaan
bezichtigen.

Net als vorig jaar is er weer een handzaam en compact boekje met alle
adressen van de exposities en de activiteiten rondom. Ook zijn er weer
flyers met een kunstwerk van een van
de deelnemers.

Veel kunstenaars exposeren in hun
eigen atelier maar er zijn ook een aantal gemeenschappelijke locaties. De
locaties zijn herkenbaar aan de blauwe wimpels van de Kunstroute.

Voor meer informatie kun je ook terecht op de website:
www.kunstroute-renkum.nl

11 en 12 juni
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Superwolf gesignaleerd op Wodanseck

D

onderdag 7 april was een bijzondere dag voor het jeugdelftal
van Wodanseck. Op die dag
kregen zij hoog bezoek uit Arnhem.
Er was een meet & greet georganiseerd met twee Vitesse spelers. Een
beetje spannend was het wel maar
gesteund door elkaar, stelden zij verdediger Tomas Hajek en middenvelder
Daan Huisman prangende vragen
over wat ze eten, hoeveel ze trainen
en hoeveel paar voetbalschoenen ze
hebben.

Bloedje fanatiek zijn de kinderen, ze
zijn goed op elkaar ingespeeld, maken veel plezier, winnen vaak en gaan
heel sportief met elkaar en de tegenstanders om.
Dit sportieve gedrag bleef niet onopgemerkt bij een groot voetbaltoernooi
afgelopen maart waar zij van de 26
teams de sportiviteitsprijs in ontvangst mochten nemen. Misschien
wel de meest waardevolle prijs om
ooit te winnen; een enorm compliment
aan onze kinderen en de prachtige
positieve begeleiding van de trainers!
50 jaar na de oprichting van
Wodanseck weer een eigen jeugdteam is een mooie mijlpaal. Dit team
van ‘Superwolven’ geeft volop energie
en enthousiasme bij de kinderen, de
ouders en de club.
Half april is een voetbal-clinic georganiseerd om de volgende generatie
warm te maken voor het spel. Met
maar liefst 11 aanmeldingen uit groep
2 en 3 is de grasmat betreden. Dus
krijgt de clinic een vervolg en wie
weet met wat hulp van ouders ontstaat er een team van Superwelpjes!

Ook zijn er foto’s gemaakt. Want deze
Vitesse spelers wilden maar al te
graag op de foto met dit team van
Wodanseck! Dit gemengde jeugd-onder-de-9 team is zo’n 3 jaar geleden
opgestart door twee enthousiaste vaders.
Trainer Jordi van Grönningen is erbij
vanaf het eerste uur. Zijn clubliefde zit
diep en ontstond al in zijn jeugd.
Geïnspireerd door hun eigen mooie
voetbal-herinneringen trainen Jordi en
Anthony Steinvoorte met veel
plezier en enthousiasme de 9 kinderen uit hun team.

Julia
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De Duizendjarige Den vertelde
Ook de korte samenvatting van de film
in de vorige Wolfskreet met de lijst van
de 20 middenstanders, die Wolfheze
toen rijk was vond men interessant en
heeft tot een aantal leuke discussies
over de middenstand in het dorp van
1968 geleid.
Dit is de 75ste keer dat De Duizendjarige Den hier aan het woord is en ons
vertelt wat hij allemaal heeft
meegemaakt én gehoord. De 75ste
Wolfskreet was echter vorig jaar juni.
Vier keer heeft de Den dus in de
afgelopen 20 jaar verstek laten gaan in
het kwartaalblad. Dit was omdat hij op
vakantie was of misschien wat te
weinig inspiratie had.
Dit jubileum moet natuurlijk wat
worden gevierd en de Den heeft
daarom aan de redactie gevraagd of
hij voor deze gelegenheid vier pagina’s
in de Wolfskreet in kleur kon krijgen.
Bepaalde afbeeldingen moet je
gewoon in kleur zien, als je die in
zwart-wit presenteert missen ze de
zeggingskracht en charme. De
redactie vond dat meteen een goed
idee.

Er zijn veel positieve reacties gekomen
op het optreden van Kees Klaver en
mij in de serie ‘Ons Dorp’ van Omroep
Gelderland op maandag 4 april jl.
waarin de film ‘Wolfheze in 1968’ werd
vertoond. Dank hiervoor! Het was een
hele klus en we waren zelf wat onzeker
over de kwaliteit van het uiteindelijke
product, maar veel mensen gaven aan
te hebben genoten en… daar ging het
ons om.
Voor degenen die hem hebben gemist
of nog eens willen zien: de uitzending
is nog in zijn geheel terug te zien op:
https://tinyurl.com/wolfheze1968

Aflevering 75: Historie van Wolfheze
in kleur
Van vier belangrijke onderwerpen uit
de wat verre historie van ons Wolfheze
is een afbeelding in kleur gekozen en
voorzien van een royale toelichting.
Daar kleurenfotografie in die tijd nog
niet bestond, zijn het drie schilderijen
en een aquarel geworden.
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1. De Wodanseiken en J.W. Bilders

Dit schilderij van Bilders is zonder twijfel een van de mooiste schilderijen die zijn
gemaakt van de Wodanseiken. Het werk (ca 1860-’65, olieverf op paneel, 54 x 74
cm) hangt in de vaste collectie van het heel bijzondere Teylers Museum in Haarlem.
schilders aan die later bekend zouden
worden als de schilders van de Haagse
School. De Veluwezoom was voor hen goed
bereikbaar, omdat Wolfheze in 1845 een
station had gekregen.
Onder leiding van Bilders trokken ze de
natuur in om die te schilderen. Vooral de
oude eiken die er groeiden, waren een
belangrijke inspiratiebron. Hun schilderijen
van deze 'Wodanseiken' zijn in diverse
musea in Nederland te zien.
Door de doopplechtigheid die Bilders voor
de nieuwaangekomen schilders organiseerde
bij de Wolfhezerbeek, waarbij de dopeling
moest zweren steeds met ernst die plaats te
betreden waar Wodan en Thor huisden,
hebben deze oude eiken de naam
Wodanseiken gekregen.

Het is aan de charismatische Johannes
Warnardus Bilders (1811-1890) te danken dat
Oosterbeek/ Wolfheze halverwege de 19e
eeuw de eerste kunstenaarskolonie van
Nederland is geworden. Het Nederlandse
Barbizon werd deze kunstenaarskolonie
genoemd, naar het Franse dorp waar in 1830
schilders voor het eerst in de natuur gingen
schilderen, in plaats van in hun atelier.
In een groot aantal landen kreeg deze
beweging navolging, in Nederland dus als
eerste in Oosterbeek, gevolgd door onder
meer Bergen, Laren en Domburg.
Oosterbeek lokte schilders door de mooie
ligging aan de rand van een stuwwal, wat het
landschap een on-Nederlandse aanblik
bood. De Oosterbeekse kolonie waarvan
Johannes Bilders de spil was, trok jonge
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2. Boerderij/Uitspanning Wolfhezen

In 1934 maakt de schilder Antoon Markus dit gedetailleerde schilderij van de
Boerderij/Uitspanning Wolfhezen van de familie Teunissen, die tot 1909 op de plek
van het huidige Fletcher-hotel Wolfheze heeft gestaan. Het werk behoort nu tot de
collectie van Museum Veluwezoom in Kasteel Doorwerth (olieverf op doek, 40 x
60,5 cm).
Antoon Markus (1870-1955 heeft dit
schilderij in opdracht van het personeel van
Hotel Wolfheze gemaakt voor het 25-jarig
huwelijksfeest van het directie-echtpaar
Ogterop-Lüsschen van 9 december 1934. In
een aan het schilderij toegevoegde royale
tekst, voorzien van alle handtekeningen, eren
zij het echtpaar en danken hen voor het
medeleven in voor hen soms moeilijke tijden.
Jarenlang is er echter getwijfeld aan de
natuurgetrouwheid van de afbeelding en
gedacht dat Markus maar royaal zijn fantasie
had gebruikt. Pas in 1924 komt het echtpaar
Markus namelijk naar Wolfheze in de woning
met atelier aan de Wolfhezerweg, maar toen
stond hier al 14 jaar het Hotel en niet meer
de boerderij. Alle ons bekende afbeeldingen
waren genomen vanuit het zuidoosten, vanaf

het bruggetje over de Wolfhezerbeek en
boden te weinig overeenkomsten.
Totdat... ik in begin van de jaren ‘90 op de
grote Ansichtkaartenbeurs in De Rijnhal in
Arnhem onderstaande kaart (poststempel
1901) kocht. Het personeel van Hotel
Wolfheze heeft Markus deze kaart gegeven
en… hiermee was het raadsel opgelost.
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3. Zendingsfeest Wolfhezen

In 1863 vervaardigt de kunstenaar August Allebé (1838-1927) deze komische
aquarel van het zendingsfeest in Wolfheze (520 x 440 mm, verblijfplaats onbekend).
Van de vier grote zendingsfeesten die er in
Wolfheze hebben plaatsgevonden (1863, ’64,
’72 en ‘79) is deze aquarel gemaakt van het
eerste feest in 1863 (6.000 bezoekers).
De afbeelding komt geheel overeen met een
onderdeel van het verhaal ‘Te Wolfhezen’ dat
de schrijver Jacob J. Cremer heeft gemaakt
over deze bijeenkomst in zijn verzamelbundel
‘De Lelie van ’s Gravenhage’.
De spot die Cremer drijft met dit soort
bijeenkomsten heeft Allebé in deze aquarel
goed tot uitdrukking gebracht. Allebé zal er
zelf niet bij zijn geweest en zich puur hebben
gebaseerd op het kritische verhaal van Jacob
Cremer.
Er zijn een fiks aantal schrijvers die in die tijd
heel kritisch hebben geschreven over deze
zendingsfeesten en van tekenaars zijn een
aantal pittige spotprenten bekend.

We zien hier bij Allebé een groepje vrouwen,
schuilend onder paraplus, hemels luisteren
naar een prediker met de collectebus voor
hem op de grond. De rest houdt zich lekker
op afstand en is met andere zaken bezig.
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4. De Duizendjarige Den

Hendrik Marius (‘Marius’) Berendsen (1902-1980), De Duizendjarige Den te
Wolfheze (olieverf op karton, 40 x 29,5 cm, particuliere collectie Wolfheze).
Deze vier kleurenpagina’s kunnen alleen
maar eindigen met een schilderij van de
boom die in 2003 zijn naam heeft gegeven
aan de historische reeks verhalen in de
Wolfskreet. Dit schilderij kocht ik vier jaar
geleden op de veiling van het Notarishuis
Arnhem. De imposante Duizendjarige Den in
de Wolfhezerbossen is héél vaak door
schilders en ook tekenaars vastgelegd.
De boom is uiteraard geen 1000 jaar oud,
maar stamt uit de eerste helft van de 17e
eeuw. Hij heeft deze naam gekregen van de
schilders of van de bezoekers van de ernaast
gelegen uitspanning. Met zijn stamomtrek
van 4,30 en hoogte van 23 meter maakte hij
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veel indruk, doch in de nacht van 27/28 mei
2006 begeeft zijn wortelgestel het en valt hij.

Nieuw sportveldje aan het Van Mesdagplein

I

Mocht daar t.z.t. aanleiding voor zijn,
dan is het volley-veld eenvoudig te
verplaatsen.

n 2022 vindt het WK volleybal voor
vrouwen plaats in Gelderland.
Ook Renkum heeft een aandeel in
alles wat er rondom het WK plaatsvindt.
In aanloop naar het WK organiseren
de gemeente Renkum en diverse
(sport)partners allerlei activiteiten die
van dit unieke en grote evenement
een mooi feest maken.
Om volleybal en beweging onder de
aandacht te brengen, krijgt elk van de
6 dorpen in de gemeente Renkum
nog vóór de zomer van 2022 een
nieuw sportveldje: een netsportcourt.
Op dat veld van 5 bij 12 meter staat
een in hoogte verstelbaar net.
Zo kunnen inwoners van alle leeftijden
daar hun favoriete sport beoefenen:
volleybal natuurlijk, maar ook tennis,
badminton, voetvolley en nog veel
meer.
In Wolfheze is dit veld gerealiseerd op
het Van Mesdagplein. De werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgerond in
de week van 2 mei. Precies gelijktijdig
met het Bouwdorp, dus de kinderen
hebben al verschillende partijtjes kunnen spelen. Op dit plein zijn nu ook al
verschillende spel- en sportmogelijkheden en dit volley-veld is hier een
mooie aanvulling op. Het plein kan
deze nieuwe impuls goed gebruiken.
De positie van het veld op het plein is
in overleg met andere gebruikers,
zoals de Oranjevereniging en de
Schaatscommissie, bepaald.
Bij de realisatie van de spoorweg-ondertunneling staat herinrichting van
het Van Mesdagplein ook op de
agenda.
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Obstacle run
Dinsdag 19 april vond in gebouw De
Brug van Pro Persona de 1e editie
plaats van de Obstacle run voor cliënten en kinderen uit Wolfheze.
Een mooi initiatief genomen door
Team Beweging Dagbesteding Wolfheze. Met het ontstaan van dit idee,
is afstemming gezocht met de
Beatrixschool over de planning ervan.
Als in de Brug toch een heel parcours
wordt opgebouwd, dan graag zo dat
er zoveel mogelijk van genoten kan
worden! In overleg is een studiedag
van school gekozen omdat de kinderen dan toch vrij zijn.
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Dit gezamenlijk optrekken en elkaar
actief opzoeken past in de beweging
die dit team van Pro Persona maakt.
En dit geeft volop ideeën en mogelijkheden!
Het eerste uur in de gymzaal was bestemd voor cliënten, het uur daarna
voor de kinderen. Het werd een gezellige en sportieve middag. Maar liefst
26 deelnemers hebben heel veel uitdagende hindernissen overwonnen en
daar mag iedereen trots op zijn.
Na afloop werden alle deelnemers beloond met een mooie medaille. Enkele
fanatiekelingen vroegen al wanneer de
volgende editie plaats gaat vinden.

Dit smaakt naar meer, dus wordt vervolgd!
Vernon, Team Beweging Dagbesteding Wolfheze & Julia
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NL Doet rond de gymzaal en de Pr. Beatrixschool

O

Om de biodiversiteit van de omgeving
van school en de gymzaal te stimuleren is er volop aangeplant met bloeiende planten. Nog meer bijen en vlinders zullen zich snel thuis voelen in
ons mooie Wolfheze.
Met een speciale dank aan Antoine
van de Tuinderij van Pro Persona welke voor een zachte prijsje planten
heeft geleverd.

p vrijdag 11 maart was het NL
Doet; de grootste landelijke
vrijwilligersactie van het jaar,
georganiseerd door het Oranjefonds.
Op de Prinses Beatrixschool in Wolfheze zijn, onder een stralende zon, de
mouwen flink opgestroopt. Kinderen
en ouders hebben geveegd, geharkt,
gegraven, aangeplant en geverfd.

De Prinses Beatrixschool kon ook rekenen op hulp vanuit de politiek.
In zeer gemoedelijke sfeer kreeg de
verkiezingscampagne voor de Gemeenteraad een vervolg tijdens het
klussen.
Veel dank aan allen voor de enthousiaste hulp voor deze dag!
Julia Donkers
Het schoolplein heeft dankzij alle hulp
en inzet flink wat speelmogelijkheden
erbij gekregen. Plekken waar, naast
het spel, ook het bewegend leren
wordt gestimuleerd met spellen die op
het schoolplein zijn geverfd. Ook kan
er bijna met de hele klas tegelijk worden gesprongen met de nieuwe
springtouwen XXL, een ronde maken
op de Superhinkelbaan of samen lekker trommelen op het buiten-drumstel
gemaakt van oude pannen en deksels.
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Bouwdorp groot succes!

D

Er kwamen verdiepingen op de hutten, een zoldertrap en meubilair is in
elkaar getimmerd. Elke bouwdag is
afgesloten met een gezellig kampvuur
waarin een worstje gebraden kon
worden of marshmallows werden geroosterd.
Na zes bouwdagen staat er een klein
dorpje met tiny houses en was het
aan de jury om te beoordelen welk
groepje een prijs wint. Dat was best
een pittige opgave! Het ‘origineelste
huis’ werd gebouwd door Jonas,
Quentin en Thomas. De meidengroep
met Eva, Anne, Eline, Léa, Isa, Lieke,
Joy en Vere pakten de prijs voor het
‘best gebouwde huis’. Bouwvakkers
Aylin, Nout, Coen, Romeo, Felix, Willem en Lot bouwen het ‘allermooiste
huis’ van het Bouwdorp. Een dikke
proficiat voor de prijzenpakkers!
Voor alle 35 deelnemende kinderen
was er een mooie medaille.

onderdagavond 5 mei vond onder grote belangstelling de finale plaats van het Bouwdorp in
Wolfheze. Het slotstuk van een prachtig 100 jarig-jubileumfeest van de
Oranjevereniging Wolfheze. Na twee
jaar Corona uitstel kon dit evenement
weer doorgaan.
Het Bouwdorp is op vrijdag 29 april
gestart. Met slechts vier palen in de
grond als basis zijn de kinderen vanaf
groep 4 uit Wolfheze aan de slag gegaan met het bouwen van hun hut.
Door de jaren heen is er volop hout
ingezameld in het dorp wat nu hergebruikt is en met dank aan subsidie
vanuit Jantje Beton is o.a. gereedschap gekocht.
De eerste dag misschien nog wat onwennig met de hamer in de hand,
groeiden de kinderen in hun vaardigheid. En met hen, groeiden de huizen
mee!
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Dat besluit werd onder luid gejuich
aangehoord!

Deze prachtige week kent eigenlijk
alleen maar winnaars: volop klus- en
speelplezier voor de kinderen, veel
animo en enthousiasme bij de begeleidende vrijwilligers en uiteraard
knettertrotse ouders!
Wolfheze kijkt terug op een zeer succesvolle editie van het Bouwdorp.
Om weer in de pas te lopen met de
oorspronkelijke planning en frequentie
van éénmaal per 5 jaar, vindt de volgende editie al over 3 jaar plaats.

D

Grote dank aan de Oranjevereniging
voor dit evenement en alle vrijwilligers
die dit mogelijk hebben gemaakt!
In het bijzonder een speciale dank
voor de vuurmeester Frans Kappen en
een enorm grote dank aan Jan van
Oord voor de onvergetelijke week,
namens alle ouders!

e volgende editie van de Wolfskreet verschijnt 2 weken eerder dan
gebruikelijk en wel eind augustus!. Dit i.v.m. de Airborne activiteiten in
september.

Wil jij voor deze editie kopij inleveren, doe dit dan uiterlijk vrijdag 29 juli.
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Job Becker
Heelsumseweg 11
6874 BA Wolfheze
06-108 323 61
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Een goede buur……………………

W

olfheze, een klein dorp, waar
iedereen elkaar kent, toch?
Nou nee, dat was misschien
aan het eind van de vorige eeuw nog
zo, maar kijk eens om je heen: je buren ken je waarschijnlijk nog wel,
maar weet je wie er verder nog in je
eigen straat, laan of weg wonen?
Grote kans dat dat niet meer zo is.
Ook ik kende lang niet iedereen in de
Lindeboomlaan, maar ik wist wel dat
er een aantal alleenstaande ouderen
woonden. Een paar jaar geleden heb
ik het idee opgevat om eens een
kaartje bij die mensen in de bus te
gooien met de vraag of ze het leuk
zouden vinden om eens in de maand
gezellig bij ons thuis aan te schuiven
voor een gezamenlijke maaltijd.
En wat denk je? Iedereen was razend
enthousiast omdat het gewoon heel
gezellig is om met elkaar te eten.
Sindsdien plannen wij één woensdag
in de maand om met een vijftal oudere
dames (heren zijn natuurlijk ook van
harte welkom) gezellig samen te eten.
Helemaal geen “Haute Cuisine” maar
gewoon een gezellig samenzijn met
een soepje of ander voorgerecht, een
lekkere stoofpot en een toetje.
Wijntje erbij en een plezier dat we
hebben! Zij niet alleen, maar wij net zo
goed. Je hoort van alles over het
Wolfheze van ver voor onze tijd en de
avond is om voordat je het weet.

Dus als je het leuk vindt om te koken,
mensen te ontvangen, nieuwe mensen te leren kennen en je hebt de tijd
en ruimte, denk er eens over na.
Ik weet inmiddels uit ervaring wat
voor groot plezier je met een relatief
klein gebaar verschaft aan een paar
dorpsgenoten (en aan jezelf).
En ook als je niet zo’n held bent in de
keuken: een lekkere broodjeslunch
kan ook prima; het gaat uiteindelijk
om de gezelligheid van het samenzijn
Denk er eens over na: ik garandeer je
dat je er geen spijt van zult krijgen.
Marja van Tooren
Lindeboomlaan 53

Met deze ervaring in het achterhoofd
dacht ik: Wat zou het toch leuk zijn als
dit in meer straten van ons dorp zou
gebeuren, want met elkaar eten is
toch veel gezelliger dan in je eentje.
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Toekomst van Pro Persona terrein

N

aar aanleiding van het rumoer
over woningbouw op het terrein
van Pro Persona, zocht ik contact met Diane de Kruijf. Zij is verantwoordelijk voor de herontwikkeling
van het Pro Persona vastgoed in
Wolfheze én Nijmegen.
We praten over hoe zij bezig is om
vanuit de huidige situatie een optimale benutting van gebouwen, terrein en
omgeving te realiseren.
Gebruik van gebouwen en terrein veranderen met de ontwikkelingen in de
psychiatrische zorginstellingen. Zo
werd begonnen met zeer geïsoleerde
behandelplekken; de cliënt zo ver
mogelijk weggestopt van de maatschappij. Daar kwam men van terug
en ontstond er dagbesteding,
(semi)zelfstandige woningen en minder klinische plekken. De cliënt moest
onder begeleiding weer onder de
mensen komen. Dat is gelukkig nog
steeds zo en in nog opener vorm.
Inbedding van andere organisaties
op het terrein zorgde voor een volgende aanpassing van de behandelomgeving.

Hoe fijn zou het zijn om wat noodzakelijke diensten dichter bij de deur te
hebben.
Door deze bundeling op een gedeelte
van het terrein wordt het mogelijk een
gedeelte aan de gemeente Renkum
beschikbaar te stellen; mogelijk voor
woningbouw.
Het lijkt dat de instelling op het gebied van gebouw en terreinbeheer,
voorheen vooral gehandeld heeft voor
korte termijnoplossingen. Nu denkt
men verder vooruit en wordt er een
basis gecreëerd waarmee dat kan.
Diane laat weten dat de organisatie
werkt aan het ’participatieplan’. Daarbij worden geïnteresseerden uitgenodigd voor een rondleiding met informatie over de ambities van Pro Persona en kan men aangeven over welke thema’s men wil meedenken.
De concrete data zullen via verschillende kanalen onder de aandacht
worden gebracht.
Gea Slof

Op dit moment is er behoefte aan
bundeling op een gedeelte van het
terrein. Daarnaast wil men de al
aanwezige voorzieningen (denk aan
gezondheidscentrum, fitness, winkel
etc) ook beschikbaar maken voor de
dorpsbewoners. Wolfheze vergrijst
en het is steeds moeilijker om er op
oudere leeftijd te blijven wonen.
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Openluchttheater de Klaproos 2022

N

a twee jaar corona-stilte in ons
prachtige openluchttheater
De Klaproos staan er weer gratis
voorstellingen op het programma.
Dit jaar zijn er 3 voorstellingen gepland. Alle informatie over de optredens staat beschreven in de flyer die
u inmiddels in de brievenbus heeft
ontvangen.
We hopen weer op een enorme opkomst van cliënten, medewerkers,
dorpsbewoners en passanten!

De Vrienden van de Klaproos
Opnieuw staat er een seizoen voor de
deur met gratis voorstellingen in ons
prachtige openluchttheater de
Klaproos. Een theater, waar we als
Wolfhezenaren trots op mogen zijn en
waarvan we hopen dat het nog tot in
lengte van jaren zal blijven voortbestaan. Daarom nodigen we u ook dit
jaar weer uit om toch vooral Vriend te
worden van de Klaproos. Want juist
de Vrienden maken het mogelijk om
eens een wat duurdere voorstelling
naar Wolfheze te halen, om bij te
springen als de budgetten niet toereikend blijken te zijn, om de omgeving
van de Klaproos een beetje aan te
kleden. Wordt voor € 7,50 per jaar ook
Vriend van de Klaproos door uw bijdrage over te maken op bankrekening
IBAN NL05 RABO 011.78.07.338 t.n.v.
stichting Vrienden van de Klaproos,
o.v.v. uw naam en adres.
Vraag als Vriend bij elke voorstelling
die u bijwoont om een gratis kussentje want: bij de Klaproos zit je goed!

Zondag 12 juni: Kaliber
Zondag 10 juli: Roger Happel Band |
Jan Kanis | Dennis Kroon | Yentl
Zondag 14 augustus: Herma & Belinda en popkoor S(w)ing your heart
out met live band
*Alle voorstellingen starten om 14.30
uur en duren tot ongeveer 16.15 uur.
U vindt de Klaproos op het Pro Persona terrein in Wolfheze.

Stichting Vrienden van de Klaproos
p/a Johannahoeveweg 6
6874 CD Wolfheze
t: (026) 48 21 999
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Inloophuis

Elke donderdagmorgen staan de deuren van de Vredebergkerk open voor
een kopje koﬃe/thee, een praatje of
een luisterend oor. Het Inloophuis of
Kerkcafé is een plaats van ontmoeting
en heeft de bedoeling een open huis
te zijn voor de samenleving.
Iedereen is welkom van10.00–12.00u.
Van Toulon van der Koogweg 3,
Oosterbeek.
Contactpersoon: Greet Meijer,
026-4451910

Elke derde dinsdag van de
maand een lunch

Na corona zijn de lunchbijeenkomsten
op elke derde dinsdag van de maand
weer gestart. Meestal begint de lunch
rond12:00u. maar soms is er een
voorprogramma met iemand die iets
vertelt over een boeiend thema.
Zo vertelde de laatste keer Hans van
de Ros over het Byzantijns Paasfeest
in Griekenland.
U kunt zich tot zondagavond voorafgaand aan een lunch aanmelden bij
Rike van den Berg, 026 3341387 of
per mail vandenberghl@tele2.nl.
Vervoer kan zo nodig geregeld worden. Kijk op onze website voor de actuele gegevens.

Zomervakantieweek

Paasgroet

Met Pasen kregen bewoners
van “de kerkadressen in
Wolfheze” een
Paasgroet met
een afbeelding
geschilderd door
Marja van ’t Wel.
De tekst “Mensen verheugen
zich in het licht
van Pasen” vertelde over het schilderij.

Voor het derde jaar wordt samen met
de Dorpskerk in Schaarsbergen in de
eerste week van de zomervakantie
een vakantieweek georganiseerd voor
kinderen in de basisschoolleeftijd en
tieners. Voor de verschillende leeftijdsgroepen zijn er aparte programma’s en tijden.
Het thema is dit jaar “De wereld is
mooier met jou!”
Op onze website staat een filmpje
over de zomerweek van vorig jaar.
Ook vindt u daar contactgegevens
voor meer informatie en een opgaveformulier, zie https://www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl/jeugd/
Ook als u geen kinderen hebt maar
wel wilt mee werken, bent u van harte
welkom.

Tenslotte

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.
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Ellen Ninaber, mét lintje

Z

e stond al lang op ons
interview-lijstje als gewaardeerd
dorpsgenoot en het Oranje-lintje
verdienen was dé aanleiding om haar
te bezoeken voor een gesprek.
Net bijgekomen van alle aandacht en
verrassingen ontvangt ze mij bij haar
thuis, aan de keukentafel. “Een tafel
waar heel vele gesprekken gevoerd
zijn”, begint Ellen. “In het leven is er
zoveel interessants om je voor in te
zetten! Zodoende komt er altijd wel
iets op mijn pad waar ik denk iets aan
bij te kunnen dragen en ervoor in de
actie ga”.
Allereerst voor een schonere scheepvaart en bescherming van het zeemilieu, erna jurist bij de Vogelbescherming, mediator en later voor vluchtelingen, minima, projecten in het dorp
(Sterk Wolfheze, Slow Sports, vrijwilligers vacaturebank) en buurtbemiddeling.

Om de mensen naar het taalcafé te
krijgen is vooral een persoonlijke benadering nodig; een goede samenwerking tussen actieve inwoners, gemeente en instanties is essentieel om
nieuwkomers te helpen integreren.
Ellen vertrouwt erop dat ook dit taalcafé een succes wordt!
“En hoe ontstaan jouw initiatieven eigenlijk?” vraag ik haar. Soms een eigen wens, zoals bijvoorbeeld “Slow
Sports” opgestart door een gevoel
dat mijn lichaam meer aandacht nodig
had. Maar meestal is het iets wat op
een bepaald moment opgepakt moet
worden en dan neem ik regelmatig het
voortouw. Maar dat slaagt natuurlijk
alleen als er anderen zijn die met je
meedoen.
Onze “samenleving” ontrafelt en we
kunnen de eenzaamheid die daar een
gevolg van is alleen doorbreken als
we allen iets doen voor een ander,
voor ons dorp.
“En heb je een project wat je als je
levenswerk beschouwt?” Nee, dat
heb ik niet, dat is zo relatief. Wel ben
ik dankbaar dat ik op veel vlakken
mijn steentje heb kunnen bijdragen.

In 2015 had Wolfheze een aantal
vluchtelingen gehuisvest die Ellen
spontaan heeft meegenomen naar de
Sinterklaasoptocht. Daaruit ontstond
meer contact met het dorp en is het
taalcafé in de Heerlijkheid ontstaan;
een warme ontmoetingsplek om de
spreekvaardigheid te oefenen én aandacht voor de alledaagse dingen hier.
De intensieve betrokkenheid van zoveel inwoners uit Wolfheze gaf statushouders een fijne basis om zich na
een jaar beter te kunnen redden in
hun nieuwe woonplaats.
Nu zet Ellen een taalcafé op in Oosterbeek voor statushouders en vluchtelingen.
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Ellen heeft genoten van het bezoek
van de burgemeester met zanger aan
huis, de oﬃciële uitreiking van het lintje in het gemeentehuis en de enorme
verrassing erna in de Oranje tent.
“Niet te geloven dat mensen om je
heen zoiets groots en liefdevols kunnen organiseren zonder dat je het
door hebt.” Een dag die vrij gehouden
was als huis-klussen-dag met dochter
en schoonzoon is voor haar iets onvergetelijks geworden.

Nu ben ik bezig met het maken van
een tentoonstelling over 15 jaar
buurtbemiddeling (juli in Oosterbeek)
en dat is ook weer iets moois.
“Geen levenswerk dan wellicht dan
een levenswijsheid?” vraag ik haar als
laatste. Ja dat heb ik wel: mijn grootste vijand is onverschilligheid. Dat
brengt ons tot niets! Het is goed om in
gesprek te gaan met elkaar en de verschillende standpunten tegen elkaar
af te wegen om zo een mening te
vormen over iets. Daar kan ik me helemaal in vinden.

Gea Slof

Chapeau! voor de aanvragers van een
lintje voor Ellen! Alle goeds wat zij
heeft gedaan en doet voor de samenleving krijgt op deze manier de gepaste aandacht.
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Krekels

W

ie vaak in de zomermaanden
naar mediterrane streken
reist zal de geluiden herkennen: het getsjirp van talrijke zuidelijke
veldkrekels of zangcicaden. In Nederland kennen we drie soorten krekels,
te weten de boskrekel, de huiskrekel
en de veldkrekel.

Soms kun je ze zelfs op een zwoele
avond nog in het late uur horen tsjirpen.

De huiskrekel is in Nederland een
zeldzame soort en komt voornamelijk
voor op warmere plekken (rond verwarmingselementen) in woningen of
bedrijven. Ze worden in Nederland
vaak bestreden; vooral in bakkerijen
en restaurants zijn ze vaak ongewenst. Huiskrekels zijn alleseters.

De veldkrekel is onze grootste krekel
en eveneens warmte minnend. Ze
houden van structuurrijke hei; schrale
graslanden met een zandige bodem.
Rond graspolletjes maken ze een holletje met een verticaal gemaakt gangetje onder de grond. Vanuit de ingang tsjirpen ze vaak en communiceren zo met elkaar. Bij onraad duiken
ze snel hun holletjes weer in. De
vrouwtjes kunnen veel eieren produceren waardoor bij gunstige omstandigheden een populatie snel kan
groeien. Qua voedselvoorkeur zijn ze
niet kieskeurig.

De boskrekel kunnen we rond Wolfheze aantreﬀen in open loofbossen met
een zandig bodemprofiel. Ze houden
zich graag op of rond het bladstrooisel. Deze krekels hebben een zwartige
kleur en zijn kortvleugelig. Het zijn
zonaanbidders. Tjirpen doen ze als de
temperatuur goed opgewarmd is.
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Veldkrekels vormen ook een belangrijke voedselbron voor andere dieren
zoals grotere spinnen, muizen en vogels zoals grauwe klauwier, klapekster
en roodborsttapuit.

Opmerkelijk nieuws uit Planken Wambuis is de terugkeer van de veldkrekel!
Enkele decennia geleden verdween
de laatste populatie uit het heidegebied de Kelderbergen (tussen Nieuw
Reemst en Mossel). Deze krekel is
vanuit de centrale Veluwe aan een
opmars begonnen. De populatie in het
Deelerwoud is aanzienlijk gegroeid en
heeft zich in het Planken Wambuis
ook rond Oud Reemst gevestigd. De
soort is thans van de rode lijst van
sprinkhanen en krekels verdwenen.

Het is dus niet meer strikt noodzakelijk om het vliegtuig te pakken om te
genieten van warme zwoele avonden
met een akoestiek van mediterrane
klanken. Onze natuur heeft daarvoor
de ingrediënten in huis.
Veel wandelplezier in de terreinen van
Natuurmonumenten en mijmer lekker
mee met al die gemoedsrust gevende
krekelgeluiden.

Natuurmonumenten heeft de laatste
jaren veel gebruik gemaakt van schapenbegrazing in Planken Wambuis en
Wolfheze. Grasstructuur wordt daardoor bevorderd. Dat zorgt voor gunstige vestigingsomstandigheden voor
deze soort.

Roel van Ekeris
Boswachter Natuurmonumenten Zuid
Veluwe & IJsselvallei.
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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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