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Beste Wolfhezenaren,

D

e vlaggen hangen weer, ik
zie oude legervoertuigen op
de weg en een groep Engelsen met een gids bij de Reijerscamp.
De herdenkingsweken naderen en
het Airborne comité Wolfheze is er
klaar voor. Na twee jaar stilte is er
een mooi programma voor ons
dorp gemaakt met als klapper “de
Xperience” in de Oranjetent!
Een mooie gelegenheid dorpsgenoten te ontmoeten.
Iets wat overigens ook kan bij het
Running Dinner, het dag-zomerfeest van Pro Persona of de excursie op de Johannahoeve…
Verder in deze editie nemen we
afscheid van de laatste grote winkel, hebben we er een ere-burger
bij (die ook al vele jaren kopij voor
dit blad verzorgt) en we blikken
terug op enkele activiteiten van
voor de vakantie.
De hulp aan de Oekraïense vluchtelingen is goed op gang en de
komst van statushouders is in
voorbereiding.
U vindt geen oproep meer voor
onze vacatures daar Marjan Onvlee en Janet Esselaar interesse
voor de vacatures in onze redactie
hebben getoond. Zij zullen zich in
het volgende nummer aan u voorstellen. En Peter kan eindelijk met
een gerust hart zijn werkzaamheden voor de Wolfskreet overdragen.
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 september 2022
Oplage

660 stuks

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)
Druk
Huisdrukkerij Pro Persona (zinvolle dagbesteding voor cliënten)
Volgend nummer
Verschijnt rond 10 december 2022
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 11 nov 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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Dorpsdelegatie spreekt met Pro
Persona over andere
invulling terrein

B

egin april ontstond rumoer in het
dorp vanwege een uitgelekte
interne bijeenkomst van Pro
Persona, waar een grote herstructurering en invulling van het terrein op de
agenda stond.

Het huidige vastgoed is gedateerd en
derhalve is er een analyse gemaakt
van de kwaliteit en status van de gebouwen. Gekeken is vanuit strategisch oogpunt van Pro Persona en
daarbij is rekening gehouden met wat
past binnen de visie van de organisatie.

Mede naar aanleiding daarvan heeft
een delegatie uit het dorp, bestaande
uit Annemieke Nijeboer van Gemeentebelangen, Frans Kappen commissielid van de VVD, de bestuursleden
van Dorpsbelang Wolfheze Hella van
den End en Liesbeth Morcus en Erik
van Huizen van communicatie van de
Gemeente Renkum, overleg gevoerd
met vastgoedmanager Diana de Kruijf
en communicatieadviseur Inge
Noordwijk van Pro Persona.

Drie peilers
De volgende drie peilers spelen een
hoofdrol en dat is het streven naar:
• Levensloop bestendigheid
• Toekomstbestendigheid
• Balans zorgvragers/zorgdragers
Deze peilers gelden zowel voor Pro
Persona, als het dorp.

Bij het overleg stond niet de uitgelekte
schets zelf op de agenda. Wel lag het
accent op de mogelijke kaders voor
de ontwikkeling van het terrein van
Pro Persona en de participatie van
betrokkenen en inwoners van het
dorp. Wat dat laatste betreft organiseerde Pro Persona op 12 en 13 juli
een wandeling over het terrein, met
als doel in gesprek te gaan met inwoners van Wolfheze.

De conclusie is dat 80% van de huidige bebouwing van Pro Persona niet
geschikt is om te vervangen of een
herbestemming te geven, met uitzondering van de monumenten. De huidige bebouwing voldoet namelijk niet
meer aan de eisen van deze tijd. In de
nieuwe plannen heeft Pro Persona
circa 40% van het terrein in gebruik in
het noordwestelijke deel van het huidig gebied.

Door de impact van de ambities stipte
Diana de Kruijf toch globaal de inhoud
van de schets aan.

Pro Persona heeft als doelstelling om
samen met een afvaardiging van het
dorp in gesprek te gaan met de Gemeente. Het gaat dan over wat past
bij het dorp en welke voorzieningen
op prijs worden gesteld.

Pro Persona is gevestigd op een
prachtig terrein waarbij natuur, rust en
ruimte de belangrijkste kenmerken
zijn.
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Het te lopen tijdspad en fasering valt
uiteen in twee delen:

Ook is het te overwegen dat de Gemeente het dorp helpt en ondersteunt bij communicatie en participatie.

• Het proces van Gemeente
• Input ophalen voor participatie

De volgende afspraken zijn gemaakt:

Pro Persona verwacht medio 2023
overeenstemming met de gemeente
Renkum te hebben bereikt en zal
aansluitend de ontwikkeling starten.

• Voor de zomer worden enkele
momenten gepland door Pro Persona voor een wandeling
• Pro Persona zal deur aan deur een
flyer verspreiden
• Pro Persona maakt/heeft een speciaal mailadres voor communicatie
over dit onderwerp:
wolfheze.bouw@propersona.nl
• Aan het einde van de rondgang zal
worden bepaald op welke thema’s
er inspraak kan zijn, welke vragen
er beantwoord moeten worden en
met welke bewoners het participatietraject wordt ingegaan.

Tijdspad en fasering

Het is de intentie van Pro Persona
om snel door te pakken. Tijdens de
wandelingen werd input opgehaald
om de onderwerpen van participatie
te bepalen.
Wellicht dat in een later stadium een
gesprek gepland wordt met een stedenbouwkundige en landschaparchitect en betrokken bewoners.

Gemeente huisvest 60 statushouders bij Pro Persona

D

e gemeente Renkum gaat tijdelijk ongeveer 60 statushouders huisvesten in Wolfheze.
Deze mensen komen in leegstaande
woningen op het terrein van Pro Persona. De verwachting is dat de statushouders dit najaar hun intrek nemen. Dat heeft de gemeente Renkum bekend gemaakt in een brief die
is verspreid in de omgeving van het
terrein.
In de brief schrijft de gemeente dat
het in heel Nederland moeilijk is om
opvang en huisvesting te vinden
voor vluchtelingen, asielzoekers en
statushouders. Dat komt door de
grote toestroom van vluchtelingen
en asielzoekers, langer durende

asielprocedures en een tekort aan
opvanglocaties.
Dat tekort komt ook doordat nu ongeveer één op de drie opvangplekken bewoond wordt door statushouders. Dat zijn mensen die een verblijfsvergunning hebben en in aanmerking komen voor een eigen
(huur)woning. Door de krapte op de
woningmarkt en een tekort aan sociale huurwoningen loopt de huisvesting echter achter.
De gemeente vindt dat zij deze mensen moet helpen waar het kan.
Daarom worden op dit moment al
100 vluchtelingen en asielzoekers
opgevangen in Oosterbeek. Ook
worden Oekraïners opgevangen in
Renkum in de Don Boscoschool en
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De tijdelijke huisvesting van de 60 statushouders is voor de gemeente een
nieuwe bijdrage die zij wil leveren.
Alle gemeenten in Nederland hebben
de opdracht huisvesting te verzorgen
voor een vast aantal statushouders.
Onlangs is daar vanuit het Rijk de opdracht bijgekomen extra statushouders te huisvesten. Renkum voldoet
hier aan door de huisvesting van de
60 statushouders in Wolfheze. De extra statushouders die worden opgevangen blijven verbonden aan de gemeente. Het is dan ook de bedoeling
dat deze mensen, zodra dat kan,
doorstromen naar reguliere huisvesting. De tijdelijke huisvesting duurt tot
uiterlijk 31 december 2024 en is bedoeld om de vastgelopen asielketen
in beweging te krijgen.
De statushouders gaan wonen in een
groep van vijftien huizen op het zuidelijke deel van Pro Persona. Woningcorporatie Vivare en Pro Persona maken gezamenlijk afspraken om dit te
organiseren. Zo moeten de huizen die
al langer leegstaan wat opgeknapt
worden om mensen te kunnen huisvesten. De gemeente bereidt een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan voor omdat de woningen
op dit moment niet zelfstandig bewoond mogen worden.
Bron: gemeente Renkum
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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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Festival BinnensteBuiten
Iedereen is welkom op zaterdag 1 oktober.

V

Vrijwilligers gezocht: BinnensteBuiten!

Wanneer: 1 oktober
Hoe laat: 12.00 – 16.00
Voor wie: Cliënten, familieleden,
medewerkers en Wolfhezenaren
Waar: Pro Persona park in Wolfheze
Waarom: Gezelligheid & Verbinding

Lijkt het je leuk om die dag te helpen
(of een deel van de dag)? Neem dan
contact op met Miranda van de Pol
(m.van.de.pol@propersona.nl |
06-50037459).

oor alle cliënten, familieleden,
medewerkers en Wolfhezenaren
organiseert Pro Persona op zaterdag 1 oktober een gezellig feest.
Een feest dat in het teken staat van
verbinding! Verwacht gezelligheid, een
braderie, lekker eten, workshops, muziek, theater, luchtkussens en meer.
Toegang is gratis en voor iedereen
staat er een welkomstdrankje klaar!

De organisatie van het festival BinnensteBuiten is momenteel in volle
gang. Wil jij helpen om van dit feest
een succes te maken? We zijn nog op
zoek naar vrijwilligers die het feest in
goede banen willen leiden. Denk aan
taken zoals verkeersregelaar, op- en
afbouw en publieksbegeleider.

Hopelijk tot dan!
Bij zeer slecht weer of een stijgend
aantal coronabesmettingen kan het
feest niet doorgaan. Wanneer dit het
geval is zullen we dit tijdig laten weten
via diverse kanalen.
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‘Het codewoord is samen’

F

rans van Daal is sinds 21 juni
ereburger van gemeente Renkum. Hij kreeg deze onderscheiding vanwege zijn grote inzet als vrijwilliger in Wolfheze.
Frans nam 21 juni feestelijk afscheid
van zijn rol als bestuurslid voor
Dorpsbelang Wolfheze. Nadat hij met
verschillende belangstellenden een
midzomeravondwandeling had gemaakt, werd hij door burgemeester
Agnes Schaap verrast met de onderscheiding op het terras van restaurant
De Tijd.
Je bent meer dan 12 jaar bestuurslid geweest van Dorpsbelang.
Waarom stop je?
“In de reglementen staat dat je maximaal 9 jaar bestuurslid mag zijn, dus
daar ben ik al overheen gegaan. Maar
het is ook goed om even afstand te
nemen, dat anderen het stokje overnemen. Ik heb ook wel zin om het rustiger aan te doen.”
Op welke zaken
kijk je met veel
plezier terug?
“Ik ben nauw betrokken geweest
bij het verbeteren
van het fietspad
over de Reijerscamp. Toen
we in Wolfheze
kwamen wonen,
was dat een
rommeltje. Veel
mensen stoorden
zich eraan. Nu ligt
het er heel mooi
bij.
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Verder ben ik veel bezig geweest met
de herinrichting van de Wolfhezerweg.
Ook mooi dat dat nu klaar is. Wat ook
erg leuk is om elk jaar de kerstboom
te verzorgen. We doen dat met een
hele leuke groep mensen. Dat zijn
dingen die ik heus blijf doen. Het theaterstuk Blik Terug in 2019, over het
bombardement op Wolfheze, was ook
een hoogtepunt. We maakten dit samen met allemaal inwoners. Schitterend dat toen bleek hoeveel talent er
in dit dorp woont.”
Frans is even stil en vult dan aan:
“Er zijn ook dieptepunten, maar de
grootste vond ik het overlijden van
onze dorpsgenoot in juli vorig jaar bij
de spoorwegovergang. Dat heeft me
persoonlijk erg geraakt. We zijn natuurlijk al zo lang bezig met een veilige spoorpassage. Nu gebeurde precies waar we al die tijd bang voor waren. We zijn daar als dorp wel goed
mee omgegaan, door met velen een
stille tocht te lopen. Het was fijn dat
dit door de familie werd
gewaardeerd.”

Je was 12 jaar bestuurslid bij
Dorpsbelang en je draagt als vrijwilliger ook nog aan allerlei andere
initiatieven je steentje bij. Wat beweegt je?
“Toen Rens en ik in Wolfheze kwamen
wonen, kenden we niemand. Dus toen
ik een oproep zag om de website voor
Dorpsbelang te vernieuwen, heb ik
me aangemeld. Zo is het begonnen.
Wolfheze is natuurlijk klein, dus als we
voorzieningen willen behouden, dan
moeten we zelf meedoen. Als we willen dat er activiteiten zijn, dan moeten
we ze zelf organiseren. Als veel Wolfhezenaren dat doen, dan hebben we
hier een heerlijke plek. We hebben
elkaar nodig. Het codewoord is samen. We moeten het in Wolfheze samen doen.”
Tjerk Notten

Hoe is het om bestuurslid te zijn
van Dorpsbelang?
“Het is belangrijk dat we als Wolfheze
van ons laten horen, anders wordt er
voor je besloten. Ook nu komen er
nog allerlei belangrijke onderwerpen
aan. Denk aan de woningbouw op Pro
Persona, of straks de werkzaamheden
aan de spoortunnel. Als bestuurder is
het wel eens lastig, want er zijn natuurlijk altijd veel verschillende meningen. Dorpsbelang kan erop letten dat
die meningen worden gehoord, maar
we voeren zelf geen campagne. Dus
als mensen naar me toekomen en
zeggen hoe we iets moeten doen, dan
zeg ik altijd: schrijf je idee maar op.
Dorpelingen moeten zelf ook in actie
komen.”
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Wandeling met de boswachters op de Johannahoeve op 29 oktober

D

e boswachters van Arnhem nemen jullie graag mee om een
kijkje te nemen op de
Johannahoeve. In het gebied hebben
Gallowayrunderen en de Konikpaarden plaats gemaakt voor de edelherten.

Zaterdag 29 oktober 10:30u.
Verzamelen bij de receptie
op camping Lindenhof

Niet alleen de edelherten in het gebied zijn bijzonder, ook het bosgebied
zelf heeft veel geheimen. De boswachters vertellen over de laatste
ontwikkelingen en leuke weetjes over
het gebied en laten u een kijkje nemen
in het werk waar zij dagelijks mee bezig zijn.

Iedere grote en kleine wandelaar
is van harte welkom!
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Aart en Tieneke komen graag naar Wolfheze

A

l ‘bijna twintig jaar’ staan Aart
en Tieneke de Graaf met hun
broodkraam op de markt van
vrijdagochtend in Wolfheze. Een flinke
tijd, waardoor ze het dorp goed kennen. ‘Wolfheze is gewoon een hele
leuke plek voor ons.’

Pro Persona
Wolfheze is ook bijzonder voor ze
vanwege de bewoners van Pro Persona die ook klant zijn bij de kraam.
‘Mijn vrouw is iets beter in de omgang
met deze bewoners dan ik’, vertelt
Aart. De bewoners weten niet altijd
gelijk wat ze willen en nemen daardoor meer tijd. Ook zijn ze soms verward. Tieneke helpt ze dan. Aart: ‘Ze
is veel geduldiger dan ik.’ Vervelend
wordt het nooit. Dat komt ook doordat
de meeste bewoners van Pro Persona
Aart en zijn vrouw ook goed kennen.
‘Er is er natuurlijk ook wel eens een
die geen geld heeft. Die wil dan later
betalen. Nou, dat kan. Als het geld
dan uiteindelijk nooit komt, dan doen
we daar niet moeilijk over.’

De wekker van Aart en Tieneke de
Graaf in Spakenburg gaat elke vrijdagnacht om 1 uur. Tegen half vijf
komen ze aan in Wolfheze, drinken
een bakje koﬃe en starten met de
opbouw van hun kraam. Om zeven
uur begint de verkoop.
‘We komen graag naar Wolfheze’,
zegt Aart (Oart op z’n Spakenburgs).
‘De mensen kennen ons. En wij kennen de mensen. We werken hier prettig, want de klanten wachten altijd
netjes in de rij. En natuurlijk ook heel
belangrijk: we verkopen ook goed. We
moeten soms flink doorwerken vanwege de drukte. Dat is natuurlijk heel
goed voor ons. Soms hebben we voor
tien uur niet eens tijd gehad om koﬃe
te drinken.’

In alle jaren dat Aart en Tieneke met
hun kraam dichtbij de spoorwegovergang staan, zijn er ook nare dingen
vlakbij gebeurt. ‘Bij een aanrijding
staan wij natuurlijk snel vooraan.

Toen Aart en Tieneke begonnen in Wolfheze
stond de markt nog aan
de andere kant van het
spoor. ‘Toen waren er
nog meer kramen. Op
een gegeven moment
zijn we naar deze kant
gekomen. Dat heeft goed
uitgepakt voor ons. We
hebben er heel wat klanten bij gekregen.’
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Als er even tijd is, dan vertellen ze allerlei persoonlijke dingen aan ze.
‘Klanten vertellen ons over ziekte, of
over een scheiding. Kennelijk zijn we
zo’n vertrouwd gezicht voor ze.’

Ik merk dat ik best wel eens naar het
spoor kijk op zo’n vrijdag om te zien
wie er allemaal zo rond het spoor
staan.’
Kaartje bij overlijden
Doordat Tieneke en Aart al zo lang op
dezelfde plek staan, zijn ze ook onderdeel geworden van Wolfheze. Als
een vaste klant overlijdt, dan sturen ze
bijvoorbeeld een kaartje. En sommige
jongeren hebben ze als klein kind aan
de toonbank gehad. Andere bewoners
zien Aart en z’n vrouw echt als bekenden.

Volgend jaar worden ze 65, maar aan
stoppen denken ze nog niet: ‘We
gaan nog wel even door denk ik. We
vinden het gewoon leuk.’
Tjerk Notten

15
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Kinderopvang Wolfheze in een nieuw jasje

D

e samenwerking met de Beatrixschool en de Sterren stopte
vrij abrupt maar de voortzetting
ervan is een feit. De Speelboerderij
omvat diverse kinderopvang centra in
de gemeente Renkum en was
geïnteresseerd om ook een locatie in
Wolfheze te beheren. Terwijl men dit in
gang zette, kwam Lisanne Peters opdagen die al jaren droomt van haar
eigen kinderopvang . De organisatiekunde van de directie en de enorme
drive van Lisanne zorgde ervoor dat
binnen no-time de opvang weer kon
draaien. Tijdens de meivakantie is
hard geklust met als resultaat frisse,
nieuw ingerichte lokalen.
“Little Bee” maakt haar start onder de
vleugels van de Speelboerderij.
Lisanne woont in Arnhem met man,
Lana en Lenn (4 en 2 jaar). Met haar
opleiding in de maatschappelijke zorg
heeft ze gewerkt in een instelling en
vervolgens zzp-er geworden waardoor ze op alle vlakken inzetbaar was.
Om ooit haar droom te kunnen verwezenlijken deed ze de opleiding pedagogisch beleidsmedewerker en doet
nu als vervolg het coaching deel.
Net zoals bij de Speelboerderij zijn
gezonde voeding en bewegen ook
voor Lisanne speerpunten in de organisatie. Daarnaast heeft ze veiligheid
hoog in het vaandel staan. Elke ochtend voordat de kinderen komen,
worden speelgoed en ruimte nagekeken. Ook op emotioneel vlak moeten
de kinderen zich veilig voelen waarbij
vanuit het kind gekeken wordt.
En hoe zie je de toekomst van Little
Bee? Het streven is per januari 2023

geheel op eigen benen te staan. Daar
moet nog veel voor gebeuren en ondertussen werken aan een team van
vaste medewerkers. Tijdens deze
opstart werk ik nu met Shannon en zo
nodig een invalster van de Speelboerderij. Per september breiden we uit
met Jasmijn (pedagogisch medewerker) en Miriht (onderwijsassisente op
school). De inrichting is nog niet helemaal af en voor de start in het nieuwe schooljaar moeten we concrete
afspraken maken met de docenten
van groep 1 en 2 om meer eenheid
met de school te worden.
Mijn dochter Lana gaat van school
wisselen en kan zodoende met haar
broertje bij me zijn in de opvang. Daar
kijk ik erg naar uit want met alle drukte van de afgelopen maanden heb ik
ze veel te weinig gezien!
Gea Slof
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19 november: Sint in Wolfheze

S

Sint zoekt nog helpers om het spannendste feest van het jaar weer te
laten knallen in Wolfheze. Laat het
hem en zijn hulppieten weten (via
bovenstaand e-mailadres), als
je mee wilt denken of
doen. Ze kijken naar je
uit!

interklaas en zijn pieten zijn al
begonnen met aftellen, jullie
ook? 19 november staat rood
omcirkeld op zijn kalender: bezoek
aan Wolfheze!
Hoe Sint zijn verjaardag
viert in Wolfheze blijft
net als voorgaande
jaren nog even
een verrassing.
Informatie
daarover kun je
tegen die tijd vinden op Facebook,
via de app-groep
Wolfheze, bij de
stationswinkel en via
school. Ook zijn Sints
pieten altijd bereikbaar via sintenpietwolfheze@gmail.com.

En aan alle
kinderen: tot
19 november!

Opdat wij niet vergeten
19
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Het is zo ver: je kan er niet omheen

W

ankie en Albert gaan per 1
september 2022 met
(een welverdiend) pensioen.
Het groene bord aan de noordzijde
van Wolfheze vertelt dat ’onze vertrouwde planten- en bloemenleverancier’ gaat stoppen.

De aanblik van al die mooie kleuren
bij binnenkomst aan de noordzijde
Of vanuit de zuidkant als je het
spoor over gaat
Nooit meer kennis en deskundig advies bij de hand
Of de plantjesmarkt
Echte viooltjes en de prachtigste
geraniums
……………..

Er is al vaak en veel geschreven over
de plaats die hun bedrijf heeft
ingenomen in de samenleving van
Wolfheze.
En niet in de laatste plaats, is er al
vaak verhaald over de familiegeschiedenis van de familie Davidse.
Voor wat betreft de “onwetenden”
hieromtrent, verwijs ik graag naar de
archieven van de Wolfskreet, want er
zal nog vaak over gememoreerd worden.
Maar de vraag is: wat gaan wij allemaal missen?
De mooiste winkel van Wolfheze
Een tuincentrum om de hoek
Waar je alles kan krijgen waar je blij
van wordt
Iemand die jouw pot- en tuinaarde
versjouwt
En dat door twee opgewekte en
hartelijke mensen
Elk seizoen weer genoeg keuze om
de tuin aan te vullen of te verfraaien
Twee grote glimlachen bij binnenkomst
En als je meer hebt gekocht dan je
van plan was, dan wordt het even
thuisgebracht
De beste bloemen en planten van
heel Nederland
Gezellige praatjes over het wel en
wee van het weer en van alles
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Kunstz!nnig workshops

O

p zes zaterdagen dit jaar, verspreid over oktober, november
en december worden er diverse workshops gegeven in Wolfheze.
Ga aan de slag met productontwerp,
schrijven, fotografie, drukkunst, dans
en/of muziek. Meld je aan voor jouw
cursus en zet ‘m in de agenda. Er is
namelijk genoeg te leren; van elkaar
én van onze creatieve professionals.

15 oktober | Fotografie | Kijk! Ik kijk.
Neem deel aan een fotografische ontdekkingstocht op het terrein van Pro
Persona in Wolfheze.
Cursusleider: Rob Schouten
*eigen camera niet verplicht

De cursussen worden gegeven op het
Pro Persona terrein. De afstand tussen het terrein en de samenleving en
daarmee de mensen met én zonder
psychiatrische kwetsbaarheden, kan
soms groot zijn. Aan de hand van
workshops gaan we op zoek naar
verbinding.

29 oktober | Schrijven | Creatief
Schrijven
Aan de hand van verschillende opdrachten gaan we observeren, onderzoeken, verdwalen, experimenteren
en schrijven.
Cursusleidster: Lisa Huissoon

Inschrijven kan per workshop en kost
maar €25,- inclusief lunch.

12 november | Druktechnieken |
Monoprints op papier
Tijdens deze workshop experimenteer
je met druktechnieken om tot mooie
composities te komen.
Cursusleidster: Milou Trouwborst

Aanmelden / algemene info:
Locatie: Nederveluwe,
Wolfheze 2
Inschrijven: Via QR
code of mail naar
zin@propersona.nl
Tijden: 10.00 – 13.00
Aantal cursisten: +/10 per workshop
Vragen: zin@propersona.nl of 06
50037459

26 november | Muziek | Verbinding
en ritme
Leer door middel van muziek over
ritme, tempo, dynamiek, maar vooral
over elkaar.
Cursusleider: Pim Walter
10 december | Dans / beweging |
Groovement
Groovement is een geïmproviseerde
dans en bewegingsmethode voor iedereen. Beweeg met je geest en denk
met je lijf!
Cursusleidster: Fernanda Silva

1 oktober | Productontwerp | Bestek maken
Op een onderzoekende en experimentele wijze gaan we samen het
creatieve proces aan, met als einddoel zelf bestek ontwerpen en maken.
Cursusleidster: Daan Kruijssen
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Oekraïners en andere vluchtelingen in Wolfheze

K

om-kommerrr, bloem-kool!”
Met vier Oekraïense vrouwen
sta ik op de markt en oefenen
we de woorden van de groente en
fruit die ze willen kopen. De marktkooplui doen vrolijk mee. Als we er
ook met handen en voeten niet uitkomen is er de handige vertaalapp
van SayHi die zorgt dat we de taalbarriere kunnen overbruggen. De app is
nieuw, voor het overige herinnert alles
aan 2015 toen een groep vluchtelingen in leegstaande groepswoningen
bij Pro Persona werd geplaatst.

dikantje en organiseerde een mooie
ooievaar voor baby Boris.

Ruim 20 vluchtelingen uit de Oekraine
wonen er nu in het Schild, waaronder
ook kinderen. Er is zelfs onlangs een
baby geboren. De vader mocht overkomen voor de bevalling maar moest
daarna meteen weer terug naar
Oekraïne. Nynke zorgde voor een le-

In de voormalige STC woningen op
het terrein van Pro Persona werden
toen statushouders geplaatst in afwachting van een eigen woning in
onze gemeente. We hebben de mensen geholpen aan een nieuw netwerk,
de jeugd werd liefdevol opgevangen
bij Wodanseck,

We hebben ervaring…
Eind december kondigde de gemeente aan dat ze vluchtelingen en statushouders op wilde vangen. Locaties
werden nog niet genoemd maar het
zat er dik in dat een deel ook naar
Wolfheze zou komen. Al eerder hadden we immers als dorp laten zien dat
we erg goed zijn in het bieden van
een warm welkom en het op weg helpen van vluchtelingen.

24

we hebben een taalcafé opgezet bij
de Heerlijkheid,
het meubelproject is ontstaan, Harry
ging wekelijks fietsen met de mannen
om ze Nederland en de Nederlandse
cultuur bij te brengen en velen zijn
uiteindelijk aan de slag gekomen met
onze hulp. Het was een bijzondere tijd
waarin we ook veel geleerd hebben
wat nodig is voor een geslaagde integratie en waar er ruimte is voor verbeteringen.
Kortom, ik verwachtte eigenlijk dat we
als dorp wel actief betrokken zouden
worden bij de opvang en begon alvast
met extra huisraad in te zamelen. Dat
liep helaas anders. Nadat bekend
werd dat er Oekraïners in 8 appartementen bij het Schild zouden worden
geplaatst bleef het oorverdovend stil.
Vergeefs zocht ik contact met betrokkenen.
Daar kwam verandering in met de
komst van een nieuwe locatiemanager. Eind mei belde hij voor hulp en
vanaf dat moment is het hard gegaan.
Samen met de Oekraïners hebben we
de recreatiezaal gezellig ingericht,
hebben de bewoners huisraad kunnen
uitzoeken in Uranus (de meubelopslag), geeft een enthousiaste groep
vrijwilligers nu 2x per week taalles, en
hebben een aantal mensen werk kunnen vinden danzij onze bemiddeling.
Anderen hebben zelf al werk gevonden.
We zijn op de goede weg, maar er is
meer nodig. Vooral hoop ik dat er
meer onderlinge contacten ontstaan
tussen deze bewoners van het Schild
en het dorp. Het klopt dat de taal lastig is want de meesten spreken alleen
Russisch en Oekraïens. Oekraïners
verstaan vaak wel Pools.
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Wat me steeds weer verbaast is de
enorme veerkracht van deze mensen.
Velen zouden liever vandaag dan
morgen naar huis gaan maar ze hebben huis en haard verloren en het gebied waar ze woonden is bezet door
de Russen. Toch stralen ze energie uit
en wordt er gelachen. Vrouwen die
nooit eerder betaald werk hebben verricht zijn aan de slag gegaan om geld
in het laadje te brengen.
Tijd voor overleg met de gemeente.
Voor onze inburgeringsprocedure vallen hier wijze lessen uit te trekken.
Veruit de meeste vluchtelingen hebben veel meegemaakt en torsen immense verliezen en verdriet met zich
mee en toch zijn ze niet getraumatiseerd. De UNHCR waarschuwt ervoor
dat mensen hun veerkracht snel verliezen als ze in de wachtstand worden
gezet. Zitten, wachten tot je te eten
krijgt, of een huis krijgt is slecht voor
de mentale gezondheid en doodt de
vitaliteit in mensen, is hun ervaring.
Maak ze niet afhankelijk maar betrek
ze actief is de boodschap van de
UNHCR. En toch is dat hoe we onze
inburgering nog steeds organiseren.
Als je 3 jaar lang alleen een paar uur
per week taalles hebt wordt het wel
erg lastig om ooit nog aan de slag te
komen.
Vluchtelingen hebben onze hulp nodig, dat is zeker. Maar wel hulp die
mensen sterker maakt, de kracht in
henzelf laat benutten, hun eigenwaarde versterkt. Uiteindelijk is dat ook de
enige manier dat onze maatschappij
deze belasting aan kan. Contact met
dorpsgenoten en meedoen is de enige manier dat nieuwkomers iets kunnen gaan begrijpen van onze cultuur.

Bij Pro Persona staan prachtige grote
inrichtingsgebouwen die rond de millenniumwisseling 11 jaar lang via het
SLAK (leegstandbeheer) verhuurd
werden aan Nederlanders. De bewoners hebben veel bijgedragen in ons
dorp. Helaas, op last van de gemeente moest bewoning beëindigd worden. Nu staan die gebouwen al jaren
te verkrotten en tellen ze slechts als
compensatie voor nieuwbouw. De
voormalige STC woningen staan ook
al heel lang leeg. Geen haan die ernaar kraaide, ondanks de woningnood.

Dit najaar komen er tijdelijk 60 statushouders op het terrein van Pro Persona wonen.
We staan als dorp voor de keuze: laten we deze mensen straks ontheemd
door ons dorp sloﬀen, de kinderen
met een busje naar een school elders
vervoeren, of zorgen we dat deze
mensen zich welkom voelen, actief
kunnen gaan werken aan hun toekomst en ons dorp en onze voorzieningen versterken? Kinderen hier op
school, sporten in Wolfheze, de taal
leren, meedoen, en erbij horen.
Hoogste tijd om als dorp de gemeente aan z’n jasje te trekken om hierover
het gesprek aan te gaan!

Ook interesse om iets te doen voor de
opvang van tijdelijke bewoners of heb
je goede huisraad om te doneren?
Laat het weten!
Ellen Ninaber
ellenninaber@gmail.com

Tot slot: er zijn mensen die mopperen
dat de vluchtelingen de woning innemen van Nederlanders.
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Weergoden houden niet van volley

D

e week voordat de schoolvakantie begon werd een sportieve middag georganiseerd op het
van Mesdagplein.
Alle kinderen van de basisschool Pr.
Beatrix zouden door enthousiaste begeleiding vanuit Volleyvereniging Nuovo clinics krijgen en zo het netsportveldje oﬃcieel openen. Helaas drukten de weergoden de pret. Op de initiële datum werd door de tropische
temperatuur afgeraden lichamelijk in
te spannen. Met hulde aan de flexibiliteit van Nuovo werd de happening 2
dagen verzet. Helaas is die dag volledig verregend en werd de dag afgelast. Blij zijn we met de toezegging
van Nuovo om het volgend schooljaar
opnieuw op te zetten.
In de avonduren van donderdag 21 juli
veranderde de plensbuien in miezer.
Met een klein clubje is er die avond
dan toch een balletje geslagen! En is
er enthousiasme aangeboord voor
meer!

Vind je het leuk om elkaar eens te treffen op het Volley-sportveld, dan hoor
ik graag van je!
Vanuit Gemeente Renkum is een pakket beschikbaar gesteld met oa volleyballen en een extra opzet-net.
Interesse om dit pakket eens te lenen
voor bv een familiedag of straatfeest?
Contact me dan.
Jakob Huizinga (06 42900041)
Ambassadeur WK Volley Wolfheze
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Vrijwilliger bij Pro Persona

H

ierbij doen wij vanuit Pro Persona een oproep aan u om te
overwegen vrijwilliger te worden.
Sinds de coronaregels overboord zijn,
is het voor onze patiënten weer mogelijk ontspannen bezoek te ontvangen. Het is voor iedereen belangrijk om gezien te worden en voor
onze patiënten helemaal.

maar er zijn ook vrijwilligers die in het
tweedehands winkeltje staan of patiënten met een bus naar dagbesteding
brengen etc. Kortom: alles is bespreekbaar.
Voelt u zich aangesproken? Neem dan
contact op met
Carool Hoogendoorn.

U kunt het vrijwilligerswerk invullen zoals
u zelf wilt en met elke
frequentie die u wilt. De
mogelijkheden zijn heel
divers. Zo hebben wij
vrijwilligers die met patiënten wandelen,
zwemmen, koken
of koﬃe drinken

c.hoogendoorn@propersona.nl
vrijwilligerswerk.wolfheze@propersona.nl
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Klussen bij Wodanseck

O

p 11 juni kopte de Gelderlander
'Wodanseck vecht voor de toekomst'.
Een vermakelijk verhaal met een hoog
'All Stars' gehalte én met grote zorg
over het voortbestaan van het eerste
elftal en daarmee mogelijk zelfs de
club. Jammer dat de Gelderlander
later niet meer publiceerde dat het 1e
elftal rond is en met vertrouwen en
energie het volgend voetbalseizoen in
stapt!
Dat er een goede energie zit op de
voetbalclub aan de Duitsekampweg
bleek op zaterdagmorgen 23 juli.
In de vroege ochtend verzamelden
daar jongens van het 1e en een afvaardiging uit de jeugdteams om te
klussen in en rond de velden en het
clubhuis. Gezellig samen aan de slag
voor de club. Er is volop gesnoeid,
gehakt, geveegd en geblazen.
De bankjes op de tribune zijn opgeknapt, net als de entree en het terras.
Wodanseck is klaar voor komend
voetbaljaar.

En het wordt drukker op de club! Een
nieuw jeugd voetbalteam onder 7 jaar
start na de zomer. Tien nieuwe, fanatieke spelers die in ons mooie dorp
lekker kunnen ballen met vriendjes en
vriendinnetjes.
Nieuwsgierig geworden naar hoe het
sportpark erbij ligt? Supporters zijn
uiteraard van harte welkom!
Anthony Steinvoorte
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Moestuinieren op de Beatrix

S

inds dit schooljaar werken de
groepen 4 en 5 van de Prinses
Beatrixschool aan een nieuw
project in het kader van natuuronderwijs. Onder begeleiding van een enthousiaste ‘velt-docent’ (vanuit de organisatie Velt) onderhouden de leerlingen een eigen moestuin.
Voor het klaslokaal, op het grasveld
aan de Balijeweg is een stuk grond
klaargemaakt hiervoor.
Elke leerling heeft zijn eigen tuintje en
zaait, verzorgt en oogst verschillende
planten en groenten.
Van september tot februari werden de
leerlingen in de klas voorbereid op het
onderhouden van een moestuin en
leerden ze over verschillende planten.
Vanaf maart werd deze kennis in de
praktijk gebracht.
De leerlingen kregen een stukje grond
toegewezen waarop ze de planten
waarover ze geleerd hadden konden
zaaien. In de daarop volgende maanden stond het onderhouden en verzorgen van de tuintjes centraal.
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Met financiële ondersteuning van
Gemeente Renkum zijn regentonnen
aangeschaft waardoor de regen op
het schooldak wordt gebruikt voor de
bewatering van de tuintjes. Vanaf mei
konden de eerste groenten geoogst
worden en hebben de leerlingen les
gehad waarin ze met hun eigen
groenten leerden koken! Een heerlijke
salade uit eigen tuin is smakelijk opgegeten, al zijn de radijsjes uit eigen
tuin écht pittig!
Het project was een groot succes en
zal voortgezet worden in de groepen 4
en 5 van de komende jaren. De moestuintjes zijn te bezichtigen, wees welkom om een kijkje te nemen aan de
Balijeweg.

Gezelligheid in Openluchttheater de Klaproos!

D

eze zomer werden in het openluchttheater de Klaproos op het
Pro Persona terrein drie voorstellingen gegeven.
In het prachtige decor van de omringende bomen verzorgde de zeskoppige formatie Kaliber de opening van
het seizoen op 12 juni. Wat een feest
wisten zij neer te zetten! Door het publiek is luidkeels meegezongen en
meegedeind en zelfs blootsvoets mee
gedanst. Vooral de ijsjes uit de ‘foodtruck’, bemand door de medewerkers
en cliënten van Nederveluwe, vonden
gretig aftrek.
Op de 2e voorstelling op 10 juli ontstond een mooie, serene zondagmiddag-sfeer. Met de prachtige luistermuziek uitgevoerd door Roger Happel
Band en vrienden als Yentl was het
volop genieten voor het publiek.
Het laatste optreden van het popkoor
met Herma en Belinda op 14
augustus is helaas geannuleerd i.v.m.
de hitte.

Wat een feest om na 2 jaar coronastilte dit seizoen weer met elkaar te
genieten in ons prachtige theater!
Het is inmiddels een mooie traditie.
Elke zomer organiseert Pro
Persona een aantal voorstellingen in
het openluchttheater de Klaproos
voor cliënten, medewerkers, Wolfhezenaren en andere geïnteresseerden.
De voorstellingen en de muziek slaan
een brug tussen alle bezoekers.
De Klaproosvoorstellingen zijn voor
iedereen helemaal gratis toegankelijk.
Dat is uniek. De Vrienden van de
Klaproos sponsoren één van de jaarlijkse voorstellingen.
De Klaproos een warm hart toedragen
kost € 15,00 per jaar. Kunnen we op
uw steun rekenen? U kunt het bedrag
overmaken op rekening NL05 RABO
0117 8073 38 t.n.v. Stichting Vrienden
van de Klaproos, o.v.v. uw naam en
adres.
Het Bestuur van de
Vrienden van de
Klaproos zoekt nog
versterking. Heb je
nog een paar uur
per jaar ter beschikking en een
cultuurhart? Dan
maken we graag
kennis met je!
(marleen.hiltermann@gmail.com)
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Job Becker
Heelsumseweg 11
6874 BA Wolfheze
06-108 323 61

soul - sculpting

WORKSHOP
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the stone shows,
what your heart knows
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ruimte die uitnodigt om even stil te
zijn.
Ingang rode zijdeur oostzijde kerk,
Van Toulon van der Koogweg 3 te
Oosterbeek.

Jeugdwerk
De vakantie begon voor jeugd met
“zomerweek” activiteiten op het grasveld voor de kerk in Schaarsbergen
met als thema “De wereld is mooier
met jou!”.
Voor september zijn de data en activiteiten voor de verschillende jeugdgroepen vastgesteld.
Verschillende groepen ouders en jongeren hebben via een eigen appgroep contact met elkaar.
Op de website vindt u de data, de
laatst informatie en contactgegevens
van de organisatoren, zie https://
www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl/
jeugd/

Elke derde dinsdag van de maand
een lunch
De eerstvolgende lunch is op 27 september en Joop Bal zal dan vertellen
over de White Ribbon Mile. Een terugblik op en herinnering aan de terugtrekking van Poolse en Engelse
militairen over de Rijn in september
1944.
We beginnen om 11.15 uur en om
12.00 uur wordt er samen geluncht.
U kunt zich tot zondagavond voorafgaand aan een lunch aanmelden 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.

Stiltekapel in de Vredebergkerk te
Oosterbeek

Nieuwe predikant
In oktober hopen we ds. Martine Nijveld uit Den Haag als nieuwe predikant welkom te heten. Wolfheze zal
ook haar werkgebied zijn en in de volgende Wolfskreet kunt u met haar
kennismaken.

Sinds enige tijd is de Stiltekapel in de
Vredebergkerk weer geopend van
maandag tot en met vrijdag van
09.00-18.00 uur.
U kunt hier een kaarsje aansteken,
een gebedsintentie opschrijven of
gewoon maar even stil zijn. Ook liggen er boekjes met teksten die de stilte mede inhoud kunnen geven.
De Stiltekapel is een mooi ingerichte

Tenslotte
Op onze website vindt 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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Geslaagde Kunstroute 2022

D

De overzichtstentoonstelling in de
concertzaal te Oosterbeek trok
eveneens veel aandacht. Hier waren
ook de resultaten van de kinderkunst
van de basisscholen in onze gemeente te bewonderen.

e Kunstroute van zaterdag 11
en zondag 12 juni 2022 was
volgens bezoekers en deelnemende kunstenaars zeer geslaagd.
Dat bleek uit zowel het grote aantal
bezoekers en het feit dat vrij veel
kunstenaars werk hebben verkocht.
En wat natuurlijk ook een positieve
rol speelde was het aangename zomer weer: droog, zonnig en niet al te
warm.

Met z’n allen kunnen we dus terugzien op een zeer geslaagde Kunstroute 2022.

De grote variëteit van kunstvormen
zoals schilderijen en grafisch werk,
beelden en keramiek, tekeningen en
fotografie, sierraden en textiel en dit
keer zelfs een theatervoorstelling
zullen veel bezoekers hebben verrast. En dat geldt ook voor de kwaliteit van de geëxposeerde werken.

Al opgegeven voor het Running Dinner?
Zaterdag 1 oktober
runningdinnerwolfheze@gmail.com
aanmelden kan nog t/m 18 sep
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Bruin blauwtje

D

e verandering van het klimaat
zorgt voor veranderende leefomstandigheden in de natuur.
Waar veel planten en dieren het moeilijker krijgen, weten andere soorten te
profiteren van het opwarmende klimaat. Soorten die mobieler in hun actieradius zijn,
kunnen makkelijker omschakelen dan
wat minder
mobiele soorten. Een soort
als het Heideblauwtje
kwam in het
verleden voor
in de heidegebieden van
Wolfheze maar
is door het
veranderende
klimaat o.a. door verdroging verdwenen. Het Bruin blauwtje is een dagvlinder die bijvoorbeeld weer verschenen is, net zoals de kleine Parelmoervlinder. Toch is het nog steeds
geen algemene soort in Nederland.

Daar zet het vrouwtje ook haar eitjes
op af. Voedsel halen ze ook uit andere
kruiden die we veel kunnen aantreﬀen
in onze omgeving. De gele composieten Boerenwormkruid en Jacobskruiskruid. Maar ook het algemene
Duizendblad.
Het bruin
blauwtje komt
in meerdere
generaties
voor gedurende het jaar.
Van mei tot
eind september kunnen we
exemplaren
aantreﬀen.
Alhoewel in
juni meestal
minder exemplaren gezien
worden tijdens de zogenaamde vlinderdip.
Vooral tijdens een wandeling langs de
voormalige akkers van Reijerscamp
en Wolfheze-laag zal de oplettende
wandelaar zeker een gerede kans
maken op het aantreﬀen van dit
mooie blauwtje.

Het Bruin blauwtje lijkt inmiddels ingeburgerd op de terreinen van Natuurmonumenten in de omgeving
Wolfheze. Zo kun je ze aantreﬀen in
droge, zandige en open kruidenrijke
schrale graslanden. Reijerscamp is
een uitgelezen terrein voor het Bruin
blauwtje. Maar ook in droge schralere
graslanden van Wolfheze-laag en in
sommige delen van de Doorwerthse
heide is de soort aanwezig. Ze kiezen
vooral plekken uit waar ze plantjes
kunnen vinden als Ooievaarsbek en
Reigersbek.

Ik wens u, namens Natuurmonumenten, veel wandelplezier toe in onze
terreinen tijdens het spotten van al het
moois wat de natuur ons te bieden
heeft.
Roel van Ekeris
Boswachter Natuurmonumenten Zuid
Veluwe IJsselvallei
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13 september informatieavond recreatiezonering Wolfheze
Natuurmonumenten organiseert een informatieavond over de recreatiezonering
voor natuurgebied Wolfheze. Recreatiezonering biedt belevingsruimte voor recreatie én rust voor kwetsbare planten, vogels, reptielen, amfibieën en grote en
kleine zoogdieren. De zoneringsmaatregelen zijn onderdeel van het Recreatiezoneringsplan Veluwe van de provincie Gelderland. Hiermee wordt gewerkt aan
een betere balans tussen recreatie en natuur op de Veluwe.
Met de constructieve input van bewoners, gebruikers en betrokkenen ligt er
sinds mei 2022 een plan met zoneringsmaatregelen dat moet zorgen voor een
goede balans tussen natuur en recreatie in natuurgebied Wolfheze. Op de
meest kwetsbare plekken worden planten en dieren beschermd door ze meer
rust te bieden. Waar nodig verlegt Natuurmonumenten paden en routes. Voorop staat dat natuurgebied Wolfheze toegankelijk en beleefbaar blijft.
Tijdens de bijeenkomst worden geïnteresseerden geïnformeerd over wat de zoneringsmaatregelen specifiek betekenen voor Wolfheze. Ook is er gelegenheid
voor het stellen van vragen.
Locatie en aanmelden
De informatieavond vindt plaats op dinsdag 13 september van 19.30 tot 21.30
uur bij Fletcher Hotel Wolfheze. Adres: Wolfhezerweg 17, 6874 AA Wolfheze.
Geïnteresseerden en afgevaardigden van betrokken organisaties (graag 1 afgevaardigde per organisatie) kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst door
een e-mail te sturen naar secrzvij@natuurmonumenten.nl onder vermelding van
‘Bijeenkomst recreatiezonering Wolfheze 13 september’.
Wat is recreatiezonering?
De Veluwe is een prachtig natuurgebied, met haar rijke natuur en variatie aan
landschappen. Recreanten komen er graag om van de prachtige natuur te genieten. Dat willen we graag zo houden. Daarom zoeken we naar een nieuwe,
betere balans tussen de ruimte voor de natuur en de mens. Want de natuur op
de Veluwe gaat achteruit. Een van de oorzaken is verstoring door recreatie,
verkeer en evenementen. Vooral in kwetsbare delen van de Veluwe hebben
planten en dieren hieronder te lijden. Zo erg zelfs dat sommige soorten van de
Veluwe dreigen te verdwijnen of uit te sterven met als risico dat we de soortenrijke natuur op de Veluwe kwijtraken.
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Midzomeravondwandeling

O

Elkaar weer ontmoeten en genieten
van onze prachtige omgeving was de
intentie van deze wandeling en dat is
gelukt! Zelfs een doorgewinterde
wandelaar vertelde nieuwe paadjes te
hebben ontdekt! Anderen ontmoeten
na járen eindelijk de buren van een
paar huizen verder op. Ook was er
een hartelijke ervaring van een deelnemer die opmerkte dat hij zulke leuke dorpsgenoten had.

p de langste dag van het jaar,
21 juni, verzamelde zich een
grote groep wandelaars rond
het dorpsplein. Zij werden verwelkomd met een flesje water voor onderweg.
In samenwerking met wat Wolfhezenaren organiseerde Dorpsbelang
Wolfheze de Midzomer-avondwandeling. In de heerlijk avondzon trok de
stoet van bijna 50 lopers via het Pro
Persona terrein de Wolfhezer bossen
in. Een onverharde wandeling over
bospaadjes met elke keer een andere
dorpsgenoot naast je om kennis te
maken of gezellig bij te kletsen.
Onderweg werd nog kort stilgestaan
bij de Beweegtuin waarvoor iedereen
een hartelijke uitnodiging kreeg en er
is gewezen op de wandelingen die
Pro Persona organiseert in juli rondom
de ontwikkeling van hun terrein.

Via het beukenlaantje en het OERRR
speelbos van Natuurmonumenten
boog de wandeling af naar het terras
van de Tijd. Alle deelnemers werden
daar door Dorpsbelang Wolfheze getrakteerd op een drankje.
Op het terras is verder gekletst en nagepraat en bovenal flink geproost op
Frans van Daal, vertrekkend Bestuurslid van Dorpsbelang: daarover in deze
Wolfskreet meer!
De wandeling,
elkaar ontmoeten en genieten
van al het
moois van
Wolfheze krijgt
een vervolg in
een Midwinterwandeling op
zaterdag 17 december. Zet
deze datum alvast in je agenda, dan organiseren wij weer
met plezier
Leonore, Hella
& Julia
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De Duizendjarige Den vertelde
wel een aantal mensen naar het
Teylers Museum in Haarlem gelokt.
De zeer gedetailleerde aquarel van
August Allebé van het Zendingsfeest
gaf bij een lezer wat verwarring.
Hij dacht een hunebed te zien in het
midden van de aquarel. Het is echter
de groep van voornamelijk dames, die
schuilend onder paraplus luisteren
naar de dominée, die daarvoor staat te
preken.
Een aflevering in kleur van deze
rubriek is zeker het herhalen waard,
met name als de afbeeldingen in
zwart-wit de zeggingskracht missen
die ze in kleur wel hebben. Wie weet…
kan het nog eens worden herhaald!
Het is 30 augustus exact een halve
eeuw geleden dat bij Wolfheze de A50
is geopend. Dit betreft het tracé
Grijsoord - Valburg, het gedeelte van
de A50 dat de noord-zuidverbinding is
tussen de A12 en de A15.
Dit is absoluut geen evenement om
met vreugde naar terug te kijken,
integendeel!
Toch kijken we hiernaar terug, om de
erg grote impact die deze aanleg heeft
gehad op ons dorp en zijn omgeving.

De vier kleurenpagina’s van vorige
keer ter gelegenheid van de 75ste
aflevering zijn erg positief ontvangen.
Vooral het schilderij van de Wodanseiken van J.W. Bilders oogstte veel
bewondering en heeft misschien zelfs

Aflevering 76: 50 jaar geleden, de opening van RW75 (A50)
De aanleg van de A12 gaat terug tot de
Tweede Wereldoorlog, waarbij in 1942 de
grondwerkzaamheden tijdens de Duitse
bezetting van start gaan.
Als alle infraprojecten in Duitsland zelf én de
door Duitsland bezette gebieden in 1943
worden stilgelegd, is er in dat jaar slechts
10% van de A12 (het ‘Hazepad’) gereed.

Na de Tweede Wereldoorlog worden de
werkzaamheden niet direct hervat.
Op 29 mei 1957 opent de A12 tot aan
Arnhem-Noord eindelijk voor het verkeer Het
zal daarna nog 15 jaar duren voordat er
sprake is van een verbinding tussen de twee
snelwegen A12 en A15 (dan nog gedeeltelijk
in aanleg).
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Twee tracés mogelijk!
Voor het gedeelte van de RW75* (A50)
tussen de zogeheten S-Bocht bij Heelsum en
Knooppunt Grijsoord is er de keuze tussen
twee tracés (zie kaartje):
- Het N.W.tracé dat in het begin vrij strak
naar het noorden loopt, ombuigt vlak voor de
spoorlijn, de spoorlijn kruist ongeveer ter
hoogte van het oude schooltje en dan
westelijk met een bocht naar Grijsoord
koerst.
- Het Z.tracé is het tracé dat de A50 nu
heeft. Wel met het kleine verschil dat hij nu
strak zuidelijk van de Hoeve Doorwerth loopt,
terwijl de planning was dat hij daar ten
noorden van zou lopen. Dat geeft tenminste
de topografische kaart van 1966 aan, waar
het toekomstige tracé al op is ingetekend.
Begin jaren ‘60 is er een (te geringe) strijd
geweest tussen de landbouw en de
natuurbescherming. De georganiseerde
landbouw was toen veel sterker, ook al ging
het slechts om marginale landbouwgrond.
Zo wordt het in die periode langzamerhand
duidelijk dat er gekozen gaat worden voor
het Z.tracé.

Het kaartje met de twee tracés
Gemeenteraadsvergadering
De burgemeester Matzer van Bloois is vlak
voor deze belangrijke vergadering voor de
gemeente op vakantie gegaan, maar toch
wordt hem dit nauwelijks kwalijk genomen!
De heer Medenbach de Rooy heeft zich erg
goed voorbereid.
Hij pleit uitvoerig voor het N.W.Tracé en
behoud van het prachtige beekdal en de
Wolfhezerbossen. Daarna weerlegt hij
duidelijk de agrarische bezwaren tegen het
N.W.Tracé, dat over het terrein van de
bedrijven van Jo Jurrius te Heelsum (hoeve
Doorwerth), Jan Tinssen (omg. Jonkershoeve), Theo Jurrius (Boschhoeve), W.H.
Hijnekamp (bedrijf aan eind Duitsekampweg)
en Cor Noordam (Reijerscamp) gaat.
De raadsleden vallen hem tenslotte allen bij
en er wordt met 17 stemmen voor en 3 tegen
(van de wethouders) de motie aangenomen
van de heer Van Medenbach de Rooy tégen
het Z.tracé en een nadrukkelijk vóór het
N.W.tracé. De raad besluit deze motie ter
kennis te brengen van de Minister van
Verkeer en Waterstaat en de overige
autoriteiten, die dit aangaat.

* Begin jaren '70 wordt meer en meer duidelijk
dat het bestaande systeem van wegnummering
in de bewegwijzering niet voldoet. Het systeem
van E- en N-nummers uit 1957 is bij de weggebruiker onvoldoende bekend en wordt op enkele
heel bekende E-nummers na (zoals de E8) ook
vrijwel niet gebruikt. Reden om te kiezen voor
een nieuw systeem van wegnummering.
De eerste fase hiervan wordt in 1976 ingevoerd
op de rijkswegen. Autosnelwegen krijgen een Anummer, en Niet-autosnelwegen een N-nummer.
Verder blijven de E-nummers wel aangeduid
worden bij de knooppunten, maar deze worden
voor de bewegwijzering ondergeschikt aan de
A-nummers.
Hoewel de inwoners van Wolfheze zich al in
een petitie tot H.M. de Koningin hebben
gewend, waarin wordt aangedrongen op de
keuze voor het N.W.tracé, wordt de
gemeenteraad van Renkum pas op de
gemeenteraadsvergadering van 17 augustus
1960 wakker door een interpellatie van het
raadslid de heer H. van Medenbach de Rooy.
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We weten dat deze actie en ook een aantal andere acties helaas niet hebben geholpen en dat
een paar jaar later een begin wordt gemaakt met de aanleg van de A50… volgens het Z.tracé.

De Baileybrug over de in aanbouw zijnde RW75 (later A50) om de toegang tot Wolfheze vanaf het
zuiden mogelijk te maken. Op deze foto is goed de vernietigende invloed van deze snelweg te zien
op het landschap.
Aanleg
In de tweede helft van de jaren ’60 begint
Wolfheze de grote gevolgen te ondervinden
van de keuze van het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat en andere instanties voor het
Z.tracé.
Zo wordt er een Baileybrug aangelegd op de
Wolfhezerweg ten zuiden van het dorp, zodat
daaronder de grond kan worden afgegraven
voor de weg.
De Heelsumseweg die rechtstreeks naar het
Kousenhuisje (boerderij Laag-Wolfheze) loopt
wordt afgesloten en de Oude Kloosterweg
wordt aangelegd om deze boerderij
bereikbaar te houden.
Als de grond ten zuiden van het dorp
voldoende is afgegraven komt daar een grote
asfaltfabriek.
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Onder het spoor komt een viaduct en het
brugdek daarvan wordt er in twee
zaterdagnachten van begin november 1969
opgeschoven.
De Bananenbult wordt voor een gedeelte
afgegraven en een daarbij gelegen grafheuvel
moet - na te zijn onderzocht - verdwijnen.
Enz.
Grijsoord en De Lange Hut
De bouw van het knooppunt Grijsoord begint
eind 1969. Dit is een standaard
trompetknooppunt met de A12 als de
doorgaande oost-westverbinding, waar de
A50 vanuit het zuiden op invoegt. De A12 en
A50 zijn dubbel-genummerd ten oosten van
het knooppunt, tot aan (het latere) knooppunt
Waterberg.

Zo rond 1980 zijn de restanten van het
gebouw Grijsoord gesloopt en alleen de
naam van het Knooppunt herinnert nog aan
het verleden als locatie van een ontginningsboerderij en vakantiekoloniehuis/woonhuis.

Het volledig verwoesten door brand in april
1968 van de kapitale villa De Lange Hut, die
ten zuidwesten van de boerderij Grijsoord
ligt, komt wel heel goed uit voor de aanleg
van de weg en het knooppunt. De gemeente
Arnhem bedenkt zich niet lang: nog geen jaar
later wordt het Landgoed De Lange Hut van
baron van Heeckeren van Molecaten
aangekocht en kan de geplande aansluiting
worden gerealiseerd.

(Lees veel meer over Knooppunt Grijsoord in
Aflevering 61 in de Wolfskreet van maart
2019).

Foto uit 1971 met de Asfaltinstallatie AMMAN 1000 SB van het merk Te Siepe met een
asfaltvoorraadsilo van 4 x 100 ton. Deze stond ten zuiden van het dorp op het reeds afgegraven
tracé van de weg.
Opening Rijnbrug bij Heteren
Met de feestelijke opening van de bijna één
kilometer lange brug bij Heteren op
woensdag 30 augustus 1972 door minister
drs. B.J. Udink, is het gedeelte van de A50
tot het klaverblad Valburg gereed en wordt
ook het knooppunt Grijsoord voor het
verkeer opengesteld.
Deze nieuwe Rijnbrug is aanmerkelijk breder
dan de bruggen van Arnhem en Rhenen. Het
autoverkeer kan gebruik maken van zes

rijbanen, door een vangrail gescheiden. Zijn
de rijstroken van de Arnhemse Rijnbrug 3
meter breed, de rijbanen van de brug bij
Heteren zijn 4,14 meter. Voor het langzaam
verkeer zijn twee banen van 3,5 meter
beschikbaar en in geval van nood kunnen
ook personenwagens van deze ‘rijwielweg’
gebruik maken.
Voorafgaande aan de officiële opening is er
op zaterdag 26 en zondag 27 augustus een
open weekend op de brug en de nieuwe
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rijksweg met droppings van parachutisten,
fiets-rally’s, wandeltochten, rolschaatswedstrijden, asfalt-tekenwedstrijden, ponyshow, radio-uitzendingen etc.

Over de gebeurtenissen van dat weekend ligt
in de weken daarvoor bij alle VVV-kantoren in
de buurt voor de geïnteresseerden een royale
kleurenfolder met als titel ‘De Nieuwe Route’.

Het totale project heeft 112 miljoen gulden gekost, te weten:
Brug
Knooppunt Grijsoord + RW75 tot brug
RW75 tussen Valburg en brug + RW15 Kesteren-Valburg

27 miljoen gulden
40 miljoen gulden
45 miljoen gulden

De bouw van het spoorviaduct in 1969 over de A50. We kijken hier in westelijke richting. Rechts in
de verte het huisje van de heer Zanen uit Wassenaar, die hier wel 95 hectare grond in bezit heeft.
Op twee zaterdagnachten in begin november 1969 wordt het brugdek (rechts) op zijn plaats
getrokken. Het is een 1,45 meter dikke plaat van voorgespannen beton met het grind en de rails er
dan al op. De nodige Wolfhezenaren hebben er een paar uur van hun nachtrust voor over gehad
om dat gebeuren mee te maken.
ontwikkeling van de Nederlandse
De Veluwekenner Jac. Gazenbeek (1894schilderkunst. Kort na het overlijden van
1975) wijdt in zijn boekje ‘Langs heidezoom
Gazenbeek in 1975 komt er een herdruk van
dit boekje uit en… heeft Gazenbeek nog de
en hessenspoor’ uit 1956 een heel hoofdstuk
volgende tekst aan het eind van dit hoofdaan het romantische Wolfheze met de titel ‘In
het schildersland Wolfheze’. Gazenbeek
stuk kunnen laten toevoegen:
beschrijft hierin zijn bezoek met de kleinzoon
‘Helaas achtte men het nodig dit kostelijke
van de schilder Anton Mauve aan dit gebied
landschap te doorsnijden met een
waar diens grootvader schilderde én voor het
autosnelweg. Voor natuurliefhebber en
eerst Willem Maris heeft ontmoet. Een
rustzoeker betekent dit een ravijn, tot de
kennismaking die volgens sommigen van
randen gevuld met verkeerslawaai en
vérstrekkende invloed is geweest op de
uitgestoten autogassen.’


52

• 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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