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Verslag jaarvergadering Dorpsbelang Wolfheze d.d.  26 maart 2019 
 
Welkomstwoord  
Voorzitter Martin de Graaff  heet een 40-tal leden -waaronder ook het bestuur- en een aantal afgevaardigden 
vanuit de politiek waaronder de wethouders Leonie Rolink en  Jasper Verstand en drie raadsleden van harte 
welkom. Allereerst worden de bestuursleden voorgesteld; op de wisseling in het bestuur zal later op de 
avond worden ingegaan. De avond zal uit twee gedeeltes bestaan; vóór de pauze het zakelijk deel waaronder 
benoeming voorzitter ad interim en de herbenoeming van Julia Donkers en dispensatie voor een extra 
termijn als bestuurder van Frans van Daal,  Het gedeelte na de pauze zal worden besteed aan de presentatie 
van Paul Hendriks over de gebeurtenissen in Wolfheze in september 1944. 
 
Deel 1 
Terugblik en vooruitblik 
Martin blikt terug op waar Dorpsbelang in het afgelopen jaar veel energie in heeft gestoken, zoals de bouw 
van Wolfsheide, de spoorwegovergang, herindeling Wolfhezerweg, klankbordgroep Reijerskamp, dreigende 
sluiting van de gymzaal, de sluiting van De Burcht, de oprichting Sterk Wolfheze enzovoorts.  
Hij spreekt uit trots te zijn op dit dorp waar veel gebeurt en veel inzet is van vrijwilligers. Hij wijst op de 
kalender die inmiddels voor de tweede keer uitgegeven is. Deze kalender geeft een goede weerslag van 
datgene dat er gebeurt in het dorp. Hij wil graag de namen van Ellen Ninaber, Anna Valk en Annemiek 
Nijeboer vermelden, dames die in dit dorp veel werk verzetten. Dit dorp is sterk omdat er nooit tevergeefs 
een beroep gedaan hoeft te worden om klussen te klaren. Denk daarbij aan burendag of NLdoet. Financieel 
krijgt Dorpsbelang  nu projectmatig het geld binnen, waar dit vroeger een jaarlijkse subsidie was. Hij 
refereert aan het goed gelezen blad de Wolfskreet; het blad heeft slechts één nadeel dat het niet altijd 
actueel is.  
Martin noemt de werkzaamheden aan de Wolfhezerweg die binnenkort eindelijk van start zullen gaan . Ook 
vinden er besprekingen met alle belanghebbenden aan de spoorweg onderdoorgang plaats. Inmiddels is 
door de gemeente bij het Rijk subsidie aangevraagd en lijkt nu ook meer zicht te komen op de wijze waarop 
de spoorwegovergang veiliger gaat worden. Inmiddels hebben we geleerd te leven zonder De Burcht; in de 
praktijk zijn er nu een aantal “Burchten” waaronder een digitale. De gymzaal is inmiddels juridisch 
overgedragen aan de school en is er een start gemaakt met ideeën hoe de zaal meer rendabel gemaakt kan 
worden. Wolfsheide lijkt zo goed als gerealiseerd op een paar bouwkavels na.   
Vervolgens vraagt Martin om opmerkingen over het verslag van de vorige jaarvergadering. Deze zijn er niet 
en vervolgens wordt het verslag met applaus vastgesteld. Deze instemming wordt ook gevraagd met de 
herbenoeming van Julia Donkers en de dispensatie voor een verlenging met een extra termijn voor Frans van 
Daal. Dit applaus klinkt eveneens instemmend.  
Frans licht hierna het jaarverslag 2018 en jaarplan 2019  verder toe waarmee alle bovengenoemde punten 
nogmaals benoemd worden. Ook dit verslag- c.q. plan wordt met applaus vastgesteld.  
 
Financiën 
Vervolgens wordt door Jakob het Financieel overzicht 2018 toegelicht. De vraag wordt gesteld waarom de 
twee bankrekeningen niet samengevoegd worden om zo kosten te besparen. Dit heeft te maken met het 
project Herdenkingsconcert- en theater waarop gelden gestort worden. Het is overzichtelijker om dit uit 
elkaar te houden. Vervolgens vraagt Jakob aan de vergadering toestemming om voor de komende jaren de 
contributie te verhogen naar € 7,50.  Hierna kan het financieel overzicht 2018 en begroting 2019 met applaus 
vastgesteld worden.  
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Vervolgens wordt het woord gegeven aan Frans Kappen die samen met Mirjam Salomé de kascontrole heeft 
gedaan. Men complimenteert de penningmeester voor de wijze waarop de financiën worden beheerd en 
vragen daarmee het bestuur te dechargeren voor het boekjaar 2018. Frans meldt mede namens Mirjam dan 
het  aanvankelijk verwarring gaf om inzage te krijgen van de administratie van de Wolfskreet. De reden lag in 
de omschakeling naar een nieuwe penningmeester die daarvan niet op de hoogte was. Inmiddels is dit 
rechtgezet. Omdat Frans Kappen zijn functie als kascontroleur dit jaar voor het laatst gedaan heeft wordt 
gevraagd of er iemand beschikbaar is die deze taak van hem wil overnemen. De heer Bob Ulmann heeft dit in 
het verleden –eveneens met Mirjam Salomé gedaan en stelt zich opnieuw beschikbaar, waarvoor onze 
erkentelijkheid.  
 
SterkRenkum/ SterkWolfheze 
Vervolgens krijgt Frans Kappen opnieuw het woord om nu het gedachtegoed en ideeën rond SterkWolfheze 
nader toe te lichten. Men kijkt in 2018 terug op tal van vruchtbare activiteiten; denk maar aan burendag, 
NLdoet en alle gezelligheid en resultaten die de gezamenlijke werkzaamheden opleverde.  
SterkWolfheze heeft als doelstelling de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp te bevorderen en 
vrijwilligers te werven, en tevens het organiseren van netwerk borrels. Verbinden en koppelen zijn daarbij de 
kernwoorden. Nieuwe ideeën zijn het uitgeven van een dorpsgids en de uitvoering van een digitale gids.  
Frans wil benadrukken dat er behalve het doen van dingen, ook  genoeg te vieren. Men wil de huidige vaste 
kern uitbreiden met meer krachten en Sterk Wolfheze is inmiddels ingebed in Dorpsbelang. Vanuit het 
bestuur van dorpsbelang heeft Julia zich beschikbaar gesteld om mee te denken. Daarnaast is er nóg een 
vacature beschikbaar. Dus hierbij de uitnodiging om je aan te melden. Men ziet nog tal van uitdagingen en 
wil die graag ook in 2019 aangaan. Heb je nog vragen, mail naar sterkwolfheze@gmail.com 
 
Rondvraag:  
  
Frans spreekt Martin toe en verontschuldigt Hella van den End die als vicevoorzitter hier eigenlijk had willen 
staan. Frans memoreert de grote inzet die Martin in de afgelopen 8 jaar aan het dorp heeft gegeven. Door 
zijn grote inzet, goodwill en uitgebreide netwerk heeft Martin veel voor het dorp weten te bereiken. Hij zegt 
dank namens het huidige bestuur maar ook namens oud-bestuursleden die op een prettige en vruchtbare 
samenwerking kunnen terugkijken. Martin antwoordt dat hijzelf eveneens terugkijkt op een mooie tijd en 
prijst het dorp waar het zo goed wonen is en zoveel kan. Op mensen die hem vragen over wat hier gebeurt 
wijst hij de laatste maanden op “de kalender” om inzichtelijk te maken hoeveel hier gebeurt en waar veel 
vrijwilligers dit dorp tot zo’n bijzonder dorp maken. Martin krijgt namens het bestuur bloemen en een mooi 
lekker wijnpakket als dank voor de mooie samenwerking.  
Martin draagt het stokje over aan Siny van der Veen. Siny is 1,5 jaar geleden in Wolfheze komen wonen en is 
nu een jaar adviseur binnen ons bestuur. Zij wil graag de tijd nemen om het dorp nog beter te leren kennen 
en stelt voor om eerst als interim voorzitter de functie van Martin over te nemen. Zij zal worden bijgestaan 
door Frans van Daal. Bob Ulmann nodigt Siny uit om iets meer over zichzelf te vertellen, een uitnodiging die 
zij graag accepteert. Siny zegt met heel veel plezier in het dorp te wonen en positief te zijn over de inzet die 
op veel terreinen gegeven wordt. Zij voelt zich hier inmiddels helemaal thuis en zal zich graag inzetten voor 
het dorp. Haar benoeming als interim voorzitter wordt door de aanwezigen met applaus bekrachtigd.  
 
Leonie Rolink maakt graag van de gelegenheid gebruik om Martin te bedanken voor 8 jaar voorzitterschap 
Dorpsbelang Wolfheze. Hij heeft helaas zelf al een beetje het gras voor haar voeten weggemaaid door het 
noemen van de inzet rond de spoorwegovergang, herindeling Wolfhezerweg, klankbordgroep Reijerskamp, 
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dreigende sluiting van de gymzaal, sluiting De Burcht, oprichting Sterk Wolfheze. Wat hij nog niet noemde 
was zijn inzet voor de vrienden van de Klaproos. Hoewel waar bleef nu toch dat bescheiden dorpsfeest met 
bijbehorende BBQ?  Maar wat hem vooral kenmerkt is zijn oplossingsgerichte aanpak, het sluiten van 
compromissen, zijn diplomatieke wijze van communiceren, het bouwen aan netwerken, en daarmee 
vruchtbare relaties aangaan en altijd bereid om mee te denken. Hij (en daarmee Dorpsbelang Wolfheze) was 
altijd een serieuze gesprekspartner met de gemeente. Martin was altijd bereid om een kopje koffie te 
drinken…. Leonie noemt in dit verband graag de nominatie van de “Meer dan handenprijs”. Wolfheze heeft 
deze niet gewonnen maar was wel genomineerd.  Daarom bij deze de overhandiging aan Martin -en in hem 
alle vrijwilligers van Wolfheze- een taart als dank voor alle inzet. Ieder wordt uitgenodigd om straks de pauze 
te gebruiken om een stuk taart met koffie of thee te nemen.  
   
Rondvraag;  Bob Ulmann wil graag van de rondvraag gebruik maken om te informeren of Willemsen 
Naaldhout voor de bouwwerkzaamheden van een extra toegang gebruik gaat maken om zo de Duitse 
Kampweg te ontzien. De weg heeft niet de beschikking over stoepen en door de aanwezigheid van de 
Henriette Hoeve zijn er vaak paarden op de weg en is daardoor extra kwetsbaar. Misschien een punt voor de 
klankbordgroep? Verder wil hij nog benoemen dat het weghalen van de brievenbus op de Lindeboomlaan als 
een groot gemis gevoeld wordt. Geadviseerd wordt om dit uit te spreken naar Post NL.  
 

Deel 2 
 
Na de pauze krijgt Frans het woord van Siny. Hij schetst in het kort dat de voorbereiding voor het 
herdenkingsconcert- en theater dat op 17 september te bekijken en te beluisteren zal zijn- in volle gang is. 
Het is leuk om te zien dat hier zich weer nieuwe inwoners ontmoeten en zo ook weer gezamenlijkheid 
ontstaat. De begroting is bijna rond en het is hoopgevend dat dit grote project doorgang kan vinden. Er 
hebben zich inmiddels 8 veteranen gemeld die de oorlog hebben meegemaakt. Vervolgens geeft Siny het 
woord aan Paul Hendriks die ons aan de hand van foto’s zal meenemen naar de oorlogsdagen van september 
1944. Hij maakt duidelijk dat de tijd te kort is om een intensieve en verdrietige tijd samen te vatten in een 
kort tijdsbestek. Voor meer gedetailleerde informatie verwijst hij naar het boek “blik omhoog”. Paul schetst 
dat zijn eigen familie ook slachtoffer is en hij indirect daarmee ook.  
Er was op 17 september 1944 sprake van (Engelse) bommenwerpers die bommen uitgeworpen hebben met 
als doel het hoofdgebouw van het ziekenhuisterrein te bombarderen  Zij waren van mening dat zich daar 
Duitse troepen bevonden en hoe pijnlijk is het dat een groot aantal patiënten en hun begeleider daarbij de 
dood vonden. De aanval gebeurde zonder luchtalarm waardoor ieder verrast was en niet een veilig 
heenkomen heeft kunnen zoeken. In totaal zijn er in het dorp bijna 100 gesneuvelden te betreuren. Op de 
beelden zien we de verwoeste panden  op het ziekenhuisterrein en de huizen van de Lawijckerhof, de 
Heelsumseweg en ook het huis van de familie van ’t Land; die de hoofdpersoon is in het theaterstuk op 17 
september. Met de komst van een nieuwe golf Engelse vliegtuigen vluchtten de mensen en kwamen helaas 
midden in de gevechten terecht. Het blindeninstituut Het Schild werd vol getroffen en dankzij het 
doortastende optreden van het waarnemend hoofd zijn alle bewoners gered omdat zij hen naar de kelder 
had gedirigeerd.  
Met de nieuwe golf kwam de luchtlanding met 600 zweefvliegtuigen met 100 kanonnen, 500 jeeps, fietsen 
en motorfietsen, handkarren en 4000 parachutisten. Op 18 september was er de landing op de Ginkelse 
heide en 19 september terugtrekking van de Engelsen waarvan velen slachtoffer werden van de Duitsers. 
Heel de omgeving werd vanaf dat moment ‘Spergebiet’. Paul sluit af met dat het een wonder is dat er niet 
veel meer slachtoffers te betreuren waren door de aanwezigheid van niet ontplofte munitie.  
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Hij hoopt dat ondanks het korte tijdbestek bij de aanwezigen toch een beter inzicht is gekomen over de 
impact die de oorlog op het dorp Wolfheze heeft gehad. Hij wijst ieder op het Glider museum dat na de inzet 
van ‘NL doet’ gezien mag worden.  
 
Siny dankt Paul voor deze bewogen geschiedenis en bevestigt namens de aanwezigen dat zijn woorden veel 
aan onze kennis hebben toegevoegd.  
Vervolgens wordt aan alle aanwezigen een drankje aangeboden en is er de tijd om nog even na te praten.  
 
 
Noortje Gihaux; secretaris Dorpsbelang  


