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tekst • concept • reclame & media-advies • uitvoering & productiebegeleiding 

De prestaties van het grote bureau 
voor de tarieven van het kleine! 
Opvallen kan iedereen. Loop op stelten door het dorp met een 
spandoek 'Joop voor al uw tuin hout' en het zal u aan aandacht 
niet ontbreken. U valt op en hoe! Maar ... valt u ook relevant op? 

Want dáár draait het om bij uw merk, uw product, uw dienst. 
En daar draait het dus zéker om bij TaaiTotaaL 

TaaiTotaal denkt en gelooft in oplossingen zonder nutteloze 
poespas. In even effectieve als verrassende communicatie. In 

een no-nonsense benadering tegen no-nonsense tarieven. Maar 
wél op basis van 18 jaar creatieve ervaring bij top(tien)bureaus! 

Dus wilt u een overtuigende brieftekst of een complete campagne? 
Een radio/tv-commercial of een website? Een pakkende mailing 
of nieuwsbrief? Of een van de vele andere manieren om met uw 

doelgroep te communiceren? Neem dan snel contact op met 
Bert van der Neut van TaaiTotaaL U kunt hem bereiken via de 

gsm (06-50655777) of via de mail (taaltotaal@planet.nl). 

TaaiTotaal Lindeboomlaan 49 6874 BP Wollheze 
T 06·50655777 E taaltotaal@ptanelnl 



Beste dorpsgenoten, 

De oranje stofwolken zijn alweer opgetrokken als u deze Wolfkreet openslaat. In dit 
jubileumjaar, 25 jaar koningin Beatrix, 60 jaar na WOII, organiseerde het 
Oranjecomité een week lang festiviteiten voor jong en oud. Hulde aan de 
vrijwilligers die hiervoor dag en nacht in touw waren! U treft in dit nummer een 
dubbele fotopagina aan om na te genieten. Onderdeel van de feestvreugde was de 
toneelproductie Perrongeluk met een prominente rol voor onze stationswinkeL Met 
de regisseur van deze Wolfhezense soap, Rob Kuiper, hadden we een uitgebreid 
gesprek in de rubriek: het spoor van de Wolf. 
Vlak voor dit blad naar de drukker ging konden we nog langs de heer en mevrouw 
Bruinsma die dit jaar een lintje ontvingen voor hun inzet bij het Schild. 
We zijn blij met de nieuwe rubriek Natuurkreet die voortaan ieder nummer wordt 
geschreven door Boswachter Roei van Ekeris van Natuurmonumenten, en zo ons 
oogt scherpt voor al het moois in onze omgeving. 
We vragen ook uw aandacht voor het verhaal van familie Mohammed. Velen leven 
met hen mee. 
Enfin, het is weer een extra gevulde Wolfskreet en u kunt ons tegenwoordig ook 
digitaal raadplegen op www.wolfskreet.nl.tt, met dank aan onze vrijwillige 
webmaster Tim van Toeren. 
Ons volgende nummer verschijnt vlak na de vakantie, begin september, en wij 
nodigen iedere cursus, sportclub of gezelligheidsvereniging ons te schrijven wat zij 
komend seizoen aan Wolfhezenaren te bieden hebben. 
Wij wensen u een warme, gezellige zomer. 

De redactie 

Colofon oplage 750 stuks 

Redactie 
Kees Koek 
Sara Mansveilweg 30, tel. 482 2339 
Christianne Pielage 
Sara Mansveilweg 4, tel. 482 1908 
Anton Sanderrnan 
Parallelweg 64. lel. 482 2362 
Albertine Scholten 
Lindeboomlaan 35, tel. 482 1428 
Ma~a van Tooren 
Lindeboomlaan 32, tel. 333 3537 
Anne V eenstra 
Wolfheze 4, Llndenhof, tel. 383 0933 

Vaste medewerkers 
Ulbe Anema (Duizendjarige Den) 
Carollne Kelderman (Welpdenkertjes) 

Advertenties 
Marja van Toeren 

Wolfskreet verschijnt 4 keer per jaar. Het volgende 
nummer verschijnt beaio september 2005. Uilers te 
inleverdatum voor kopllls 1 iull 2005 
Kopij kunt u inleveren bij de redactieleden. De 
redactie behoudt het recht om Ingezonden stukjes In 
te korten of niet te plaatsen. Anonieme berichten 
worden niet geplaatst. 

E-mail wolfskreet@hotmait.com 
Website www.wolfskreet.nl.tt 

Girorekening 9484820 

Belangrijke telefoonnummers 
Alarmnummer 11 2 
Politie 0900·8844 
Brandweer 026·333n5 I 
Dierenambulance 0317 ·314141 
Servicelijn 026·3348 t 50 
Weekenddiensten huisarts 0900·1598 
Spreekuur Wijkagent Hans Berkenfeldt: woensdag 
13.00 tot 14.00 uur, Medisch Centrum Wolfheze 



Assurantiën 
Financiën 

Van Ede 

Onafhankelijk bemiddelaar voor vele 
verzekeringsmaatschappijen en 

hypotheekverstrekkers 

Uw hypotheek herzien? Uw pensioen bekijken? 
Uw verzekeringspakket doornemen? 

Loop even binnen, bel of mail ons!!!! 

Financieel adviseurs: 
Dirk Krultbosch I Harry Waaljenberg 

Wolfhezerweg 94a 
6874 AH WOLFHEZE 

Tel: 026-4821751 / Fax: 026-4821921 
E-mail: vanedeass@hetnet.ni 

Paardenpension 
HENRIETTE HOEVE 

Fam. Schut 
Duitsekampweg 25, 6874 BT Wolflteze 

tel.: 026 - 4821367 
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In bet spoor van de wolf 
Rob Kuiper: Iemand laten lachen en weer 
mens laten voelen 

Wie kent hem niet: Rob Kuiper is vaak op 
feestdagen te vinden: met rode neus, of een 
bolhoed met wandelstok. Soms in een act 
samen met zijn vrouw Atie. Theater hoort bij 
Rob. In het gesprek voor de Wolfskreet ligt het 
accent meer op Rob's werk op de Gelderse 
Roos waar hij al 27 jaar werkt. En zijn 
betrokkenheid bij de cliënten. 

Terwijl we praten roept de computerpapagaai met regelmaat: You'vegotmail. Tja, 
de tijden van de koekoeksklok zijn echt voorbij. Alhoewel de familie Kuiper door het 
raam op het bos uitkijkt en hun huisje het intieme van een oude woning deelt met 
een moderne uitbouw. 

Wanneer kruiste jouw leven Wolfheze? 

Ik kwam in 1978 op de afdeling recreatie werken. In 1987 kwamen we hier wonen. 
Dat was welleuk want door mijn contacten met de Oranjevereniging kende ik al 
aardig wat mensen. Koninginnedag werd toen nog op het terrein gevierd bij het 
openluchttheater. Een mooie plek, maar het is ook zo dat zo'n grote tent aan de 
Van Mesdagweg je hart al voor het feest tijdens het opbouwen sneller laat kloppen. 

Je werkt dus al erg lang bij de Gelderse Roos? 

Al 27 jaar. En ik ben geen uitzondering. Afgelopen week hadden we drie 25-jaar
jubilea. Er is een grote club die hier allang werkt. Het is prettig werken. Ik ben 
begonnen als Recreatieleider, daarna coördinator geworden en daarna hoofd 
recreatie. Nu ben ik manager van RADAR: de recreatie, arbeidstherapie en 
dagbesteding. Hier maken de cliënten op het terrein gebruik van maar ook oud
cliënten of ambulante cliënten die elders wonen. De rust en ruimte hier en de 
contacten zijn voor hen belangrijk. Ik ken de mensen hier dus ook al heel lang. Als 
mensen weer tijdelijk zijn opgenomen is dat ook prettig, een bekend gezicht. 

Welke activiteiten biedt RADAR? 

We hebben het technisch centrum waar de houtbewerking en de fietsenmakerij 
onder vallen. Dan de repro, waar Wolfskreet wordt gedrukt en geniet. De tuinderij. 
In het gebouw Orion worden bijvoorbeeld kaarsen en kaarten gemaakt. In de 
gebouwen Jupiter en Neptunes bieden we deels industriële activiteiten aan en 
deels laagdrempelige activiteiten zoals zwemmen, creatieve activiteiten, spelletjes. 
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En de Vlinder en Nederveluwe zijn naast ontmoetingsruimte ook 
werkervaringsplaats: cliënten zelf runnen het café met ondersteuning van 
beroepskrachten. We zijn ook met nieuwe activiteiten bezig zoals de dierenweide, 
die straks mede door cliënten gaat worden onderhouden. En we zijn pas gestart 
met een klussenteam, die meehelpt op het terrein bij bijvoorbeeld verhuizingen. 
De zorgboerderij kent een aparte organisatie maar daar komt wel samenwerking 
mee. Al met al hebben we een mooi geheel. Niet alleen vanuit de cliënten gedacht 
maar ook voor het dorp . 

.. en dan nog de feesten en optredens 

Zeker, de afdeling Recreatie is weer druk bezig met de organisatie van diverse 
evenementen, de Klaproos gaat weer van start dit seizoen, het zomerfeest op 22 
juni en de open tuindag in mei. We doen ons best voor een goede relatie met het 
dorp en zorgen voor goede integratie. Met de Klaproos is dat echt een succes. 
Maar integratie zoeken we ook door de samenleving in te gaan, bijvoorbeeld een 
bus regelen om naar de Keukenhof te gaan. 

Waar komt jouw betrokkenheid met de psychiatrie vandaan? 

Eigenlijk had ik het op de lagere school al: bij feestjes stond ik vooraan omdat ik 
een vrolijke sfeer wilde creëren. Als ik sombere gezichten zie dan jeukt alles in me 
om daar iets aan te doen. Daarbij heb ik een sterk gevoel voor rechtvaardigheid, ik 
kan niet tegen onderdrukking. In de psychiatrie zit allebei, mensen die in een 
moeilijke positie zitten en het vaak heel zwaar hebben in het leven. Als ik dan 
iemand even kan laten lachen, weer even mens kan laten voelen, dat drijft mij. 

Als Wolfheze dit leest. is het theateroptreden op Koninginnedag al geweest. Jij was 
initiatiefnemer? 

Jaah, het is zo leuk. We beginnen vanuit helemaal niets en met een groep die ook 
geen of weinig theaterervaring heeft. En dan al improviserend tot een heel stuk 
komen. Het wordt een spetterend stuk over de koningin die Wolfheze komt 
bezoeken. 
Ik heb vroeger vijf jaar theater gemaakt met de verslaafden op het terrein, wat later 
de Grift is geworden. En dan niet therapeutisch maar gewoon om te genieten van 
het spelen zelf. In mijn werk ben ik veel met mensen bezig, veel vergaderen ook en 
plannen maken. In mijn vrije tijd wil ik echt wat anders. Je zult mij_ ook niet in een 
bestuur treffen. Maar wel dit soort dingen. Zo heb ik een goochelcursus gegeven 
voor kinderen en theaterdingen gedaan op de Beatrixschool. Een aantal jaar terug 
heb ik me ook hard gemaakt om te voorkomen dat de Ginkelse Hei een 
oefenterrein werd en daarvoor het anti-COT opgericht. Dat is gelukt toen. 

Wolfhezens geroemde natuur, wat betekent dat voor jou? 

Daar kom ik weer tot mij zelf. Ik fiets, loop hard, ik skeeler. Ik geniet vooral van de 
natuur, als ik bv over de Italiaanse weg mountainbike. Ik ben gek op fietsen. Ik was 
net de tandem aan het repareren. Daar ben ik ooit met mijn vrouw Atie mee door 
Canada en Amerika gefietst. 
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Rob tijdens "Perrongeluk" (Foto: Joop van HerpiJ 

Welke van de vier scenario's voor 2015 spreekt jou aan? 
Ik heb het nog niet precies bestudeerd maar ik denk aan Kunst en Kultuur. 
Wolfheze is van oudsher in trek bij kunstenaars. En bij cliënten zie ik ook hoe kunst 
een hele belangrijke uitingsvorm is. Wolfheze hoeft voor mij niet veel groter, wel 
mogelijkheden voor jongeren om zich hier te vestigen. Het is een fijn dorp, er zijn 
hartstikke veel activiteiten en er is een hele leuk fanatieke club vrijwilligers die dat 
allemaal organiseert. 

Je mooiste plekje .. ? 

Pff, dat verschilt in welke stemming ik ben. Maar als ik familie op visite heb, dan laat 
ik ze altijd de Wodanseiken zien en de beek en lopen we richting Renkum. Dat 
glooiende landschap. Prachtig. 

Aan wie wil je het stokje doorgeven? 

Aan Peter Oudejans met de trefwoorden: sportief, elfstedentocht, fiets , tandem, 
voetbal , scheidsrechter, directeur school, man, vader, vriend. En wie nu nog niet 
genoeg weet kan in de volgende Wolfskreet meer lezen. 

Anne Veenstra 
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Sinds 1946 

Het (tuin-) centrum van Wolfheze 

Bloemen en planten van een 

constante kwaliteit voor een wisselend seizoen 

Het tuincentrum van de gemeente Renkum 

tuincqntrum dauidse 
WOLFHElERWEG 104 - WOLFHElE 
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Nieuwbouw 

Nee, het gaat niet over de nieuwbouw aan 
de Sara Mansveltweg of op het terrein van 
Barenbrug. Nieuwbouw waar al veel over 
gezegd is. Het gaat dit keer over 
nieuwbouw waarvan velen niet eens weten 
dat die op de planning staat. 
Onlangs heeft de gemeenteraad ingestemd 
met een uitbreiding van het Schild, 
het Leo Kannerhuis gaat op korte termijn 
beginnen met nieuwbouw in Wolfheze en ik 

heb horen fluisteren dat ze bovendien het enige karakteristieke gebouw, namelijk 
de grote schuur, slopen om plaats te maken voor iets nieuws. 
Maar dat is nog niet alles! Ook de Gelderse Roos zit niet stil. Het wachten is al 
enige tijd op de groep 'dubbele diagnose' (verslaafden met psychische problemen) 
die hier in Wolfheze komt. En er zijn plannen -in vergevorderd stadium- om een 
wooneenheid aan het medisch centrum te bouwen bij de Heelsumseweg. Máár, 
wordt er geruststellend gezegd, voor de vakantie wordt er een 
voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. 
Ja, aan m'n hoela: voorlichtingsbijeenkomst! Dat is dan wel op een tijdstip dat alle 
vergunningen binnen zijn en de bevolking van Wolfheze niet méér kan doen dan ja 
en amen zeggen. 
Wat mij tegen de borst stuit? Om te beginnen hebben dit soort instellingen de 
laatste decennia een patent op het neerzetten van de meest wanstaltige gebouwen. 
Dan is er het grote onderscheid dat er blijkbaar gemaakt wordt tussen particuliere 
woningbouw en het neerzetten van woningen voor bewoners van de diverse 
instellingen. En dat terwijl die extra inwoners een gróte impact hebben op dit dorp. 
Denk maar eens aan de mensen die aan het eind van hun TBS zitten. En dat is ook 
precies waarom die beleefde voorlichting mij irriteert. Het voelt als een doekje voor 
het bloeden om die beste brave burgers in het gareel te houden. 
Nu begrijp ik ook wel dat de directies van die instellingen een tent draaiende 
moeten houden en dat het niet hun taak is met de inwoners van Wolfheze om tafel 
te gaan zitten om hun nieuwbouwplannen te bespreken. De gemeente is hun vaste 
aanspreekpunt hiervoor! Het is dus van het allergrootste belang dat de gemeente, 
in overleg met de vertegenwoordigers uit het dorp, hierover gaat praten! Je kunt 
een leuke enquête houden over de toekomstvisie van Wolfheze, maar als 
ondertussen al allerlei vergunningen worden afgegeven die een grote impact 
hebben op het dorp, moet je er voor waken dat het geen mosterd na de maaltijd 
wordt! 

S. Cribent 
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Spoorboom 
Oplossing van het Zoekplaatje 

De boom op het zoekplaatje in de vorige Wolfskreet is te vinden tegenover het 
station, net over het spoor. De goede inzender heeft inmiddels de prijs, een zak 
openhaardhout, gekregen. De ansicht hieronder, afgestempeld in 1918, laat de 
boom in volle glorie zien. Hij stond al bij het spoor aan het einde van de 19de eeuw. 
Toen het spoor verbreed dreigde te worden voor de HSL kreeg deze boom een 
plakkaat met een tekst in de trant van "Ook deze oude boom moet verdwijnen voor 
de HSL". 
Denk je eens in wat deze boom allemaal gezien en meegemaakt heeft: 
• bouw station in 1900 
• bouw psychiatrisch Ziekenhuis vanaf 1907 
• bouw Ossenschuur in ongeveer 1909 (zie de Duizendjarige Den dit nummer) 
• bouw Blindentehuis in 1911 /1912 
• aanvoer materiaal voor bouw Duitse Kamp in 191 7/1918 
• Tweede Wereldoorlog 
Deze lijst kan nog 10 x zo lang worden want het station was en is het middelpunt 
van het dorp van waaruit alles gebeurde. Het leven van de boom bestrijkt een 
tijdperk van boerenmeiden op klompen tot hogesnelheidstreinen die langs zoeven. 
Deze boom heeft Wolfheze zien worden zoals het nu is. 

Met dank aan Ulbe Anema 
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Koninklijke onderscbeiding 

De heer en mevrouw Bruinsma zijn benoemd tot lid van de Orde van Oranje 
Nassau voor hun jarenlange vrijwillige inzet bij Blindeninstituut Het Schild. Volledig 
onwetend onderbraken ze hun jaarlijkse vakantieweek met twee visueel 
gehandicapten om te kijken hoe 'hun buurman' een lintje zou krijgen. Pas toen ze 
zelf vooraan kwamen te zitten begon het te dagen. Ze zijn erg blij met deze blijk van 
waardering maar willen vooral onderstrepen dat er veel meer vrijwilligers zijn die 
zich even betrokken inzetten: alleen al op Het Schild zijn er rond de zestig 
vrijwilligers actief. De heer Bruinsma (78) bleef als vrijwilliger na er 23 jaar als chef 
kok gewerkt te hebben en zijn vrouw(75) is al sinds 1966 actief als vrijwilligster om 
te helpen bij ziekenhuisbezoek, uitjes en activiteiten. 
'De mensen op Het Schild zijn een soort familie geworden. Het is fijn om met ze om 
te gaan en ze te helpen weer mobiel te worden. Vooral voor mensen die op hogere 
leeftijd langzaam blind worden, is het een moeilijk proces. We doen het met plezier 
en zolang het kan gaan we er mee door' zo zeggen beiden in alle bescheidenheid. 
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Landelijke Primeur: Silop-Stop in Wolfbeze 

U heeft ze vast al wel zien staan langs de Wolfhezerweg: de bordjes met een zwart 
poppetje en daarnaast de woorden Shop-Stop Oosterbeek. Op het Raadhuisplein 
vooraan de bushalte hangt er ook een, maar dan met de tekst Shop-Stop Wolfheze. 

Wat is nu de bedoeling van die shop-stops? 
De gedachte die erachter zit is dat het 
voorzieningenniveau de laatste 1 0 jaar zo hard 
achteruit is gehold, dat de meesten van ons voor 
bijna alles het dorp uit moeten. We hebben gelukkig 
nog een prima tuincentrum en een actieve 
stationswinkel, maar feit blijft dat je voor een groot 
aantal zaken op Gosterbeek bent aangewezen. Voor 
velen is dat niet zo'n probleem: je pakt de auto en 
binnen een paar minuten ben je er. Er is echter ook 
een behoorlijk grote groep met name ouderen, die 
minder mobiel zijn, en niet over eigen vervoer 
beschikken. Zij zijn aangewezen op het openbaar 
vervoer of op het vervoer op maat. Dat laatste moet 
je tijdig afspreken, en wat het OV betreft: de trein 

stopt ver buiten het centrum van Oosterbeek, en de busdienst van de Regiotaxi rijdt 
slechts op gezette tijden. Toch wil je wel eens onverwacht naar een winkel, dokter, 
apotheek of wat dan ook. En wat zou het dan niet prettig zijn als je ergens langs de 
Wolfhezerweg kon gaan staan, in de wetenschap dat je binnen hooguit een kwartier 
op de plek van bestemming bent.. ............ en voor de terugweg idem dito. En daar 
moet de Shop-Stop in gaan voorzien. 
Dagelijks rijden er honderden auto's, waaronder tientallen Wolfhezenaren, vanuit 
Wolfheze naar Oosterbeek, of door Gosterbeek naar Arnhem, vaak zelfs nog in hun 
eentje. Het kost dus geen enkele extra moeite of tijd om iemand, die bij de Shop
Stop staat, mee te nemen, en op het Raadhuisplein af te zetten, zonder verplichting 
om ook voor de terugrit te moeten zorgen, want de terugweg werkt op exact 
dezelfde manier. Het doel is drieledig: ten eerste verhoogt het de mobiliteit van 
ouderen enorm, ten tweede komt het het sociale contact tussen Wolfhezenaren 
onderling ten goede (een babbeltje, dat ook nooit langer dan 10 minuten kan duren, 
maar wel erg gewaardeerd wordt) en tenslotte kost het beide partijen geen geld, en 
nauwelijks tijd. 
Bovendien is het geheel op vrijwill ige basis: een automobilist kan zonder uitleg 
doorrijden, en de wachtende kan besluiten in welke auto hij/zij wel of niet stapt. 

Het (proef)project kan echter alleen maar slagen, als heel Wolfheze zich bewust is 
van het bestaan van de Shop-Stops en ook daadwerkelijk bereid is om er actief aan 
deel te nemen. Het zou natuurlijk heel vervelend zijn wanneer de eerste mensen er 
gebruik van willen gaan maken, en dat er dan niemand is, die ze meeneemt. 

10 



Daarom ook de dringende oproep om vanaf vandaag even op te letten of er iemand 
bij de Shop-Stop staat te wachten, en die persoon mee te nemen naar Oosterbeek. 
Voor de rit Oosterbeek-Wolfheze vindt u de Shop-Stop vooraan bij de bushalte 
(waar ook het Regio-busje stopt). Er kan dus geen misverstand ontstaan met 
andere wachtende passagiers, want die staan verderop. 
Als het systeem goed gaat functioneren, dan wordt Wolfheze een voorbeeld voor 
alle kleine dorpen in Nederland, want het is voor zover wij weten het eerste dorp, 
waar een dergelijk project van start gaat. Een grote sprong voorwaarts in de 
ontsluiting van kleine kernen, maar het succes ervan valt of staat met de bereidheid 
van alle inwoners van ons dorp om eraan mee te werken. 
Er zijn niet veel zaken te bedenken waar het doen van een goede daad zo weinig 
inspanning en tijd kost. Wij rekenen op uw aller medewerking. En voor de mogelijke 
gebruikers van de Shop-Stop zou ik willen zeggen: probeer het eens uit, in het 
begin misschien als u geen vliegende haast heeft. Volgens ons zult u verbaasd zijn 
te zien hoeveel aardige dorpelingen er stoppen om u binnen afzienbare tijd mee te 
nemen. Ook andere mensen die hetzelfde traject rijden proberen wij te informeren 
d.m.v. een grootschalige campagne: wij hebben De Gelderlander, de Veluwepost, 
Hoog en Laag, Radio- en TV Gelderland en een aantal landelijke dagbladen over 
dit project geïnformeerd, dus hopelijk krijgt het zoveel aandacht, dat nog meer 
mensen weten, wat de betekenis is van het nieuwste initiatief van Dorpsbelang 
Wolfheze e.o.: De Shop-Stop. 
De Shop-stop in Wolfheze zal maandag 13 juni om 13.00 uur door wethouder de 
heer D. van Uitert officieel geopend worden! 
Voor tips, inlichtingen en klachten kunt u bellen met M. van Toeren, tel. 3333537 of 
iemand van het bestuur. 

Namens het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze 
Michel van T ooren 

Lawijckcrhof 30 
6874 AT Wolfheze 
026 - 482 12 29 
behandeling volgens afspraak 

I MAGO 
- Schoonheidssalon 
- Visagie: (bruids)make-up, Schmink e.d 
-Pedicure 
-Manicure 

Zonnebank met bodycooler 
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Hubo Willemsen 

Gardanuslaan 28 
Tel. 026-3336571 

Doorwerth 
Fax 026-3336329 

Openingstijden: Maandag 13.00-18.00 uur 
Dinsdag Um Donderdag 9.00- 18.00 uur 
Vrijdag 9.00- 19.00 uur 
Zaterdag 9.00- 17.00 uur 

H. van Capelleveen 
Bovag garage - Uitdeuken en Spuiten 
APK 11 Keuringstation 

Lawyckerhof 4 Wolfheze TeL 026-4821310 
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Vrijbeid delen is een kunst 

Het is Bevrijdingsdag 2005 23.00 uur. Ik zit in het bestuur van de Oranjevereniging. 
Het Bevrijdingsfeest in de tent is in volle gang. Ik houd best van een feestje en toch 
voelt het deze keer niet goed. Ik zit thuis achter mijn computer en open mijn 
mailbox. Er komt een bericht binnen van een Armeens gezin in Renkum dat 
ondanks dat ze toegezegd hadden vrijwillig naar Ter Apel te zullen gaan op 4 mei 's 
morgens in alle vroegte van hun bed wordt gelicht en in een geblindeerd busje 
wordt afgevoerd. 
In de verte hoor ik muziek. Wat vieren we vandaag ook alweer, 60 jaar Bevrijding?? 
Bevrijding van een verschrikkelijke periode waarin we ons niet veilig voelden in ons 
eigen land. Een periode waarin mensen afgevoerd werden. 
In Wolfheze woont al jaren een gezin dat 9 jaar geleden uit Noord-lrak gevlucht is. 

Niet alleen zij, maar 
hun hele familie is 
gevlucht. Alle andere 
gevluchte familieleden 
hebben in 
verschillende landen 
asiel gekregen. Alleen 
dit gezin wordt na 9 
jaar weggestuurd. Ze 
worden niet eens 
teruggestuurd naar 
Noord-Irak, nee het 
I.O.M. (International 

Organisation lor Migration) stuurt ze naar Amman in Jordanië. Het I.O.M. vindt de 
tocht naar Noord-lrak te gevaarlijk! Vanaf Amman moeten ze het zelf maar 
uitzoeken. Stelt u zich eens voor, een ouderpaar met drie kinderen! 
Ze kunnen en willen niet terug, maar hebben geen andere keus. Ze doen hun best 
om aan de benodigde papieren te komen, maar komt dat allemaal wel op tijd of 
stopt er ook bij hen binnenkort een geblindeerd busje en worden zij en hun drie 
kinderen dan ook onverwacht afgevoerd? Ze mogen kennelijk geen deel uitmaken 
van onze vrijheid en veiligheid, dus gaan ze wederom op de vlucht en nu niet voor 
een dictatoriaal regime of bloedwraak, maar gedwongen door de Nederlandse 
Overheid. We weten dat en laten het toe. 
Ik zet de televisie aan en ik hoor iemand zeggen: Vrijheid delen is de kunst. 
Hoe komt het dan toch dat wij anderen niet in onze vrijheid laten delen?? 

Marja van Toaren 
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Bijzonder 
Laat maar lopen. Over de ambities van een jonge loper. 

Er zijn in Wolfheze verschillende lopers; snelle, duurlopers, voor de lollopers en er 
is één ambitieuze, zeer snelle loper met grootse aspiraties: Orphan van Faassen. 
Orphan wil binnen twee jaar bij de nationale top horen. 
Van jongs af aan heeft Orphan gevoetbald, eerst bij Wodanseck en later in 
Gosterbeek bij OVC. Tot hij op zijn achttiende voor de keus kwam om in het eerste 
of tweede verder te gaan. Beide opties trokken hem niet erg. Conclusie: 
voetbalschoenen aan de wilgen. 
Om wat meer inhoud op te bouwen en sportief bezig te blijven is hij gaan fitnessen 
op PapendaL Op Papendal traint ook de olympische selectie. De looptrainer van 
deze selectie ziet Orphan op de lopende band bezig en vraagt of Orphan mee wil 
doen met looptraining. Zijn soepele manier van lopen is deze trainer opgevallen. 
Orphan gaat trainen bij Stap, twee baantrainingen in de week en drie 
veldtrainingen. Hij maakt zeer snel progressie. Om zijn ambitie waar te kunnen 
maken schrijft hij zich in op de atletiekschool in Apeldoorn. Hij wordt hier 
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aangenomen zonder een tijd te hebben gemaakt op een afstand, zonder een 
diploma en zonder atletiekverleden, maar met een flinke dosis wilskracht. 
Johan Voogd is de trainer van Orphan. Johan kent de internationale loopwereld en 
omgekeerd kennen ze hem. Via Johan heeft Orphan dan ook met verschillende 
loopcoryfeeën gesproken. Hetlevensverhaal gehoord van Lornah Kiplegat, die al 
op achtjarige leeftijd dagelijks 30 km naar school moest lopen, en vele andere 
motiverende verhalen. 
De studie economie heeft onder het lopen niet te lijden gehad, sterker nog; het 
heeft een nieuwe impuls gekregen. De studieresultaten bepalen of je op de 
atletiekschool van de KNAU mag blijven. Dat motiveert! 
Orphan's mening over Wolfheze : "je kunt er leuk trainen". 
Orphan traint nu 364 dagen per jaar (eerste kerstdag is hij vrij). Gaat binnenkort 
naar Portugal voor een loopstage. Hij is aan het zoeken naar sponsors om zijn 
loopbaan te bekostigen. Hij wil binnen twee jaar de a- status als sporter hebben. 
Dit betekent dat hij dan een basissalaris krijgt van de NOC-NSF. Tot die tijd moet hij 
alles zelf betalen. Hebt u een bedrijf en wilt u shirtreclame of anderszins de ambitie 
van een dorpsgenoot ondersteunen dan bent u van harte welkom. Over een paar 
jaar hebben we een dorpsgenoot met wereldfaam als het aan Orphan ligt; laat hem 
maar lopen. 

Anton Sanderman 

SCHILDERSBEDRIJF 

• Schoutenkamp 7 

• 6666 XZ Heteren 
• Tel. 026- 472 22 54 
• Fax. 026- 474 21 56 
• Mob. 06 - 512 96 428 
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Natuurkreten 
Wolven rond Wolfheze 

Vereniging Natuurmonumenten heeft prachtige natuur rond Wolfheze in haar 
beheer. Uitgestrekte bossen en heidevelden wisselen elkaar af en zorgen voor een 
dynamisch landschap. 

Ooit bevolkten wolven de uitgestrekte bossen van de Veluwe. Deze tijden liggen ver 
achter ons maar toch heeft Wolfheze nog steeds zijn wolven. Deze wolven zijn van 
een ander kaliber en zijn niet gevaarlijk voor de mens. Ze leven 's zomers 
voornamelijk op zandige plekken in of langs de heidevelden. Ze zijn moorddadig 
voor het kleine leven in de heidevelden. Het gaat hier over de Bijenwolf. Deze 
graafwesp lijkt veel op onze bekende "limonade"wesp. Toch zijn er enkele 

verschillen te constateren. Het meest markante 
verschil zit hem in de koptekening van de 
Bijenwolf, waarin een klein wit kroontje zichtbaar 
is. 

De Bijenwolf jaagt in de heide op honingbijen die 
zich daar tegoed doen aan de nectar van de heide. 
Een jagende Bijenwolf dood de honingbij niet maar 
brengt hem met zijn angel een verlammende steek 
toe. Vervolgens draagt hij de verlamde honingbij 
met zich mee en vliegt naar zijn nest. Het nest is 
veelal gelegen op een warme en zandige plek. Op 
circa 1 0 centimeter van het nest wordt de 
verlamde bij op zijn rug neergelegd en graaft de 
Bijenwolf het nest open. Vervolgens wordt de 
honingbij naar binnen gesleept en legt het vrouwtje 

van de Bijenwolf er een ei op. In het nest komen verschillende verlamde 
honingbijen terecht die uiteindelijk dienst doen als voedselbron voor de jonge en 
groeiende Bijenwölven. Ook de volwassen Bijenwolf zelf consumeert nectar van 
verschalkte honingbijen. 

In Wolfheze hebben de Bijenwolven het goed voor elkaar. Ze hoeven maar korte 
afstanden te overbruggen tussen zandige terreinen en heidevelden. Ook de 
opwarming van het klimaat doet onze Bijenwolf goed. Jarenlang was de Bijenwolf 
een zeldzame verschijning. De soort is echter de laatste jaren flink in aantal 
toegenomen. 

U heeft dus een gerede kans om deelgenoot te zijn van de illustere en moorddadige 
levenswijze van de Wolfhezer Bijenwolven. Let er eens extra op als u een 
wandeling maakt over de zandige paden langs onze bloeiende heideterreinen rond 
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Wolfheze. Samen met vrijwilligers van de Vereniging Natuurmonumenten worden 
hier en daar plagplekken gemaakt om het open zand te behouden. Zo blijft 
Wolfheze toch nog z'n ·wolven " houden. 

Roef van Ekeris 
Boswachter Vereniging Natuurmonumenten 
Zuidwest Veluwe 

Wodanseck E-2 kampioen 
Na een spannende wedstrijd waarin we eerst een achterstand van 0-2 moesten 
omzetten naar een voorsprong van 4-2 is de E-2 van Wodanseck kampioen van het 
voorjaar 2005 geworden. Dit is alweer de derde keer sinds de jongens met elkaar 
voetballen, maar het blijft elke keer weer een fantastisch iets, kampioen worden. 
Vooral het rondrijden op de platte kar door het dorp, bestuurd door Jan Aaiderink 
die shirtsponsor is en trakteerde op papa!, maakt dat het feest compleet is. 

Herry Kelderman 

Vooraan v.l.n.r: Wi/lem Meerveld, Mark Koenderink, Job Sanderman, Bas van Oiest, Niels 
Koenderink, Mike Monteny, Maarten Davidse (trainer). 
Tweede rij: Jan Koenderink (leider), Erik Landman, Herry Kelderman (leider), Hidde 
Kelderman, Wouter van Putten (trainer), Arjan de Ruiter. Niet op deze foto staat Eva Berends. 
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Stationswinkel 
Wolfheze 

Wij beschikken over een RUIM ASSORTIMENT aan artikelen: 

Levensmiddelen 
Zuivel producten van ijsseloord zuivelboerderij 
Elke dag vers brood van bakker "Hus" 
Toiletartikelen 
Diverse soorten wijn 
Chips en borrelnoten 
Snoep en koekwaren 
Bloemen, planten voor binnen en buiten 
Tijdschriften, kranten en telefoonkaarten 

Kantoorartikelen 
Tabakswaren 
Speel & cadeau artikelen 
Wenskaarten 

Foto ontwikkeling Picoprint 
Stomerij Peelen 
Postagentschap 
Treintickets en (bus) strippenkaarten 

Ook bezorgen wij uw boodschappen in Wolfheze aan huis 

Openingstijden: 

Maandag van 13:00 u. Vm 18:00 u. 
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9:00 Vm 18:00 u. 
Zaterdag van 9:00 u. Vm 16:00 u. 

Telefoon Winkel 026-4820484 
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Bet is weer voorbij die mooie ..... feestweek 
Uit de zeer vele positieve reacties die wij ontvingen durven we gerust te stellen dat 
het een mooie feestweek was. De vele persoonlijk gerichte bedankjes en de 
publiekelijk uitgesproken complimenten maken ons weliswaar een beetje verlegen 
maar zijn in een dergelijke uitputtingsslag toch zeer welkom. Hoewel het tandvlees 
van menig bestuurslid goed is getest (er kan inderdaad op gelopen worden) heeft 
iedereen het goed doorstaan. 
Veel belangrijker is echter het unieke fenomeen van de vele vrijwilligers in 
Wolfheze. Van knutselmoeder tot spijkerhoeder, van decorbouwer tot 
podiumsjouwer, van snoepverkoper tot hardloper, van glazenspoeler tot 
kinderverkoeler, van barman tot hulpje van, van paardenvervoer tot seventiestour, 
van musicus tot springkus, van suikerspinner tot hulp bij lunchdinner, van sponsor 
tot chef van de traktor en van tentopbouwer tot menhirdouwer, wil ik alle vrijwilligers 
in deze Wolfskreet hartelijk bedanken voor hun grote inzet. Elk hulp was welkom en 
wij waarderen dit in grote mate dus: HELPERS BEDANKT (en tot volgend jaar). 
Hieronder en op de volgende twee pagina's nog een kleine impressie van een groot 
gebeuren. 

Ju/es van Berlo (Voorzitter Oranjevereniging Wolfheze) 
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Natuurlijk geen Glamour en Glitter zonder 
Gemma Glitter! 

Echter weinig 'glamour' in de snotgrot... 

Suze en Emily, 
als twee 
meeuwen boven 
zee. 

Jong en oud: iedereen werd wel een keer nat . ... 
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Gallisch bouwen maakt hongerig! 
Ook aan de inwendige mens werd 
gedacht, met op bevrijdingsdag een 
heerlijke gezamenlijke lunch . 

Helaas, aan alle 
mooie dingen komt 
een end ......... 

Foto's: Joop van Herpt en Kees Koek 
21 
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ontdekte 
hardlooptalenten tijdens 
de Ronde van Wolfheze 



I 

1f.1 EN MS 

Wijnkoperij Henri Bloem 

VOOR AL UW KWALITEITSWIJNEN 
vanaf€ 3,50 

> Ruim 800 wijnen in elke prijsklasse < 

> Kado-artikelen < 

> Wijncursussen en proeverijen < 

>Uw bestelling gratis thuisbezorgd< 

> Parkeergelegenheid voor de deur < 

Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Amhem 
Tel.: 026 - 4455220 
Fax: 026 - 4455085 

E-mail: amhem@henribloem.nl 

Zie voor verdere informatie: 

www.henribloem.nl 
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Even voorstellen 
Vol trots presenteren wij 
u twee nieuwe dorps
bewoners. Te weten de 
eerste bewoners van het 
appartementencomplex 
Seuenderlije aan de 
Balijeweg : 
Benno en Mariette van 
Beukering. Ouders van 
twee zoons en twee 
dochters zijn zij 
grootouders van tien 
kleinkinderen. Benno en 
Mariette zijn echte 
natuurliefhebbers. Zij 
kennen al menig plekje 
in Wolfheze die andere dorpsbewoners nog niet hebben ontdekt. Deze mensen 
gaan graag op vakantie naar Frankrijk. Een van de zoons woont ook in Frankrijk. 
Zij kennen het dorp Wolfheze al heel wat jaren, doordat zij hier vrienden hadden 
wonen. Ook zijn zij zeer goed op de hoogte van de geschiedenis van het dorp 
Wolfheze. Wie weet concurrentie voor onze Duizendjarige Oen-verteller? 

Kapsalon Jeancue 
Dames in Doorwerth Heren 

Winkelcentrum de Weerd 
tel. 026-3341856 

OpeninJ,:.'Siijdcn; 

MMM ltHHmd:lJ.! 10:00-17:30 
lr.M.C. W .Moerdijk dinsdag Um \'rijda~-: 8:30 -17:30 

Balyeweg 10 Tel (026)-48 224 63 
zalerda,:: 8:30· 15:30 

6874 AJ WOLFHEZE 
• mei en zonder afSJ)nlak 
• Mmmda~; 65+ kortinJ; 

ADVISERING -energie • haircxtcnsions en cJrc:1ds 
• zonnes tudio 

& -gebouwinstallaties • nagelstylist 

ARBITRAGE -technisch onderhoud U kunt bij ons ~ratis parkeren 
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vereniging Dorpsbelang Wolfbeze en omstreken 
Op de algemene jaarvergadering van 15 maart j.l. heeft het bestuur van de 
Vereniging Dorpsbelang Wolfheze e.o. verantwoording afgelegd over hetgeen 
Dorpsbelang het afgelopen jaar gedaan en bereikt heeft. 

Samenvattend zijn er veel mensen die goed werk verricht hebben - en nog steeds 
verrichten: 

Werkgroep Visie 2015 
Klankbordgroep Nieuwbouw 
activiteiten rond de toekomstige Zorgboerderij 
een compleet plan tot herinrichting van "Een kruispunt bij de overweg" tot "Ons 
Dorpsplein" 
samenwerking met De Gelderse Roos en Het Schild 
samenwerking met het gemeentebestuur 
de financiële verantwoording over het afgelopen jaar 
en zeker niet in de laatste plaats een Burcht vol met gezellige Dorpsgenoten 

Het bestuur van Dorpsbelang bedankte al deze mensen voor hun inzet. 

Dorpsbelang was blij met de aanwezigheid van wethouder Peek. Het werd zeer op 
prijs gesteld dat hij zich die avond vrij heeft kunnen maken om nader kennis te 
maken met Wolfheze. 

Een agendapunt was de overdracht van de Bestuurshamer. Michel van Tooren trad 
terug als voorzitter en als bestuurslid. Als blijk van dank kreeg Michel een beeldje 
overhandigd. Hij werd geprezen voor hetgeen Dorpsbelang tijdens zijn 
voorzitterschap bereikt heeft. 
Als nieuwe voorzitter werd Ted Stevens voorgesteld. Hij woont al ruim vier jaar in 
ons dorp, maar zijn band met Wolfheze is al veellanger - zijn zus woont al ruim 25 
jaar op de Gelderse Roos. Ted is al bijna dertig jaar getrouwd metFrancineen zij 
hebben 3 kinderen variërend in leeftijd tussen de 25 en 20 jaar; de twee oudsten 
Dominique en Noëlle studeren in Rotterdam en resp. Zwolle. Zoon Raoul woont nog 
thuis. 

Ted is beschikbaar als het gaat om het Dorpsbelang van Wolfheze of gewoon voor 
een goed gesprek. Zijn adres: 

Ted Stevens 
Lawijckerhof 9 
6874 AS WOLFHEZE 
(026) 321 34 99 
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DES CHEID IN GSMAKELAAR 

Uw scheiding praktisch geregeld 

Een scheiding is geen wedstrijd, waarbij het gaat om winnen .. . of 
verliezen. Speel het spel eerlijk: vraag De Scheidingsmakelaar 

om hulp. 
Hij is een onafhankelijk tussenpersoon, met kennis van alle zaken 

die bij een scheiding komen kijken. Ook werkt hij met vaste 
tarieven zodat u precies weet waar u aan toe bent. Hierdoor zorgt 

û ervoor dat uw scheiding goed - en fair - en tegen de laagst 
mogelijke kosten geregeld wordt. 

Neem contact op met onze vestiging te Wolfheze, Eric ten Cate 
telefoon 06 - 5510 2914, of mail naar 

cate@scheidingsmakelaar.nl 

Zie voor verder informatie 

www.scheidingsmakelaar.nl 

26 



overleg woningbouw verloopt moeizaam 
Het overleg met de gemeente Renkum over 
woningbouw in ons dorp verloopt niet zoals we 
hadden gehoopt. Over de invulling van het 
"plan Sara Mansveltweg" zijn er 
gedachtewisselingen. Maar bij de planvorming 
voor het "terrein Willemsen" en helemaal voor 
het "terrein Barenbrug", staat de 
klankbordgroep buitenspel. De inzet is en blijft echter dat plannen 
voor Wolfheze ontwikkeld moeten worden samen met het dorp, en dat 
Wolfheze geen speelbal mag zijn tussen grondspeculanten, 
projectontwikkelaars en de gemeente. 

Gesprek met wethouder 

Op 22 februari jongstleden heeft de klankbordgroep overleg gevoerd met 
wethouder Ravestein, de projectleider van de Gemeente Renkum en de 
projectmanager van bouwbedrijf van Wanrooy. Een kleine delegatie had kort 
daarvoor een ontmoeting met burgemeester P. Bruinooge om helderheid te krijgen 
over het bestaansrecht en de functie van de klankbordgroep. Burgemeester 
Bruinooge nam de twijfels weg, waardoor niets het overleg met de wethouder in de 
weg stond. Tijdens de daaropvolgende ontmoeting met mevrouw Ravestein bleek 
dat het plan Sara Mansveltweg in de uitvoeringsfase terecht begint te komen. 
Kleine aanpassingen zijn echter nog mogelijk en de klankbordgroep probeert deze 
mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten, hoe minimaal de invloed daarop ook 
is. Momenteel vindt onderzoek plaats naar de flora en fauna in het gebied. Dit 
gebeurt op verzoek van de provincie Gelderland en is mede bepalend voor de 
wijziging van het bestemmingsplan. 

130 extra woningen 

Bij de planvorming voor de terreinen Willemsen en Barenbrug lijkt voor de 
klankbordgroep geen rol te zijn weggelegd. De gemeente wil eerst een besluit 
nemen over woningbouw op het terrein Barenbrug en vervolgens met de 
klankbordgroep over de invulling van het plan spreken. Deze volgorde is niet zoals 
raad en burgemeester voor ogen stond tijdens de raadsvergadering van september 
2003. De opdracht aan de wethouder destijds, was juist om de bewoners zo vroeg 
mogelijk bij de planvorming te betrekken en niet pas nadat besluiten zijn genomen. 
De zorgboerderij was toen nog gepland op het terrein van Barenbrug, in ruil 
waarvoor woningen op dit terrein gebouwd zouden moeten worden. Het plan van de 
zorgboerderij is inmiddels van de baan, maar plannen voor woningbouw zijn reëler 
dan ooit. De klankbordgroep vindt dit een ongewenste gang van zaken. In dit 
scenario zouden aan de noordzijde van de spoorlijn in korte tijd, naast 30 
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aanleunwoningen bij Het Schild, 130 nieuwe woningen verrijzen en de 
klankbordgroep beschouwt dit aantal als te veel. Zowel vanwege de sociale cohesie 
in het dorp, als vanwege de aanslag op het natuurschoon, als vanwege de 
toenemende verkeersdruk op de Duitsekampweg. Wolfheze maakt deel uit van een 
gebied waar de natuur wettelijke bescherming geniet en dat brengt beperkingen én 
kansen met zich mee. Die kansen willen we graag gezamenlijk onderzoeken en 
benutten. 

Woningbouw en woonbehoefte 

De klankbordgroep overlegt momenteel met de afzonderlijke raadsfracties om 
aandacht te vragen voor de zorgen van de dorpsgemeenschap en om duidelijk te 
maken dat de groep in een vroegtijdig stadium bij de planvorming betrokken wenst 
te worden. Helaas heeft het daaraan tot dusver ontbroken. De klankbordgroep 
wenst, conform de opdracht van burgemeester en raad, een constructieve rol in het 
overleg met de gemeente en de projectontwikkelaar te kunnen vervullen. Het doel 
is om de woningbouw in ons dorp zorgvuldig af te stemmen op de woonbehoefte op 
middellange termijn. Daarvoor zal de klankbordgroep zich intensief blijven inzetten. 

Klankbordgroep woningbouw 

tring 
Dorpsstraat 53 6871 AD Renkum tel. 0317-3 126 15 

Speciaal in lingerie, nacht, bad en beenmode voor dames en heren. 
Erkend leverancier borstprotheses. 
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Een bijzonder raam 

In de- inmiddels gesloopte- Kruiskerk 
aan de Balijeweg bevond zich een 
bijzonder gebrandschilderd raam. Op 31 
december jl. is dit geplaatst in de Open 
Hof Kerk. Het raam verbeeldt een tekst 
uit het Mattheüs-evangelie: "Kijk naar de 
bloemen op het veld, en naar de vogels 
in de lucht. Als God zo goed zorgt voor 
die kleine schepseltjes, zou Hij dan ook 
niet goed voor jou zorgen?" 
Het raam is in 1958 gemaakt voor de 
Kruiskerk door Gunhild Kristensen 
(leiden 1919- Oasterbeek 2002) 
Al in haar jeugd komt Gunhild in 
Oosterbeek, waar de familie een 
buitenhuis heeft. In 1941 wordt Gunhild 
toegelaten tot de Rijksacademie voor 
Beeldende Kunst te Amsterdam. 
Van november 1945 woont en werkt 
Gunhild in de Noorse 
kunstenaarskolonie Lillehammer en 

daarna in Oslo. In 1946 teruggekeerd in Oasterbeek krijgt zij opdracht de illustraties 
te verzorgen voor een grote jeugdbijbeluitgave. 
Vanaf 1947 krijgt ze opdrachten voor glas-in-loodramen, bestemd voor herrijzende 
of nieuwe kerken, scholen en andere gebouwen. Meestal worden de ontwerpen 
(kartons) uitgevoerd bij Bogtman te Haarlem. Zij experimenteert ook met ramen van 
gekapt glas, tot haar handen de splinters niet meer kunnen verdragen. 
Zij maakt ook wand- en vloertapijten voor raad- of trouwzalen, onder andere die van 
de gemeente Renkum te Oosterbeek. In 1964 ontvangt Kristensen de Cultuurprijs 
van Gelderland. In 2002 overlijdt zij te Oosterbeek, 82 jaar oud. 
Museum Veluwezoom organiseert in het najaar een expositie van het werk van 
Gunhild Kristensen in Kasteel Doorwerth (3 sept. Vm 4 december '05). Tegelijkertijd 
verschijnt er een monografie over leven en werk van de kunstenares, van de hand 
van drs. Pieter van der Kuil, met foto's van Jan Tuinman. De kerk is elke 
zondagmorgen open, en ook tijdens het inloopspreekuur op woensdagmiddagl
avond (ingang Macharislaan) is het raam te bewonderen. 

Os lrene Builtjes-Faber 
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de Gelderse Roos 

Afscheid Elsbeth Berendsen 

Elsbeth Berendsen startte haar Wolfhezense 
loopbaan als 'groepshoofd opname en kortdurende 
vervolgbehandeling'. Na een overstap naar de 
Behandelondersteunende Dienst werd zij directeur 
bedrijfsvoering van Gespecialiseerde Psychiatrie 
Wolfheze. Zo had zij zestien jaar lang naar eigen 
zeggen: 'Een geweldige tijd'. En nu neemt zij 
afscheid van de Gelderse Roos. Het is haar wens om 
eind juni een punt te zetten achter haar 
managementcarrière en haar leven een nieuwe 
wending te geven. Op dit moment is zij zich aan het 
oriënteren op nieuwe werkvelden. 
Wie Elsbeth Berendsen heeft leren kennen, begrijpt dat de Gelderse Roos haar 
beslissing volledig respecteert, maar met lede ogen een uitstekend directeur ziet 
vertrekken. 

DD Kliniek 

Het traject voor de Dubbele Diagnose kliniek ligt op schema en de verwachting is 
dan ook dat deze kliniek op 1 oktober operationeel zal worden. De dorpsbewoners 
van Wolfheze zullen over de ins en outs van de kliniek uitgebreid worden 
geïnformeerd tijdens een bijeenkomst die wij in juni organiseren. Een uitnodiging 
hiervoor zullen wij tijdig versturen. 

Zomerfeest 

Op woensdag 22 juni is het weer Zomerfeest in Wolfheze. 
Het thema van dit jaar is "In Beweging". Alles en 
iedereen is voortdurend "in beweging", tijdens het 

Zomerfeest wil de Gelderse Roos daar bij stil staan. 
Van 11.00 uur tot17.00 uur staan 125 marktkramen klaar, 

er zijn veldactiviteiten, er is een eetterras en 
verschillende artiesten zullen er optreden. 
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Openluchttheater De Klaproos 

' • / Wie onlangs nog een blik 
wierp op De Klaproos kon 
constateren dat de eerder 
aangekondigde 
verbouwingen gestart zijn. 
De oude tribunes zijn 
verwijderd en ook is met 
de renovatie van het 
podium begonnen. Nieuwe 
tribunes en een 
overkapping van het 
podium zijn de volgende 
stappen. Inmiddels zijn we 
hard aan het werk om 

weer een aantrekkelijk programma samen te stellen. De feestelijke opening vindt 
plaats op zondag 26 juni aanstaande en dat is ook de eerste van acht 
voorstellingen. Die voorstellingen vinden steeds plaats vanaf 14.30 op de 
achtereenvolgende zondagmiddagen. Alle bewoners van Wolfheze vinden ruim 
voor die tijd een folder in de bus met nodige informatie. 

Eetcafé "De Balije" Wolfheze 
Wolfhezerweg 70/72 

6874 AG W olfheze 
026-482 1987 

U kunt bij ons terecht voor prima maaltijden en diverse 
soorten bier van de tap! 

Dagelijks geopend van vanaf 16.00 uur, 
[keuken geopend tot 21.00 uur) 

maandag en dinsdag gesloten 

Ook voor feesten en partijen in een gezellige sfeer 
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De Duizendjariqe Den vertelt 

Ja, we naderen het einde van onze reis langs de 
straatnamen van Wolfheze. Alleen een drietal 
straatnamen aan de noordzijde van het dorp zijn nog 
niet besproken: het Hendriksplantsoen, de Van 
Mesdagweg en de Johannahoeveweg. Van deze drie 
neem ik twee straatnamen die erg met elkaar zijn 
verwant, de Van Mesdagweg en de 
Johannahoeveweg. De Van Mesdagweg is niet 
genoemd naar de kunstschilder Hendrik Willem 
Mesdag (1831 -1915) die het woordje 'van' ook niet in 
zijn naam had. Evenmin is de Van Mesdagweg 
genoemd naar de psychiater, aan wie de Van 
Mesdagkliniek zijn naam ontleent. Naar wie wel vertel 
ik hieronder en daarvoor hoef ik 'slechts' een eeuw 

terug te gaan in mijn geheugen. Na vorige keer -toen we over de 16e eeuw hadden 
- is dit dus een makkie voor mij. Toen moest zelfs ik het hebben van horen zeggen 
want ik had die tijd zelf niet meegemaakt. In de tijd waarover ik het nu ga hebben 
werd ik trouwens ook voor het eerst Duizendjarige Den genoemd want op een 
(ansicht)kaart uit 1903 komt deze 'erenaam' voor het eerst voor. Voor de twee 
bovengenoemde straatnamen zit Ulbe Anema weer aan mijn voet om mij hierover 
uitte horen en alles voor de Wolfskreet op te schrijven. 

Aflevering 10: De modelboerderij van de cacaofabrikant en zijn dochtertje 
Johanna 

In 1908 werd een heel groot stuk grond van 818 
ha ten noorden van het spoor, wat begon in 
Costerbeek (bij de Lichtenbeek) en eindigde bij 
De Buunderkamp, aangekocht door de heer G. 
(Geert) van Mesdag uit Hilversum (1863-1939). 
De Amsterdamseweg vormde de noordelijke 
grens van dit terrein. Het omvatte toen 800 ha 
heide en slecht dennenbos, terwijl een paar 
keuterbedrijfjes ter grootte van circa 18 ha waren 
verpacht. 

Foto van Geert van Mesdag (verkregen via Cees 
K/aver-Wolfheze). 
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De heer Van Mesdag was directeur van Van Hauten's Cacaofabrieken in Weesp en 
hij wilde als ideaal een modelboerderij op het terrein stichten. Hij vernoemde het 
landgoed 'Waldfrieden' ,zoals de vorige eigenaar het had genoemd, naar zijn pas 
(16 mei 1908) geboren dochter Johanna Henriëtte, 'Johanna-Hoeve'. Na drie zoons 
beschouwde hij het krijgen van een dochter als een geschenk. In 1909 werd een 
aanvang gemaakt met de ontginning, aanvankelijk door middel van de stoomploeg 
van de Heide Maatschappij voor het diepere werk en spoedig ook met behulp van 
ossen in eigen beheer. In 1917 zijn reeds omstreeks 500 ha ontgonnen tot bouw
en weiland, en twee grote boerderijen (Johanna-Hoeve en Reijerscamp) en twee 
kleine boerderijen zijn er verrezen. 

Gezicht op de boerderij Johanna-Hoeve, stallen en rentmeesters/directeurswoning 'De Wijde 
Blik ' (rechts) in ong. 1915. Links staat de boerderij Het Hof (foto uit het bezit van de familie 
Burgers - de rentmeester van Van Mesdag op het landgoed). 

De boerderij Johanna-Hoeve en bijgebouwen bevatten stallen voor 240 stuks vee 
en 50 paarden en er worden gemiddeld 140 koeien en 60 stuks jongvee gehouden. 
De melk wordt in de naaste omgeving verkocht of kan in een eenvoudig 
zuivelfabriekje worden verwerkt tot boter. Er worden varkens gefokt en het 
fokstation biedt ruimte voor 80 zeugen en enkele honderden biggen en 
loopvarkens. Er zijn 30 paarden en 8 trekossen voor het bedrijf aan het werk. In een 
groot hoenderpark wordt 1000 stuks pluimvee gehouden en daarnaast heeft het 
landgoed 50 bijenkasten en 200 schapen. Jaarlijks worden o.a. 100 ha rogge, 100 
ha aardappels, 100 ha grasland en weide, 100 ha lupinen, 60 ha haver en 40 ha 
groenvoeder gebouwd. Een moestuin is aangelegd en boomgaarden zijn er 
geplant. Er is een eigen reparatie-inrichting, smidse en timmermanswerkplaats. 
Door een eigen electrische centrale, een windmolen, een verplaatsbare locomobiel 
en kleine benzinemotoren wordt in kracht voorzien. 
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Johannahoeve was een bedrijf met wel 86 man personeel en vrij bekend is deze mooie 
groepsfoto van het personeel van de schaapherder (rechts met stok) tot en met de 
rentmeester P.H. Burgers (in het midden links op stoel) en de administrateur Bakker (rechts 
op stoel met bolhoed). 
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Tegenover het Station 
Wolfheze(n) werd een schuur 
gebouwd om de acht 
trekossen te herbergen die 
voor de ontginning werden 
gebruikt. Van de Ossenschuur 
is er slechts deze tekening uit 
ongeveer 1925. Bij de aanleg 
van de riolering in Wolfheze, 
begin jaren tachtig, bleek de 
grond daar nog vol ammoniak 
te zitten. Dit heeft de firma 
Brui/ moeten afvoeren hetgeen 
een schadepost was want het 
was meer dan men 
verwachtte. 



In 1922 gaf de eigenaar helaas zijn modelboerderij op. Hij hield het weliswaar 
langer vol dan die in Doorwerth- Huis ter Aa -,maar kon op den duur ook de 
concurrentie met minder hooggekwalificeerde (en daardoor goedkoper 
producerende) bedrijven en de import vanuit het buitenland toch niet meer aan. Van 
Mesdag verpachtte de gronden aan zijn personeel. Op 15 oktober 1958 besloot de 
gemeenteraad een straat in Wolfheze naar hem te noemen. Nu is het gebied 
Johannahoeve in kleinere gebieden verdeeld, met onder andere het zorghuis voor 
de gepensioneerde paters van Mill Hili en Sportcentrum PapendaL De terreinen 
rond Reijerscamp zijn in maart 2002 via de Dienst Landelijk Gebied overgedragen 
aan Natuurmonumenten. 

Een veertig jaar oude ansichtkaart met een nog vrij kale Johannahoeveweg. Een uitgave van 
Th. Lodewijk, Wolfheze uit 1965. De Johannahoeveweg loopt van Stalion Wolfheze tot Station 
Oasterbeek en het grootste gedeelte is onverhard. Bij de postbezorging e.d. geeft deze lange 
weg in twee plaatsen in de gemeente Renkum wel eens aanleiding tot misverstanden. 

Volgende keer beëindigen we onze reis door de geschiedenis van ons dorp aan de 
hand van de straatnamen met het Hendriksplantsoen. Daarna valt er echter nog 
genoeg te vertellen over de geschiedenis van Wolfheze. De serie blijft dus 
voortbestaan ! 
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Prikbord 

~ Straatspeeldag 2005 op woensdag 8 juni 

'4J Op woensdag 8 juni wordt voor alle kinderen uit Wolfheze weer 
een Straatspeeldag georganiseerd op het terrein van de Van 

Mesdagweg. In verband met het schoolkamp van groep 7/8 is de 
Straatspeeldag in Wolfheze dit jaar een weekje later dan de 

Nationale Straatspeeldag. Vanaf 13.00 uur is iedereen van harte 
welkom, de middag duurt tot ongeveer 16.00 uur. 

Uitbreiding service bibliobus 

Sinds enige maanden zijn er voor leden van de bibliobus ook kinder-dvd's te huur. 
Enkele voorbeelden van dvd's, die in de bus te vinden zijn: Anastasia, Aladdin, 
Mulan 1 en 2 , Kabouter Plop, Winnie de Poeh en Pret onder water met SpongeBob 
Squarepants. Deze collectie zal zich langzaam verder uitbreiden. 
De huur bedraagt € 2,- per week. De uitleentermijn is één week, in de 
schoolvakanties worden ze langer uitgeleend voor hetzelfde geld! 
De bibliobus heeft voor alle leeftijden boeken en tijdschriften, hiervoor is de 
uitleentermijn 3 weken. Omdat er vraag was naar Friese romans, is er voor de 
volwassen lezers gestart met een kleine collectie Friese romans. 
Het lidmaatschap van de bibliobus is tot 18 jaar gratis, daarna kost het € 20,15 per 
jaar. CJP-houders en 65+-ers betalen € 1 0,50 per jaar. 
Openingstijden: Maandag Gelderse Roos 15.40 - 16.40 uur 

Donderdag Beatrixschool 10.45 - 11.45 uur 

Afscheid Postbode Johnny 

Ongeveer 26 jaar al breng ik de post rond in Wolfheze. De eerste 15 jaar deed ik 
voornamelijk de buitenwijk en het rondbrengen van de pakketpostpakjes met de 
auto (1 x per week). Wolfheze kent mij echter het best van de laatste elf jaar waarin 
ik met de snorfiets de post huis aan huis rondbracht in het dorp. Met name deze 
laatste periode had ik veel én plezierig contact met de inwoners. 
Vrijdag 1 juli a.s. maak ik mijn laatste rondje in het dorp want dat is mijn .A... 
laatste werkdag. Na veertig dienstjaren hoop ik nog lang van mijn VUT ~~ 
en pensioen te mogen genieten, maar ik zal het werk en ook ~ 40 
Wolfheze best missen. Graag wil ik persoonlijk afscheid van • 
Wolfheze nemen. Daarvoor nodig ik u uit op vrijdag 1 juli 
tussen 16.00 en 18.00 uur In gebouw De Burcht aan de 
Macharislaan. 
Ik hoop daar velen van u te mogen ontmoeten. 
Johnny Beekhuizen 
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Openingstijden Stationswinkel verruimd 

Vanaf 22 mei is de stationswinkel ook op zondag geopend. De winkel denkt 
daarmee vooral toeristen - fietsers en wandelaars - van dienst te zijn die voor een 
ijsje of een frisdrankje komen. Maar uiteraard is de rest van het assortiment ook 
gewoon leverbaar. 

Koor Harmony 

Wij zijn koor Harmony. 
Sinds 1998 zingen we gezellig met elkaar. 
Ons repetoire wordt gevormd door liederen 
uit verschillende genres. Van klassiek tot 
pop, van Engelstalig tot Afrikaans. 
Houdt u ook van zingen en wilt u kennis maken met Harmony, kom dan eens langs. 
Wij repeteren op woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de "Opstandings 
Kerk" op het terrein van "de Gelderse Roos" in Wolfheze. 
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met: 
Peter van Vught, tel. 026 4822667, of 
Ester van Puijenbroek, tel. 06 51941296 

Meer Bewegen Voor Ouderen (MBvO) 

Het afgelopen seizoen heeft Stichting Welzijn De Bries het MBvO (gymnastiek) in 
samenwerking met Het Schild georganiseerd, de uiteindelijke verantwoording lag 
toen bij De Bries. 
In het cursusjaar 2005-2006 worden de rollen omgedraaid en zal Het Schild voor 
het MBvO verantwoordelijk zijn en het dus ook organiseren. 
In de maand augustus zal Het Schild dit op verschillende manieren nogmaals 
bekendmaken. 
De vaststelling van de tarieven blijft bij De Bries liggen. 
Wilt u nu of t.z.t. meer informatie over de MBvO (tarief, dag en tijdstip), dan kunt u 
contact opnemen met Jan Both van de afdeling welzijn van Het Schild, tel. 026-
4821177. 
E-mail: jan.both@hetschi ld.nl 

(Henri) " Bloem" tussen de bloemen 

In samenwerking met Tuincentrum Davidse organiseert Wijnkoperij Henri Bloem op 
vrijdag 17 juni a.s. een zomer-wijnproeverij. 
In de sfeervolle ingerichte kassen van Tuincentrum Davidse zullen vanaf 20.00 uur 
een 20-tal zomerse wijnen ontkurkt worden. De avond duurt tot ca. 22.00 uur en de 
toegang is gratis. 
Mocht u interesse hebben om te komen, laat het ons dan wel even weten: 
Wijnkoperij Henri Bloem, Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem, 
tel. 026-4455220, e-mail arnhem@henribloem.nl. 
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Wolfskreet wordt roede moqelijk qernaakt door: 

• Comco Netwerkbeheer 
• De Boschhoeve 
• De Gelderse Roos 
• De Groene Flierefluiter 
• Handelsbedrijf W. Meerveld 
• ITV Consult B.V . 
• Nico Verloo B.N.I. 
• Open Hof Kerk 
• Original7 
• Paardenpension Henriette Hoeve 
• Paul Hendriks Tweewielers 
• Het Schild 
• Technisch bureau Van der Lecq 
• Vakantieverblijven De Wodanseiken 

Leest u Wolfskreet met veel plezier en wilt u ons financieel steunen (wat we best 
nodig hebben), maak dan uw bijdrage over op postgirorekeningnummer 9484820 
t.n.v. Ver. Dorpsbelang Wolfheze o.v.v. sponsoring Wolfskreet 

• P.Y GMAL/ON • 
praktlik voor 
HU/DVEii'ZOI<GING 
Yvonno Geerdi!lk 
lei.N. C/26·4833149 
mobiel: 0622791324 

• • • • • • 
Nieuw bij Pygmalion! 

• Huidverzorging voer Hem en Haar 
·Make· up 
• Aromatherapy 
• E!ectriscll ontharen ( ZF) 
• Verwijderen cooperose. fibrome e.d. 
• Manicuren (tijdens llehande5ng) 
• Lichaamsmassage. (klasiek drukpunt 
• ('httl~.Jd-"ÎrP MMrlP.fing 
• Shiatsu kosmetiek 
· Cursus Shantata Babymassage \'OOI 

verzorgers 

*Ultra Sound Special behandelingen 

*Wij meten de hydratering van de huid 
met de Skin Maïster Tester 

*Ooggebied behandeling met collaplex 
Vliesmasker 
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ActiViteitenagenda Wolfbeze 

Ook iets te melden voor de activiteitenagenda, meldt het ons op 
026-3333537 of wolfskreet@hotmail.com 

Maandag 
Vanaf 7.30 uur 
13.30 tot 15.30 uur 
15.40 tot 16.40 uur 
16.30 tot 19.00 uur 
18.00 tot 18.30 uur 
19.30 tot 22.00 uur 
20.00 tot 22.00 uur 

Dinsdag 
08.30 tot 11 .30 uur 
09.15 tot 11.15 uur 
14.00 tot 16.30 uur 
15.30 tot 16.30 uur 
16.00 tot 18.30 uur 
18.10 tot 18.40 uur 
19.30 uur 
19.00 tot 21.00 uur 
20.30 tot 22.00 uur 

Woensdag: 
Vanaf 07.30 uur 
08.45 tot 11 .00 uur 
13.00 tot 14.00 uur 
13.30 tot 15.30 uur 
17.00 tot 19.00 uur 
17.00 tot 18.30 uur 
20.00 tot 22.00 uur 
20.30 tot 22.00 uur 

Donderdag: 
08.30 tot 11 .30 uur 
10.45 tot 11.45 uur 
16.15 uur 

Vrijdag: 
08.00 tot 11 .30 uur 

Zondag: 
09.30 uur 

Weekagenda 

Duobak en grof tuinafval 
Internetpunt (4833135) 
Bibliobus 
Trainingen pupillen 
Zwem ABC (AZC 0317·312763) 
Badminton 
Zang en Vriendschap (4821578) 

3348150 
Vlinder Geld. Roos 
Ingang Geld. Roos 
Wodanseck 
Zwembad Geld. Roos 
De Brug 
Opstandingskerk 

Peuterspeelzaal 'I Wolfje (0317·317553) De Burcht 
Dames gymnaslieklsport en spel Gymzaal Balijeweg 
Inloopspreekuur huisartsen De Burcht 
Zwemmen voor ouderen (4821327) Zwembad Geld. Roos 
Kindergymnastiek en turnen Gymzaal Balijeweg 
Zwem ABC (AZC 0317-312763) Zwembad Geld. Roos 
Jeux de Boules (4821630) Buitenbaan Heelsumseweg 
Aquarobics (AZC 06-12925039) Zwembad Geld. Roos 
Volleyballen De Brug 

Grof afval3348150 
VOKO De Beukenoot (4821930) 
Spreekuur gebiedsagent 
Internetpunt (4833135) 
Peuter-, kleuter- en kinderzwemmen 
Inloopspreekuur Open Hof Kerk 
Koor Harmony (4822667) 
Volleyballen (4821860) 

Beukenoord Geld. Roos 
Medisch Centrum Wolfh 
De Vlinder 
Zwembad Geld. Roos 
ingang Macharislaan 
Opstandingskerk 
De Brug 

Peuterspeelzaal '! Wolfje (0317-317553) De Burcht 
Bibliobus Balijeweg 
Inloopspreekuur huisarts De Burcht 

Weekmarkt Terrein Gelderse Roos 

Hardlopen (4822362) Slation 
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za 4 juni 
za 4 juni 
di 7 juni 
di 7 juni Vm 12 juni 
wo 8 juni 
vr 10juni 
vr 10 juni 
ma 13 juni 
ma 13 Vm 19 juni 
do 16 juni 
vr 17 juni 
za 18 juni 
di 21 juni 
wo 22 juni 
zo 26juni 
ma 27 juni 
di 28juni 

vr 1 juli 
vr 1 juli 
zo 3juli 
di 5 juli 
do 7 juli Vm 9 juli 
vr 8 en 9 juli 
do 14 juli 
di 14 Vm 16 juli 
zo 17 juli 
di 19 juli 
ma 25 juli 
di 26 juli 

di 2 aug 
za 13 aug 
di 16 aug 
do 18 aug 
ma 22 Vm 29 aug 
di 23 aug 
ma 29 aug 

Maandagenda 

Elly Prenenloernooi E + F Wodanseck 
Lindenholtoernooi 0 + C Wodanseck 
55+ Fietsen De Burcht 14.00 uur 
Clubkampioenschappen Jeugd De Slenk 
Wolfhezer straatspeeldag Terrein V. Mesdagweg 
Wolfheze Night Fever De Vlinder 
Matjesmarkt Prinses Beatrixschool schoolplein 
Officiele opening Stop-shop Wolfheze Stop-shop 13.00 uur 
Masterlease Slenk Open 2005 Oe Slenk 
lnternetcafé, Werken met zoekmachine Oe Vlinder 
Wijnproeverij Wijnkoperij Henri Bloem Tuincentrum Davidse 
Afsluiting sejzoen Onderling Toernooi Wodanseck 
55+ Wandelen De Burcht 14.00 uur 
Zomerfeest Gelderse Roos van 11 .00 tot 17.00 uur 
Feestelijke opening De Klaproos De Gelderse Roos 
Oud Papier 
Milieubus Station 

Afscheid postbode Johnny Beekhuizen De Burcht 16.00-1 8.00 
Wolfheze Night Fever De Vlinder 
The Young Ones De Slenk 
55+ Fietsen De Burcht 14.00 uur 
Dahlia- en Zomerbollendagen De Boschhoeve 
Tenniskamp De Slenk 
lnternetcafé, Vakanties boeken De Vlinder 
Dahlia- en Zomerbollendagen De Boschhoeve 
40+ Belegen Weekje De Slenk 
55+ Wandelen De Burcht 14.00 uur 
Oud Papier 
Milieubus Station 

55+ Fietsen 
Clematis Festival 
55+ Wandelen 
lnternetcafé, internetbankieren 
Open Jeugd Toemooi 
Milieubus 
Oud Papier 
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De Burcht 14.00 uur 
De Boschhoeve 
De Burcht 14.00 uur 
De Vlinder 
De Slenk 
Station 



Uitvaartverzorging J. MIJNHART 
VOOR HET VERZORGEN VAN BEGRAFENISSEN EN CREMATIES 

Vooruit regelen, geheel naar eigen wens; 
ook dit kunt u met ons bespreken en vastleggen. 

Hoofdkontoor 
Reuvensweg 2 
6861 XJ Costerbeek 
tel. (026) 333 30 29 
fox (026) 334 00 08 

Rouwcentra 
Costerbeek 
Arnhem 
Wageningen 
Heteren 

e-mail: info@uitvoortverzorgingmijnhort.ni ft,. A 
internet: www.uitvoortverzorgingmijnhart.ni :.=;;::;: 

snoeien, kappen, klimmen, 
planten, veiligheidscontrole en 

boomonderzoek 

Fiedeldij Dop & Tuinte, Boshoeve 2 
6874 NB Wolfheze 
Tel : 026-48 21 779 of 06 51126 942 
www.degroenepraktijk.nl 
info@degroenepraktijk.nl 



KAMPEER & CHALETPARK LINDENHOF 
WOLFHEZE 

VERHUUR VAN STACARAVANS, CHALETS EN HUISJES 
Stacaravans kunnen van 1.april Vm 30.oktober gehuurd worden. 
Huisjes en chalets het gehele jaar rond. 
U kunt bij ons terecht voor Uw vakantie, maar ook voor langere tijd 
als overbrugging bij verbouwingen, en/of verkoop van Uw huis. 
Weekend en midweek worden alleen "last minute" verhuurd. 

VERKOOP VAN CHALETS 
Wij verkopen prachtige EDELWEISZ CHALETS, die geheel volgens uw wensen 
worden gebouwd. 
Tevens leveren wij bijpassende houten schuurtjes in alle maten en modellen. 
Op ons park is nog een aantal vrije kavels waar chalets geplaatst kunnen worden. 
Transport, plaatsen, stellen en aansluiten verzorgen wij ook geheel voor U. 

WELKOM OP LINDENHOF 
Sara Mansveltweg 15 
687 4 CB Wolfheze 
tel.: 026-4821728 
E-mail: info@chaletpark-lindenhof.nl 
www.chaletpark-lindenhof.nl 




