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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 tuinhout' 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 Wolfheze 
T 06-50655777 E taaltotaal@planet.nl 



Beste dorpsgenoten, 

Voor ons moderne burgers is de grote vakantie misschien wel meer een 
bezinningsmoment dan de dagen rond kerst en nieuwjaar. Immers, na de grote 
vakantie zijn er weer nieuwe keuzes mogelijk in hobby, sport en vrijetijdsbesteding. 
Tennissen we nog een jaartje door of gaan we voor hatha-yoga? Wat vragen geest 
en lichaam van ons om er weer een school- en werkjaar tegenaan te kunnen. 
Welke onvermoede talenten laten we ontwaken. 
Wolfheze kan zich wat dat betreft meten met de grote steden: wie wil kan iedere 
dag onder de pannen zijn. En dit geldt eens te meer voor de jonge inwoners. Voor 
onzeS. Cribent reden om ook kritisch te reageren op de uitputtingsslag die dit met 
zich meebrengt. 
Dit nummer ook een uitgebreid verslag vanuit Dorpsbelang. Over de 
nieuwbouwplannen, waarover de gemeente gelukkig weer in gesprek is met 
Wolfheze, over het dorpsplein dat gestaag vordert op de weg naar realisatie en 
over de visie 2015 waar we nog even in spanning worden gehouden. 
Het is voor ons als redactie heel plezierig dat de kopij binnen blijft stromen. Ook 
kritische brieven. Middels de buizenpost kregen we ook nog een geheel nieuw 
perspectief aangereikt over het Openluchttheater de Klaproos. Voor dit nummer 
betekende het zelfs dat we de vaste rubriek De Duizendjarige Den eenmalig 
hebben laten vervallen om ruimte te bieden aan een goed overzicht van activiteiten. 
Wij hopen dat deze Wolfskreet inspireert tot het kiezen van een leuk 
vrijetijdsprogramma. Het aanbod is grandioos! 

De redactie 

Colofon oplage 750 stuks 

Redactie 
Kees Koek 
Sara Mansveltweg 30, tel. 482 2339 
Christianne Pielage 
Sara Mansveltweg 4, tel. 482 1908 
Anton Sanderman 
Parallelweg 64, tel. 482 2362 
Albertine Scholten 
Lindeboomlaan 35, tel. 482 1428 
Ma~a van Toaren 
Lindeboomlaan 32. tel. 333 3537 
Anne Veenstra 
Wollheze 4. Lindenhof, tel. 383 0933 

Vaste medewerkers 
Ulbe Anema (Duizendjarige Oen) 
Carotine Kelderman (Welpdenkertjes) 

Advertenties 
Ma~a van Toaren 

Wolfskreet verschijnt 4 keer per jaar. Het volgende 
nummer verschijnt begin december 2005. Uiterste 
inleverdatum voor kopij is 15 oktober 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@hotmail.com 
Website www.wolfskreet.nl.tt 

Girorekening 9484820 

Belangrijke telefoonnummers 
Alarmnummer 112 
Politie 0900-8844 
Brandweer 026·3337751 
Dierenambulance 0317-314141 
Servicelijn 026-3348150 
Weekenddiensten huisarts 0900-1598 
Spreekuur Wijkagent Hans Berkenfeldt: woensdag 
13.00 tot 14.00 uur. Medisch Centrum Wolfheze 



Eetcafé "De Balije" Wolfheze 

Wolfhezerweg 70/72 
687 4 AG Wolfheze 

026-4821987 

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 

H. van Capelleveen 
Bovag garage - Uitdeuken en Spuiten 
APK 11 Keuringstation 
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L;; Lawyckerhof 4 Wolfheze Tel. 026-4821310 
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In het spoor V(ln qe wolf 

Peter Oudejans: "Als kind had ik al 
een bureautje met schriften" 

Peter Oudejans is directeur van 
basisschool de Ommelander in Arnhem. 
Zijn hele werkzame leven staat in het 
teken van onderwijs. Leerprocessen op 
gang brengen, dat beweegt hem. Een 
gesprek met een gedreven onderwijsman 
met een verrassende visie op Wolfheze. 

Als we tegenover elkaar staan bij de deur, is 
er nog steeds geen enkele herkenning. We 
hebben elkaar nog nooit ontmoet bij een van 
de vele activiteiten of bij school. Zo kun je je 
dus zelfs in dit kleine dorp in verschillende 

kringen bewegen. Peter en Magda Oudejans hebben drie kinderen die al lang en 
breed volwassen zijn. Maar in 1987 zijn ze heel bewust als jong gezin naar 
Wolfheze gekomen. 

Waarom Wolfheze? 

Wij woonden in de Randstad in Zaandam. Maar Zaandam is een drukke 
lintgemeente, aan een lange weg met zijstraten en daar stond ook veel 
petrochemische industrie met zwaar vrachtverkeer. Wij leven zelf heel bewust en 
zijn dat ook met het opvoeden van de kinderen. We wilden dat ze zouden 
opgroeien in een schonere veiligere omgeving. Onze oudste was toen acht jaar en 
onze jongste nog een peuter. Dat was dus echt opnieuw beginnen. 

Ik werkte in Amsterdam in het speciaal onderwijs en studeerde daarbij pedagogiek 
aan de universiteit. In het onderwijs waren er toen, halverwege de jaren tachtig, 
weinig banen. Toen ik een advertentie zag van het psychiatrisch ziekenhuis 
Wolfheze voor een onderwijskracht heb ik daar op gesolliciteerd. Een half jaar later 
zijn we met het hele gezin verhuisd naar Arnhem en weer een half jaar later 
betrokken we dit huis aan de Lindeboomlaan, in 1987. 

Deze verandering heeft aan alle verwachtingen voldaan: een mooie omgeving, een 
leuk dorp, veilig met veel speelruimte. En wij zijn zelf ook snel geaard. Het was een 
verademing om zo dicht bij mijn werk te wonen. Het was voor de kinderen en 
Magda helemaal nieuw dat ik zo vroeg thuiskwam. 
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Inburgeren in Wo/fheze, hoe ging dat? 

De psychiatrie was mij eigenlijk onbekend. Ik kwam op de afdeling Vorming, 
Recreatie en Onderwijs, waar Rob Kuiper ook werkte. Een leuk team. De 
personeelsvereniging van het ziekenhuis organiseerde ontzettend veel activiteiten 
voor jong en oud; zo doe je vanzelf contacten op; ook met veel mensen uit het dorp. 
Daarnaast via het voetbal waar ik nog steeds als scheidsrechter actief ben. Ook 
heeft meegespeeld dat Magda al gauw leidster werd van de peuterspeelzaal "t 
Wolfje". Dat heeft zij 1 0 jaar gedaan. 

Wat deed je precies als onderwijskracht op de Gelderse Roos? 

Toen ik kwam stond het onderwijs aan cliënten nog in de kinderschoenen. Daarom 
wilden ze ook iemand die helemaal uit het onderwijs kwam en juist niet uit de 
psychiatrie. Ik probeerde de cliënten op hun gezonde deel aan te spreken. Te kijken 
of er interesse was in een studie en die onderdeel te maken van de resocialisatie. 
Maar ook alfabetisering (Nederlandse taal en rekenen) en maatschappelijk 
oriëntatie. Met een groep patiënten van een afdeling praatte ik over het nieuws en 
nodigde ik mensen uit met elkaar in gesprek te gaan over de gezamenlijk 
waarneembare actualiteiten. Dat was voor veel patiënten een prettige afwisseling 
van hun dagelijkse beslommeringen. Dat werkte therapeutisch. Ik heb dat werk erg 
leuk gevonden. 

Maar na tien jaar kriebelde het weer? 

Ja, ik miste toch de dynamiek die kinderen met zich meebrengen. Na precies 10 
jaar ben ik weer gaan werken in het speciaal voortgezet onderwijs en in 2002 vrij 
natuurlijk doorgestroomd naar mijn huidige werkplek als directeur van De 
Ommelander, een school met 230 leerlingen. 

Directeur, dan denk ik meteen aan wanhopige stapels circulaires van het ministerie. 
Is dat zo? 

Ik dacht ook hoe doe je dat directeur zijn. Maar daar groei je in. Ik zie de overheid 
en haar beleid niet als een bedreiging. Ik hou niet van gemopper. Ik probeer te 
redeneren in termen van kansen en uitdagingen. Bij elke ontwikkeling (vanuit het 
team of vanuit de overheid) richt ik mij vooral op de positieve zaken die het met zich 
kan meebrengen en die te bekrachtigen om zodoende minder gewenste negatieve 
ontwikkelingen voor te zijn. Pro-actief zijn en vooral met elkaar! 
Als basisschool moet je een duidelijke visie ontwikkelen en daar je activiteiten op 
afstemmen. Je moet als school alert blijven op ontwikkelingen en daar op inspelen. 
De wijk waar onze school staat, gaat veranderen. Veel gezinnen verhuizen door 
naar Schuytgraaf en gezinnen uit het centrum en Malburgen komen weer in 
Vredenburg wonen. Dat kan betekenen dat we met een ander type kind te maken 
krijgen. Dat vraagt van ons een andere aanpak en daar gaan we mee aan de slag. 
Duidelijk onze identiteit neerzetten en vertalen in belangrijke waarden. Dat doen we 
in goed overleg met het lerarenteam en de ouders. We zien ons als een 
dialoogschooL We hebben ook een lespakket in gebruik genomen dat heet: Beter 
omgaan met jezelf en de ander. Dat wij een hoge cito-score halen is leuk, maar als 

4 



onze kinderen in hun vrije tijd bushokjes zouden gaan vernielen dan hebben we 
ergens anders gefaald. Net zoals je met rekenen stapje voor stapje leert kun je ook 
sociaal-emotioneel stapjes maken en kinderen daarin begeleiden. Investeer in de 
relatie, zeg ik altijd, dan pas kun je aan een goed product werken. 

Onderwiis is echt jouw passie 

Ja, als kind had ik al een bureautje met schriftjes. Ik weet ook nog precies wie mijn 
leerkrachten waren, hoe ze heetten en hoe ze les gaven. Deze mensen maakten op 
mij vroeger een grote indruk. Het leek me toen al leuk om later ook meester te 
worden. Met passie, dat klopt en dat hoort bij het werken in het onderwijs. 

En een duidelijke visie. Heb je dat ook over Wolfheze en haar ontwikkelingen? 

Vanuit de gemeente of de politiek heb ik nooit een duidelijke visie over Wolfheze 
kunnen ontdekken. Als dat er zou zijn, zou er misschien ook wel iets meer 
gebeuren. Wat ik wel merk is dat een aantal mensen uit het dorp wel erg op alleen 
Wolfheze gericht is. Alsof Wolfheze geen deel uitmaakt van een grotere gemeente. 
Of aan het geromantiseerde idee over Wolfheze. Ik bedoel: hoezo stilte, of je hoort 
de trein of je hoort de snelweg. Voor mij betekent nieuwbouw geen bedreiging, het 
biedt ook kansen. je kunt er je voordeel mee doen en zaken ombuigen. De laatste 
jaren is er bijna niets gebeurd; dat vind ik echt slecht. Dan betekent stilstand 
achteruitgang. Dat mag de gemeente zich aanrekenen. Een veel actievere 
opstelling is juist gewenst. En zeker in overleg met het Dorpsbelang of de politiek. 
Met nieuwe woningen kan er mogelijk een laag geluidscherm komen bij het spoor. 
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Of bijvoorbeeld gesproken worden over goed onderhoud van het bos langs het 
spoor ter hoogte van de Lindeboomlaan. Nu zijn er bomen gekapt en groeit er gras. 
Dat getuigt niet van een plan en visie. Twee van mijn kinderen die nu in Renkum en 
Arnhem wonen, hadden zich graag in Wolfheze gevestigd. Maar er is hier geen 
ruimte voor startende huurders of kopers. Wel zo'n appartementenvilla aan de 
Balijeweg. In welke visie past dit? 
Ik heb bewondering voor wat ik zie gebeuren bij Camping Lindenhof. Daar wordt 
gewerkt, daar is ontwikkeling en verandering. Ik heb ook bewondering voor de 
mensen die het Openluchttheater weer opgeknapt hebben gekregen. Dat is wat 
veranderingen teweeg kunnen brengen. Daar gebeurt iets. 

Een heel andere vraag. Rob Kuiper, die dit 'stokie' aan ;ou doorgaf, schreef ook het 
woord Elfstedentocht op? 

Ja, ik heb de laatste tocht in 1997 gereden. Dat was een sportieve topprestatie, al 
zeg ik het zelf. En heel bijzondere ervaring. We schaatsten in januari, dus vooral in 
het donker. En dan rij je in een groep, anoniem, maar samen lever je die prestatie. 
Je hebt hetzelfde doel, je stimuleert elkaar, je waarschuwt voor obstakels. Ik denk 
daar nog heel vaak aan terug. Vorig voorjaar heb ik met Magda de elfstedentocht 
op de tandem gereden. In totaal 270 km, verspreid over drie dagen. Ook erg leuk. 

Wat is ;e mooiste plek;e .. ? 

Mijn mooiste plekje ligt een beetje in het buitengebied van Wolfheze. Als ik 's 
middags uit mijn werk terugfiets vanuit Arnhem langs het spoor dan ontstaat er 
voorbij Oesterbeek een vrijliggend fietspad richting Wolfheze met aparte wegen 
voor beide richtingen. Deze. zeer slecht onderhouden fietspaden, voegen zich niet 
veel verder weer samen tot één fietspad. Dat is ook precies de plek die ik mooi 
vind: waar het loofbos wordt afgewisseld met naaldbomen. Daar ruikt het zo lekker 
's zomers. Die geur van dennenhars doet me denken aan de duinen waar ik 
opgroeide. Dat windstille met die felle zon. Heerlijk. 

Aan wie wil ;e het stok;e doorgeven? 

Mag ik het stokje doorgeven aan een familie? De familie Aaiderink van de camping. 
Volgens mij werken zij ook met veel passie een bepaalde visie uit. Zij zetten door 
en krijgen zaken voor elkaar. Dat vind ik fantastisch. Ik ben benieuwd naar hun 
verhaal. 

Anne Veenstra 
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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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I ngezonckn Wol fskt·eten 

Geachte Redactie, 

In het laatste nummer van uw blad las ik over de te openen "shopstop" in Wolfheze. 
Dit is een prachtig initiatief, maar ik zet er mijn vraagtekens bij. 
Mijn vrouw en ik zijn aanleunbewoners van het Schild en beiden blind. Wij wonen 
hier nu sinds februari 2000. Het leek allemaal prachtig, maar toen wij hier kwamen 
bleek dat de voorzieningen die hier toen nog waren allemaal gingen verdwijnen, tot 
zelfs een jaar later ook onze belbus (lijn 89). Dit was voor ons een harde klap! We 
hadden spijt als haar op ons hoofd dat wij Zwolle hadden verlaten. De Regiotaxi 
KAN nam het vervoer over, met veel problemen, en die zijn er nog steeds. Toevallig 
zijn wij veertien dagen geleden veel te laat opgehaald voor een concert waarvoor 
wij reeds kaartjes in ons bezit hadden. Wij hebben de rit afgezegd, omdat tegen 
acht uur nog steeds niet duidelijk was of de taxi zou komen. We hebben het concert 
dan ook moeten missen en tevergeefs om schadevergoeding gevraagd. Dit was 
trouwens de derde keer dat dit is voorgekomen .. 
Enkele jaren geleden werd er vanuit Dorpsbelang nogal wat propaganda gemaakt 
voor een experiment waarbij dorpsbewoners mensen zouden kunnen meenemen 
als ze toch die kant op gingen. Wij hebben dit één keer geprobeerd. We kregen 
toen een aanbod om ons mee te nemen naar een concert in Gosterbeek, maar 
enkele dagen later lag er een briefje bij ons in de bus (voor ons onleesbaar) waarin 
werd meegedeeld dat het niet door kon gaan. Een flinke teleurstelling dus na al die 
propaganda! Nu dus het bericht over de "shopstop". Hoe denkt u dat wij ons hierbij 
voelen? Gelukkig hebben wij tegenwoordig ook het busje naar Gosterbeek op 
dinsdag, donderdag en zaterdag. Dat is al wel een verbetering en we zijn daar dan 
ook blij mee. Maar het is toch een druppel op een gloeiende plaat,want we zijn heel 
erg aan tijd gebonden. Wij begrijpen dat het een groot probleem is, aangezien de 
maatschappij met al haar autobezitters het openbaar vervoer genekt heeft, en 
ouderen en gehandicapten zijn hiervan de dupe geworden. Maar zal de "shopstop" 
hierin verbetering brengen? Wil men zomaar iedereen in de auto meenemen die 
men helemaal niet kent? ik ben heel benieuwd. Daar komt voor bewoners van het 
Schild nog bij dat men niet kan zien wat er allemaal voorbij raast. Nu is het zo, dat 
mijn vrouw en ik nog wel gebruik kunnen maken van de trein, maar station 
Gosterbeek ligt ver uit het centrum en in Arnhem is het heel moeilijk wegens de 
werkzaamheden daar. Wij hopen dan ook dat er binnen niet al te lange tijd nog 
eens een geschikte oplossing voor dit probleem zal worden gevonden. Wij dachten 
het een beetje gemakkelijker te krijgen door in het Schild te gaan wonen, maar dat 
is op een flinke teleurstelling uitgelopen, hoewel het wonen hier op zich ons 
uitstekend bevalt en de sfeer hier heel erg fijn is. Maar we voelen ons flink beknot in 
onze mobiliteit. U begrijpt dat wij in de regiotaxi geen enkel vertrouwen meer 
hebben! 
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Nog een laatste opmerking, over iets heel anders overigens: Mijn vrouw en ik (en ik 
ben er zeker van meerdere bewoners van het Schild) zouden het erg op prijs stellen 
als er in Wolfskreet niet werd gesproken over "het blindeninstituut". Het Schild is 
een tehuis voor blinde en slechtziende ouderen, bestaande uit een zorggedeelte en 
aanleunwoningen. 

Met vriendelijke groeten, 
Gwen en Joop Seuters. 
Wolfhezerweg 103-10, 6874 AD Wolfheze. 
telefoon: 3703890 

(door de redactie ingekort) 

Hubo Willemsen 

Cardanuslaan 28 
Tel. 026-3336571 

Doorwerth 
Fax 026-3336329 

Openingstijden: Maandag 13.00-18.00 uur 
Dinsdag t/m Donderdag 9.00-18.00 uur 
Vrijdag 9.00 - 19.00 uur 
Zaterdag 9.00 - 17.00 uur 

In Wo/fheze bezorgen wij gratis aan huis 
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Sinds 1946 

Het ( tuin- ) centrum van W olfheze 

Bloemen en planten van een 

constante kwaliteit voor een wisselend seizoen 

Het tuincentrum van de gemeente Renkum 

t-uinc<Znbtlm dauids<Z 
WOLFHEl ERWEG 104- WOLFHEZE 
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September 2005: 25 i'l'lr Miekeen J'ln Kuik in De 
Burcht 

In 1973 verhuizen Mieke en Jan Kuik vanuit Klazienaveen naar de gemeente 
Renkum om voor hun gehandicapte zoon een goede plek te vinden in de omgeving 
van de Veluwe. Ze laten een eigen tuinderij achter en Jan gaat werken als tuinman 
bij het Psychiatrisch Ziekenhuis. In 1975 komen ze in Wolfheze te wonen naast de 
Burcht. Als je een eigen bedrijf hebt gehad, heb je al gauw het gevoel dat je tijd 
over hebt en wordt je actief in het dorpsleven. Als dan ook in1980 het toenmalige 
beheerdersechtpaar Van der Hout ermee stopt, wordt al snel de vraag gesteld: 
Willen jullie dat niet doen? ...... 
Mieke en Jan waren echter lid van de Hervormde Kerk en het Gereformeerde 
Kerkbestuur moest hierover beslissen. Van deze beslissing heeft het Kerkbestuur 
nooit spijt gehad. Aangezien Jan een full-time baan had, behaalde Mieke haar 
diploma's en werd beheerder van de Burcht. Er werd van alles georganiseerd: 
jeugdavonden, kaartmiddagen, Sinterklaas-vieringen, kerstdiners, paas
evenementen en natuurlijk bruiloften, begrafenissen, vergaderingen etc. Ze stonden 
altijd voor de Wolfhezer gemeenschap klaar. 
Nu na 25 jaar zetten ze er, tevreden terugkijkend, graag een punt achter. Het 
Bestuur van de Samen-op-Weg kerk heeft nog wel een waardig afscheid in petto, 
maar bij het ter perse gaan van deze Wolfskreet is het tijdstip nog niet bekend. 
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Hoe druk kan een dorp zijn? 

Geheel tegen mijn gewoonte in kon ik de 
deadline van deze column ternauwernood 
halen. En het lag niet aan gebrek aan 
inspiratie. Al vanaf mei weet ik waar ik het 
deze keer over wil hebben, maar de tijd 
ontbrak volledig. En daarmee is dan meteen 
het bewijs geleverd dat in deze column terecht 
wordt gemopperd over de drukte. 
Het begon allemaal zeer gemoedelijk en 
gezellig op Koninginnedag. 's Ochtends vroeg stonden de trekkers klaar met 
musicerende en mooi verklede kinderen. Niet dat er al veel toeschouwers wakker 
waren, die waren natuurlijk te druk geweest met hun eigen leven om op dat tijdstip 
aangekleed en wel al langs de kant van de weg te staan. Daarna volgde een 
gezellige dag, wat zég ik: een gezellige week. De kinderen hamerden en timmerden 
een compleet dorp (chapeau voor de organisatoren). Maar daarna brak de 'hel' los. 
Vanaf dat moment tot aan de grote vakantie hebben de kinderen uit dit dorp hun 
hoofd niet meer hoeven breken over de vraag wat ze met hun vrije tijd moesten 
doen. Straatspeeldag, toernooien, tenniskamp, voetbalkamp, matjesmarkt, 
schoolfeest, zomerfeest, de klaproos en de rest van deze column kan ik ook nog 
wel vullen als ik de opsomming van georganiseerde activiteiten compleet wil 
maken. Dat betekent dus ook dat vele volwassenen druk, druk, druk waren om al 
die dingen te organiseren (en speculeer ik dan even vrolijk verder: waarschijnlijk te 
moe waren voor een erg gezellig gezinsleven). Stuk voor stuk leuke dingen zijn er 
georganiseerd, alle complimenten waard, echt waar! 
Maar is het niet een beetje overdreven? Wat is dat toch? Tel je als club niet 
volwaardig mee als je je gewoon bezighoudt met je kernactiviteit? En áls je dan 
graag wat bijzonders wilt doen, móet dat dan altijd in die twee maanden gebeuren? 
Voor zover ik weet hebben we twaalf maanden per jaar tot onze beschikking, tien 
als je juli en december afschrijft als reeds té drukke tijden. 
Mijn suggestie aan alle enthousiaste organisatoren: stem het op zijn minst een 
beetje met elkaar af! Per slot van rekening weet iedere actieve Wolfhezenaar 
precies bij welke andere actieve Wolfhezenaar hij moet zijn, dat is nou zo leuk van 
zo'n klein dorp! 

S.Cribent 
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\..\J ~ Natuurmonumenten 
~ 

BOOMMARTERS IN DE WOLFHEZER BOSSEN 

Vaak komen we ze niet tegen. Als we ze plotseling aantreffen, dan is het vaak dood 
langs de kant van een drukke weg. We hebben het over de boommarter. Een zeer 
zeldzame bewoner van stille en bosrijke streken. In de omgeving van Wolfheze 
heeft de Vereniging Natuurmonumenten nog veel oudere bossen in beheer waar 
deze marter nog steeds weet stand te houden. Hij houdt zich graag op in oudere 
beuken- of eikenbossen. Het is een prachtig dier om te zien. Bij een plotselinge 
ontmoeting bezorgen zijn volbehaarde kastanjebruine vacht, opvallende gele 
keelvlek en zijn pluimige staart je kippenvel. Ook zijn wendbaarheid, snelheid en 
nieuwsgierigheid vallen direct op. 

De oudere bossen van Wolfheze zijn een prima leefgebied voor hem. Hoge en 
dikke zijtakken en een brede kroonlaag vormen de ideale omstandigheden. Het 
beheer van onze bossen is gericht op het behoud van natuurwaarden die gunstig 
zijn voor onze bijzondere martervriend. Spechten zul je ook vaak in deze bossen 
aantreffen en zijn een belangrijke indicator voor de geschiktheid van het leefgebied 

van de boommarter. 
Spechten zijn immers 
holenbroeders en de 
boommarter maakt 
dankbaar gebruik van 
de door hun gemaakte 
holten. Een holte met 
een doorsnee van 5 
centimeter is al 
voldoende voor de 
boommarter om 
~nnen te kunnen 
dringen. 

Naast de beuk dient 
een zomereik of ruwe berk soms ook als nestboom. Tijdens zijn lange rooftochten 
gebruikt hij ook wel andere slaapplaatsen zoals oude schuurtjes langs de rand van 
een bos, konijnenholen, takkenbossen en houtopslagplaatsen. 
De boommarter is een echte klimmer en acrobaat tussen de takken. Als zij op jacht 
gaat voor het jonge gezin dan verlaat zij de nestboom vaak via een hoger gelegen 
dikke zijtak om vervolgens daar haar behoefte te doen op een zelfgemaakte latrine. 
Als de latrine vol is vallen de uitwerpselen vaak vanuit de boom op de grond. De 
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langwerpig en gedraaide keutels kunnen dan een aanwijzing zijn voor de 
aanwezigheid van de marter. 

Boommarters zijn zelden in de natuur te zien, maar laten wel hun sporen na bij het 
zoeken naar voedsel. Met een beetje geluk kun je krabsporen vinden op een dikke 
beuk. Wanneer de nagelsporen ongeveer 1 centimeter uitelkaar liggen, dan zou het 
best wel eens een spoor van een boommarter kunnen zijn. 

Het is een fabeltje dat de boommarter alleen maar eekhoorns eet. Zo is een specht 
in zijn nest bijvoorbeeld niet veilig voor een hongerige boommarter. 

Het menu bestaat naast vogels ook uit eieren, muizen, mollen, ratten, konijnen, 
haas, mestkevers, bosvruchten en poppen van vlinders! Een ontmoeting met een 
boommarter zal je niet snel vergeten. In het schemerlicht kan hij zomaar voorbij 
schieten met zijn strakke pluimstaart, op pad voor een struintocht van 5 tot wel 10 
kilometer. 

Boommarters rond Wolfheze: vliegensvlug, mysterieus en een wonder om te 
aanschouwen. Wat kan zo'n wandeling door de natuur van Natuurmonumenten 
toch mooi zijn. 

De Vereniging Natuurmonumenten waakt er voor dat de boommarter tot in lengte 
van jaren zijn domein rond de Wolfhezer bossen kan blijven behouden. Het plan 
Hert aan de Rijn is een uitstekend voorbeeld waarvan ook de boommarter kan 
meeprofiteren. 

Roe/ van Ekeris 
Boswachter Vereniging Natuurmonumenten 
Zuidwest Veluwe 

SUCCESVOL SOLLICITEREN!! 

Persoonlijke begeleiding en/of groepsgewijze training bij: 
het herkennen van je kwaliteiten 
het maken van een goed Curriculum Vitae 
het zoeken naar vacatures die bij je passen 
het schrijven van aansprekende so llicitatiebrieven 
het voorbereiden en oefenen van sollicitatiegesprekken 

0 it maalwerk naar jouw behoeften en situatie levert : 
Ulbe G . Anema - Balijeweg 5- 6874 AK Wolfheze 

tel. (026) 482 13 92 of 06 - 41 43 05 26 
u.anem a@ wan ad oo.nl 
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Bqzonc\et-
Beeldend kunstenaar met motorkettingzaag 

Wolfhezenaar Philip Fiedeldij Dop van Fiedeldij Dop & Tuinte werkt al jaren 
beroepsmatig met de motorkettingzaag. Hij geeft trainingen aan hoveniers, 
gemeenten, brandweerlieden en SW-bedrijven. Om zijn trainingen goed te kunnen 
blijven uitvoeren, is Philip gemiddeld 1 dag in de week actief als boomverzorger bij 
particulieren voor bijv. begeleidingssnoei, het verwijderen van bomen en 
boomveiligheidscontroles. 
Enthousiast vertelt Fiedeldij Dop: "Door mijn werk ben ik nogal handig met de 
motorzaag. Een stoeltje, een egel of een vogelhuisje zagen uit een boomstam is zo 
gebeurd, maar ik wilde eens wat anders. Uilen hebben me altijd al gefascineerd. 
Bovendien zitten er bij ons op de Boshoeve ook uilen. 
Een tijd lang heb ik alleen maar uilen in opdracht gezaagd, dat doe ik nu niet meer. 
Het is heel arbeidsintensief werk. Nu zaag ik alleen nog maar uilen uit bomen, die 
om bijvoorbeeld veiligheidsredenen moeten wijken. Dan haal je ter plekke de uil uit 
de boom {"hij zit er eigenlijk al in"), je wordt geïnspireerd door enthousiaste mensen 
en de uil staat direct op zijn plek. 
Een van mijn bekendste uilen is de uil die ik onlangs in Oesterbeek heb gezaagd. 
Deze staat op zo'n 2,5 meter hoogte langs het spoor aan de Parallelweg/Karel van 
Gelderlaan. 
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Er blijken nog al wat 'uilengekken' te bestaan. Een van de leukste anekdotes is van 
een man uit Renkum: 
Wij woonden nog maar net in Wolfheze, in het buitengebied, dus we hadden weinig 
contact met de inwoners van Wolfheze. Deze man had via via van onze uilen 
gehoord. Hij wilde zijn echtgenote (ook een verzamelaarster van uilen) graag 
verrassen met een uil. Hij wist alleen mijn naam en dat ik in Wolfheze zou wonen, 
maar had geen adres of telefoonnummer. Dat moet niet moeilijk zijn, dacht hij. Op 
de fiets in Wolfheze aangekomen wist niemand waar ik woonde, of dat ik überhaupt 
in Wolfheze woonde. In het telefoonboek stonden we toen nog niet. 
Bij veel mensen die al jarenlang in Wolfheze woonden, heeft hij aangebeld, hij werd 
van dorpsoudste naar de slager gestuurd, totdat er een mevrouw was die wist waar 
wij woonden, omdat ze bij ons in de tuin en op de kwekerij uilen uit bomen had zien 
staan. Hij was om 12.00 uur uit Renkum vertrokken, tegen zessen was hij pas bij 
ons! 
Zijn echtgenote was overbezorgd, maar gelukkig kon hij haar weer snel tevreden 
maken met een mooie uil die wij per auto diezelfde avond nog bezorgden." 

www.degroenepraktijk.nl 

• tr1ng 
Dorpsstraat 53 6871 AD Renkum tel. 0317-312615 

Speciaal in lingerie, nacht, bad en beenmode voor dames en heren. 
Erkend leverancier borstprotheses. 
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Feestelqke qdiviteiten in Wolfheze 

Twee dagen later, op 10 juni 
weer een prachtige dag: tijdens 
de matjesmarkt van de 
Beatrixschool werd flink handel 
gedreven. 
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Straatspeeldag 2005. Ca. 100 
kinderen hebben op 8 juni j.l. 
deelgenomen aan de Nationale 
Straatspeeldag. Het werd een 
middag vol plezier. 

Na 12 jaar in een groot 
gedeelte van Wolfheze de 
dagelijkse post bezorgd te 
hebben, deed postbode 

- Johnny Beekhuizen op vrijdag 
1 juli zijn laatste ronde. Voor 
het Wolvenbosch werd hij 
opgewacht door de koets van 
de familie Schut en de 
kinderen van groep 5 en 6 van 
de Beatrixschool. 



® 

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 

u 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 
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BOOS OP DE KLAPROOS 

Door Magnus Mol 

Wolfheze• Na acht keer verhuizen ben ik het zat. Goed zat! 
Het zat er natuurlijk al aan te komen. Al vanaf begin april werd ik dagelijks door de 
Grondmij in het holst van de dag gewekt met behulp van één of andere uit de 
kluiten gewassen grove graver of door een hopen zand verslindende trilplaat In 
m'n "achtertuintje" werd gebouwd aan een nieuwe tribune voor de Klaproos. En 
daar moesten ook nog eens een aantal woningen voor wijken. De gezusters Anita 
en Tina Mol hadden nog het geluk dat hun woning voor een goede prijs werd 
opgekocht. Ik had dat geluk niet. .;·/ 
De erfgrens achter mijn woning lag 12,8 
cm te ver van het talud van de tribune en 
daarom zat er voor mij geen oprotpremie 
in. Tijdens de bouw ben ik dan maar "voor 
de muziek uit gelopen" en heb zo goed en 
zo kwaad als het kon met de kont tegen 
het plafond telkens opnieuw een vette bult 
boven het maaiveld geproduceerd. Op 
zondagmiddag 26 juni, bij m'n achtste 
poging om een tongewelf van heb ik jou 
daar te maken, kwam er een houten stok 
onbenullig dwars door het dak zeilen. 
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Scheldend en tierend zocht ik het daglicht en ik zag bovengronds een vel papier 
aan de stok geplakt: Hier is grasgezaaid, niet op lopen." Ja dank je de koekoek, hier 
woont Magnus, niet op lopen" briesde ik. Op dat moment kwam er een gigantisch 
dweilorkest langs en werd ik, moi Magnus, gedwongen het hazenpad te kiezen. 
Tegen zoveel muzikaal geweld was ik natuurlijk niet opgewassen. Vanaf een 
veilige afstand zag ik dat er een feest aan de gang was, een openingsfeest. Er was 
veel publiek, enorme ballonnen, blauwe vlaggen en een stel halvegaren die zich de 

Loco Loco Disco show noemden. Nu ben 
ik hier natuurlijk wel iets van gekkigheid 
gewend, maar deze drie heren van de 
disco kwamen van "buiten de poort" en 
brachten een kolder voor het voetlicht waar 
het publiek hartelijk om kon en mocht 
lachen. 
Een behandeling leek mij op z'n plaats, 
maar de hevig bezwete presentator van 
deze middag had een hele andere mening. 

Hij prees de Loco's de hemel in en bedankte het enthousiaste publiek voor dit te 
gekke open;ngsfeest. Mama m;a, -r. @r • 
dit is voor mij te veel. " Molto ~ ; 
allegro! ". ) I.. 
Ik rende verder over het gras, ging 
tussen een paar fietsen door, stak 
de weg over en kwam bij een nieuw 
fijn akkertje aan .alwaar ik de 
klauwen eens flink uit de mouwen 
stak. Ik groef me een gat in de 
rondte en zocht de verkoeling van 
de normale onderwereld. 

Dit wordt m'n negende "keldertje" dacht 
ik boos, boos op de Klaproos ........ 

Magnus Mol is direkteur van 
GrondMol BVen o.a. werkzaam 
als adviseur voor de werkgroep 
Wolfheze Ondertunneld. 
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Assurantiën 
Financiën 

n de 
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 Kruitbosch I Harry Waaijenberg 

Wolfhezerweg 94a 
6874 AH WOLFHEZE 

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

• Kop i eerwerk 

REPROvoor al uw: 
• Mailings 
• Cubbladen 
• Folders 

REPRO Is onderdeel van de Gelderse Roos en biedt diënten de mogelijkheid tot 
Dagbesteding Arbeidstherapie en ~habilitatie 

Repro (gebouw Morculus) Wolfhem 2 6874 EI:Wollheze tel: 026-4833276 
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Dot-psbelang Wolfheze 

Dorpsplatform en Dorpswandeling 

De jaarlijkse dorpswandeling heeft plaatsgevonden op 31 mei jl. Dit keer was 
wethouder Francisca Ravestein hierbij aanwezig. Tijdens de wandeling is onder 
andere de bordenchaos in de onmiddellijke nabijheid van de spoorwegovergang 
aan de orde geweest. De gemeente heeft toegezegd hier aandacht aan te 
besteden. 
Op de aansluitende bijeenkomst van het Buurtplatform Wolfheze in De Burcht, 
hebben we zelfs een tweede wethouder mogen verwelkomen, nl. de heer Nico 
Peek. Tijdens deze avond kondigde wethouder Ravestein tot aller verbazing een 
informatiebijeenkomst van de gemeente aan over de woningbouw in Wolfheze, op 
16 juni. 

Informatieavond over Nieuwbouwplannen in Wolfheze op 16 juni 

Ondanks het feit dat we niet betrokken zijn geweest in de bepaling van het moment, 
hebben we toch gemeend de uitslagen van de enquête Visie 2015 op deze avond 
te moeten presenteren. Wolfheze heeft immers gesproken via die enquête. 
De totale werkgroep Visie 2015 heeft in zeer kort tijdbestek menig uurtje 
bijgedragen om op 16 juni de uitslag van de enquête te kunnen presenteren. Met 
name Paul Raven als medesamensteller van de enquête en presentatrice Mirjam 
Salomé verdienen waardering voor hun werk. Als Dorpsbelang hebben we met de 
gemeente onderhandeld en samenwerking geëist en gekregen voor wat betreft de 
voorbereiding van deze avond. 
Op ons verzoek heeft mevrouw Ravestein aangegeven hoe de gemeente aankijkt 
tegen de bouwlocaties Sara Mansveltweg, terrein Willemsen Naaldhout en de 
Balijeweg, welke laatste al voltooid is. Op deze locaties worden in totaal 99 
woningen gerealiseerd. De bestemmingsplanwijzigingen van deze twee eerste 
locaties zijn op dit moment in voorbereiding en de gemeente hoopt het nieuwe 
bestemmingsplan eind dit jaar gereed te hebben. 
Voor beide locaties voert de wethouder reeds eerder genomen raadsbesluiten uit. 
Ook op het terrein van locatie Barenbrug heeft de gemeente bouwplannen. De 
Zorgboerderij komt niet op deze locatie zoals eerder de intentie was, maar op het 
terrein van De Gelderse Roos. De gemeente vindt nu dat er meer woningen op de 
locatie Barenbrug kunnen worden gebouwd. De Klankbordgroep Nieuwbouw heeft 
ondubbelzinnig aangegeven dat een gedoseerde nieuwbouw in Wolfheze van groot 
belang is voor de integratie van de nieuwe bewoners in Wolfheze. Verder maakt de 
klankbordgroep zich zorgen over de ontsluiting van de locatie Barenbrug. De 
Duitsekampweg zal er voor voetgangers en fietsers niet veiliger op worden. De 
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gemeente zal met een goed voorstel moeten komen, om deze locatie veilig te 
ontsluiten. 
Tijdens een discussie tussen leden van de Klankbordgroep Nieuwbouw en de 
wethouder kwam mevrouw Ravestein met cijfers waaruit zou blijken dat Wolfheze 
eind jaren negentig maar liefst 3SO nieuwe woningen wilde. De Klankbordgroep 
heeft haar gewezen op het feit dat deze aantallen indertijd slechts ter sprake zijn 
gekomen in relatie tot het toenmalige dekselplan. Dit plan is echter definitief van de 
baan, en daarmee is dit aantal weer tot normale proporties teruggebracht. Wolfheze 
stelt zich op het standpunt dat alléén een beperkte en gefaseerde woningbouw op 
voldoende draagvlak binnen de bevolking kan rekenen. 
Met het beleidsplan in de hand moeten alle bouwlocaties gerealiseerd worden voor 
eind 2009. Dat wordt nog een hele klus voor de wethouder en alle mensen die 
daarbij betrokken zijn. Bij de Klankbordgroep, Dorpsbelang en wethouder 
Ravestein lopen nu een aantal acties om goed samen te werken, met als doel een 
verantwoorde integratie van de nieuwbouw in Wolfheze te verwezenlijken. 
Ted Stevens 

Dorpsplein Wolfheze 
Na een stilte omtrent de plannen over de realisatie van het Dorpsplein Wolfheze is 
Dorpsbelang verheugd, dat er op initiatief van wethouder Dirk van Uitert een 
vervolg is ingezet. In de afgelopen maanden is er overleg geweest tussen de 
gemeente en de projectgroep met als doel de kaders zo volledig mogelijk te 
beschrijven. Voor de beeldvorming heeft de gemeente op 26 april j.l.de locatie van 
ons toekomstige "Dorpshart" bezocht. 
Zodra de financiële kaders zijn uitgewerkt zal er een totaal concept aan de raad 
worden voorgelegd en zal een terugkoppeling naar de projectgroep Dorpsplein 
Wolfheze plaatsvinden. Wordt vervolgd. 
Taro Eekhoutie 

ASO 

In april j.l. is de Trajectnota/MER (Milieu-Effect Rapportage) ASO verschenen, een 
lijvig boekwerk met voorstellen voor mogelijke aanpassingen aan de A50 tussen de 

knooppunten Ressen en Grijsoord. Die aanpassingen 
zijn nodig om in ieder geval tot 2020 een snelweg met 
voldoende doorstroming te realiseren. De voorstellen 
zijn vervat in maar liefst 9 uitgewerkte alternatieven en 
van elk alternatief zijn, naast kosten en effectiviteit, 
ook de effecten op het milieu bestudeerd. De 
plannenmakers bij Verkeer en Waterstaat zijn wettelijk 
verplicht om onder de alternatieven een MMA, het 
Meest Milieuvriendelijke Alternatief, mee te nemen. 

De plannen werden toegelicht tijdens een drietal voorlichtingsavonden. Ook werden 
bewoners in de omgeving van de ASO in de gelegenheid gesteld hun mening over 
de alternatieven te geven. 
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Ik, Han Heidema, heb samen met Henk van Randwijk, op verzoek van 
Dorpsbelang, bestudeerd wat de gevolgen voor Wolfheze zijn. Wij hebben 
aanbevolen te kiezen voor het genoemde MMA. Dit MMA is een van de 
goedkoopste plannen en voldoet aan de doorstromingseisen. Verdere aspecten 
ervan zijn: zoveel mogelijk benutten van het huidige asfalt door o.a. spitsstroken 
i.p.v. verbreding, een verlaging van de maximumsnelheid tot 100 km ter hoogte van 
de dorpen, wat zal leiden tot grote vermindering van de uitlaatgassen en tot enige 
vermindering van de geluidsoverlast in het dorp, en aanleg van een ecoduct ter 
hoogte van de rustplaats Kabeljauw, die daarmee zal verdwijnen. Ook hebben wij 
ons achter de wens van de gemeente geschaard om de afslag Wolfheze van de 
A 12 te vervangen door een afslag van de A50 ter hoogte van PapendaL Het grote 
voordeel hiervan is dat het sluipverkeer op de Wolfhezerweg sterk zal afnemen, wat 
de rust in het dorp ten goede zal komen. Ook zullen nog enige aanpassingen aan 
de plannen van Rijkswaterstaat nodig zijn vanwege de recente bestemming van het 
Hazeleger tot woongebied. 
Het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze heeft onze voorstellen overgenomen en 
kenbaar gemaakt aan Verkeer en Waterstaat. 
Han Heideman 

Visie 2015 

Prettig verrast waren wij als Dorpsbelang en als Werkgroep Visie 2015 met de vele 
reacties op de enquête Visie 2015. Een pluim voor Wolfheze! 
Een schot voor de boeg is reeds afgevuurd op de informatieavond van de 
gemeente op 16 juni. Het is de bedoeling om alle enquêtegegevens uit te werken 
tot een Visie. De komende maanden komen we hierop terug. Het blijft immers 
vrijwilligerswerk, maar wel op professioneel niveau. De Visie 2015 zal huis-aan-huis 
verspreid worden en natuurlijk op een bijeenkomst gepresenteerd worden. 
Werkgroep Visie 2015 

iets NIEUWS in Wolfskreet de Taart van Dorpsbelang 
Voortaan wil Dorpsbelang bij elke uitgave van 
Wolfskreet iemand in het zonnetje zetten die zich extra 
verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor onze 
Wolfhezer gemeenschap, of iemand die na een 
moeilijke tijd een steuntje in de rug nodig heeft. En alle 
gradaties ertussen. 
De Taart van Dorpsbelang is dit keer belangeloos ter 
beschikking gesteld door Bakkerij Hus op de Utrechtseweg 79 
te Oosterbeek. Hus is de bakker van het brood en banket dat 
in de Stationswinkel verkocht wordt. Alle bakkers in Oesterbeek en 
in Heelsum zijn door ons benaderd en zij vinden het allen een leuk ..- .... 
initiatief, waaraan ze graag meewerken. Zij komen de volgende keren aan de beurt. 

Zo wil Dorpsbelang deze eerste keer Jan en Mieke Kuik in het zonnetje zetten. De 
afgelopen 25 jaar hebben zij als beheerdersechtpaar gezorgd voor een gastvrij 
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onderkomen voor vele verenigingen en activiteiten in de Burcht. Altijd stonden zij 
klaar voor ons. Graag herinner ik u aan de koninklijke onderscheiding die zij in 2003 
mochten ontvangen voor hun werk. 
De taart zal een dezer dagen worden bezorgd bij de familie Kuik. 

OPROEP! 
Wie zal de volgende taartontvanger zijn? Dorpsbelang heeft de intentie om de ogen 
en oren van Wolfheze te zijn. Maar ook Dorpsbelang kan niet alles zien of horen. 
Heeft u een goed idee voor iemand, die volgens u in het zonnetje gezet moet 
worden, laat het ons weten. Ons e-mailadres is dorpsbelangwolfheze@wanadoo.nl 
en het postadres is Van Mesdagweg 23, 6874 BL Wo!fheze. Een duidelijke 
motivatie van uw keuze is noodzakelijk en ook uw naam, adres en telefoonnummer. 
Wij zijn benieuwd naar uw reactie. 
Ted Stevens 

De Burcht 

Nu de familie Kuik binnenkort afscheid neemt als beheerder van de Burcht is het 
goed te weten dat Dirk en Carla van der Kraats dit van hen zullen overnemen. 
Dorpsbelang heeft met het bestuur van de Burcht en de familie Van der Kraats een 
afspraak gemaakt een bijeenkomst te houden in klein comité. Het doel van het 
gesprek is beeldvorming te verkrijgen over de toekomst van de Burcht. Zelf denk ik 
dat Dorpsbelang nader zal moeten aangeven welke functies wij zullen vragen voor 
ons dorp en welke bijdrage wij daaraan kunnen leveren. In de volgende Wolfskreet 
houd ik u verder op de hoogte. 
Mocht u zelf een idee hebben over de functies van de Burcht, dan vernemen wij dat 
graag. (Reageer dan via ons bekende mailadres of via een briefje.) 
Ted Stevens 

Communicatiekastjes 

Het laatste onderwerp waar ik u over wil informeren is dat Dorpsbelang beter wil 
communiceren met u als inwoner van Wolfheze. Wij gaan daarom bij elke 
brievenbus in Wolfheze een communicatiekastje installeren. Alle berichten die voor 
u als Wolfhezenaar van belang zijn, zoals het verslag van de laatste vergadering, 
een jaarplanner van alle nog te verwachten bijeenkomsten van Dorpsbelang en de 
agenda van de eerstvolgende bestuursvergadering gaan wij u deze kastjes 
ophangen. De kastjes zijn zeker niet bedoeld voor reclame uitingen. 
Het beheer van de 5 kastjes berust bij Dorpsbelang. 
De kastjes worden geplaatst bij de brievenbussen op de Lindeboomlaan, Sara 
Mansveltweg, Parallelweg bij het station , Burchtlaan en het Hazeleger. 

Email-adres: dorpsbe/angwolfheze@wanadoo.nf 
Postadres: Van Mesdagweg 23, 6874 BL Wolfheze 
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HE ' Ma 

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 Arnhem 
Tel.: 026 - 4455220 
Fax: 026-4455085 

E-mail: arnhem@henrlbloem.nl 

Zie voor verdere informatie: 

www.henribloem.nl 
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de Gelderse Roos 

Herstellingsoord 

Herstellingsoord Lunteren biedt een gedragsmatige behandeling aan mensen met 
psychische problemen. Een opname duurt 6 tot 12 weken. Samen met de cliënt 
wordt intensief gewerkt aan vermindering van klachten en herstel van het psychisch 
evenwicht. De cliënt is in de weekenden vaak thuis. 
De huur van de gebouwen, waarin deze functie thans is gehuisvest, is opgezegd en 
loopt af per eind 2008. Het Ministerie van VWS heeft de Gelderse Roos verzocht 
deze functie definitief te huisvesten op het terrein in Wolfheze. Momenteel worden 
hiervoor plannen gemaakt en is overeenstemming bereikt over de meest gewenste 
locatie, te weten achter het huidige Medisch Centrum aan de Heelsumseweg. Van 
het Medisch Centrum zal ook ruimte voor deze functie worden benut. 
Zodra er een voorgenomen besluit bestaat over de schetsplannen zal er een 
informatiebijeenkomst met de omwonenden worden belegd. 
Voor informatie: Wim van der Moeren, hoofd Huisvesting, (026) 483 33 55. 

Terreinontwikkelingen 

Op feestelijke wijze is stilgestaan bij de afronding van een aantal 
belangrijke projecten op het terrein. Zo werd op 25 mei jl. door 
Elsbeth Berendsen de dierenweide geopend, door drie walibi's vrij 
te laten. Helaas is ook één van de drie walibi's onder nog 
onduidelijke omstandigheden gestorven. Omdat ze door een 

ongeluk om het leven kwam is een dierenarts geraadpleegd om de oorzaak te 
achterhalen. We gaan ervan uit dat er geen opzet in het spel is geweest. Tot nu toe 
zijn de volgende dieren in de dierenweide komen wonen: drie 
kalkoenen, vier dwerggeiten, twee walibi's, drie quessant schapen ~ 
en twee nubische geiten. 'ft . 
Op 25 mei werden ook de gerenoveerde voliére en de opgeknapte , · 
eendenvijver in gebruik genomen. · 

Informatiebijeenkomst DO-kliniek 

Op 6 juli vond een algemene informatiebijeenkomst plaats over de Dubbele 
Diagnose Kliniek van de Grift die op het terrein in Wolfheze geopend zal worden. 
In deze informatiebijeenkomst kwamen o.a. aan de orde: de doelgroep en het 
behandelprogramma, de renovatie en het gebruik van Zonnelust en de planning tot 
de opening van de kliniek. 
Tijdens een vervolgbijeenkomst in september zullen de thema's zijn: inbedding van 
de kliniek op het terrein: veiligheid, drugsgebruik en -handel. 
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Ontwikkeling NAH unit 

Binnen de locatie GPW (Gespecialiseerde Psychiatrie Wolfheze) is in april 2005 
gestart met een project om te komen tot een klinisch behandelaanbod voor cliënten 
met 'Niet Aangeboren Hersenletsel' (NAH). De belangrijkste reden hiervoor is het 
ontoereikende huidige aanbod voor deze specifieke doelgroep binnen reguliere 
opname en kortdurende klinische behandeling. 
Het project richt zich op een effectief en efficiënt behandel- en 
begeleidingsprogramma voor + 10 plaatsen. Voor deze unit zal geen nieuw gebouw 
worden neergezet, maar gebruik worden gemaakt van bestaande ruimten. 
Het moment waarop deze nieuwe unit zal worden geopend moet nog worden 
bepaald, maar dit gebeurt uiterlijk in het vierde kwartaal 2005. 

Ontwikkeling nieuw drugsbeleid 

Recent is binnen de locatie GPW een werkgroep gestart die zich buigt over de 
ontwikkeling van een nieuw drugsbeleidsplan. Deze werkgroep brengt de huidige 
en de gewenste situatie in kaart. Wat is bereikt en waardoor, wat is niet bereikt en 
waardoor niet? Ook formuleert de werkgroep eindtermen voor de beoogde situatie: 
binnen behandelingen van GPW, binnen (openbare) gebouwen en op het terrein in 
Wolfheze. 
Oe werkgroep verwacht de activiteiten in oktober 2005 te kunnen afronden. 

Voor informatie over bovenstaande onderwerpen kunt u contact opnemen met Lia 
van Wijk, secretariaat directie GPW, (026) 483 32 07 

• ~-lf.GMA±LQN - . -
praktijk voor 
HUID VERZORGING 
Yvonm• Geerdink 
tel.nr. 026-483.3149 
mobiel: 0622791324 

_W,!)lthcul 
U14 1\e-Wnlf'Mq--e .. _ 

• • • • e I 
-.. -. ·---· 

-l 
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· Huidverzorging voor Hem en Haar 
·Make- up 
• Aromatherapy 
• Electrisch ontharen ( ZF) 
• Verwijderen couperose. fibrome e.d. 
• Manicuren (tijdens behandeling) 
• Lichaamsmassage, (klasiek drukpunt 
• Orthomoleculaire benadering 
• Shiatsu kosmetiek 
• Cursus Shantala Babymassage voor 

verzorgers 

29 



Shop-stop nu ql een succes!!! 

Onder grote belangstelling van radio, TV, de landelijke en de regionale pers heeft 
wethouder Van Uitert van verkeer de shop-stop op 13 juni j.l. officieel in gebruik 
genomen. Steeds meer mensen volgen zijn voorbeeld, want het blijkt in de praktijk 
uitstekend te werken. Bij een proef langs de Wolfhezerweg stopten er binnen een 
uur 10 automobilisten bij een "oude dame" (een Wolfskreet-redacteur in 
vermomming), dus we kunnen inderdaad bijna garanderen dat u binnen een paar 
minuten meegenomen wordt. Angst voor vreemde figuren hoeft niemand te hebben, 
want het bleken allemaal Wolfhezenaren te zijn, die stopten. 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Met de gemeente Renkum wordt momenteel overlegd om ook in Oasterbeek nog 
een extra opstapplaats te creëren in de buurt van de ABN-AMRO bank, omdat veel 
mensen die in Oasterbeek boodschappen doen het parkeerterrein aan die kant 
verlaten, waardoor ze de shop-stop bij de bushalte missen. 
Vanuit het hele land bestaat er belangstelling voor deze Wolfhezer primeur, want 
kleine kernen kampen overal met dezelfde problematiek. Diverse organisaties, 
waaronder ouderenbonden, hebben al laten weten dat ze het idee van de shop-stop 
over willen nemen. Dus bewijs uzelf een dienst, verhoog uw zelfstandigheid, 
verminder uw afhankelijkheid van kinderen of buren, en overwin uw schroom: ga 
met de shop-stop naar Oosterbeek. Goede reis!!! 

Michel van Tooren 
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D~g Groep 8! 

Deze kinderen hebben in juli 
de Prinses Beatrixschool 
verlaten. 

Vlnr boven: Bart Mulderij, Tom 
Sanderman 

Vlnr midden: Sjonnie v.d. 
Ham, Dennis Verleg, Hiwa 
Mohamed, Charlotte Bakker, 
Elisabeth Scheps en 
Dominique van Wonderen 

Vlnr onder: Pien Kelderman, 
Lieke van Tooren en Sophie 
van Duuren 

Wij wensen hen heel veel 
succes toe op hun nieuwe 
school! 

MMM lr.M.C.W.Moerdijk 

Balyeweg 10 Tel (026)-48 224 63 
6874 Al WOLFHEZE 

ADVISERING -energie 
& -gebouwinstallaties 

ARBITRAGE -technisch onderhoud 
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Kapsalon Jeanettc 
Dames in Doorwerth Heren 

Winkelcentrum de Weerd 
tel. 026-3341856 

0 peningstijden: 
mnnndng 10:00-17:30 
dinJdng t/m vrijdng 8:30-17:30 
zaterdag 8:30-15:30 

• met en zonder arspronk 
• Maandag 65+ korting 

• hairextensions en drcads 
• zonnestudio 
• nagels tylis t 

U kun1 bij ons gratis f!arkercn 



Sport en ontspë1nning in Wolfheze 

Voetballen bij Wodanseck 

Wist u dat bij Wodanseck 140 Wolfhezenaren voetballen? Al vanaf " • 
vijf jaar kun je terecht bij de F'jes. En er is zowel een "• it I 
meisjesteam als een vrouwenteam. Bij Wodanseck staan -.~' 
sportiviteit, respect en gezelligheid voorop. De club heeft een 'jlli 
uitgewerkt plan voor de komende 5 jaar. Met in 2007 de viering van 
het 35-jarige bestaan. De trainers worden met regelmaat door de KNVB 
bijgeschoold. En de activiteitencommissies zorgen voor een goed programma. 
Uitgangspunt is dat de tijd bij Wodanseck vooral onvergetelijk leuk moet zijn. Op 15 
augustus begint de jeugd weer met trainen en op 2 augustus de senioren. Op 
www.wodanseck.net kunt u alle informatie vinden. Tot ziens op het veld of langs de 
lijn! 

Er is altijd wat te tennissen bij de Slenk 

Tennissen is een sport die je het hele jaar door kan doen. In de zomer op gravel en 
in de winter op gras. De Slenk organiseert het hele jaar door sportieve 
evenementen zodat er altijd wat te tennissen valt. Al vanaf vijf jaar zijn kinderen 
welkom om spelenderwijs kennis te maken met tennis, waarna de liefhebbers 
doorkunnen naar de echte lessen van de trainer. Op jeugdclubkampioenschappen 
kunnen ze zich dan meten. Voor volwassenen is er jaarlijks een introductietraining 
in het voorjaar. Naast de interne competitie en toernooien is er de vaste 
scharreltossavond, waar je ieder half uur met iemand anders kan tennissen. Dé 
manier om snel andere tennissers te leren kennen om mee te spelen. De Slenk 
heeft zeven tennisbanen, een prachtige kinderspeeltuin en een gezellig clubhuis. 
Een club om trots op te zijn, met leden uit de wijde omtrek. Kom gerust langs of bel 
voor meer informatie met het secretariaat tel. 4822050 
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Volleybalgroep Wolfheze 

~ Er bestaat al vele jaren in ons dorp een groep enthousiaste 
'@ dorpsgenoten (m/v), die iedere woensdagavond een partijtje 

volleybal speelt in sporthal "de Brug" op het terrein van de 
Gelderse Roos. Oe nadruk ligt op sportief en ontspannen 
samenspel. Na een warming-up komen we los met opslaan, 
blokken en smashen. Nieuwe spelers/speelsters zijn van harte 
welkom. Interesse? Kom eens langs op woensdagavond. We 

beginnen om 20:30 uur en zijn tot 22:00 uur op een sportieve manier bezig. Het 
speelseizoen is van september Urn mei. Dit jaar beginnen we op 7 september. 
Inlichtingen: Carel Prenen, tel. 4821860 ofTheo van Doorne, tel. 4821246. 

Cursus holistische ontspanningsmassage 

Massage helpt tegen stress, bevordert ontspanning van lichaam en geest, geeft 
nieuwe energie, zorgt voor een sneller herstel van de spieren na een zware 
inspanning. Massage is een heerlijke vorm van ontvangen en geven van 
genegenheid en aandacht en verwennen. In deze cursussen maak ik 
gebruik van technieken uit de klassieke massage en integratieve 
massage. We beginnen de cursusavonden met 
ontspanningsoefeningen en meditatie. Daarna is er uitleg 
over verschillende technieken, waarna je in tweetallen gaat 
oefenen. We masseren op massagetafels. Oe cursussen 
zullen in een ontspannen sfeer gegeven worden, waarin 
elkaars grenzen gerespecteerd worden. 
Kennismakings/oefenavond maandag 5 september 2005, 20:00 uur 
Basiscurus 8 vrijdagavonden van 9 september tot 4 november 2005 (20:00 - 22:30 
uur) Waar: Villa Beukenoord, Wolfheze 
Meer informatie: www.susanneprins.nl, tel. 3894853 

Hatha Yoga in Beukenoord 
Voor mensen die iets voor lichaam en geest willen doen is de cursus Hatha Yoga 
op Beukenoord. 
Door het wisselspel van inspanning en ontspanning wordt het lichaamsgevoel 
verbeterd, leert men stress hanteren en beter met emoties om gaan. Dynamische 

en statische lichaamsoefeningen worden gedaan, ademhalings
technieken geoefend en er wordt geëindigd met een diepe 

ontspanning. 
Oe nieuwe cursus op vrijdag is gericht op ouders met 
schoolgaande kinderen, maar anderen zijn ook welkom. 
Donderdag, 20:30-22:00 uur 

Vrijdag, 9:30-11:00 uur 
Voor meer informatie en aanmelding : Jeanette Pippon, tel. 4821930 
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Meer bewegen voor ouderen in Het Schild 

In het cursusjaar 2005/2006 organiseert Het Schild de cursus Meer Bewegen voor 
Ouderen MBvO. 

Naast de cliënten van Het Schild wordt u als bewoner van het 
A dorp Wolfheze van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze 
• cursus. 

De lessen worden gehouden in de recreatiezaal van Het Schild. 
De kosten zijn € 76.00 voor minimaal 34 en maximaal 38 lessen. 

De lessen worden gehouden op woensdag en beginnen om 10:00 uur. 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij Jan Bath , 
afdeling welzijn. telefoon 026-4821177 of per mail: 

jan.both@hetschild.nl 

Samen gitaar spelen 

Ruim anderhalf jaar geleden kwam ik in Wolfheze wonen en sinds die tijd geef ik 
gitaarles aan kinderen en volwassenen. Het leuke van lesgeven ligt voor mij in de 
diversiteit in leerlingen en muziekgenres. Ik zorg ervoor dat de 
cursist eigen favoriete nummers leert spelen: gehoord op de 
radio, in films of reclames; pop of klassiek. Een van mijn 
leerlingen speelt nu al de muziek van een Broadway musical, 
die behalve in New York, nog nergens anders is gespeeld. 
Ze kreeg het van iemand uit de cast toegestuurd. Op 
verzoek help ik cursisten ook bij de muziek voor een 
schoolproject of bruiloft. ----
Spelen voor publiek is een bijzondere ervaring. Liefst ga ik binnen korte termijn 
kleine voorstellingen organiseren waarin de leerlingen die dat willen, kunnen 
samenspelen. Je leert elkaars muziek kennen en het is bovendien vaak verrassend 
hoe mooi de verschillende instrumenten samen klinken. 
Paul Wigchert, GSM 06- 440.845.73 

Afrikaanse percussieles in Wolfheze 

Introductieles op dinsdag 13 september 2005 om 20:00 uur. 
Voor wie?: Mensen uit Wolfheze en omgeving die kennis willen 
maken met Afrikaanse ritmes tijdens leerzame en gezellige lessen. 
Vanaf 10 jaar. 
Locatie: het gebouw Helios op het terrein van de Gelderse Roos. 
Lestijden: vanaf 13 september elke tweede dinsdag van 20:00 -

' 1 21 :30 uur. 
~ Instrumenten: West-Afrikaanse djembe en bijbehorende basdrums. 

Huurtrommels zijn aanwezig. 
Docent: Herman van Enckevort, sinds vier jaar Wolfhezenaar, en sinds zestien jaar 
intensief bezig met deze muziek. 
Aanmelden: Herman van Enckevort, hvanenckevort@hotmail.com, 06-111 23034 
Kosten: Voor de introductieles €2,- inclusief gebruik van de aanwezige trommels. 
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Mediteren in de kerk 

Mediteren is een begrip geworden. Zelfs de vakbond voelt er voor om bedrijven te 
stimuleren hier aan mee te werken. Het zou de gezondheid ten goede komen. Ook 
de kerk kan hieraan een steentje bijdragen. Onder leiding van ds lrene Builtjes
Faber van de Open Hof kerk wordt er iedere 1e woensdag van de maand van 18.45 
uur tot 19.30 uur geoefend met een meditatievorm. De nadruk ligt op de christelijke 
meditatievormen. De eerste bijeenkomst is op 5 oktober. 
Opgeven kan tot 23 september bij G. Vonk-Ploeger, Heelsumseweg 4, tel.3890316, 
vonk.01 @tiscali.nl 

Kerk en Schepping 

Er is momenteel een levendige discussie gaande tussen wetenschap en geloof 
over het ontstaan van de wereld. Is het de evolutie of is het God, die alles in gang 
heeft gezet? De kerk heeft de bijbel als leidraad, maar toch .. ? Is er een samenspel? 
Een spannend onderwerp waar we nooit over uitgepraat raken. Dit jaar wil de Open 
Hof kerk op een creatieve manier met dit onderwerp aan de slag en zo beleving van 
en verbondenheid met de schepping uiten. 
Op zondag 24 september geeft ds. lrene Builtjes-Faber het startsein. Vanaf 5 
oktober is iedere woensdagmiddag de Burcht open voor wie hier gezamenlijk aan 
wil werken. Maar u kunt ook thuis uw eigen creatieve werk maken. Alle vormen zijn 
welkom van dans tot knipkunst. Op 7 mei 2006 is de feestelijke presentatie 
gepland. 
Heeft u nog vragen of wilt u zich opgeven, neem dan contact op met G. Vonk
Ploeger, Heelsumseweg 4, tel.3890316, vonk.01@tiscali.nl 

SCHILDERSBEDRIJF 
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• Schoutenkamp 7 
• 6666 XZ Heteren 
• Tel. 026- 472 22 54 

• Fax. 
• Mob. 

026 - 474 21 56 
06 - 512 96 428 



Pt"ikbord 

Cursussen van De Bries 

Heeft u zin om in het najaar een leuke cursus te gaan volgen? 
In het nieuwe programmaboekje van Stichting Welzijn De Bries, dat alweer een 
tijdje uit is, kunt u eindeloos veel ideeën opdoen. Voor cursussen op creatief 
gebied, sportief gebied, talencursussen, computercursussen en gespreksgroepen 
kunt u terecht in een van de multifunctionele centra in Oosterbeek, Doorwerth of 
Heelsum. 
U kunt zich opgeven met het inschrijfformulier uit het programmaboekje, dat u gratis 
kunt ophalen bij alle locaties van De Bries, bij de bibliotheken of het gemeentehuis. 
Ik wens u een plezierig cursusseizoen toe! 
Elleke van Berckel , Cursuscoördinator De Bries 

Zaaien, planten, beregenen, wieden en uiteindelijk: OOGSTEN! 
De Stichting Dorpsboerderij Wolfheze is dit jaar volop aan het opstarten. Er is druk 
geplant, beregend en gewied. Dit najaar worden de inwoners van Wolfheze 
uitgenodigd voor het openings(oogst)feest. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit 
plaatsvinden in het eerste weekend van oktober. De precieze datum 
en tijd zullen t.z.t. te lezen zijn in de lokale en regionale pers. Het 
zelf aan het werk zijn op een tuinbouwbedrijf zal deze dag 
centraal staan. Men kan dan aan den lijve ervaren waar de 
stichting mee bezig is. Van jong tot oud zal iedereen genoeg 
te zien en te doen hebben! De Stichting hoopt die dag veel 
mensen uit Wolfheze te laten zien waar zij mee bezig is. 
Voor vragen of hulp bij het organiseren van dit feest: 
Mincke van Schuppen 0318-515791 I 06-10013289 

Open dag van de Dagbesteding 

De afdeling RADAR van de Gelderse Roos te Wolfheze is de afdeling die 
aantrekkelijke dagbestedingsvormen aanbiedt aan cliënten gericht op werk en 
vrijetijd. Veel van deze producten zijn ook interessant voor inwoners uit Wolfheze. 
Natuurlijk kent u het Zomerfeest, de Klaproos, de Fietsenmakerij, de Repro e.d. 
Op woensdag 21 september houden wij de 'open dag van de Dagbesteding'. Een 
mooie gelegenheid om rond te kijken of u te laten rondleiden door deze afdeling, te 
zien wat er in en naast genoemde voorzieningen voor u te koop is, wat cliënten er 
doen, van welke voorzieningen u gebruik kunt maken, etc. Vanaf 13.00 uur tot 
16.30 uur is er een programma dat gedetailleerd te vinden is op 
www.degelderseroos.nl 
Voor informatie, Rob Kuiper 026-4833273 
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Open Dag Natuurgebied Reijerscamp ((~ )7 J )'V Verenl~ln~ 
Op zaterdag 22 oktober a.s. organiseert de 64 Natuurmonumenten 

Vereniging Natuurmonumenten een Open Dag .........,. 
Reijerscamp. De dag begint om 10.30 uur en zal tot circa 16.00 uur duren. Tijdens 
deze dag wordt voorlichting gegeven en festiviteiten georganiseerd in het kader van 
de start van de inrichting van Reijerscamp als natuurgebied. 
Voor meer informatie: Vereniging Natuurmonumenten, Planken Wambuis, telefoon 
026-4822219. 

Gelders Archief gooit zijn deuren wagenwijd open 

Op zaterdag 29 oktober 2005 organiseert het Gelders Archief een Open Dag. 
Tijdens deze dag zijn er tal van speciale activiteiten voor geïnteresseerden. Ook 
kunnen bezoekers een kijkje achter de schermen kijken. 
In het gehele land openen archieforganisaties hun deuren in het kader van de 
Landelijke Archievendag. Deze dag valt op de eerste dag van de Week van de 
Geschiedenis, die wordt gehouden van 29 oktober tot 6 november 2005. Het thema 
van de Landelijke Archievendag is "Buren". Het Gelders Archief zet in dit kader een 
aantal wijken in Arnhem, Rheden en Renkum in de historische schijnwerpers. 
In 2004 organiseerde het Gelders Archief ook een Open Dag. Tijdens deze druk 
bezochte dag waren er onder meer rondleidingen door de depots en historische 
dia- en fotopresentaties. Talk of the town was toen een nooit eerder vertoonde 
historische film over Arnhem van de bekende filmer en fotograaf Nico Kramer. 
Het precieze programma wordt na de zomervakantie bekend gemaakt op de 
website www.geldersarchief.nl. 

Lawijckerhof 30 
6874 AT Wolflteze 
026 - 482 12 29 
behandeling volgens afspraak 

IMAGO 
- Schoonheidssalon 
- VISagie: (bruids)make-up, Schmink e.d 
-Pedicure 
-Manicure 

Zonnebank met bodycooler 
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Wolfskreet worqt meqe mogelqk gemaakt qoor: 

• Comco Netwerkbeheer 
• De Boschhoeve 

• De Gelderse Roos 
• De Groene Flierefluiter 
• Handelsbedrijf W. Meerveld 
• ITV Consult B.V . 
• Nico Verloc 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 

38 



Acliviteitenagenqa Wol fheze 

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 18.30 uur 
17.00 tot 19.00 uur 
20.30 tot 22.00 uur 

Donderdag 
08.30 tot 11.30 uur 
10.45 tot 11.45 uur 
16.1 5 uur 
20.30 tot 22.00 uur 

Vrijdag 
08.00 tot 11 .30 uur 
09.30 tot 11 .00 uur 
20.00 tot 22.30 uur 

Zondag 
09.30 uur 

Weekagenda 

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

3348150 
Vlinder Gelderse Roos 
ingang Gelderse Roos 
Wodanseck 
Zwembad Geld. Roos 
De Brug 
Opstandingskerk 

Peuterspeelzaal'! Wolfje (0317-317553) De Burcht 
Dames gymnastiek/sport en spel Gymzaal Balijeweg 
Inloopspreekuur huisartsen De Burcht 
Zwemmen voor ouderen (4821327) Zwembad Geld. Roos 
Kindergymnastiek en turnen Gymzaal Balijeweg 
Zwem ABC (RZC 0317 -312763) Zwembad Geld. Roos 
Jeux de Boules (4821630) Buitenbaan 

Aquarobics (RZC 06-12925039) 
Volleyballen 

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

Heelsumseweg 
Zwembad Geld. Roos 
Oe Brug 

3348150 
Beukenoord Geld. Roos 
Medisch Centrum Wolfh 
De Vlinder 
ingang Macharislaan 
Zwembad Geld. Roos 
De Brug 

Peuterspeelzaal 't Wolfje (0317 -317553) De Burcht 
Bibliobus Balijeweg 
Inloopspreekuur huisarts De Burcht 
Hatha Yoga (4821930) Beukenoord 

Weekmarkt 
Hatha Yoga (4821930) 
Holistische Ontspanningscursus 

Hardlopen (4822362) 
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Terrein Gelderse Roos 
Beukenoord 
Beukenoord 

Station 



Maandagenda 

vrij 2 september Klave~assen Wodanseck 
zat 3 september Airborne Wandeltocht Oasterbeek 
ma 5 september Kennismakingsavond Holistische Ontspanningscursus 

Beukenoord (20.00 uur) 
di 6 september 55+ Fietsen De Burcht (14.00 uur) 
vrij 9 september Wolfheze Night Fever Kelder de Vlinder 
zo 11 Vm 25 sept. Clubkampioenschappen De Slenk 
di 13 september Introductieles percussie Helios Gelderse Roos ( 20.00 uur) 
do 15 september Internetcafé De Vlinder (14.00-16.00 uur) 
za 17 september Oogstfair De Boschhoeve (10.00-17.00 uur) 
za 17 september Luchtlanding 
zo 18 september Herdenking Airbornebank 15.00 uur 
di 20 september 55+ Wandelen De Burcht (14.00 uur) 
woe 21 september Open Dag van de Dagbesteding Gelderse Roos (13.00-16.30 u) 
vrij 23 september Klave~assen Wodanseck 
ma 26 september Uitreiking Stimuleringsprijs De Valekernier Doorwerth 
ma 26 september Oud Papier 
di 27 september Milieubus Station 
za 1 oktober Dag van de Ouderen De Bries 
zo 2 oktober Cor Vleeming Cup De Slenk 
di 4 oktober 55+ Fietsen De Burcht (14.00 uur) 
woe 5 oktober Creatieve middag - De Schepping De Burcht (14.00 uur) 
woe 5 oktober Christe lijk Mediteren Open Hof Kerk De Burcht (18.45-1 9.30 u) 
vrij 7 oktober Wolfheze Night Fever Kelder de Vlinder 
zo 9 oktober Arend v/d Weerd en Marjan Eissing Cup De Slenk 
di 11 oktober Percussieles Helios Gelderse Roos (20.00 uur) 
vrij 4 oktober Klave~assen Wodanseck 
zo 16 oktober Daviscup De Slenk 
di 18 oktober 55+ Wandelen De Burcht (14.00 uur) 
do 20 oktober lnternetcafé: Tips en Trucs De Vlinder (14.00 -16.00 uur) 
za 22 oktober Open Dag Reijerscamp Planken Wambuis (10.30-16.00 u) 
za 22 oktober Open Jeugd Dag Wodanseck 
di 25 oktober Milieubus Station 
za 29 oktober Open Dag Gelders Archief www.geldersarchief.nl 
zo 30 oktober Laatste bal De Slenk 
ma 31 oktober Oud Papier 
di 1 november 55+ Fietsen De Burcht (14.00 uur) 
woe 2 november Christelijk Mediteren Open Hof Kerk De Burcht (18.45-19.30 u) 
vrij 4 november Wolfheze Night Fever Kelder de Vlinder 
ma 7 november Start Bridgen De Slenk 
di 8 november Percussieles Helios Gelderse Roos (20.00 uur) 
vrij 11 november Klaverjassen Wodanseck 
vrij 11 november Sint Maarten 
di 15 november 55+ Wandelen De Burcht (14.00 uur) 
do 17 november Internetcafé -genealogie De Vlinder (14.00 -16.00 uur) 
za 19 november Intocht Sinterklaas 
di 22 november Milieubus Station 
ma 28 november Oud Papier 
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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. t Hoofdkantoor 
Reuvensweg 2 
6861 X) Oesterbeek 
tel. (026) 333 30 29 
fax (026) 334 00 08 

Rouwcentra 
Oesterbeek 
Arnhem 
Wageningen 
Heteren 

;t/J 
'I/I . 

,;: ... 'L 
e-mail: info@uit_vaartverzorgi~gmij~hhart.n l 1 ~.~-
internet: www.UitvaartverzargmgmiJn art.n --

• verzorg1ng 
De specialisten voor Uw bomen: 

snoeien, kappen, klimmen, 
planten, veiligheidscontrole en 

boomonderzoek 

• "I lUI lil \I I 
I un•r.:;an 
er~~" c.•r~er 

&", 

~ """ ~'~A?~ .;!/ / 
Fiedeldij Dop & Tulnte, Boshoeve 2 
6874 NB Wolfheze 
Tel: 026-48 21 779 of 06 51126 942 
www.degroenepraktljk.nl 
info@degroenepraktljk.nl 



KAMPEER & CHALETPARK LINDENHOF 
WOLFHEZE 

VERHUUR VAN STACARAVANS, CHALETS EN HUISJES 
Stacaravans kunnen van 1.april Um 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-li ndenhof. nl 
www. chaletpark-U nden hof. nl 




