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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 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 
vvél 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 06·50655n7 E taaltotaal@planet.nl 



:\ 

Beste dorpsgenoten, 

Dit is ons winternummer, maar terwijl ik dit schrijf zitten de terrasjes vol alsof het 
hoog zomer is. Alleen aan de kleuren van sommige bomen kan ik zien dat de herfst 
al aardig gevorderd is. 
Tijdens de productie van dit nummer bleek weer dat wij als redactie met een luxe
probleem kampen: lekker veel kopij, maar dat noodzaakt tot inkorten en daar is niet 
iedere auteur blij mee. Maar ook om het blad leesbaar te houden behouden wij ons 
altijd het recht voor om teksten waar nodig aan te passen. 
Een steeds weer terugkerend thema is nieuwbouw. De column gaat indirect over 
nieuwbouw, Dorpsbelang en het Leo Kannerhuis schrijven deels over nieuwbouw 
en wethouder Ravestein schrijft heel expliciet over nieuwbouw, alleen de 
klankbordgroep houdt zich even stil. 
Op het ziekenhuisterrein is ook het nodige te beleven: de nieuwe Dubbele 
Diagnose Kliniek van de Gelderse Roos wordt aan u voor gesteld , evenals het 
uitbreidende Werkhome van het Leo Kannerhuis 
Terug van weggeweest zijn de jeugdpagina's in het hart van ons blad. Nieuw is de 
vermelding van contactgegevens van Dorpsbelang in het colofon. De redactie is 
immers onafhankelijk van Dorpsbelang, maar veel dorpsgenoten bleken dat toch 
anders te zien: sommigen beschouwden de redactieleden als contactpersoon voor 
Dorpsbelang. Hopelijk is de scheiding nu duidelijk. 
Wij hopen dat al onze dorpsgenoten, van jong tot oud, ons blad weer met veel 
plezier en interesse zullen lezen. 

De redactie 

Colofon oplage 760 stuks 

Redactie 
Kees Koek 
Sara Mansveltweg 30. tel. 4822339 
Christianne Pielage 
Sara Mansveltweg 4. tel. 4821908 
Anten Sanderrnan 
Parallelweg 64, tel. 4822362 
Marja van Toaren 
Lindeboomlaan 53, tel. 3333537 
Anne Veenstra 
Wolfheze 4, Lindenhof, tel. 3830933 

Vaste medewerkers 
Ulbe Anema (Duizendjarige Den) 
Carotine Kelderman (Jeugdpagina) 

Advertenties 
Marja van Toeren 

Girorekening 9484820 

Wolfskreet verschijnt 4 keer per jaar. 
Het volgende nummer verschijnt begin maart 2006. 
Uiterste inleverdatum yoor kopij is 15 januari 2006. 
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 woifskreet@hotmail.com 

Belangrijke telefoonnummers 
Alarmnummer 11 2 
Politie 0900-8844 
Brandweer 026-3337751 
Dierenambulance 0317-314141 
Servicelijn 026-3348150 
Weekenddiensten huisarts 0900-1598 
Spreekuur Wijkagent Hans Berkenleidt woensdag 
13.00 tot 14.00 uur, Medisch Centrum Woifheze 
Dorpsbelang Wolfheze: 026-3213499 

e-mail dorpsbelangwolfheze@wanadoo.nl 
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Van Ede 
Assurantiën 
Financiën 

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 WOLFHElE 

Tel: 026-48217511 Fax: 026-4821921 
E-mail: vanedeass@hetnet.nl 

Hubo Willemsen 

Gardanuslaan 28 
Tel. 0 26-3336571 

Doorw erth 
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 Wolfheze bezorgen wij gratis aan huis 
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In !let spoor van de wolf 

Een dubbelinterview met Hildegunn en Jan Aaiderink van Camping 
Lindenhof: "De eerste jaren was het doorknallen" 

Als ik mij 's avonds naar familie 
Aaiderink begeef, merk ik weer eens 
hoezeer dit een dorp aan de rand van de 
Veluwe is. Terwijl mijn fietsachterlicht de 
bakstenen huizen nog flauwtjes 
beschijnt, is het voor mij aardedonker. 
Met de smalle lichtbundel van de 
koplamp als wegbereider, grint ik naar 
hun houten huis aan het begin van de 
camping. 
Dat beiden actief zijn in Wolfheze is 
bekend: Jan bij de Oranjevereniging en 
Wodanseck; Hildegunn in het bestuur 
van de gymnastiekclub en vorig jaar in 
een sterrol in het toneelstuk Perrongeluk. 
Het lage houten huis roept 
Scandinavische associaties op. Vooral 
omdat ik weet dat Hildegunn uit 
Noorwegen komt. Jan is daarentegen 

geboren en getogen Wolfhezenaar. Eerst bestudeer ik nog even de nieuwe 
plattegrond van Camping Lindenhof. Met de nieuwe lange toegangsweg en de 
gekrulde campingvelden verdubbelt de oppervlakte van hun camping. 

Is dit een Scandinavisch huis? 

'Nee hoor, het is een noodwoning uit 1920, dus al tegen de honderd jaar oud', 
vertelt Jan. 'Mijn vader kocht het in 1934. Het was een houthandel, maar wij 
begonnen met kippen. 12 hectare kippenbedrijf. Een van de grootste 
kippenbedrijven van Nederland. Wij verzorgden broedeieren (na enige uilleg over 
functie van de haan in het kader van de kip kan ik het ook volgen). De kippen en 
hanen liepen gewoon los rond. Ik herinner me hoe heerlijk we altijd in dat zaagsel 
speelde. Vooral als het kouder werd en de warmtelampen brandden in de schuren. 
We hadden ook allerlei speciale rassen rondlopen. 
In de jaren zestig ging mijn vader bijna failliet. Toen de prijzen weer gunstig waren 
heeft hij alle kippen verkocht en begon met stacaravans en vakantiehuisjes. In die 
tijd waren hier veel pensions. Toen wij het in 1993 overnamen waren er 7 
stacaravans en 7 toercaravans.' 
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Dat lijkt me hard werken - een campingbedrijf 

'De eerste jaren was het doorknallen. Heel anders dan toen ik nog bij Het Schild 
werkte, daar ben je na vijf uur klaar. Hier gaat het 24 uur per dag door. We hebben 
die jaren ook heel veel vernieuwd en opgeknapt: riolering, gasnet, waterleiding' 
Hildegunn vult aan dat het wel een seizoensbedrijf is, na een drukke zomerperiode 
is er altijd de winter als rustperiode. En sinds vijf jaar is er een goede vervanger 
zodat de familie Aaiderink in de zomervakantie lekker weg kan. 
Jan springt er op in en zegt: 'Een paar jaar geleden overleed een neef van mij heel 
plotseling, 50 jaar oud. Dat heeft me wel aan het denken gezet. Sindsdien leven we 
meer in het nu. Gewoon lekker een weekendje weg met elkaar. Met de uitbreiding 
van de camping was het plan om in 2005 open te gaan. Toen er tegenslag was, 
hebben we het ook net zo makkelijk een jaar doorgeschoven.' 

Op de plattegrond te zien verdubbelt jullie bedrijf komend seizoen. Wat venNacht 
i!!1. 
'Er zijn 90 kampeerplaatsen extra voor komend seizoen, naast de 90 chalets die we 
al hadden. De ervaring leert dat als we met Pinksteren en Hemelvaart vol staan, er 
heel wat van die kampeerders voor kiezen om 's zomers terug te komen.' zegt Jan. 
'We maken ook een aantrekkelijk aanbod voor die periode, niet extra duur zoals 
veel campings doen' zegt Hildegunn. 

90 plaatsen dat kan al gauw 200 mensen extra op je erf betekenen. Wat bied je wel 
en wat niet? 

'We hebben geen recreatieteam en daar moet ik ook niet aan denken', zegt Jan. 'Ik 
snap ook niet dat mensen die het hele jaar door al door hun baas verteld wordt wat 
ze moeten doen, op vakantie ook nog voorgeschreven willen krijgen hoe ze de dag 
door moeten komen. Nee, geen bingoavonden hier. Geen zwembad en geen 
kantine. Daardoor trekken we al een bepaald publiek. We wijzen wel op het aanbod 
van de boswachter en natuurmonumenten.' 
'Dit eerste seizoen blijven we ook hier' zegt Hildegunn, 'we kunnen ons nu nog niet 
echt realiseren hoe het wordt. We willen daar zelf bij zijn, goed kijken wat er 
gebeurt, wat goed gaat, wat fout gaat. Onze zoon Emil ziet dat wel zitten, die wil 
wel ijsjes verkopen'. 

Jullie camping heeft de kranten al gehaald en ook de minister komt langs. Hoe zit 
dat precies? 

'In de recreatiebranche moet je bij uitbreiding evenzoveel hectare bestemmen voor 
natuurgebied. Wij hebben 3 hectare afgestaan aan Natuurmonumenten, die zij aan 
de Reijerskamp konden toevoegen en zo een nog mooier aaneengesloten gebied 
kregen. Het is vrij uniek hoe recreatie en natuurbeheer zo goed samen kunnen 
gaan. Wij hebben vorig jaar de Zilveren Milieubarometer gekregen, omdat we op 
heel veel vlakken milieuvriendelijke oplossingen hebben toegepast. Zo heeft iedere 
kampeerplaats een eigen rioolaansluiting. Het afval wordt gescheiden ingezameld. 
We gebruiken milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. We nemen natuurstroom af 
en gebruiken zonnepanelen. De kampeerplaatsen zijn autovrij. Er is inheemse 
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-. 
Huidige en toekomstige Lindenhof 

beplanting toegepast. Het toiletgebouw is houtbouw, uit Litouwen, en door een 
zogeheten 'solartube' toe te passen, een diamantachtig dakkoepeltje dat het 
daglicht naar binnen kaatst, hoeven er overdag geen lampen aan. Op het dak is 
een grasdak aangelegd, wat weer isoleert bij kou en bij hitte. Het is een heel 
ecologisch geheel. 
En als je eenmaal zo begint te denken en te bouwen, wordt het gewoon steeds 
leuker om mooie en natuurvriendelijke oplossingen toe te passen', zegt Jan 
stralend. 
'Neem bijvoorbeeld de toegangsweg. Daar is voor het eerst gekozen voor het 
toepassen van matten op deze manier. We krijgen veel publiciteit over deze aanpak 
en uit België bijvoorbeeld komen ondernemers hier kijken hoe dat gaat.' 
'Wat we ook doen', zegt Hildegunn, ' is voor een deel van het groenonderhoud 

samenwerken met SARA uit Driel (red. : Samenwerking Arbeid Regio Arnhem). Op 
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woensdag komen zij met een groep autistische jongeren hier klein opruim- en 
schoffelwerk doen. ' 

En waar heeft Wolfheze Noorwegen ooit ontmoet? 

Na veel stille glimlachjes en geaarzel lichten Jan en Hildegunn een tipje van de 
sluier op. Heel toevallig, ver van huis; zowel Jan die in Noorwegen was met een 
groep visueel-gehandicapten, als Hildegunn die voor historisch onderzoek ook een 
aantal kilometers van haar woonplaats was, liepen beiden elkaar in Lillehammer 
tegen het lijf. De rest laten ze aan de romantische verbeelding van de lezer over. 

En hoe ziin Noorwegen en Wolfheze op dit moment verbonden? 

'Vakantiegangers uit die streek zie je hier weinig. En wat wil je, de natuur is daar zo 
mooi. Vergeleken met Noorwegen en de andere Scandinvische landen is het hier 
zo volgepropt. Niet te snappen gewoon: je bent Wolfheze nog niet uit of je zit in 
Oasterbeek en meteen daaraan vast Arnhem', zegt Hildegunn. 'We hebben een 
vakantiehuisje in Noorwegen. Aan een doodlopend weggetje. Zonder stromend 
water. Tegen de boomgrens aan. Daar heb je nog echte stilte en een echte 
sterrenhemel. Zo stil dat je het bloed in je oren hoort. De kinderen kunnen daar ook 
eindeloos spelen, zonder TV. 

Kunnen iullie -desondanks- toch nog iullie mooiste plekie in Wolfheze noemen? 

Hildegunn: 'Bij de voetbalvelden van Wodanseck als je dan wegkijkt langs de 
weilanden van Schut of richting Reijerskamp, prachtig.' Jan: De Wolfhezerheide, die 
bomen en dat beekje, dat is mijn plekje hier.' 

Aan wie willen ;ullie het stok;e doorgeven? 

Wij willen het stokje doorgeven aan Dirk van de Kraats vanwege zijn grote inzet en 
betrokkenheid bij Wodanseck. Wij zijn ervan overtuigd dat hij met hetzelfde 
enthousiasme het beheer van de Burcht over gaat nemen en dat dat zal slagen. Het 
is ook heel belangrijk voor het dorp dat de Burcht blijft!!!!! 

Anne Veenstra 

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 sollicitatiebrieven 
• het vo orbereiden en oefenen van sollicitatiegesprekken 
Dit maatwerk 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@wanadoo.nl 
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Ing-ezonden Wolfskreten 
Aan de bewoners van Wolfheze en de Gemeente Renkum, 

Gaarne vragen wij Uw aandacht voor de steeds toenemende geluidsoverlast in ons 
mooie dorp Wolfheze, waarover niet alleen ondergetekenden klagen. Eerst een 
voorbeeld van een bedorven dag: 

Een zaterdag in juni wilden wij met het prachtige weer de dag in de tuin 
doorbrengen. Vanaf 10.30 uur werden we in onze tuin ongeveer elke 5 minuten 
opgeschrikt door een laag overvliegende helikopter. Een klacht later in de ochtend 
bij de provinciale milieuklachtenlijn heeft geen verbetering gebracht. Het geluid van 
de civiele helikopters (het bleken er later twee te zijn) hield aan tot circa 17.00 uur. 
Het is mij niet bekend of de gemeente Renkum vergunning geeft voor dergelijke 
"evenementen". Het buiten genieten was voor ons helaas niet mogelijk die dag. 

Verder hebben wij hier nog regelmatig last van 
• het verkeerslawaai van de A50; 
• de spoorlijn, vooral gedurende de nacht; 
• regelmatig laagoverkomende legerhelikopters en soms straaljagers; 
• de aanvliegroute van Schiphol (vooral in de vroege ochtend); 
• "sportieve" motorfietsen op de Wolfhezerweg, die zich tussen de 

verkeersdrempels geheel niet aan de maximum snelheid houden; 
• lawaaiige landbouwvoertuigen; 
• lokaal geluid veroorzaakt door bewoners. 

Aangezien de bevolking van Wolfheze middels een enquête haar voorkeur 
uitgesproken heeft voor het toekomstige "rust en ruimte model" zullen we als 
bewoners en gemeente- en provinciaal bestuur gezamenlijk actie dienen te nemen 
om het geluidsoverlastprobleem aan te pakken. 
De eerste actie van de bewoners kan zijn om alert te zijn op de eigen 
lawaaiproductie, evenals het informeren van aannemers om geluidsarm te werken. 
Misschien kunnen we met de bewoners van Wolfheze een gezamenlijk actieplan 
opstellen tegen het geluid "van buiten". 

Karin & Miehiel Moerdijk (telefoon 026-48 224 63) 
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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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In memoriam. 
A.M. Wil/iams (Bil/ "Taffy") 1917- 2005. 

Deze tekening is in 2000 gemaakt voor Job Sanderman door Taffy Williams, de 
aardige zweefvliegtuigpiloot Hij kwam elk jaar naar Wolfheze, waar hij samen met 
zijn vrienden de oorlog herdacht. Aan Job heeft hij doorgegeven hoe belangrijk 
vrede voor de mensen is. 
Dhr. Williams heeft in september van 1944 met een collega piloot het dertiende 
peloton soldaten naar Wolfheze gevlogen met de Horsa 166, een zweefvliegtuig. Hij 
is vervolgens in de gevechten van de slag bij Arnhem verzeild geraakt. Hierbij is hij 
krijgsgevangen gemaakt. Hij heeft in een aantal krijgsgevangenkampen de rest van 
de oorlog doorgebracht. 
Dhr. Haks Walburg Schmidt heeft dit verhaal en de geschiedenis van het dertiende 
peloton helemaal nageplozen en opgeschreven in het boek "Het dertiende peloton". 
Dit jaar was het tweede jaar dat Taffy Williams niet in Wolfheze verscheen. Job had 
bij de herdenkingsbijeenkomst lopen zoeken maar kon hem niet vinden. Hij is naar 
de dhr. Nicholls gestapt om te vragen waar Taffy was. Dhr Nicholls heeft hem toen 
het slechte nieuws moeten brengen dat Taffy in mei van dit jaar was overleden. Dat 
was een verdrietig moment. 
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Seda sponsorkamploene sttcfitlnq 
Doe Een Wens 
In navolging van haar broer Orphan is het jonge 
talent Seda van Faassen ook aangegrepen door 
het hardloop virus. Zij loopt nu regelmatig haar 
rondjes en wedstrijdjes in de omgeving, zo ook op 
zondag 11 september. 
De Bridge to Bridge loop in Arnhem stond op het 
programma: 2 kilometer door de binnenstad. Aan 
deze wedstrijd was een sponsorloop verbonden, 
de opbrengst was voor de stichting Doe Een 
Wens. Deze stichting probeert een wens van ernstig zieke kinderen in vervulling te 
laten gaan. 
Dus Seda heeft de weken voorafgaande aan de wedstrijd verschillende kilometers 
gelopen om voldoende sponsors bijeen te krijgen. Nu staat Wolfheze bekend als 
een gul dorp maar alle verwachtingen werden overtroffen. Seda ging op weg naar 
Arnhem met ruim 70 sponsors in haar tas die goed waren voor € 289, 50. Dit was 
ruim voldoende om het begeerde Sponsorkampioenschap binnen te halen. 
Namens alle zieke kinderen en de stichting Doe Een Wens wil Seda iedereen 
bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de € 289,50. 

Wordt 11 ons nieuwe redactielid ro/v ? 

De Wolfskreet zoekt dringend versterking in verband met het vertrek van Albertine 
Scholten uit de redactie. 
Of u nu pas hier woont, of al een eeuwigheid, of u alles al weet of van niets, dat 
maakt niet uit. Wij vragen wel een vaardige pen en aanwezigheid bij de 
redactievergaderingen. 

De Wolfkreet verschijnt vier keer per jaar en per nummer hebben we twee à drie 
redactievergaderingen van 20.30 tot ongeveer 22.00 uur, het napraten en het 
wijntje niet meegeteld. 

We bieden een leuk team, een leuke bladformule en natuurlijk jaarlijks een etentje. 
Meer weten of aanmelden: bel of mail of spreek een van ons even aan. 
De adressen vindt u in het colofon 

Anton, Anne, Christianne, Marja en Kees 
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Winter aanbiedingen: 
* Bij de ultrasound behandeling 

basismanicuren voor € 1 0,00 

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

verzorgers 

* Bij de volledige gezichtsbehandeling 
het collageen oogvlies masker € 6,00 

* Productaanbiedingen in de salon 

• tr1ng 
Dorpsstraat 53 687 1 AD Renkum tel. 03 17-3 126 15 

Speciaal in lingerie, nacht, bad en beenmode voor dam es en heren. 
Erkend leverancier borstprotheses. 
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Sámenspraak 

De laatste maanden zijn er heel wat dingen \.. 
voorgevallen waarvan ik vermoed dat er te 
weinig mensen van op de hoogte zijn. Een 
half jaar geleden ergerde ik me op deze plek 
al over een voorgenomen voorlichtings
bijeenkomst van de Gelderse Roos die vast 
als mosterd na de maaltijd zou komen. Het 
werd nog erger dan ik vermoed had: er is 
een bijeenkomst gewéést, op 6 juli toen de 
meeste mensen op vakantie waren! En er wórdt gemopperd in het dorp: zo'n groot 
terrein en juist het gedeelte aan de Heelsumseweg dat toegevoegde waarde heeft 
voor de inwoners van het dorp moet worden gebruikt voor bebouwing en 
parkeerplaatsen. Vervolgens kregen we een folder in de bus dat de uitnodiging voor 
de voorlichtingsbijeenkomst over de dubbele diagnose van 21 september helaas 
niet alle bewoners had bereikt en dat we worden uitgenodigd voor een open dag. 
Voor alle duidelijkheid: er was maar een zéér select gezelschap uitgenodigd voor 
de voorlichting waar we plenair met de directie van gedachten hadden kunnen 
wisselen. Dan maar een open dag als zoethoudertje? 
En dan is er de klankbordgroep die namens de inwoners van Wolfheze met de 
wethouder praat over de nieuwbouwplannen voor de Sara Mansveltweg en de 
terreinen achter de Duitsekampweg. De vraag doet zich voor wat de gemeente 
verstaat onder 'klankbord'. De wethouder toont zich blijkbaar een geslepen 
gesprekspartner die alleen reageert op de klanken die haar bevallen. De wethouder 
kan gemakkelijk zeggen : er was een klankbordgroep, ik heb met ze gepraat, 
nieuwbouw was bespreekbaar, dus het is akkoord. Maar dan gaat ze voorbij aan de 
redelijkheid waarmee getracht wordt dingen te bespreken, de nuances die de 
klankbordgroep probeert aan te brengen zodat er voor alle partijen een optimale 
variant komt. Het dorp met vijfentwintig procent laten groeien! Zelfs de grootste leek 
weet dat zoiets tot problemen leidt die alle betrokkenen (ook de gemeente!) tot in 
lengte van jaren zullen achtervolgen. 
De wethouder moet zich goed realiseren dat zij vóór al verantwoordelijk is voor een 
lange termijn ontwikkeling die de samenleving in dit dorp ten goede komt. Daarvoor 
is er een klankbordgroep, zodat in sámenspraak en met gebruikmaking van de 
kennis en kunde van de burgers een verantwoorde ontwikkeling wordt ingezet. En 
niet het financiële plaatje, toegezegde subsidies of verkeerde beslissingen uit het 
verleden zijn het doel dat gerealiseerd moet worden! De Wolfhezenaren hebben 
allang bewezen dat ze in staat zijn over de grenzen van hun eigenbelang heen te 
kijken naar de lange termijn en de ontwikkelingen in de samenleving. Laat de 
wethouder dan ook haar plicht doen: de democratie serieus nemen!! 
Beste inwoners van Wolfheze: Blijf Alert en Laat Uw Mening Horen!! 

S. Cribent 
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Eekhoorn, mensenvriend in bos en tuin 

Wie regelmatig in de bossen rond Wolfheze wandelt, zal ongetwijfeld wel eens oog 
in oog hebben gestaan met een eekhoorn. Door de lommerrijke ligging van de 
dorpskern kunnen we de eekhoorn zelfs tot diep in het centrum van het dorp 
aantreffen. De ontmoeting met een eekhoorn is hartverwarmend en maakt bij veel 
mensen dan ook heel wat los. 
Dit leuke beestje met zijn lange pluimige staart, rode oortjes, kastanjebruine vacht 
en nijverige gedrag heeft al menig mensenhart gestolen! Eekhoorns zijn echte bos
en parkbewoners en voelen zich in Wolfheze prima thuis. De gevarieerde bossen 
rond Wolfheze leveren de eekhoorn prima voedsel. Vereniging Natuurmonumenten 
is zeer blij met een gezonde eekhoornstand in onze omgeving. Het geeft aan dat de 
bossen zeer gevarieerd zijn met vele soorten loof- en naaldbomen en bomen van 

verschillende leeftijden. De bossen voldoen aan 
de kritische eisen die de eekhoorn stelt aan zijn 
leefomgeving. In de holle bomen van het bos 
vinden ze een prima schuilplek, terwijl er op dood 
hout veel paddestoelen voorkomen die ze graag 
eten. Op open plekken in het bos vinden ze jonge 
boompjes, waar heerlijk aan geknaagd kan 
worden, en besrijke struiken. In gebieden waar 
veel naaldbomen staan, eten ze graag zaden van 
dennenappels. Ze kunnen per dag wel 100 
dennenappels openmaken. De afgekloven 
dennenappels kun je dan terugvinden op de 
bodem. Deze dennenappels zijn vaak ruw 
afgebeten. Een muis gaat bij het eten van 
dennenzaden veel fijnmaziger te werk. 

Eekhoorns zijn niet schuw voor mensen. Het is een echte mensenvriend die zich in 
de menselijke omgeving veilig en beschermt voelt voor zijn grotere vijanden zoals 
de Boommarter, Bosuil en de Havik. 
Wil je een eekhoorn treffen dan heb je de meeste kans in de ochtenduren. 
Naarmate de dag vordert neemt de activiteit af. Eekhoornnesten zijn niet moeilijk te 
herkennen. De nesten zijn vaak bolvormig en verstopt in de vork van de stam en 
een dikke zijtak van een boom. Ook gebruiken ze wel oude kraaienesten of 
roofvogelnesten. Met zonnig weer is hun activiteit het hoogst terwijl ze bij minder 
gunstig weer graag slapen in één van hun nesten. 
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Als het vroege voorjaar aanbreekt dan gaan de eekhoorns op zoek naar een 
partner. Het is een waar spektakel om de achtervolgingen tussen eekhoorns te 
volgen. Ze kunnen twee keer per jaar jongen krijgen. Als er in het voorjaar weinig 
rijpe zaden te vinden zijn, en de jongen toch groot gebracht moeten worden, dan 
staat er voornamelijk dierlijk voedsel op het menu. Wij mensen vinden het fijn om 
eekhoorns op de camping te lokken. Jonge eekhoorns vinden op deze manier 
gemakkelijk voedsel en leren niet zelfstandig natuurlijk voedsel te vinden. Wanneer 
de campinggasten verdwenen zijn en de jonge eekhoorns uit het territorium van 
andere eekhoorns verjaagd worden , dan moeten ze wel zelfstandig hun kostje leren 
zoeken en breekt een moeilijke tijd aan. In het najaar legt de eekhoorn ook 
voedselvoorraden aan voor slechtere tijden. Ze verstoppen de zaden bijvoorbeeld 
in de bodem. Niet alles wordt teruggevonden. Hier vormt zich dan jong bos. 
Eekhoorns, je blijft om ze lachen! Ooit hoorde ik het verhaal van toeristen die een 
rode kater in een hoge boom hadden zien klimmen en maar steeds hoger en hoger 
in de boom klom. Ze hadden de brandweer gewaarschuwd om de rode kater uit de 
boom te halen. Al gauw bleek het die dekselse schicht van een eekhoorn te zijn die 
de toeristen voor het lapje gehouden had. Hij zat zich heerlijk te vermaken met de 
zaden van de zomereik! 

Ik wens u de komende wintermaanden veel plezier in de bossen van 
Natuurmonumenten toe en hoop dat u vaak oog in oog komt te staan met deze 
acrobatische bosclowntjes. 

Roef van Ekeris 
Beheerteammedewerker Zuid West Veluwe 
Vereniging Natuunnonumenten 

Lawijckerhof 30 
6874 AT Wolfheze 
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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DES CHEID IN GS MAKELAAR 

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 
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Bijzonder 
Eeste prijs voor het draaibare atelier van Marc Leeflang 

Met het ontwerp Atelierwoning M1 heeft Wolf!1ezenaar Marc Leeflang de eerste 
prijs gewonnen van de ontwerpwedstrijd "De ideale atelierwoning" van stichting 
Slak uit Arnhem. Slak beheert en verhuurt ateliers in deze regio aan kunstenaars uit 
alle kunstdisciplines, van schilder tot muzikant, van ontwerper tot toneelspeler. 
Kunstenaars zijn altijd al op zoek naar de ideale woon/werkplek en omdat er 
plannen in de maak zijn voor nieuwbouw atelierwoningen heeft Slak deze ontwerp
wedstrijd georganiseerd ter ere van haar 40 jarig bestaan. 

Maar liefst 17 inzendingen werden beoordeeld door de jury die bestond uit de 
directeur Volkshuisvesting Arnhem Gerrit Breeman, beeldend kunstenaar Wim 
Korvinus en architecte Karin Egge. De jury was onder de indruk van de kwaliteit en 
de presentatie van de inzendingen. De nummer 1 werd geroemd om de opvallende 
all-round kwaliteiten en de praktische uitvoerbaarheid van het ontwerp. Het oordeel 
van de jury:" Het ontwerp is helder, to the point en bruikbaar voor veel verschillende 
kunstenaarsgroepen. De eenvoud, de mobiliteit en ook de mogelijke verplaats
baarheid van dit ontwerp spreekt ons erg aan". 

Marc heeft ingenieus een 1-laags, cilindervormige atelier-unit ontworpen die om zijn 
centrale as geroteerd kan worden en zich daarmee kan oriënteren op de meest 
ideale lichtinval en de omgeving. In het midden van zijn ronde atelierwoning 
bedacht hij een vaste 'zuil' , de natte cel, waarin voorzieningen zoals keuken, wc en 
douche op een efficiënte manier gesitueerd zijn. De rest is één grote open ruimte 
waarin met bijvoorbeeld kamerschermen een afscheiding gemaakt kan worden 
tussen werk-, woon- en slaapvertrekken. 

Upbghtem ~oor nJUltkte ver1~Chl•'l9 
t,dens donk8fe d3g0t1 

Ofaa'W!el waarmee het a\cllef '"z'n 
geheet gedraald kan WOlden., d6 
gewenste lichtsland 

\ ~\-\( --t-- -\ ~-\ / . r . c n ... -- ·. - '· 
Een groot panoramisch raam 
voor veel daglicht 

""-~~ 
Keuken. oouc~>eentoitet I Atelierwoning M1 
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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 

tuincqntrum dauidsq 
WOLFHElERWEG 104- WOLFHEZE 

-18-



Dubbele dlaqnose kUnlek van start 
'Ze gebruiken om hun innerlijke pijn te verzachten' aldus manager de Boer in de 
Gelderlander in oktober over zijn cliënten die èn een psychiatrische stoornis hebben 
èn verslaafd zijn. 
De open dag op 15 oktober van Zonnelust, waar de dubbele diagnose kliniek 
gevestigd is, wordt goed bezocht. Medewerkers van de Grift leiden de bezoekers 
rond, met enthousiasme en met kennis van zaken. De voorlichting aan de inwoners 
van Wolfheze tot dan toe verdient geen schoonheidsprijs. Mede daarom was er 
enige scepsis bij mij, zeker toen ik in de Gelderlander van die zaterdag las, dat de 
lastigste gevallen naar Wolfheze kwamen. Toe maar. 
Zo zit het echt niet, zegt de rondleider Appelman, 
sociaal therapeut. Degenen die we hier opnemen 
komen eerst voor een expertgroep, waar allerlei 
disciplines in zitten, van maatschappelijk werk tot 
psychiater. Die moeten zien dat er motivatie is bij de 
cliënt en uitzicht op vooruitgang. Alleen dan nemen 
we mensen met een dubbele diagnose op. En dat 
geldt ook in het geval van een IBS (In 
bewaringstelling, vaak acuut uitgevaardigd als 
iemand een gevaar voor zichzelf of de omgeving 
vormt). In zulke gevallen komt iemand eerder in 
bespreking bij de expertgroep, maar het is zeker 
geen enkele reis Zonnelust. Integendeel, cliënten 
verblijven hier maximaal drie maanden en dan 
komen ze weer terug bij hun oude hulpverlener. Niks 
afschuiven dus. De opname hier is een eerste stap 
naar herstel gericht op ontgiften, stabiliseren en een goede diagnose stellen. 
Daarna kunnen cliënten in de gewone zorg verder worden geholpen. 
Er worden maximaal 22 mensen opgenomen, waarvan een deel op de gesloten 
afdeling. Er zijn dagelijks vijf personeelsleden aanwezig en 's nachts twee. 
Driemaal per week is er een strenge controle op gebruik. Wie een scheve schaats 
rijdt, kan vertrekken. De lijntjes met de politie zijn kort, zodat eventuele overlast snel 
kan worden gesignaleerd. 
Ondertussen lopen we door het nog serene gebouw, bijna kloosterlijk met witte 
muren en zachtgekleurde vitrages. Onze vragen en de publiciteit maken er een 
verhaal over veiligheid en overlast van. Maar ik hoop dat het voor de cliënten een 
vruchtbaar verblijf mag zijn op weg naar herstel. 

Anne Veenstra 
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CIRCUS BA VARIA 

'ho\ \0 Allemaal. · 
I~ bBn V il);e 

de \t[OifYl. Vandoq~ 
he,\,\:efl we allell)Ql\ . 
1 eu.k.e ver hoq lij Q~ 
In de \.Jol(ç ~reeC 

Op vrijdag en zaterdag 7 en 8 oktober 
was circus Bavaria weer in Wolfheze. 

Er waren een hoop kinderen en 
volwassenen om naar de show te kijken. Het was 
erg gezellig. Er waren hele leuke optredens, 
waaronder een diaboloshow. Met 1 diabolo is dat 
niet zo moeilijk, maar mister George kon 3 
diablola's tegelijk in de lucht gooien. Er waren ook 
allemaal dieren (duiven, honden en paarden) die 
kunstjes deden en het clowntje Picolino vermaakten de kleintjes tussen de 
optredens door. Het was allemaal wel leuk. Tot over zeven jaar, Circus Bavaria!!! 

~ 
~ 

Lay out: Tim van Toaren 

Groet jes van Lieke 

Wat was was voor was was was? 
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._olfheze Night Feve,. 

Beste Wolfhezenaren, 

Jullie hebben allemaal vast wel eens gehoord van een "Jeuga~~T.W:~ 
Het is alweer een jaartje bezig en een paar keer geleden zijn rhuisd van 
de Kantine van Wodanseck naar een locatie in de kelder van de Vlinder (op de 
Gelderse Roos). 
Het zijn altijd hele gezellige avonden: soms is het ge bijpraten • maar 
soms is er ook een activiteit. G~ 
Bijvoorbeeld de afgelopen keer, want toen kwam er i ,....---.,_ ij de meisjes die 
alles ging vertellen over hoe je je moet opmaken, e[tJ/l!ie · ngens iemand die 

ging vertellen hoe je het spel Biljart speelt. ~ 
Omdat het altijd heel gezellig is nodigen wij iedereen, die in groep 7 of 8 of op 
de Middelbare School zit en in Wolfheze woont, uit om ook eens langs te 
komen. 

Tim en Pieter 

Waar : Kelder van de Vlinder. Wat kost het: € 1 ,50. 
Wie en Wanneer : Elke eerste vrijdag van de maand. Kinderen van groep 7 en 8 
van 19.00 tot 21 .00 uur o.l.v Heleen (4453894) en lnge (4821700) . Kinderen van de 
middelbare school van 20.30 tot 22.30 uur o.l.v Marja (3333537) en Caroline 
(4821932). Ben jij ook zo oud en heb je zin om eens mee te doen; kom dan gerust 
eens langs. 

Üoor 
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SPORT STUDIO 

~LOCOMOT/ON~ 
OOSTERSEEK 

GOEDE VOORNEMENS VOOR 2006? 
CONDITIE-TRAINING OF AFVALLEN? 

VOOR IEDEREEN EEN GESCHIKTE 
AKTIVITEIT 

VOEDINGSBEGELEIDING 

NEEM DEZE AD VER TENTIE MEE EN 
BESPAAR E 10,00 INSCHRIJFGELD 

PETRA SCHANS 
WIJNAND VAN ARNHEMWEG 1 

6862 XM OOSTERSEEK 
WWWSPORTSTUDIOLOCOMOTIONNL 

PETRA@SPORTSTUDIOLOCOMOTIONNL 
0628 847164 
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Dorpsbelanq Wolflleze 
Beste dorpsgenoten, 

De Taart van Dorpsbelang 

Dorpsbelang Wolfheze wil een spilfunctie vervullen in het dorp. Maar het bestuur 
van Dorpsbelang kan dat niet alleen. Een goed voorbeeld dat Wolfheze meedenkt 
en meedoet, zijn de reacties op de Taart van Dorpsbelang. Reacties met 
voorstellen voor nog meer taartuitreikingen en positieve reacties die variëren van 
"wat leuk" tot "goed dat er eens een Wolfhezenaar in het zonnetje wordt gezet". 

De eerste "Taart" was voor de familie Kuik. Het werd echter een luxe krentenbrood, 
want bakker Hus bakt geen taarten , maar alleen broden! 

De tweede "Taart" willen we uitreiken aan een persoon die vorig jaar de stap van 
zijn leven heeft gezet: hij heeft ervoor gekozen te stoppen met zijn vaste baan om 
zich te begeven op het onzekere pad van ondernemerschap: het nieuw leven 
inblazen van onze StationswinkeL We hebben het natuurlijk over Hans Bennink, die 
na een jaar proefdraaien definitief doorgaat met zijn Stationswinkel, die eigenlijk 
ook een beetje van alle Wolfhezenaren is. ~···· 
Hans heeft het voor elkaar gekregen van een failliete boedel een bedrijf ~-
met toekomst te maken en verdient daarvoor ons respect. We hopen ~ · 
dat hij met zijn ondernemersgeest en onze hulp tot in lengte van jaren : 
een goede boterham verdienen kan. Hans zal een dezer dagen zijn taart · 
ontvangen. - -

De "Taart van Dorpsbelang" wordt deze keer belangeloos ter beschikking gesteld 
door Bakkerij Van Snippenberg B.V. met vestigingen in Heelsum en in Oasterbeek 

Zend uw suggesties voor de volgende "Taart van Dorpsbelang" naar ons 
emailadres: dorpsbelangwolfheze@wanadoo.nl of ons postadres: 
Van Mesdagweg 23, 6874 BL Wolfheze. Motiveer in uw email of brief waarom de 
persoon van uw keuze zo'n goede kandidaat is en geef vanzelfsprekend ook uw 
naam, adres en telefoonnummer. Wij hopen op weer veel reacties! 

Klankbordgroep 

De Klankbordgroep Nieuwbouw wordt uitgebreid met een aantal personen. 
Dorpsbelang heeft samen met Dorpsmanager Gert van Maanen en Projectmanager 
Nieuwbouw in Wolfheze Jan Provoost een aantal groeperingen en personen 
voorgedragen als afgevaardigde in de Klankbordgroep. 
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De Gelderse Roos 

Het bestuur van Dorpsbelang heeft kennis gemaakt met de nieuwe directeur locatie 
gespecialiseerde psychiatrie Wolfheze van de Gelderse Roos, Joke Groeneweg, de 
opvolgster van Elsbeth Berendsen. Naast het kennismaken zijn nog kort de 
volgende onderwerpen aan de orde geweest: de voorlichting aan het dorp omtrent 
Dubbele Diagnose, de nieuwbouw aan de Heelsumseweg, de ontwikkelingen rond 
de zorgboerderij, de brandstichtingen die in de vakantietijd op diverse plaatsen in 
het dorp zijn gepleegd (en die inmiddels zijn opgelost) en het niet doorgaan van de 
lederwijsschool op het terrein van de Gelderse Roos. 

De Burcht 

Ook heeft Dorpsbelang een gesprek gehad met de Beheerraad van De Burcht. We 
hebben van gedachten gewisseld over de rol die de Burcht spelen kan voor het 
dorp en over mogelijke organisatorische of financiële ondersteuning door 
Dorpsbelang hierbij. Ook hebben we kennis gemaakt met de nieuwe beheerders, 
het echtpaar Van der Kraats. Dorpsbelang heeft uitgesproken dat De Burcht voor 
allerlei activiteiten in Wolfheze een belangrijke accommodatie is. 
In december wordt er verder gesproken. Heeft u als bewoner ideeën over De 
Burcht in relatie tot het dorp, schrijf dan een email of een briefje, of belt u met een 
bestuurslid. 

Ontwikkelingen Dorpsplein 

....., ·------•. . --:' . De realisatie van het Dorpsplein Wolfheze vraagt van alle 
:.-•!Ö~ Ç:V \/ · partijen een lange adem. In oktober hebben Taro Eekhoutte 
<>,p if. ~ • ·- en Miehiel Moerdijk het project Dorpsplein Wolfheze aan 
'"-~ ~ ... $;(f / .:. ~ ~· 

·'.~./ ,Ál/;0_.·;:..,,. wethouder Van Uitert gepresenteerd. De wethouder heeft 
~;(: ~14""\ een goed beeld gekregen van het project en zal dit op korte 
~~/ -• termijn op een raadsvergadering ter sprake brengen. Ook 
~.;.! Taro en Miehiel zullen het project bij raadsleden en 
~>~ 1 Doo~gaa·•<~..:ou••• commissies presenteren om tot een breed politiek draagvlak 

~-~~/'·~·~·\., te komen. Het streven is om medio december duidelijkheid 
.~..,, 1!?:5~· ···~ te krijgen of het project kan worden gecontinueerd. 

Op voorstel van Dorpsbelang laat de wethouder onderzoeken of er in het kader van 
de Brede Doel Uitkering (BDU) een subsidiekanaal kan worden aangeboord. BDU 
is een provinciale pot waaruit wellicht ons dorpsplein gefinancierd zou kunnen 
worden. Vooral verkeersveiligheid is een groot item in de uitvoering van deze BDU. 

Stimuleringsprijs 

De Stimuleringsprijs is dit jaar uitgereikt aan Heveadorp. Overigens stelt het 
gemeentebestuur de vraag of de Stimuleringprijs in deze vorm gehandhaafd moet 
worden. Het bestuur van Dorpsbelang wil suggesties doen voor een andere aanpak 
van de Stimuleringsprijs. Het bestuur vraagt u als Wolfhezenaar projecten of 
activiteiten te noemen ter nominatie voor de Stimuleringsprijs van volgend jaar. In 
het eerste kwartaal 2006 komen we hier op terug. 

-24-



De Veluwe Werelderfgoed? 

Unesco overweegt om op termijn de Veluwe Werelderfgoedstatus te geven. Deze 
status is een kwaliteitsstempel voor een bepaald gebied. Ook is de provincie van 
plan de gehele Veluwe uit te roepen tot Nationaal Landschap. Wij maken deel uit 
van die Veluwe. Een Werelderfgoedstatus en/of een aanwijzing als Nationaal 
Landschap van onze leefomgeving kan invloed uitoefenen op de leefbaarheid in 
ons dorp. Om u een globaal beeld te geven: 

• werken en wonen kan goed samengaan. 
• er kan een andere kwaliteit van leefbaarheid ontstaan. 
• de ecologische hoofdstructuur wordt zo beter gewaarborgd. 
• het geeft een betere garantie tegen het teveel aan kunstlicht. 
• voorwaarde is dat de dorpskernen niet aan elkaar mogen groeien. 
• er kunnen geen Vinex-lokaties meer ontstaan in de gemeente Renkum. 
• het bevordert een algehele samenhang op de Veluwe; bijv. 

fietsknooppuntenroutes. 
• dorpsvisies zijn hierin heel belangrijk. 
• recreatiebedrijven kunnen worden gesloten maar op andere plaatsen 

ontstaan. 
• de datum waarover gesproken wordt is ca. 2010. 
• recreatie krijgt een kwaliteitsimpuls. 

Dit is een greep uit de vele aspecten die bij zo'n status aan de orde komen. 
Dorpsbelang zoekt deskundigen die ons kunnen helpen communicatie en 
beleidsvorming op dit gebied te ondersteunen. 

Kerstboom 

Het bestuur heeft veel positieve geluiden gehoord over de kerstboom van 
vorig jaar. We hebben daarom besloten ook dit jaar weer een kerstboom 
te plaatsen. De verlichting van onze Wolfhezer kerstboom zal dit jaar 
worden ontstoken op maandag 12 december om 19:00 uur. Wij nodigen u 
van harte uit om dan aanwezig te zijn. In de week voorafgaand aan deze 
gebeurtenis wordt de boom geplaatst. 

Contributiebetaling 

Bij deze Wolfskreet ontvangt u weer het bekende contributiezakje. Het zou prettig 
zijn als u ook over 2006 ons werk weer wilt steunen met een bijdrage van 5 euro. In 
het bijzonder worden de nieuwe bewoners van ons dorp van harte uitgenodigd lid te 
worden van Vereniging Dorpsbelang Wolfheze. 

Nieuwjaarsreceptie 

Zaterdag 7 januari 2006 vanaf 16.00 uur bent u allen welkom op de traditionele 
nieuwjaarsreceptie van Dorpsbelang in De Burcht, Macharislaan 15. 

Ted Stevens, voorzitter Dorpsbelang Wolfheze 
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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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Even voorstellen 
Sinds mei van dit jaar hebben Robert Kieetsman en Claudia Rasing samen met 
kater Chasey hun intrek genomen in het gezellige huis aan de Lawijckerhof nr. 8 . 
Robert is 37 jaar geleden aan de Heelsumseweg geboren en Claudia komt 
oorspronkelijk uit Arnhem. In de huiskamer prijkt een prachtige foto van '!he Three 
Sisters' uit het gebied 'The Blue Mountains' uit Australië. De Blue Mountains 
danken hun naam aan de Eucalyptus bomen die het landschap blauw kleuren , 

Claudia en Robert tijdens hun vakantie in 
Australië 

MMM 
Balyeweg 10 
6874 AJ WOLFHEZE 

Ir.M.C. W .Moerdijk 

Tel (026)-48 224 63 

-energie 

vertelt Robert. Ze zijn er samen op 
vakantie geweest. Robert is service
monteur en al jaren actief binnen de 
Scouting in Oosterbeek. 
Claudia is office-manager en heeft een 
aantal jaren geleden helemaal alleen een 
prachtige wereldreis gemaakt. Ze is op de 
mooiste plekjes geweest en heeft 
vrienden over de hele wereld en toch 
kiezen ze er samen voor om in Wolfheze 
neer te strijken. Vanwege de 'Rust en 
Ruimte' zeggen ze zelf. 

Kapsalon Jeanette 
Dames in Doorwerth Heren 

Winkelcentrum de Weerd 
tel. 026-3341856 

Openingstijden: 
maandag 10:00-17:30 
dinsdag 1/m vrijdag 8:30-17:30 
~I ICnlag 8:30-15:30 

* met en zonder afspraak 
* Maantlag 65+ korting 

ADVISERING 
& 

ARBITRAGE 
-gebouwinstallaties 

* haircxtcnsions en tlrcads 
* zonnestudio 
* nagelstylist 

-technisch onderhoud U kunt hij ons gra tis Jlarkercn 
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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- 4 455085 

E-mail: arnhem @henriblo em.nl 

Zie voor verdere informatie: 

www.henribloem.nl 
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.. Dte wolllllqen hebben we hard 11odlq" 
Wethouder Francisca Ravestein over de woningbouwplannen in 
Wolfheze 

"De bouw van nieuwe woningen in Wolfheze komt geleidelijk aan op gang. Het 
appartementengebouw aan de Balijeweg is gerealiseerd, maar de plannen aan de 
Sara Mansveltweg en op het terrein van de Willemsen Naaldhout en Barenbrug 
willen nog niet vlotten. Het is belangrijk dat we hiermee nu aan de slag gaan. 
Ik hoor nog wel eens dat de gemeente te veel woningen wil bouwen in Wolfheze. 
Maar de woonvisie van de gemeente laat zien dat er behoefte aan woningen is in 
onze gemeente, ook in Wolfheze. Daarom wordt het hoog tijd dat het project aan de 
Sara Mansveltweg nu zo snel mogelijk van start gaat. De helft van het aantal 
woningen in dat project is in de goedkope sector. Die woningen hebben we hard 
nodig. 
Veel Wolfhezenaren zijn bang dat er op korte tijd heel veel woningen bij komen 
maar de vrees dat het aantal woningen in Wolfheze op korte termijn wordt 
verdubbeld is niet terecht. De bouw van de woningen aan de Sara Mansveltweg 
start op zijn vroegst medio 2006. De eerste woningen zijn dan in 2007 klaar. De 
plannen voor Willemsen Naaldhout en het terrein van Barenbrug zijn nog verder 
weg in de tijd. 
Met het niet doorgaan van de zorgboerderij op het terrein van Barenbrug moet de 
planvorming daar weer opnieuw beginnen. De plannen hiervoor moeten in goed 
overleg met de bevolking van Wolfheze worden ontwikkeld. De bestaande 
klankbordgroep is daarvoor uitgebreid en wordt zo vroeg mogelijk bij de plannen 
rond het terrein van Willemsen NaaldhouUBarenbrug betrokken zodat zij advies 
kunnen geven voordat de gemeente belangrijke stappen zet. Voorwaarde is wel dat 
de klankbordgroep een brede samenstelling heeft, zoals we dat ook met de 
gemeenteraad hebben afgesproken. Dus naast een aantal betrokken burgers en 
direct aanwonenden moeten ook vertegenwoordigers van de middenstand, de 
scholen , en bijvoorbeeld de ouderen en de jongeren in het dorp zitting hebben in de 
klankbordgroep. Ik zie het verdere verloop met vertrouwen tegemoet, we hebben 
een goed gesprek gehad met de klankbordgroep in de oude bezetting. Het is de 
intentie om gezamenlijk tot goede resultaten te komen." 

F. Ravestein, wethouder Ruimte, Monumenten en Cultuur 

-29-



de Gelderse Roos 

Directiewisseling bij GPW 

De vacature die onstand met het vertrek van GPW
directeur Elsbeth Berendsen (GPW staat voor 
Gespecialiseerde Psychiatrie Wolfheze) is met ingang 
van 1 juli jongstleden ingevuld door Joke Groeneweg. 
Het gaat hierbij om een interne vervulling, Joke 
Groeneweg was tot dat moment directeur Zorg voor de 
gehele Gelderse Roos. Zij heeft in haar portefeuille de 
onderwerpen die met de bedrijfsvoering van de locatie te 
maken hebben. Collega-directeur Tom Zewald 
concentreert zich op de zorg-gerelateerde taken. 

Bereikbaarheid en werkwijze beveiliging de Gelderse Roos Gespecialiseerde 
Psychiatrie Wolfheze 

De beveiliging is 24 uur per dag bereikbaar via de 
receptie, telefoon 026- 483 31 11. 
Wanneer een incident of calamiteit gemeld wordt, 
schakelt de receptie de beveiligingsmedewerker in. 
Deze beoordeelt in eerste instantie de melding en 
overweegt of er direct meerdere disciplines (zoals 
bijvoorbeeld een arts en/of externen zoals politie en 
brandweer) ingeschakeld moeten worden. Ter plaatse 
gekomen, handelt de beveiligingsmedewerker 
stapsgewijs op grond van heersende afspraken en uit 
ervaring. Als er sprake is van een groot en/of ingrijpend incident zal hij ook direct de 
betreffende leidinggevende informeren. Na afhandeling van het incident worden de 
situatie en de genomen actie door de beveiliger teruggekoppeld naar de melder van 
het incident, en naar overige betrokkenen zoals afdelingsmanager en facilitair 
manager. Het incident en de genomen actie worden tevens door de beveiliger 
schriftelijk geregistreerd in een dagstaat Zo nodig geeft de beveiliger 
aanbevelingen aan alle betrokkenen om herhaling tegen te gaan en meldt dit aan 
de directie. 
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Ret Workitome tn Wolflteze (yer)bouwt 

Het Workhome, een afdeling van het dr. Leo Kannerhuis, is zeventien jaar geleden 
gevestigd in Wolfheze, op het terrein van de Gelderse Roos. Het is een voorziening 
voor volwassen mensen met een normale intelligentie, die zich door hun autisme 
niet zelfstandig kunnen handhaven. Zij hebben een elementaire behoefte aan 
structuur en overzicht en daarom een autisme-specifieke begeleiding nodig, die in 
een andere vorm van beschermd wonen niet geboden kan worden. Het Workhome 
biedt hen één milieu, waarin wonen, werken en ontspanning zijn geïntegreerd en 
waar begeleiders 24 uur per dag aanwezig zijn. De intensieve begeleiding is erop 
gericht het niveau van functioneren van de bewoners te handhaven en terugval zo 
veel mogelijk te voorkomen. In het Workhome wonen twintig volwassen cliënten: vijf 
vrouwen en vijftien mannen, waarvan de jongste begin twintig is en de oudste net 
vijftig is geworden. De verhouding mannen/vrouwen komt aardig overeen met de 
gebruikelijke verhouding: 75% van de mensen met een autisme spectrum stoornis 
is man. 

Het huidige Workhome is dus zeventien jaar oud en dat brengt met zich mee dat de 
huisvesting van de bewoners niet meer aan de hedendaagse normen voldoet. 
Bovendien neemt de vraag naar woonplekken voor volwassenen met een autisme 
spectrum stoornis toe. Op grond hiervan is besloten het Workhome te verbouwen 
en daarnaast nieuwbouw te realiseren. Eind 2006 zal sprake zijn van 32 plaatsen, 
verdeeld over drie niveaus van begeleidingsbehoefte. 

Het Worl<home is een thuis, geen tehuis 
De cliënten leven permanent in het Workhome, dus is het zaak de inrichting en het 
handelen hierop af te stemmen. Begeleiders en management zijn zich ervan 
bewust dat zij 'slechts' passanten in het leven van de bewoners zijn. Ook waar het 
gaat om de inrichting van het nieuwe Workhome zal met dit uitgangspunt rekening 
gehouden worden. De groepsleiders zijn professionals op het gebied van 
begeleiding van en zorg voor Workhome-cliënten. Zij verstaan de kunst van het 
enerzijds voorspelbaarheid bieden in het dagelijks leven en anderzijds toch een 
uitdaging bieden aan de cliënten. Zij doen dit met liefde en lef en altijd in contact. 

Nonnalisatiegedachte 
De cliënten van het Workhome hebben beperkingen, waar rekening mee gehouden 
wordt. Er wordt echter zo veel mogelijk uitgegaan van hun mogelijkheden: wat 
kunnen ze zelf. Het aspect normalisatie wordt ook meegenomen in het nieuwe 
Workhome: de cliënten kunnen zelf uit een aantal mogelijkheden kiezen wat betreft 
vloerbedekking , gordijnen en meubels. Zij krijgen allemaal een eigen brievenbus. 
Maar bij het aspect normalisatie hoort ook het participeren in een sociale context. 
Contacten met familie , buurtbewoners en vrijwilligers worden zo veel mogelijk 
gestimuleerd. 
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De Dutzendjartqe Den vertelt 
In de vorige Wolfskreet heeft u mijn aflevering gemist. 
Ook een oude den moet af en toe lekker op vakantie 
en Ulbe heb ik ook op reis gestuurd. Ik stuurde hem 
niet al te ver weg, naar Haarlem/Bloemendaal om 
daar heel bijzondere sporen uit Wolfheze op te 
zoeken. Hoewel ik er niet zeker van was dat hij deze 
moeilijk te traceren sporen zou vinden is hem dat 
gelukkig toch gelukt en in de volgende aflevering gaat 
hij daar over vertellen. In deze aflevering beëindigen 
we onze reis langs de straatnamen van Wolfheze. 
Alleen het Hendriksplantsoen is nog niet besproken. 
Dit plantsoen is niet genoemd naar de familie 
Hendriks van de Lawijckerhof 22 die hier reeds sinds 
1935 woont maar naar totaal iemand anders, namelijk 
naar ....... de Meester van Wolfheze. Wte deze 

Meester was weet ik heel goed want hij was vaak in het bos waar ik al zo lang sta 
en tekende en schilderde de prachtige natuur om mij heen. Dit verhaal ga ik nu aan 
Ulbe Anema vertellen die weer aan mijn voet zit om dit voor Wolfskreet op te 
schrijven. 

Aflevering 11: Frederik Hendrik Hendriks, de Meester van Wolfheze 

Frederik Hendrik Hendriks werd in 1808 in Arnhem geboren. Zijn jeugd 
onderscheidde zich niet door echte bijzonderheden maar al jong tekende hij erg 
goed en hij gaf later dan ook tekenles in Arnhem en omgeving, tot aan Doesburg 
toe. Zo'n tocht van Arnhem naar Doesburg in die tijd, toen slechts enkele diligences 
en koetsen van een graaf of baron passeerden en de bossen van Middachten 
donkere schaduwen wierpen over de weg, had een romantische bekoring voor de 
jonge tekenmeester. En in de herberg te Arnhem aan den Rijn kon hij 's avonds aan 
zijn vrienden deze ervaringen en ontmoetingen met verve vertellen. 
Hoewel zijn aanleg romantisch was, weerhield een van huis meegekregen grond 
van vroomheid, hem de romantiek in het avontuur te zoeken. Hij had een rotsvast 
geloof in een almacht, die de schoonheid schiep en deze schoonheid was voor hem 
de natuur, waarin hij de tempel Gods zag. 

Hij ontwikkelde zich zo tot een schilder van het landschap, trouwde met Hendrika 
Wilhelmina de Gaay Fortman en kwam in 1841 in Oesterbeek wonen. 
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Fotoportret van Frederik Hendrik Hendriks, 
de Meester van Wolfheze (Foto RKD). 

Een andere bekende schilder Johannes Warnardus Bilders woonde er toen nog 
niet, deze kwam in 1842 en Jan Kneppelhout verbleef nog in Leiden. Toch was de 
zuidzoom van de Veluwe reeds een gezochte verblijfplaats voor vele intellectuelen 
en kunstenaars en ook doortrekkende schilders hielden in dit romantische oord 
dikwij ls voor hun studies halt. 
Uit oude gravures blijkt hoe schilderachtig het kleine dorpje Oasterbeek was 
gelegen tegen de helling van het Veluwe-plateau. In het noorden beschut door de 
bossen en verder omgeven door de fraaie en uitgestrekte bezittingen van de 
landheren van Mariëndaal, Hemelsehen Berg, Oorsprong en de Duno. En van alle 
hoogten had men een onbelemmerd uitzicht over Rijn en Betuwe tot Nijmegen, 
Ellenberg en Cleve toe. 
Toen Hendriks er zich vestigde was de Weverstraat, waar hij woonde en werkte, 
een zandweg door het dal van de Ostrabeke en op de heuvels, waar nu overal 
huizen staan, lagen de akkers van de boeren. Want Oasterbeek was een dorpje 
van boeren en handwerkers. 

De schilder was een eenvoudig mens, die het nieuwe geloof van de christelijk 
afgescheidenen aanhing. Hij verkeerde met 'de kleine luyden', met de boeren, de 
timmerman, de smid en de bakker. Het was niet alleen zijn eenvoud, die hem deze 
omgang deed zoeken, maar meer zijn vroomheid en zijn verlangen deze mensen te 
bekeren tot zijn geloof. 
Overdag schilderde hij op zijn atelier of trok hij er op uit met zijn leerlingen, zijn 
jeugdige vriend en huisgenoot Oerder en korte tijd ook met Jacob Cremer, die de 
schilderkunst helaas spoedig verliet om zich aan de letterkunde te wijden. 's Avonds 
kwamen bij hem thuis zijn geloofsgenoten bijeen, bestudeerden de Bijbel en hielden 
er de 'oefeningen'. Hij was in het dorp de tekenmeester of kortweg de meester, een 
rustig en vroom huisvader met acht (!) dochters. 
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Zijn schilderijen typeren zich in de eerste plaats door een bepaalde naturalistische 
oprechtheid in de overigens romantische vertolking van het landschap. Dit 
naturalisme is nooit dilettantisme. Hij was zelfs zo nauwkeurig bij het schilderen, dat 
hij boomschorsen meenam naar zijn atelier om toch vooral goed het karakter van 
de stam te kunnen weergeven. 
Het eigene van Hendrik's kunstuitingen is bovenal de "adem Gods", de stemming, 
die als een doorzichtig waas boom en beek, heide en wolken samen bindt in een 
compositie die zielsevenwicht en vrome rust verraadt. Het licht is teder en 
versluierd, het gloort achter de bomen, die vast en uit de aarde gegroeid er tegen 
staan. Het water is een stille glans in de donkere heide. 
Zo schilderde hij Wolfheze, telkens en telkens weer en in een grootheid, die verre 
het werk van zijn tijdgenoten overtreft. Geen decor, doch een oprecht gevoel voor 
het verhevene in de natuur. Hij wist hoe moeilijk het is dit verhevene te benaderen. 
Als een leerling zuchtte en klaagde over zijn onmacht om een boom of wolk te 
schilderen, dan was zijn antwoord: "Ja man, daarom is het ook kunst". 

Wie Hendriks in zijn werk wil leren kennen moet eens goed het grote landschap Wolfheze, 
een schenking van C. P. van Eeghen, in het Stedelijk Museum te Amsterdam bekijken. Het 
licht achter de bomen is ijl en warm en met grote vastheid is de oplopende aarde bij de spreng 
geschilderd. Monumentaal zijn de eiken en poëzie is er in het beekje op de voorgrond. 

Hendriks heeft ook Noorwegen bezocht en zijn herinneringen aan dat land 
vastgelegd in schilderijen en later was hij in Zwitserland. Ook hier dwong de 
majesteit van de bergen hem tot schilderen. Het zijn uitingen van zijn gemoed dat 
door een vreemde schoonheid getroffen is, maar zij zijn niet te vergelijken met zijn 
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doeken, die geïnspireerd werden door het landschap van de Veluwezoom. Hier was 
ook zijn productieve tijd. Later toen zijn kinderen groter werden en in de stad naar 
school moesten, werd Hendriks leraar Kunstoefening in Arnhem. Natuurlijk moest 
de inspiratie daar onder lijden. 
In april 1865 overleed hij in Arnhem en werd begraven op de oude begraafplaats 
"Onder de linden". Een opengeslagen bijbel, de bladen bedekt met een palet en 
penselen, de symbolen van zijn geloof en zijn kunstenaarschap zijn in het marmer 
van de grafsteen van de Meester van Wolfheze uitgehouwen. 

Daar er van het Hendriksplantsoen geen ansichtkaart voorhanden is, is er op 18 oktober jl. 
deze foto voor dit artikel vervaardigd. 

Het moet ongeveer aan het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw zijn 
geweest dat er veertien seniorenwoningen werden gebouwd achter de Van 
Mesdagweg. Als naam voor dit plantsoen werd gekozen voor Hendriksplantsoen, 
naar een van de eerste schilders van de 'Oosterbeekse school' : Frederik Hendrik 
Hendriks. 

Dit is het einde van de straatnamenserie. Volgende keer vervolgen we deze 
historische verhalen met de titel De Duizendjarige Den vertelt verder. 
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Prikbord 

Kerstnachtviering 2005 

Op Kerstavond 24 december zal de jaarlijkse kerstnachtviering 
plaatsvinden in de Opstandingskerk op het terrein van de Gelderse 

Roos. De voorganger is Ds. Taco Bos. 
Aan deze dienst zal het Slavische Koor uit Oasterbeek zijn 
medewerking verlenen. 
De kerk is open vanaf 21.45 voor de samenzang en de dienst 

begint om 22.00 uur. 
::::::::::;aP" Na afloop zal er tijdens een gezellig samenzijn bisschopswijn en 

warme chocolademelk geschonken worden. 

Thee met een thema 

Er zijn van die dingen, waar je wel eens met een ander over zou willen praten. 
Thema's die niet zo geschikt zijn voor 'n koffiepraatje of aan de 
borreltafel, maar die je toch zo nu en dan door het hoofd spelen. ~~ 
Maar met wie moet je daarover praten? Ze zien je al aankomen • 
op een verjaardagsvisite..... g 

Daarover met een ander van gedachten wisselen kan bij "Thee 
met een thema", een goed gesprek rond de theetafel in de 
huiskamer van de Open Hof Kerk op vrijdag 20 januari en vrijdag 17 februari van 
15.00 tot 16.00 uur. 

Oproep 

Wie in Wolfheze wil af en toe op mijn hond passen? Met als duidelijke 
tegenprestatie, dat ik ook op uw hond of honden wil passen. De bedoeling is een 
wederzijdse dienstverlening, waarbij uiteraard de honden en natuurlijk de baasjes 
met elkaar overweg moeten kunnen. (Mijn hond is een gesteriliseerd teefje, 9 jaar, 
luistert uitstekend en loopt niet weg). 

ledereen met honden kent dit probleem. Er zijn momenten, zoals 
een feest, een plotselinge gebeurtenis, ziekte, een begrafenis 

(~ of studiedag, dat u de hond even - het liefst in de buurt - wilt 
~ stallen. Het gaat dus om incidentele momenten. 

Wilt u kennismaken of hier eens over praten? Neem dan 
J "l---.4 ~ ' contact op met Carry de Wit, tel. : 026-3512723 of 
"-"'-...&> email: cdewit96@hetnet.nl 
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Eenzaamheid voorkomen en bestrijden 

Wilma Beltman werkt bij Stichting Welzijn De Bries aan het voorkomen en 
bestrijden van eenzaamheid. 
Vaak verhuizen ouderen na hun pensionering naar onze omgeving. Als vervolgens 
een van de partners overlijdt voordat ze hier goed ingeburgerd zijn, kan het 
gebeuren dat de overblijvende partner in een sociaal isolement terecht komt. 
Maar niet alleen ouderen kunnen vereenzamen, ook onder jongeren komt het voor. 
Mocht u vermoeden dat er iemand bij u in de buurt aan 
het vereenzamen is en lukt het u en/of andere buren niet 
om daar verandering in te brengen, schakel dan Wilma 
Beltman in. Zij zal met tact en veel geduld op 
professionele wijze actie ondernemen. 

B/iif niet zitten met een vraag. 

De Bries is er voor. 

Kom langs of bel en wii komen met plezier naar u. 

Ons telefoonnummer is: 0317 317553 
Wilma Beltman 

Een speciale ouderenbrochure met uitgebreide informatie is te verkrijgen via onze 
centra, de bibliotheken en het gemeentehuis. 

Eetcafé "De Balije" Wolfheze 

Wolfhezerweg 7 0 / 72 
6874 AG Wolfheze 

026 - 4821987 

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

Dagelijks geopend van vanaf 16.00 uur, 
[keuken geopend tot 21 .00 uur) 

maandag en dinsdag ges loten 

Ook voor feesten en partijen in een gezellige sfeer 
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Wolfskreet wordt roede rooqelljk qeroaakt 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 

snoeien, kappen, klimmen, 
planten, veiligheidscontrole en 

boomonderzoek 

CI:.RTII·ICAI I-' 
European 

u·..:c\\ ork.:r 

Fiedeldij Dop & Tuinte, Boshoeve 2 
6874 NB Wolfheze 
Tel: 026-48 21 779 of 06 51 126 942 
www.degroenepraktijk.nl 
info@degroenepraktijk.nl 
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lcttviteltenaqenda Wolfheze 
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 
20.00 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 
16.15 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 '! Wolije (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 (482 1630) De Burcht 
Aquarobics (RZC 06-12925039) Zwembad Geld. Roos 
Afrikaanse Percussielessen Gebouw Helios 
Volleyballen De Brug 

Grof afval 
VOKO De Beukenoot (4821930) 
Spreekuur gebiedsagent 
Internetpunt (48331 35) 
Inloopspreekuur Open Hof Kerk 
Peuter-, kleuter- en kinderzwemmen 
Volleyballen (4821860) 

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

Peuterspeelzaal 't Wolije (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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Maandagenda 

vrij 2 december Wolfheze Night Fever Kelder v.d. Vlinder 
vrij 2 december Klave~assen Wodanseck 
vrij 2 december Klave~assen en Jokeren De Burcht 14.00 uur 
ma 5 december Bridgen op de Slenk 
di 6 december 55+ Fietsen De Burcht 14.00 uur 
woe 7 december Christelijk Mediteren De Burcht 18.45 uur 
zo 11 t/m 16 dec Bibberweekje De Slenk 
ma 12 december Ontsteken Kerstboom Station 
di 13 december Percussielessen Gebouw Helios 
do 15 december Internetcafé Digitale wenskaarten De Vlinder 
vrij 16 december Klave~assen en Jokeren De Burcht 14.00 uur 
za 17 december Wolfheze Night Fever Kerstgala De Vlinder 
ma 19 december Oud Papier 
ma 19 december Bridgen op de Slenk 
di 20 december 55+ Wandelen De Burcht 14.00 uur 
wo 21 december Bingo 55+ De Burcht 
vrij 23 december Klaverjassen Wodanseck 
za 24 december Duobak lediging Let op!! 2 dagen eerder 
za 24 december Kerstnachtviering Opstandingskerk 
di 27 december Milieubus Station 
vrij 30 december Klaverjassen en Jokeren De Burcht 14.00 uur 
ma 2januari Bridgen op de Slenk 
di 3 januari 55+ Fietsen De Burcht 14.00 uur 
vrij 6 januari Klave~assen Wodanseck 
vrij 6 januari Wolfheze Night Fever Kelder v.d. Vlinder 
za 7 januar i Nieuwjaarsreceptie Dorpsbelang De Burcht 16.00 uur 
za 7 januari Nieuwjaarsreceptie Wodanseck 16.00 uur 
zo 8 januari Nieuwjaarsreceptie De Slenk 16.00 uur 
vrij 13 januari Klave~assen en Jokeren De Burcht 14.00 uur 
ma 16 januari Bridgen op de Slenk 
di 17 januari 55+ Wandelen De Burcht 14.00 uur 
woe 18 januari Bingo 55+ De Burcht 
vrij 20 januari Thee met een thema Open Hof Kerk 15.00 u. 
wo 25 januari Jaarvergadering Oranjevereniging De Burcht 
vrij 27 januari Klaverjassen en Jokeren De Burcht 14.00 uur . 
vrij 27 januari Klaverjassen Wodanseck 1" 
ma 30 januari Bridgen op de Slenk 
vrij 3 februari Wolfheze Night Fever Kelder v.d. Vlinder 
di 7 februari 55+ Fietsen De Burcht 14.00 uur 
di 7 februari Geloof en dementie De Burcht 20.00 uur 
vrij 10 februari Klaverjassen en Jokeren De Burcht 
ma 13 februari Bridgen op de Slenk 
WO 15 februari Bingo 55+ De Burcht 
vrij 17 februari Thee met een thema Open Hof Kerk 15.00 u. 
di 21 februari 55+ Wandelen De Burcht 14.00 uur 
do 23 februari Geloof en dementie De Burcht 20.00 uur 
do 23 1/m 25 feb Sneeuwklokjesfeest De Boschhoeve 
vrij 24 februari Klaverjassen en Jokeren De Burcht 14.00 uur 
ma 27 februari Bridgen op de Slenk 
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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 . 

Hoofdkantoor 
Reuvensweg 2 
6861 Xj Gosterbeek 
tel. (026) 333 30 29 
fax (026) 334 00 08 

Rouwcentra 
Gosterbeek 
Arnhem 
Wageningen 
Heteren 

e-mail: info@uitvaartverzorgingmijnhart.nl 
internet: www.uitvoartverzorgingmijnhart.nl 
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H. van Capelleveen 

Lawyckerhof 4 Wolfheze Tel. 026-4821310 



KAMPEER & CHALETPARK LINDENHOF 
WOLFHEZE 

VERHUUR VAN STACARAVANS, CHALETS EN HUISJES 
Stacaravans kunnen van 1.april t/m 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 
6874 CB Wolfheze 
tel.: 026-4821728 
E-mail: info@chaletpark-lindenhof.nl 
www.chaletpark-lindenhof.nl 




