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

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

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

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

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

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

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

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

TaaiTotaal Lindeboomlaan 49 6874 BP Wolfheze 
T 06-50655777 E taaltotaai@planet.nl 
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Beste dorpsgenoten, 

Het maart-nummer van de Wolfkreet is traditioneel een nuchter nummer, 
geproduceerd tussen de volle kerstdagen en het uitbundige koninginneteest 
De boswachter wijst op het zwerfvuil in de bossen. Zelfs een onschuldige 
bananenschil heeft drie jaar nodig om te verteren. Wie tegenwicht wil bieden, wijzen 
we op het artikel Fietsroute Duurzaam Renkum. De visie 2015 deed S. Cribent in 
de pen klimmen: is het geen luchtfietserij?? De illustratie die u er bij aan treft is van 
ons nieuwe redactielid Marc Leeftang. Ook Karin Sulherland reageerde op onze 
oproep voor redactieleden. We zijn blij met de versterking van de redactie! Karin 
stelt zich in dit nummer aan u voor aangezien ze ook een nieuwe inwoner van 
Wolfheze is. Van haar hand treft u een interview met Van Maanen die helaas uit 
Wolfheze gaat verhuizen. Praten over Wolfheze maakt altijd nostalgisch. Zo ook in 
het interview met Dirk van de Kraats die nog bloeiende discoavonden meemaakte 
in ons dorp. Maar de ontwikkelingen staan niet stil : er is weer een Wolfheze Night 
Fever waar de jeugd vertoeft. Zij maken ook de Jeugdpagina. 
We hopen dat we als actieve inwoners goede zin en visie houden om adequaat te 
reageren op kwesties als bijvoorbeeld de nieuwe treinregeling. In dit blad vindt u 
een podium om uw zorgen, plannen en initiatieven te vermelden. 
Veel leesplezier! 

De redactie 

Colofon 

Redactie 
Kees Koek 

oplage 780 stuks 

Sara Mansveltweg 30, tel. 4822339 
Marc leeflang 
Wolfheze 2-15 Schoonoord, teL 4430098 
Christianne Pielage 
Sara Mansveltweg 4, teL 4821 908 
Anton Sanderman 
Parallelweg 64. tel. 4822362 
Karin Sulherland 
Sara Mansveltweg 15, tel. 4822230 
Marja van Tooren 
lindeboomlaan 53, teL 3333537 
Anne Veenstra 
Wolfheze 4, lindenhof, tel. 3830933 

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

Advertenties 
Marja van Tooren 

Wolfskreet verschijnt 4 keer per jaar. 
Het volgende nummer verscJ!!jnt begin juni 2006. 
Uiterste inleverdatum voor kopij is 15 april 2006. 
Kopij kunt u inleveren bij de redactieleden. 
De redactie behoudt het recht om ingezonden 
stukken in te korten of niet te plaatsen. 
Anonieme berichten worden niet geplaatst. 

E-mail wotfskreet@hotmaiLcom 

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 
Dorpsbelang W olfheze: 026-3213499 

e-mail dorpsbelangwolfheze@wanadoo.nl 



Eetcafé "De Balije" Wolfheze 
Wolfhezerweg 70/ 72 
6874 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 

verzorgin.g 
De specialisten voor Uw bomen: 

snoeien, kappen, klimmen, 
planten, veiligheidscontrole en 

boomonderzoek 

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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In bet spoor van de wolf 

Dirk van de Kraats heeft er lol in 

Van varkensschuur 'Knorretje' tot Bruin Café tot 
de Burcht 

Het zijstukje van de Heelsumseweg is in het donker 
een stuk lastiger te vinden. En hoe hard ik ook de 
deur langs speur, een bel zie ik nergens. Dan maar 
meteen, als goed volk, achterom. De bel blijkt een 
defect lichtje te hebben. Zo gaat dat als je overal 
bezig bent met herstel en opbouw, dan schieten de 
werkzaamheden thuis er bij in. 

Dat Jan Aaiderink het stokje aan hem doorgaf, doet Dirk lachen. 'Ja, we hebben 
samen bij Wodanseck de riolering en het nieuwe terras geregeld. De gemeente 
doet het maar tot de erfgrens en de rest moet jezelf doen. Ik ben van beroep 
rayonopzichter voor Volkshuisvesting in Arnhem, en goed thuis in bouwzaken. En 
Jan kan goed met de shovel overweg. We zijn nu gelukkig bijna klaar, na een 
maand of acht, alleen de buitenverlichting nog.' De twee heren kunnen het goed 
met elkaar vinden. 

Wodanseckis al een oude liefde toch? 

'Mijn vader was altijd een voetballer in hart en nieren. Toen mijn zoon Bjorn begon 
met voetballen bij de F-jes ben ik coach geworden en ook trainer, ruim tien jaar. Dat 
trainen is er nu af, als senioren hebben ze echt een vakman nodig. Ja en zo'n 
clubgebouw heeft onderhoud nodig en dat is mijn ding. Ons huis is, samen met 
buurman Ben Besselink, ook grotendeels zelf gebouwd, met hulp van een 
aannemer.' ( KRABE ) 

Sinds wanneer ben je een echte Wolfhezenaar? 

'We kwamen uit Doorwerth, eeh flatje. En toen eerst hiernaast gewoond. Ik kon 
namelijk komen werken op de Gelderse Roos, toen nog Algemeen Psychiatrisch 
Ziekenhuis Wolfheze trouwens. En dan moest je dichtbij wonen want ik zat in het 
onderhoud. Maar ik kende het hier al eerder.' 

Vertel! 

'Toen ik zelf nog een opgeschoten jongen was vroeg mijn vader: wil je wat 
bijverdienen? Nou dat wilde ik wel. Dan moet je eikels en kastanjes gaan rapen 
voor de varkensboer. Dus daar ging ik. En daarna bij mijn vader achter op de 
brommer met twee jute zakken vol naar de varkensboer. Meneer van de Wal was 
dat, een statige heer. Dat was in de varkensschuur, nu nog het Workhome. Dat kun 
je je niet meer voorstellen. De Heelsumseweg liep toen nog gewoon rechtdoor, een 
zandpad. Geen snelweg of niks. En ik kwam natuurlijk naar de disco hier.' 
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Disco in Wolfheze??? 

'Jazeker. Om de twee weken was er disco, dan gingen we hier dansen in de Burcht. 
Weet je in Oasterbeek had je ook wel wat, maar dat liep altijd op vechten uit.' 

Terug naar het werk op het APZ. toen was het nog een volle kliniek 

'845 cliënten, en alle oude gebouwen nog. Avondrust, HeideheuveL 1250 
medewerkers. Die werden trouwens overal vandaan geronseld, er was zo'n gebrek. 
Een boel nieuwbouw en huisjes waren ook voor hen bedoeld. Het klinkt gek maar 
voor mijn gevoel gingen we toen met zijn allen veel meer voor de patiënten. Je 
merkt ook dat de mensen die nog makkelijk door het dorp liepen en een praatje 
maakten, nu allemaal weg zijn naar wooneenheden in de stad. Er is veel minder 
integratie nu. Maar goed, toen ik daar eenmaal het werk 'met twee vingers in de 
neus' kon doen ben ik me met personeelsvereniging de Schakel gaan bezig 
houden. Daar zaten uiteindelijk wel 1000 leden bij . En veel activiteiten in Sociëteit 
· onder de pannen", de bovenverdieping van Sonneheerdt. Daar hadden we allerlei 
optredens, Shocking Blue, doctorandus P. noem maar op. Maar ook dat barretje 
had dringend een opknap beurt nodig, tot op heden bestaat Onder de Pannen nog 
steeds met een mooie uitstraling. 
Heel wat Wolfhezenaren en ver daar buiten hebben er een mooie tijd gehad.' 

Dirk (rechts) met Wodanseck d1-1998 
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Jouw geschiedenis wordt geschreven met barretjes en sociëteiten? 

'Dat begon al onder de verplichte diensttijd, toen heropende ik al de compagnie bar. 
En voordat 'Onder de pannen' er was, zaten we in de oude varkensschuur, waar ik 
vroeger de kastanjes en eikels bracht. We doopten die om tot 'Knorretje'. Daar 
organiseerde men speciaal feesten voor de jongeren die op het terrein werkten: 
veel verpleegsters en dan kwamen de jonge militairen van de omliggende kazernes 
meedansen.· 

En dan komt er een gezinnetje .. 

'Ja, eigenlijk hadden we eerst niet zoveel met Wolfheze. We waren echte 
motorrijders, zijn heel Europa -doorgeweest. Maar dan krijg je je eerste kindje en 
dan nog een en dan gaan die naar school en rol je in het verenigingsleven. Vooral 
Carla heeft altijd veel via de school gedaan, jeugdmiddagen, intocht van 
Sinterklaas. Ik ben bij Wodanseck actief geworden, en de Oranjevereniging. Niet de 
bestuursdingen, maar als de handen uit de mouwen gaan dan ben ik er. En de 
vrijwillige brandweer, daar zit ik ook bij. 
Weet je, je maakt zo'n dorp toch met elkaar. En veel verenigingen bestaan al lang, 
daar hebben zoveel mensen energie in gestoken, dat laat je niet vergaan. We 
hebben als dorp zoveelleuke activiteiten. Ik zeg altijd, een feestje werkt gewoon!' 

En dan nu de Burcht. Het is wel een leven in cirkels. 

'Jaah, wel hè. Maar de Burcht is eigenlijk earla's werk. Ik ondersteun dat wel maar 
zij doet het. We hebben wel een paar wandelingetjes gemaakt voor we de knoop 
doorhakten, hoor. Het kost je toch veel privé tijd. Zorgen dat de deur open is, de 
koffie klaar. Maar het trekt toch. We hebben vroeger ook al eens overwogen om 
een café over te nemen. We zijn nu bezig om langzaam alles een grote beurt te 
geven, mooi te schilderen en groot onderhoud te doen. Zodat we straks leuke 
gezellige zalen hebben waar je graag komt. Voor feesten, exposities, 
vergaderingen en wie weet wat nog meer. Initiatieven zijn welkom.' 

Wat is je mooiste plek in Wolfheze? 

'De Doorwerthse hei, aan de kant van de beek waar je de duizendjarige dennen 
ziet. Ik hoop dat als we een wildviaduct krijgen, dat er dan ook een wandel en 
fietspad aan vast komt, dat je weer gewoon vanuit hier kan doorlopen.' 

En aan wie wil je het stokje doorgeven? 

'Aan Mia Diekema. Dat is een vrouw die zoveel heeft gedaan en nog steeds doet 
voor het dorp. Een geweldige vrouw ook. Als die eenmaal gaat vertellen, dan ben je 
de hele avond onder de pannen.' 

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 Urn 18:00 u. 
Zaterdag van 9:00 u. Vm 16:00 u. 

Telefoon Winkel 026-4820484 
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Ijspretil 

Heerlijk om te doen, zo'n ijsbaan 
opspuiten. Vooral als je ziet, dat 
zo'n 100 Wolfhezenaren (en niet 
alleen kinderen) een geweldig 
leuk weekend ijspret hebben. 
Jammer dat het materieel niet in 
topconditie is. Het geld van 
Dorpsbelang voor een nieuwe 
hoofdslang was meer dan 
welkom, maar we willen heel 
graag ook de rest van de spullen 
op orde brengen en een goede 

kruiwagenkist kopen om alles droog en muisvrij op te kunnen bergen gedurende de 
rest van het jaar. Helaas ontbreken daarvoor de financiële middelen. We plaatsen 
hierbij dan ook een oproep aan iedereen die de ijsbaan een warm hart toedraagt 
om een (kleine) bijdrage over te maken op rekening 51 .54.46.718 t.n.v. 
Dorpsbelang Wolfheze onder vermelding van "ijsbaan·. Hopelijk kunnen we dan tot 
in lengte van jaren blijven zorgen voor ijspret aan de Van 
Mesdagweg. 
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zoekplaatje 

Waar oh waar staat dit 
kunstzinnige object - of is het een 
functioneel attribuut? 

Voor degene die ons een foto 
stuurt waaruit de functie van dit 
object blijkt, hebben wij een leuke 
attentie klaarliggen. 

Was dit een nuttige investering??? 

Beatrixscbool en 't Wolfje samen in één gebouw 
De Prinses Beatrixschool en peuterspeelzaal 't Wolfje gaan samenwerken. De 
onderhandelingen zijn al in een ver gevorderd stadium en de planning is dat na de 
zomervakantie 2006 't Wolfje intrekt bij de Beatrixschool. 

Nu het Milieu Educatief Centrum is verhuisd, heeft de school weer plaats om 
andere instellingen ruimte te bieden. Hierbij wordt ook 
aan mogelijke voorschoolse en naschoolse opvang 
gedacht, maar als eerste zal de peuterspeelzaal 
hiervan gebruik gaan maken. 

De school ondergaat dit jaar een complete metamorfose: 
er komen nieuwe kleurschakeringen en de cv-installatie 
wordt vernieuwd. Het gebouw wordt opnieuw ingedeeld 
zodat meer nevenruimtes ontstaan voor remedial 
teaching en directie. Er komt een hekwerk op het plein 
voor de peuters en de groepen 1 en 2. Uiteindelijk zullen 
het gebouw en de inrichting binnen en buiten ook moeten 
voldoen aan de normen voor peuterspeelzalen en kinderopvang. 

Na de verbouwing en verhuizing volgt nog een feestelijk Open Huis. 
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Visie 2015 

Heeft u hem goed gelezen? De visie 2015? Ik 
hoop het van harte want een aantal 
mededorpsbewoners heeft er hard en serieus 
aan gewerkt! En wat vond u ervan? 
Inhoudelijk heb ik maar één bezwaar. Wolfheze 
wordt zó paradijselijk dat héél Nederland er wil 
wonen. Dat wordt dan toch nog inschikken. 
Bij het lezen van de visie zelf kreeg ik heuse 
visioenen: 
In 2006 trad wethouder Ravestein af, zij was niet herkozen. Voor haar opvolgers 
had zij nog een goed advies dat tot in lengte van jaren is opgevolgd: Luister naar de 
bevolking, sla hun adviezen nooit in de wind en neem ze vooral serieus! ledereen is 
dan ook blij met de nieuwbouwwijken die een heuse aanwinst zijn voor het dorp. 
De Gelderse Roos heeft een commissie ingesteld die bestaat uit leden van de 
directie, personeel, inwoners uit het dorp en de gemeente. In deze commissie wordt 
maandelijks overleg gevoerd over alle veranderingen die gevolgen kunnen hebben 
voor zowel de Gelderse Roos als voor het dorp. Prachtige plannen zijn al uit deze 
kraamkamer gekomen en versterken de cohesie tussen dorp en Roos. 
Tenslotte is de Wolfskreet het snelst groeiende landelijke kwartaalblad en genieten 
redactie en vaste schrijvers een enorm aanzien in de wereld van de journalistiek. 
U begrijpt, ik heb hemelse kerstdagen gehad! Maar wat gaan we nu in de praktijk 
doen? De visie is utopisch. Ik kan in alle ernst niets vinden waarvan ik zeg dat ik er 
moeite mee heb. Is een utopie een sterk middel om plannen en initiatieven mee te 
beoordelen? Utopieën inspireren gelukkig al eeuwen, dus .. . op naar 2015! 

S.Cribent 
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Natuurkretell #, ~-V----::ccr-:-cni__"_gi__"_n g ___ _ 

\..\J Natuurmonumenten 
~ 

Vuil in de natuur 

Niemand zal het ontgaan en menigeen ergert zich er aan. Zwerfvuil. Ook in en om 
de natuurterreinen van Wolfheze hebben we er mee te maken. Het wordt vaak 
bewust en soms onbewust weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar 
eigenlijk niet voor bestemd zijn. 
Soms door nalatigheid of indirect door verkeerd menselijk gedrag is het er 
plotseling terecht gekomen. 

Veelal bestaat het zwerfvuil uit verpakkingsmateriaal van eten zoals 
patatverpakking, wikkels van snoepgoed, flessen of blikjes. Maar het kan ook net zo 
goed bestaan uit andere voorwerpen zoals plastic zakken, kranten, folders, 
toiletpapier, sigarettenpeuken, kauwgomresten, bewerkt hout, blikken met 
chemicaliën, autobanden en tuinafval. 

Menigeen ergert zich aan dit vuil. Wist U dat medewerkers van Natuurmonumenten 
dagelijks op pad zijn om kwetsbare natuurgebieden te beschermen tegen de 
negatieve invloeden van zwerfvuil. In de ogen van de Vereniging 
Natuurmonumenten zorgt zwerfvuil voor devaluatie van de hoogwaardige 
natuurlijke kwaliteiten van de natuurgebieden. 

Zonder onze inzet zou veel van het zwerfvuil heel lang in de natuur blijven liggen. 
Een bananenschil 3 jaar, limonadeblikjes 1,5 jaar tot 50 jaar. kauwgom 25 jaar. 
plastic zak 10 tot 20 jaar, een glazen fles een miljoen jaar en een bakje patat of 
koffiebeker eeuwig. 

Ook het dumpen van overtollige tuinplanten, snoeihout en blad uit de tuin zou ik 
daar graag bij willen betrekken. Vaak verdringen ze plantensoorten die er van 
nature thuishoren en het geeft een rommelig beeld in het bos. 
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Ook de dieren in het bos of de heide krijgen met zwerfvuil te maken. De 
achtergebleven zoetigheid in limonadeblikjes trekt kevers aan. Eenmaal in zo'n 
limonadeblikje beland, kunnen ze er niet meer uit en sterven een nare dood. 
Rondslingerende glasscherven speelt menig zoogdier parten. 

Het is een probleem waar de hele leefomgeving rond Wolfheze dagelijks mee 
geconfronteerd wordt. Er moet iets gebeuren. We moeten er gezamenlijk iets aan 
doen nu we bewuster worden van de gevolgen. 

Gelukkig worden wij al geholpen door bewoners in Wolfheze die de troep in de 
natuur opruimen en zelfs meenemen. Daar zijn wij heel blij mee. 
Het is dus goed wanneer we elkaar kunnen aanspreken op verkeerd gedrag. Een 
mooie en aantrekkelijke woon- en leefomgeving zorgt immers voor meer beleving. 

Steun de Vereniging Natuurmonumenten in hun taak om de natuur in en om 
Wolfheze op een hoogwaardig niveau te houden door het tegen gaan van de 
verloedering door zwerfvuil. Elk steentje dat daar aan bijdraagt helpt. Helpt u ons 
ook een handje? 

Roe/ van Ekeris 
Boswachter 
Vereniging Natuurmonumenten 
Zuid West Veluwe 

Hubo Willemsen 

Gardanuslaan 28 
Tel. 0 26-3336571 

Ooorwerth 
Fax 026-3336329 

Openingstijden: Maandag 13.00 - 18.00 uur 
Dinsdag t/m Do nderdag 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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SPORT STUDIO p ~LOCOMOTION1> ~ 
OOSTERSEEK 

BODY PUMP - BODY STEP - BODY BALANCE - BBB -
STREETDANCE - KIDSSWING - FITLOOP - NORDIC LOOP 

PETRA SCHANS 
WIJNAND VAN ARNHEMWEG 1 

OOSTERSEEK 
0628 847164 

WWW. SPORTSTUDIOLOCOMOTION. NL 

PETRA@SPORTSTUDIOLOCOMOTION. NL 

Lawijckerhof 30 
6874 AT Wolfl1eze 
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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Ecbtpaar van naanen verlaat na ruiro veertiq jaar 
Wolfbeze 

Wij zijn eigenlijk een sociale 
winkel 

Ze zat onlangs in de kerk (en dat 
gebeurt haar niet zo heel vaak) toen 
zo'n 'nieuweling' zich naar haar 
omdraaide en vroeg: "en, hoe lang 
woont u hier nou?" Ze moest lachen 
en antwoordde: "jongen, ik woonde 
hier al voor jij geboren werd." 

Ze zitten beiden op de rood pluche bank in de woonkamer terwijl ze dit vertelt. Zij 
met een breiwerkje in haar hand, hij aait een van de twee bordercollies die als een 
kleedje aan zijn voeten ligt. Op mijn vraag of ze in Wolfheze geboren zijn, antwoordt 
zij heel stellig "nee: ik ben geboren en getogen Arnhemse." Hij is geboren in 
Ooorwerth, maar verhuisde op zijn vierde naar de Johannahoeve waar zijn vader 
een boerenbedrijf had . Hun eerste ontmoeting was in de kerk waar zij werd 
gedoopt op haar negentiende, maar het werd pas echt wat tijdens de bruiloft van 
een kameraad van hem. Na hun trouwen zouden ze naar Canada gaan om een 
melkveebedrijf op te zetten maar hij kreeg geen vergunning omdat hij 
oorlogsinvalide is (granaatscherven maakten zijn arm goeddeels onbruikbaar). En 
dus bleven ze hier. Een paar jaar was hij melkboer in Arnhem (" het mooiste van 
die baan waren de gesprekken die ik had met de mensen als ze hun melkflessen 
kwamen omruilen") maar toen zijn vader ermee ophield, nam hij het boerenbedrijf 
over. 

Laatste der mohicanen 
In 1961 kochten zij hun eigen huis op de Duitsekampweg. Oe koeien bleven nog 
een poos op het land bij de Johannahoeve, tot de sportfederatie Papendal kwam. 
Hij kon toen een stuk land krijgen aan de overkant van zijn huis. In wat nu de 
achtertuin is van de families Hanselman en Penzen liepen toen zijn koeien. En die 
van de Jong. Een prachtige tijd was het, zeggen ze allebei. Ze zaten met vijf boeren 
aan de Duitsekampweg. "Je liep vanuit huis de weg op", zegt hij, "en overal waar je 
keek zag je de korenvelden en onze koeien. Een schitterend gezicht was daf' zegt 
hij stralend. Mevrouw van Maanen vult aan" ja, en niet alleen hier; we gingen ook 
vaak wandelen aan de overkant van de Wolfhezerweg op het land van de oude 
Aalderink. Hij had ook zo'n prachtig stuk land daar." Een landschap gestoffeerd met 
koeien en wuivende korenhalmen - het is voorgoed voorbij zeggen ze weemoedig. 
Het koren komt uit het buitenland en de koeien staan permanent op stal. 
"We zijn de laatste der mohikanen, want van de vijf boeren zijn alléén wij nog over." 
En zijn koeien, vertelt hij schamper, staan in Oasterbeek omdat er hier geen plaats 
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meer is voor ze. Natuurgebied moest er komen, en daar pasten zijn koeien niet 
meer in. "Nu moeten we maar tegen brandnetels aankijken" zegt mevrouw van 
Maanen. 
Hij is trots op zijn Lakenvelders. Hij kocht ze om het 
oude ras voor uitsterven te behoeden. Op een 
gegeven moment kon je per koe subsidie krijgen. Hij 
vroeg het meteen aan, maar, zo zegt hij met een 
schuine grijns, de subsidiepot was al leeg. Daar 
snapte hij niets van. Bleek dat ingenieur Wieringa uit 
Wageningen met de eer was gaan strijken. Die was, 
zo zegt van Maanen, eerder ingelicht dan hij en had 
het hele bedrag opgestreken voor zijn kudde. " Dat loopt daar als ecologisch vlees 
op de Wolfhezer heide. Drie jaar lang banjeren ze door de zure regen, wou je mij 
dan vertellen dat dat zulke gezonde koeien zijn?!" 

Tweebaansweg met stoplichten 
Met het winkeltje begonnen ze zo'n tien jaar geleden. Mevrouw van Maanen: 
"Oorspronkelijk verkochten we alleen de eieren van onze eigen kippen en 
aardappels. Via een kennis in de Betuwe zijn we ook fruit gaan verkopen en, uit 
nood geboren, vervolgens ook groente. De mensen die bij ons fruit kochten 
vroegen of we niet ook groente konden gaan verkopen. Het winkeltje aan de 
Wolfhezerweg verkocht namelijk van die ouwe troep waar je niet gezonder van 
werd. Bovendien was hij veel te duur." Ze zijn trots op hun winkeltje. De klanten 
komen niet alleen uit Wolfheze maar ook uit Oosterbeek, Doorwerth en zelfs vanuit 
Velp. Maar ze voorzien in meer dan alleen goedkope en verse groente. "Eigenlijk", 
zegt zij, "zijn we ook een sociale opvang. Ons winkeltje is een ontmoetingsplaats 
voor iedereen die verlegen zit om een praatje. Er komen mensen die eenzaam zijn 
en behoefte hebben aan wat sociaal contact of die gewoon even hun hart moeten 
luchten." Voor hen vinden ze het rot dat ze gaan verhuizen. Desondanks is het wel 
genoeg geweest. Hun winkeltje is zes, soms zelfs zeven dagen per week open. Ze 
heeft last van haar rug en knieên door botontkalking en het wordt haar gewoon te 
zwaar. "Bovendien wordt het er hier niet leuker op. Alles wordt moderner hier; er 
komt een nieuwe camping, we hebben de sportvereniging zien komen aan het 
einde van de straat. Nou komt er weer een nieuwe paardenstal tegenover ons. Ze 
racen soms met zestig, zeventig kilometer per uur door de straat terwijl je hier maar 
dertig mag. En straks komt er dan ook nog een hele nieuwe woonwijk achter ons. 
Dan wordt de Duitsekampweg een tweebaansweg met stoplichten." 

Bubbelbad 
Medio juni verhuizen ze naar Hervelt in de Betuwe. Een kleiner huis met een groot 
stuk grond eromheen voor de pony en de ezels (die gaan mee). Het huis is onlangs 
helemaal gerenoveerd, ze kunnen er zo in. Eng vinden ze de overstap naar de 
Betuwe niet. Wel zullen ze het sociale contact van hun winkeltje erg missen. 
Gelukkig woont hun dochter vlakbij in de Betuwe. En, schalks, ze kunnen straks 
samen de hele dag in het bubbelbad zitten. En eindelijk eens samen op pad als ze 
zin hebben, want door het winkeltje kwam dat er nooit van. 

14 



Aan wie zouden ze hun huis het liefst 'vennaken'? " Het is zo'n mooi, groot huis. Ik 
zou hier wel een dierenarts of een veebedrijf in willen zien" verzucht ze. 
Het is een huis met een verleden. De prachtige granito vloer in de gang vertoont 
een scheur die het gevolg is van de bombardementen van de geallieerden op de 
spoorlijn achter het huis. Heel vroeger was het een pension. Pas geleden kwam er 
nog iemand van vroeger kijken. Die zei dat het huis nog precies zo was als in zijn 
herinnering. 
Ze hopen dat de nieuwe eigenaar het huis niet zal slopen. Ook de makelaar is het 
met hen eens". Die zei: "Als je de kozijnen opverft toont het huis al heel anders. En 
zo'n mooie strakke gevel gooi je toch niet plat!" 

Karin Sufhertand 

Kapsalon Jeanette 
Dames in Doorwerth Heren 

Winkelcentrum de Wecrd 
tel. 026-33·H856 

Openingstijden: 
maandag 10:00-17:30 

dinsdng t/m vrijdag 8:30-17:30 
zaterdag 8:3().15:30 

• mei en zonder nfspraak 
* M:uandag 65+ korting 

• hnircxtensions en drcads 
* zonnestudio * nngelstylisl 

U kunt bij ons grat is parkere n 

Van Ede 
Assurantiën 
Financiën 

Onafhankelijk benid:lelaar V()(J" vele 
verzekerirg;rnaatschappjen en 

hypotheekverstreers 

L>.v hypdheek herzien? L>.v pensioen bekijken? 
l),v verzekaingspéi<ket doorranen? 
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Loop even binnen, bel of mail ons!! I! 

Financieel adviseurs: 
Diri< Knitbosch I Hany W:laijenberg 

W;jfhezerweg 94a 
6874 AH V\OL.FHEZE 

Tel: 026-4821751/ Fax: 026-4821921 
E-mail: vane::Jeass@1etneli 

'WW'N. vanedeas.nl 



Klankbordqroep woninqbouw komt weer op qanq 

Na een aantal maanden van ogenschijnlijke 
radiostilte, is er weer overleg tussen de 
klankbordgroep woningbouw en de gemeente 
Renkum. Het oorspronkelijke doel om in een 
vroegtijdig stadium bij de planvorming betrokken te 
raken, bleek echter niet mogelijk. Alleen in een 
adviserende rol kan de groep een bijdrage leveren. 

De klankbordgroep werd begin 2004 opgericht als overlegorgaan tussen de 
inwoners van Wolfheze en de gemeente. Maar dat verliep niet naar tevredenheid. 
De verwachtingen over en weer bleken niet met elkaar overeen te stemmen. 
Ondanks veelvuldige initiatieven van de groep om een constructieve bijdrage aan 
de planvorming te kunnen leveren, bleek dit een moeizame operatie. De frustratie 
bij de groepsleden bereikte een hoogtepunt toen wethouder Ravestein op 16 juni 
vorig jaar een informatiebijeenkomst in de Opstandingskerk organiseerde, zonder 
de groep daarbij te raadplegen. Op dat moment hadden zij er genoeg van, temeer 
omdat er ook overleg tussen Dorpsbelang en de wethouder was geweest. Op 
initiatief van de klankbordgroep volgde er echter een gesprek met mevrouw 
Ravestein en met Dorpsbelang om de lucht te klaren. En dat leidde tot resultaat. 
Maar de kaarten zijn wel anders komen te liggen. In de eerste plaats is de groep 
uitgebreid met een aantal leden om een betere vertegenwoordiging van alle 
geledingen uit het dorp te krijgen. In totaal bestaat de groep nu uit 11 leden. In de 
tweede plaats heeft de gemeente in april vorig jaar een "draaiboek projecten" 
vastgesteld, waarin ook de taken en bevoegdheden van een klankbordgroep zijn 
gedefinieerd. Deze luiden: "het geven van (on)gevraagd advies en het toetsen van 
deelresultaten". Dit betekent ook voor de klankbordgroep in Wolfheze dat zij niet 
actief betrokken wordt bij de planvorm ing. Dat is jammer en bovendien in strijd met 
de opdracht van de raad in september 2003 aan de toenmalige wethouder. 
Anderzijds blijkt dat gemeente en projectontwikkelaar opmerkingen uit eerdere 
gesprekken ter harte lijken te nemen. Onder andere het opknippen van rijen van 
negen woningen in kleinere rijen op het plan Sara Mansveltweg, lijkt nu 
bespreekbaar. Dat is winst. Zo zijn er hopelijk nog meer zaken waarop de groep 
invloed kan uitoefenen. Daarvoor blijven de leden zich inzetten. Alles wat er te 
melden is, kunt u voortaan vinden op www.kbq-wolfheze.tk. Daar staat op wie er in 
de groep zitten, verslagen, (bijgestelde) plannen, wetenswaardigheden, etc. 
(excuus voor de "pop-up"). Als u zich bovendien aanmeldt via het emailadres 
kbq-wolfheze@hetnet.nl, ontvangt u van ons bericht als er nieuwe ontwikkelingen 
zijn. Wij houden u op de hoogte. 

Klankbordgroep Woningbouw 
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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 

tuincqnhtJm dauidsq 
WOLFHEZERWEG 104- WOLFHEZE 
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Wolfheze Night Fever gaat SCHAATSEN. 

zijn vrijdagavond 3 februari wezen schaatsen in Nijmegen. 
t was erg leuk. Ze hadden een kinderschaatsbaan en een 

ri schaatsbaan. We hebben ook nog even gekeken naar de 
ï hockeybaan. waar ze een wedstrijd aan het spelen waren. 

et was een gezellige avond op het ijs. 

Wolfheze Night Fever Kerstgala op 17 december 2005. 

Net zoals vorig jaar hebben we dit feest gevierd al was het nu in de "De Vlinder" 
(locatie Gelderse Roos). Van te voren hadden we aan de ouders/kinderen gevraagd 
om iets lekkers mee te nemen om zo een heerlijk lopend buffet klaar te kunnen 
zetten. 
Nou en of dat gelukt is!! 
Ook de ruimte zag er sfeervol uit. 
De deur ging om 18.00 uur open en de kinderen stroomde binnen gehuld in hun 
mooiste kerst-outfit. Bij de deur kregen ze een "heuse echte" champagne en de 
muziek werd gestart. 
Om ca. 18.30 uur werd het buffet geopend met heerlijke soepen, daarna allerlei 
salades, flapje van bladerdeeg gevuld met heerlijks, kerstmacaroni en natuurlijk 
heerlijke toetjes. 
Tussendoor werd er gedanst en onder de maretak gewacht op een eerste ....... !! 
Als slot nog een stoelendans en om 22.00 uur vertrok iedereen moe maar voldaan 
naar huis. 
Terugkijkend zeggen wij dat het een gezellige, geslaagde avond was met natuurlijk 
dank aan alle kinderen (35x), aan de ouders en de vrijwilliger van de Vlinder. 

& 
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Night Pe~ 
·~ 

Hallo, ik ben Daan Hogewind en ik ben 11 jaar. Ik heb een cursus West-Afrikaanse 
percussie (trommel) les in een gebouw op de Gelderse Roos gevolgd. 
We (mijn vader en ik) vonden het erg leuk. We speelden vooral op de djembé. Een 
djembé is een West-Afrikaanse trommel die je met de handen bespeelt. Al bij de 
eerste les bleek dat ik het enige kind was, maar ik kon goed opschieten met de 
volwassenen en het werd heel gezellig. Bij Herman Enckevort (onze leraar) hebben 
we verschillende, soms moeilijke ritmes geleerd die niet altijd even makkelijk te 
onthouden waren. Er waren ook hele grote drums. Die moest je met stokken 
bespelen. De allergrootsten heten de doendoens. Dan heb je nog 2 kleinere maten 
waar ik de naam niet meer van weet. De lessen zijn tijdelijk gestopt, maar ergens in 
maart gaan de lessen door. Dan is er volgens mij ook plaats voor nieuwe cursisten. 

4 
1 3 

2 

Lay-out : Tim van T ooren 
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verticale lijn, en in elk hok 
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DES CHEID IN GSMAKELAAR 

Uw scheiding praktisch geregeld 

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

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

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

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.n I 
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Dorpsbelang Wolfbeze 

Taart van Dorpsbelang 
Deze keer was het Jan Treffers - plaatselijk beter bekend als "Badmeester Jan" -
die de taart van Dorpsbelang kreeg. Jan zet zich al jaren in om het zwemmen onder 
jonge kinderen in Wolfheze te bevorderen. Dat doet hij met veel enthousiasme en 
veel inzet. ledere woensdagmiddag en -avond is Jan te vinden in het zwembad van 
De Gelderse Roos, waar hij eerst van 5 tot 6 de jongste kinderen laat zwemmen -
met hun ouders - en van 6 tot 7 de iets oudere kinderen. 
Het zwemmen onder leiding van Badmeester Jan is vooral spelenderwijs leren, en 

Bibliobus in Wolfheze 

zo worden de kinderen enthousiast gemaakt 
voor het zwemmen. De kinderen kunnen 
onder meer door een gat in een zeil onder 
water zwemmen, schommelen op een grote 
bal en voorwerpen opduiken van de bodem 
van het zwembad. En de kleinsten vermaken 
zich met vanaf de kant het water inspringen 
of met een van de vele ballen in of rond het 
zwembad. 
Deze keer is de Taart van Dorpsbelang 
belangeloos ter beschikking gesteld door 
BROOD, BANKET EN TEAROOM C. 
TIMMER aan de Weverstraat 19 te 
Oosterbeek, tel. 3343065. 

Ons bereikten geluiden van verontruste medeburgers dat er plannen zijn de 
Bibliobus uit de vaart te nemen. Dorpsbelang heeft aan wethouder Nico Peek en 
diverse raadsleden hierover haar zorgen geuit. Wethouder Peek geeft desgevraagd 
aan, dat hij niet weet waar e.e.a. op gebaseerd is, zijn inzet is juist de 
bibliotheekservice voor Wolfheze te behouden. Van de raadsleden hebben we 
overigens nog geen reactie gekregen. 

Visie 2015 
Rond de jaarwisseling is bij u de Visie2015 in de brievenbus gegleden. De Visie 
spreekt voor zich; we zullen hem in de nabije toekomst nader uitwerken in een 
langetermijn-dorpsplan. U hoort daar de komende tijd meer van. 

Gemeentelijke enquête 

In navolging van Dorpsbelang heeft de gemeente besloten een enquête te houden 
onder de inwoners van Renkum. U zult in het komende voo~aar deze gemeentelijke 
enquête bij u in de brievenbus vinden. Wij bevelen deze enquête van harte bij u 
aan. 
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Kerstboom 

Onze mooi verlichte kerstboom is inmiddels 
opgeruimd. Herry Kelderman, Jan van Oort, Fred 
Schiebelhout en Theo Groothuis verdienen een 
pluim voor het plaatsen van de kerstboom. Het was 
een hele klus om de boom veilig te verankeren in 
de Wolfl1ezer bodem. Namens de inwoners van 
Wolfheze wil ik dit nijvere viertal graag bedanken 
voor hun gewaardeerde inspanningen! 

Foto: Jan van Oort stort het fundament voor een veilige plaatsing van de kerstboom. 

Jaarvergadering Dorpsbelang op 29 maart 

Op woensdag 29 maart wordt de jaarvergadering van Dorpsbelang gehouden. 
Naast een korte verantwoording over het afgelopen jaar wil het bestuur ruimte 
maken voor een interactieve avond. We rekenen op uw aanwezigheid. 

Dorpsplein 

Op 24 november heeft Dorpsbelang de Renkumse raadsfracties deelgenoot 
gemaakt van ons initiatief "het dorpsplein van Wolfheze". De aspecten van 
leefbaarheid, veiligheid en ruimte voor centrale activiteiten zijn daarbij aan de orde 
geweest. Wij hebben een doeluitkering gedaan aan de gemeente. Deze moet 
worden besteed aan een haalbaarheidsonderzoek voor het Wolfhezer Dorpsplein. 
Deze doeluitkering heeft zijn effect niet gemist. Er wordt bij de wethouder en in de 
ambtelijke en politieke kringen nog steeds positief gesproken over de mogelijkheid 
tot aanleg van ons dorpsplein. Wethouder Den Uitert heeft ervoor gezorgd dat de 
plannen inmiddels ook bij de provincie goed ontvangen zijn. Op 15 maart zal een 
delegatie van de provincie tijdens een werkbezoek aan de gemeente Renkum de 
plaatselijke situatie in ogenschouw nemen. Dorpsbelang zal daarbij aanwezig zijn. 

Publicatiekastjes 

Bij elke rode TGP-brievenbus is inmiddels een publicatiekastje is gemonteerd. Deze 
zijn bedoeld om de communicatie tussen u en het bestuur, maar ook tussen de 
inwoners en instellingen van Wolfheze te bevorderen. Vooralsnog een gulden regel: 
reclameboodschappen van commerciêle aard zijn niet toegestaan. De spelregels 
zijn inmiddels gepubliceerd in de kastjes zelf. 

Contributiebetaling 

Ik verzoek degenen die hun contributie over 2006 nog niet hebben voldaan om dit 
alsnog te doen. Maakt u s.v.p. snel 5 euro over op giro 599 1439, of bankrekening 
51.54.46.718 ten name van Dorpsbelang Wolfheze. U kunt natuurlijk ook het zakje 
uit de vorige Wolfskreet gebruiken. 

Namens het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze, 
Ted Stevens (voorzitter) 
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• MS 

Wijnkoperij Henri Bloem 
VOOR AL UW KWALITEITSWIJNEN 

vanaf€ 3,50 

Flos Vini Flos 

Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem 

Tel. : 026 - 4455220 

Fax: 026- 4455085 

E-mail : amhem@henribloem.ni 

Zie voor aanbiedingen: 

www.henribloem.nl 

In Wolfheze bezorgen wij GRATIS thuis_ 
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TE KOOP AANGEBODEN 

HOUTEN TUIN-EETSETS 
bestaande uit een tafel met 

aangebouwde bonken, (afmetingen 

tafelblad circa 83 x 215 cm) die 

ruimte biedt aan zes tot acht eters. 

Meer LVI-fOI'"JI\A..atL.e bU ~e wem:plaats 

va V~- l-Iet WorR.l-!ol!lA..e, t el. 4 f?2if?1.-f? 
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SIIOP-STOP of FLOP-STOP 

In juni vorig jaar is de Shop-Stop in Wolfheze geopend, een ideale en goedkope 
mogelijkheid om met name oudere inwoners van ons dorp wat minder afhankelijk te 
maken van openbaar vervoer of goedwillende buren of familie om naar Gosterbeek 
te kunnen komen. Het was een initiatief dat landelijk al navolging heeft gekregen 
(o.a. in Oudorp, Noord-Holland). 

Na 9 maanden wordt het tijd voor een korte evaluatie. Zeer regelmatig bereiken het 
bestuur van Dorpsbelang en mij vragen in de trant van: 
Ik wil zo graag mensen meenemen, maar ik zie er nooit iemand staan; Werkt het 
eigenlijk wel? 
Om daar een passend antwoord op te kunnen geven 
roep ik hierbij dan ook iedereen op om zijn of haar 
ervaringen met de Shop-Stop aan mij door te geven. 
Heeft u er wel eens gebruik van gemaakt? Duurde het 
lang voordat u meegenomen werd? Bent u ook met 
de Shop-Stop teruggekomen? 
Ook als u zelf geen auto heeft en geen gebruik maakt 
van de Shop-Stop, ben ik heel benieuwd naar de 
reden: Aarzelt u om bij "vreemden" in de auto te 
stappen? 
Bent u bang dat u lang moet wachten? Heeft u het idee dat de terugreis problemen 
geeft, en dat u in Gosterbeek vastzit? Geneert u zich om langs de weg te gaan 
staan? Vindt u de regiotaxi een betere oplossing? 
En tot slot: heeft u misschien nog suggesties om het project wel te laten slagen? 
Wilt u een extra opstapplaats in Oosterbeek, en zo ja: waar moet die komen? Vindt 
u het een veiliger idee als we met een vignet gaan werken voor auto-mobilisten, 
zodat u weet dat u instapt bij iemand, die meedoet aan het project? 

Weet u wat ik denk? U vindt het best een goed idee, die Shop-Stop; maar u maakt 
er geen gebruik van omdat u het toch wel een beetje eng vindt om bij een ander in 
de auto te stappen, en u bent bang dat u niet terugkomt, omdat niemand u vanuit 
Gosterbeek meeneemt. Heb ik gelijk ? Laat het mij alstublieft weten, en geef uw 
suggestie om tot een nog betere oplossing te komen, want geloof me: De 
Wolfhazenaren staan in de rij om u mee te nemen. Het enige is, dat ze in 
Gosterbeek even op moeten letten, of er iemand bij de opstapplaats aan het begin 
van de bushalte op het Raadhuisplein staat. Maar automobilisten: daar let u elke 
keer dat u daar langs rijdt al op, toch??? Aan u zal het niet liggen als het project 
Shop-Stop doodbloedt, toch??? 
Ik hoor graag uw ervaring: Lindeboomlaan 53, tel. 3333537, overdag: 4455220. 
Laten we het met z'n allen een succes maken; het zijn de leuke kanten van wonen 
in een dorp. 

Michel van Tooren 
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Even voorstellen 
Kennismaking met Karin Suther/and 

• Mijn eerste contact was met uw deur. Of liever gezegd met uw 
brievenbus want in december was ik de postbode. Wij (dat zijn 
Wim, mijn partner en Supradyn complex, de poes) woonden 
toen precies 1 week in Wolfheze. 
Ik kwam uit Utrecht, Wim uit Ede en samen beleefden we een 
kortstondig woonavontuur in Lunteren. Per 
1 december ons huis in Lunteren verkocht, 
vonden we - tijdelijk - gastvrij onderdak in 
chaletpark de Lindenhof. Wim kende 

Wolfheze via vrienden die hier wonen. Ik kende alleen de (tot 
mijn verbeelding sprekende) naam als een passerend 
stationnetje op weg naar Arnhem. We zijn nu op zoek naar een 
definitieve plek om te wonen. Wat ons betreft wordt het 
Wolfheze; na ruim twee maanden zijn we het er alledrie over eens: hier willen wij de 
rest van onze dagen wel slijten. 

Wim pendelt nu met het boemeltje heen en weer tussen 
Wolfheze en Arnhem (waar hij werkt). Ik werk, als ik geen 
postbode ben, als freelance (muziek)journalist en -redacteur. 
En geef Italiaanse les en muziekgeschiedenis. 
En de poes? Die brengt ons regenwormen - ontbijt op bed - en 
droomt van een rustige ouwe dag. 

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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De Duize.ndjariqe De.n vertelt verder 

Ja, u ziet het goed: de titel is veranderd in De 
Duizendjarige Den vertelt verder. In de afgelopen elf 
afleveringen heb ik u de basis-historie van Wolfheze 
verteld en nu gaan we duidelijk een stapje verder naar 
de (soms zeer) bijzondere historische 
wetenswaardigheden betreffende het dorp Wolfheze en 
haar omgeving. Afgelopen zomer stuurde ik daarom 
Ulbe twee weken op vakantie naar Haarlem/ 
Bloemendaal om daar heel unieke sporen uit Wolfheze 
op te zoeken en in deze aflevering gaat hij daar over 
vertellen. Uiteraard was dit voor een oude, wijze den als 
ik een bekend verhaal en kon ik zijn boeiende verhaal 
wat aanvullen met een aantal interessante details. Deze 
ga ik nu aan Ulbe Anema vertellen die weer aan mijn 
voet zit om dit voor de Wolfskreet op te schrijven. 

Aflevering 12: Sporen van een Wolfhezens verleden in het verre Bloemendaal 

Na het plotselinge overlijden van zijn schoonvader in 1889 staat de net een jaar 
eerder getrouwde Anten G. Kröller ineens alleen aan het hoofd van de toen reeds 
belangrijke scheepvaart- en handelsonderneming Wm H. Müller & Co. in 
Rotterdam. De firma beleefde in de twintig jaren daarna een stormachtige opbloei 
die nauw verband hield met de technische ontwikkeling in de hele wereld. Anten is 
één van de pioniers geweest. In 1900 werd het hoofdkantoor naar Den Haag 
verplaatst en het was in die stad in 1906 dat zijn vrouw Helene Kröller de 
kunstkenner en -adviseur Dr. H.P. Bremmer voor het eerst ontmoette en zich liet 
inschrijven voor een cursus over beeldende kunst bij hem thuis. De lessen van 
Bremmer maken op mevrouw Kröller een overweldigende indruk en een nieuwe 
wereld ging voor haar open. Zij begon, onder invloed van Bremmer, met de 
aankoop van twee Gabriêls. Daarna volgde in 1909 de eerste belangrijke daad: de 
aankoop van drie werken van Vincent van Gogh: de zonnebloemen, de zaaier en 
een stilleven: fles met citroenen. Een tweede periode van twintig jaar brak aan, een 
periode van verzamelen, bouwen en grondaankoop. In 1909 werden de eerste 
terreinen op de Veluwe gekocht en in de zeven volgende jaren speelde de heer 
Kröller het klaar de gronden van het tegenwoordige Nationale Park De Hoge 
Veluwe met een oppervlakte van 6.800 ha te kopen. Zoiets zou thans niet meer 
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mogelijk zijn. Tussen 1914 en 1920 werd door hen het fraaie Jachtslot Sint 
Hubertus gebouwd, een ontwerp van de bekende architect Dr. H.P. Berlage. Deze 
kreeg ook de opdracht om een ontwerp te maken voor een groot Museumhuis bij de 
Franse Berg doch nadat Serlage zes jaren voor de firma en de Kröllers had gewerkt 
ging men in 1919 uit elkaar. In datzelfde jaar gaat mevrouw Kröller met de 
Belgische Professor Henry van de Velde in zee die tot 1926 voor de Kröllers en de 
firma zal werken. Het huidige Rijksmuseum Kröller-Müller op de Hoge Veluwe is 
door hem ontworpen, maar dat is niet het museum dat Van de Velde tijdens de 
periode 1919-1926 heeft ontworpen. Mevrouw Kröller werd bezield door één wil en 
die was de bouw van Het Grote Museum op de door haar uitgezochte plek aan de 
voet van de Franse Berg. 
Van de Velde ontwerpt voor die plek een prachtig en imposant gebouw met een 
klassieke vorm dat geheel in de smaak valt bij mevrouw Kröller. Als steensoort voor 
de gevelbekleding kiest hij de roodbruine Maulbronner zandsteen, welke als geen 
andere natuursteen in het landschap van de Veluwe past. 

Dit is het ontwerp voor het imposante Grote Museum aan de voet van de Franse Berg (1920) 
door architect Prof. Henry van de Velde (1863- 1957) 

In februari 1921 wordt al met het grondwerk begonnen en in juni wordt een aanvang 
gemaakt met de betonbouw voor de ingang en het terras. De blokken Maulbronner 
zandsteen worden in Duitsland op maat gemaakt en op sommige (speciale) blokken 
worden de bouwnummers van de voorgenomen bouw van het museum ingebeiteld. 
Met de trein worden deze blokken naar Wolfheze getransporteerd. Voor het 
transport van deze blokken naar de Hoge Veluwe wordt ten noorden van Station 
Wolfheze een klein emplacement aangelegd (iets ten oosten van het huidige 
speeltuintje) en van hieruit wordt een hele spoorlijn aangelegd naar de bouwplaats 
onderaan de Franse berg. Dit spoorlijntje liep van Wolfheze in de richting van Ede 
aan de noordkant van de Duitsekampweg, boog vóór de Buunderkamp af over het 
Ginkelse Zand, Planken Wambuis, Noord Ginkei naar Oud Reemst. Vandaar langs 
de huidige weg naar Otterlo en voor Otterlo scherp rechts naar de voet van de 
Franse Berg. Wel 4000 m3 Maulbronner zandsteen wordt zo via Wolfheze 
aangevoerd. 
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Op deze foto van het pand Duitsekampweg 19 (toen Van Delden en nû nr. 21 - huis van 
Ulmann) is nog een restant van het spoorlijntje te zien. De foto moet omstreeks 1925 zijn 
genomen. Voorlangs het hek is nog net de rails te zien voor het transport van de Maulbronner 
zandsteen voor de bouw van het Grote Museum op De Hoge Veluwe. Dat baantje liep toen 
vanaf Station Wolfheze langs de Duitsekampweg en boog dan bij De Buunderkamp af in de 
richting van de bouwplaats. Foto van Dick van Delden uit het boek Blik Omhoog (Boek SJ van 
CorJanse. 

De totale bouw van het Grote Museum wordt begroot op een zes miljoen gulden en 
dan nog zonder de terrassen. Het was de bloei van de zaak die alles tot nu toe 
mogelijk had gemaakt maar .. ... op de voorspoed volgde een periode van grote 
verliezen, niet alleen voor de firma, maar voor de gehele wereld. Als een vloedgolf 
kwam de ommekeer aanzetten en in maart 1922 wordt de bouw tijdelijk, op 7 mei 
1922 definitief stilgelegd. In augustus wordt ook aan Bremmer medegedeeld, dat 
als gevolg van de crisis geen verdere kunstaankopen meer mogelijk zijn. In 1935 
worden de schitterende verzameling én de omvangrijke gronden uiteindelijk 
geschonken aan de staat en eind jaren dertig wordt aan de andere kant van de 
Franse Berg het 'tijdelijke' museum (werd ook wel als 'overgangsmuseum' betiteld) 
gebouwd. De naam geeft al aan dat indertijd de hoop op het realiseren van het 
Grote Museum niet was opgegeven. Het is hoop die het echtpaar Kröller-Müller 
echter mee het graf in heeft genomen. Helene overleed in 1939, Anton in 1941 . Het 
museum met hun namen is inmiddels over de hele wereld bekend, maar hun échte 
museum kwam er nooit. 
Een klein aantal stukken natuursteen ligt er nu nog, sommige met mos 
overwoekerd, als speelplaats voor moeflons, rond de Franse Berg. 

Het merendeel van de blokken heeft later echter een heel bijzondere bestemming 
gekregen: Eerebegraafplaats Bloemendaal. 
Net zoals architect Van de Velde, die vond dat de Maulbronner zandsteen als geen 
andere natuursteen in het landschap van de Veluwe paste, zo vonden de 
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architecten Holt en Komter die het ontwerp voor de begraafplaats in Bloemendaal 
maakten dat deze steensoort in harmonie was met het (vergelijkbare) 
duinlandschap. Bovendien: een grote hoeveelheid was beschikbaar gekomen door 
het niet doorgaan van de voorgenomen bouw van het Grote Museum en hier werd 
na de oorlog dankbaar gebruik van gemaakt. 

In de duinen langs de Zeeweg in Bloemendaal waren in de jaren van de oorlog 
1940-1945 ernstige oorlogsmisdaden begaan. Honderden verzetsmensen waren 
hier door de bezetters en hun Nederlandse helpers doodgeschoten en de stoffelijke 
overschotten werden niet begraven, maar slordig en zonder respect in de grond 
gestopt. Aan het eind van de zomer van 1945 waren op 45 plaatsen de stoffelijke 
resten van 422 mensen gevonden. Eén was van een vrouw: Hannie Schaft. Op een 
6 ha groot terrein in de duinen werd een erebegraafplaats ingericht en op 27 
november 1945 vond daar de plechtige herbegrafenis plaats van verzetsstrijdster 
Hannie Schaft, in aanwezigheid van de koninklijke familie. 
De al eerder genoemde architecten Holt en Komter hadden een ontwerp gemaakt 
waarbij gebruik werd gemaakt van de Maulbronner zandsteen van de Hoge Veluwe 
en op sommige blokken steen op de begraafplaats zijn de ingebeitelde nummers, 
bedoeld voor de bouw van het Grote Museum, nog steeds goed te zien. Op 9 
december 1955 vond de laatste herbegrafenis plaats. De heel indrukwekkende 
Eerebegraafplaats Bloemendaal telt 373 graven in een weids duinlandschap en is 
een bezoek meer dan waard. 

Eerebegraafplaats Bloemendaal 
met de lange rijen gelijke graven 
(373!) in een prachtig 
duinlandschap. De muren zijn 
allen gemaakt van blokken 
roodbruine Maulbronner 
zandsteen, blokken hardsteen 
die bedoeld waren voor het 
Grote Museum op de Hoge 
Veluwe. 

Het feit dat de aankleding van deze begraafplaats bestaat uit blokken steen die in 
de eerste helft van de jaren twintig van de vorige eeuw in Wolfheze zijn verladen, 
maakt het bezoek extra bijzonder. 
De spoorlijn is later afgebroken maar volgens de Edese Courant van 18 mei 1985 
heeft het maar weinig gescheeld of de aanleg van de spoorlijn Wolfheze-Hoge 
Veluwe had een definitief karakter gekregen. Waarom dat niet is gebeurd staat 
helaas niet vermeld. 

Volgende keer wéér een bijzonder verhaal over ons dorp en als u iets speciaals 
over de historie wil weten kunt u de redactie daar naar vragen die dat dan vast aan 
mij doorgeeft. 
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Prikbord 

Nordie Walking 
Dinsdag 21 maart om 10.00 uur 's ochtends begint een kennismakingsles Nordie 
Walking. Deze les duurt ongeveer 90 minuten en de kosten bedragen 12 euro per 
persoon, inclusief gebruik van Exel poles en drankje na afloop. 
Tijdens deze les wordt uitleg gegeven over alle voordelen van Nordie Walking voor 
de gezondheid, conditie en het verkrijgen of handhaven van 
het streefgewicht. Daarnaast wordt informatie gegeven over 
poles (stokken) en schoenen. Het is een ideale gelegenheid 
om het lopen met poles zelf te ervaren. De start is aan de 
grote parkeerplaats aan de Wolfhezerweg (rechts na het 
viaduct over de A50). Geïnteresseerden kunnen zich 
VOORAF aanmelden via 06-41550169 of via het 
contactformulier op de website www.doorlopendfit.ni. 
Anne de Munnik is erkend INWA instructeur. 

Matthäus Passion 1769 

Op donderdag 6 april geeft de heer Ton Hendriksen in de Open Hof Kerk uitleg en 
commentaar op de meest opmerkelijke delen uit de Matthi:lus Passion 1769 van 
Carl Philip Emanuel Bach, de op één na oudste zoon van Johann Sebastian Bach. 
Deze tweede MattMus Passion is pas in 1999 in Kiev teruggevonden, dankzij de 
val van het ijzeren gordijn. 
Het is vooral een andere Passion, geschreven in een muzikale periode, waarin de 
"oude" Bach min of meer was vergeten. Het is een fraai werk, waard om beluisterd 
te worden. De avond begint om 20.00 uur. 

Activiteitenbegeleider gezocht voor Het Schild 

De sluitdatum voor kopij voor de Wolfskreet komt eigenlijk iets te vroeg, vandaar 
een oproep met de nodige onzekerheden: 
Het Schild verwacht op korte termijn een activiteitenbegeleider te gaan werven voor 
de begeleiding van onze cliënten in de gemeenschappelijke huiskamer en bij 
activiteiten. Het gemiddeld aantal uren per week zal waarschijnlijk liggen tussen 12 
en 15. Vaak zal vooral in de ochtend worden gewerkt (op langere termijn zal dat de 
middag worden), en ook met enige regelmaat in de avond of in het weekend. 
We zullen van de nieuwe collega vragen dat hij of zij beschikt over een diploma 
activiteitenbegeleiding (SPW4 of gelijkwaardig). 
Bent u geïnteresseerd, laat u ons dat dan weten middels een korte brief met 
uitgebreid CV, die u stuurt t.a.v. Lineke Stunnenberg, hoofd zorg en welzijn. 

Het Schild, centrum voor visueel gehandicapte ouderen 
Wolfhezerweg 101 
687 4 AD Wolfheze 
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Palmpasenoptocht van de Beatrixschool 

Op vrijdag 7 april is de Palmpasenoptocht van groep 1, 2, 3 en 4 van de 
Beatrixschool. Deze begint om 10:30 uur bij de school. Eerst gaat het richting Markt 
en van daar naar het Medisch Centrum op het terrein van de Gelderse Roos, om 
vervolgens via het grasveld uit te komen op de Heelsumseweg. Via een stukje 
Lawijckerhof gaat het vervolgens terug naar school. Publieke belangstelling langs 
de route wordt zeer op prijs gesteld. 

Open dag Camping Lindenhof 
In april wordt het nieuwe gedeelte van Camping Lindenhof in gebruik genomen. 
Hierbij zijn ook de dorpsbewoners welkom. Op zaterdag 20 mei tussen 10 en 17 uur 
kunnen alle Wolfhezenaren rondkijken op het terrein. Desgewenst is er een 
rondleiding, waarbij een en ander toegelicht wordt. 

Tweede boek van dorpsgenote Annelouke Haffmans 

Cirkel van avontuur, heet het tweede kinderboek van 
Annelouke Haffmans. Het boek speelt, net als 
Anneloukes eerste boek, in de middeleeuwen. De 
hoofdpersoon is Meerle, een meisje. Als haar moeder is 
overleden gaat zij vermomd als jongen op zoek naar 
haar broer en beleeft allerlei spannende avonturen. Een 
meidenboek dat eens een ander geluid laat horen. 
Het is een boek waar je fantasie voor moet hebben, 
maar het is ook wel zo gedetailleerd dat je je helemaal 
inleeft. Ouders moeten nu 's avonds extra controleren of 
het licht uit is en er wel geslapen wordt! 
Ondertussen schijnt er al een derde boek in de maak te 
zijn. Wij wensen Annelouke inspiratie en goede 
verkopen toe! 

Landschapstuin Buunderkamp 7 

Deze tuin, even buiten Wolfheze, is dit jaar alleszins een bezoek waard. De tuin van 
Jaap en Hanneke van Waalwijk-van Doorn is zonder voorafgaande afspraak te 
bezoeken op 22 april en 27 mei tussen 10:00 en 16:00 uur. Op andere dagen is de 
tuin ook te bezoeken, maar dan alleen na telefonische afspraak: 026-4821655. Het 
entreegeld bedraagt € 2,50 p.p. 

12 en 13 mei naar De Tuinderij 

Een bericht om nu al op de kalender te schrijven of in de agenda te noteren: 
De befaamde Tuinmarkt van de Tuinderij op het terrein van de Gelderse Roos vindt 
ditjaar plaats op 12 en 13 mei. Een must voor elke Wolfhezenaar • 
met groene vingers en geweldige start voor diegenen die groene • 
vingers zouden willen hebben. De Tuinderij: planten en bloemen ~~, 1?.{ 
en .. . nog veel meer! _ . ~ .~-
Binnenkort meer hierover in De Wolfskreet · ·· 
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"Harmony"-eus zingen in Wolfheze 

Er zijn heel veel koren actief in en rond Wolfheze, Do01werth, Renkum en 
Oosterbeek .... Gelderlanders zingen blijkbaar graag! Veel van die koren hebben 
een christelijke achtergrond, maar het gemengde koor "Harmony" is openbaar en 
teegangelijk voor ieder die van zingen houdt. 
Elke woensdagavond van 20:00 - 22:00 uur wordt er gerepeteerd in de 
Opstandings Kerk op het terrein van de Gelderse Roos in Wolfheze. 
Hoewel "Harmony" al jarenlang in Wolfheze klonk, bestaat het in de huidige 
formatie nog maar kort: afgelopen zomer vertrok de dirigent en met hem een aantal 
leden. Maar op tijd voor het nieuwe seizoen vond men in José Brands. 
zangpedagoge/dirigente in Arnhem, een jonge, enthousiaste opvolger. 
Intussen hebben nieuwe leden zich aangemeld - hoewel de tenorsectie nog zeer 
onderbezet is! - en na het inzingen om de stem "los" te maken, komt het 

~ gevarieerde repertoire aan de orde: van klassiek tot populair: van koralen a van Bach, het Ave Verurn van Mozart, negrospirituals, musicalsongs, tot 
pop. Zo'n zangavond ontstresst en geeft nieuwe energie! 

~ Wie nu zin krijgt om "Harmony" te leren kennen, is van harte welkom om 
een oefenavond te komen luisteren -meteen aanmelden mag ook! 

Meer informatie te verkrijgen bij: Ester van Puijenbroek, tel. : 06.30593660 of 
Hennie Möller, tel. 026-4821909. 

Internetcafé De Vl inder, Gelderse Roos 

Uit de media bereikten ons berichten dat het internetcafé in De Vlinder op de 
Gelderse Roos gestopt zou zijn. Navraag bij de Gelderse Roos leert ons het 
volgende: "De mensen uit het dorp zijn nog steeds van harte welkom op 
maandagmiddag en woensdagmiddag van 13:30 tot 15:30 uur." 
De Bries heeft gesprekken gevoerd met de Gelderse Roos over het geven van 
cursussen voor derden in het internetcafé en daar heeft men vanaf gezien omdat er 
geen participatie is van cliënten van de Gelderse Roos. Wat betreft de gastvrijheid 
t.o.v. het dorp is dus niets veranderd, men blijft van harte welkom. 

Fietsroute Duurzaam Renkum 

Op de door Milieugroep B.L.O.M. (Bewust Leren Omgaan met Mileu) 
georganiseerde duurzaamheidsmarkt op 1 oktober 2005 op het Raadhuisplein in 
Oasterbeek is het boekje Fietsroute Duurzaam Renkum gepreenteerd. Deze 
fietsroute is een initiatief van BLOM en heeft een lengte van in totaal 31 km. De 
route gaat door alle 6 dorpen van de gemeente, waaronder Wolfheze, en is een co
productie van BLOM en de gemeente Renkum. 
Het thema van de fietsroute is Duurzaam Renkum. BLOM zocht naar de specifieke 
Renkumse Leefkwaliteit en vond die geconcentreerd in 3 sleutelgebieden: Natuur, 
Cultuur en Zorg. Duurzaam Renkum houdt volgens BLOM in: Het versterken 
en behouden van die kwaliteit in het belang van de huidige en toekomstig~ 
betrokken bewoners en bezoekers zonder anderen daarbij tekort te doen. 
De fietsroute leidt u langs verschillende toepassingen van 
duurzaamheid in de gemeente, die zijn beschreven en met foto's 
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verlucht. Start en finish vinden in pnnc1pe plaats bij het gemeentehuis in 
Oosterbeek. Maar u kunt ook een deel van de route afleggen (fietsend of wellicht 
wandelend) of op een andere plaats beginnen en eindigen. 
Het geheel is in een handzaam formaat boekje vastgelegd en in Wolfheze 
verkrijgbaar bij de stationswinkeL Niet helemaal gratis maar toch wel tegen een 
zeer aantrekkelijke prijs van slechts € 0,50. De route is ook in te zien en 
beschikbaar op de site van BLOM (www.milieugroep-blom.nl) resp. de site van de 
gemeente Renkum (www.renkum.nl). 

Spoorzoeker ~ 
Wolfheze Night Fever kan voor haar jeugdavond nog het volgende gebruiken: 

1 

- een goed functionerende stofzuiger 
- een wandklok 
- een werkende radio-CDspeler 

Mocht u één van deze dingen gratis beschikbaar willen stellen dan kunt u kontakt 
opnemen met Caroline Kelderman (4821932) of Ma~a van Toeren (3333537). 

Sponsoring Wolfskreet 

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

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

Maandag 
Vanaf 7.30 uur 
13.30 tot 15.30 uur 
16.30 tot 19.00 uur 
18.00 tot 18.30 uur 
19.30 tot 22.00 uur 
20.00 tot 22.00 uur 
20.00 tot 22.30 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 

Weekagenda 

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

3348150 
Vlinder Gelderse Roos 
Wodanseck 
Zwembad Geld. Roos 
De Brug 
Opstandingskerk 
Villa Beukenoord 

Peuterspeelzaal 't 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) De Burcht 
Aquarobics (RZC 06-12925039) Zwembad Geld. Roos 
Afrikaanse Percussielessen Gebouw Helios 
Volleyballen De Brug 
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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 
10.30 tot 11.30 uur 
11 .35 tot 12.35 uur 
16.15 uur 

Vrijdag 
08.00 tot 11 .30 uur 
20.00 tot 22.30 uur 

Zondag 
09.30 uur 

vrij 
vrij 
din 
din 
vrij 
ma 
ma 
woe 
vrij 
vrij 
din 
vrij 
vrij 
ma 
din 
woe 
zon 
din 
don 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 
zat 
zon 
ma 

3 maart 
3 maart 
7 maart 
7 maart 

10 maart 
13 maart 
13 maart 
15 maart 
17 maart 
17 maart 
21 maart 
24 maart 
24 maart 
27 maart 
28 maart 
29 maart 
2 april 
4 april 
6 april 
7 april 
7 april 
7 april 

14 april 
15 april 
16 april 
17 april 

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

348150 
Beukenoord Geld. Roos 
Medisch Centrum Wolfh 
De Vlinder 
ingang Macharislaan 
Zwembad Geld. Roos 
De Brug 

Peuterspeelzaal '! Wolije (0317-317553) De Burcht 
Bibliobus Beatrixschool 
Bibliobus Gelderse Roos 
Inloopspreekuur huisarts De Burcht 

Weekmarkt 
Polariteitsmassagecursus 

Hardlopen (4822362) 

Maandagenda 

Wolfheze Night Fever 
Klave~assen 
55+ Fietsen 
Gemeenteraadsverkiezingen 
Klaverjassen en Jokeren 
Bridgen op de Slenk (slotronde) 

Terrein Gelderse Roos 
Villa Beukenoord 

Station 

Kelder v.d. Vlinder 
Wodanseck 
De Burcht 14.00 uur 
Het Schild 
De Burcht 14.00 uur 

Holistische Ontspanningsmassagecursus www.susanneprins.nl 
Bingo 55+ De Burcht 
Thee met een thema Open Hof kerk 15.00 u. 
Polariteitsmassagecursus www.susanneprins.nl 
kennismakingsles Nordie Walking 06-41550169 
Klaverj assen en jokeren De Burcht 14.00 uur 
Klaverj assen Wodanseck 
Oud Papier 
Milieubus Station 
Jaarvergadering Ver. Dorpsbelang De Burcht 20.00 uur 
1e bal Tennisvereniging De Slenk 
55+ Fietsen De Burcht 14.00 uur 
Matlhaus Passion Open Hof Kerk 20.00 u. 
Palmpasenoptocht Beatrixschool 
Klave~assen en Jokeren De Burcht 14.00 uur 
Wolfheze Night Fever Kelder v.d. Vlinder 
Klave~assen Wodanseck 
Lediging Duobak Let op !! 2 dagen eerder 
Pasen 
Paashaasfestival De Slenk 

(vervolg maandagenda op volgende pagina) 
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wee 19 april 
vrij 21 april 
zat 22 april 
ma 24 april 
din 25 april 
vrij 28 april 
vrij 28 april 
zat 29 april 
zon 30 april 
din 2mei 
din 2mei 
wee 3mei 
don 4mei 
vrij 5mei 
vrij 5mei 
vrij 5mei 
vrij 12 en 13 mei 
vrij 12 mei 
wee 17mei 
vrij 19 mei 
zat 20mei 
zat 20 mei 
zon 21 mei 
ma 22 Urn 26 mei 
din 23mei 
din 23mei 
zat 27mei 
ma 29mei 
ma 29 mei Urn 3 juni 

Bingo 55+ De Burcht 
Klave~assen en Jokeren De Burcht 14.00 uur 
Lentemarkt De Boschhoeve 
Oud Papier 
Milieubus Station 
Klave~assen Wodanseck 
Thee met een Thema Open Hof Kerk 15.00 u. 
Viering Koninginnedag Tent van Mesdagweg 
Speurtocht met spanning Tent van Mesdagweg 
55+ Fietsen De Burcht 14.00 uur 
Bruin Café Tent van Mesdagweg 
Hollywood Dance Department Tent van Mesdagweg 
Dodenherdenking Open Hof Kerk 
Bevrijdingsdag 
Klave~assen en jokeren Oe Burcht 14.00 uur 
Wolfheze Night Fever Kelder v.d. Vlinder 
Tuinmarkt Tuinderij Gelderse Roos 
Klave~assen Pegasustoemooi Wodanseck 
Bingo 55+ De Burcht 
Klave~assen en jokeren De Burcht 14.00 uur 
Open Dag Camping Lindenhof 10.00 tot 17.00 uur 
Elly Prenen en Lindenhoftoernooi Wodanseck 
Junioren/senioren toernooi De Slenk 
Mixed toernooi De Slenk 
Buurtwandeling Ver. Dorpsbelang 
Milieubus Station 
Meimarkt Oe Boschhoeve 
Oud Papier 
Clubkampioenschappen Jeugd De Slenk 

• 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 
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Uitvaartverzorging J. MIJNHART 
VOOR HET VERZORGEN VAN BEGRAFENISSEN EN CREMATIES 

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

Hoofdkantoor 
Reuvensweg 2 
6861 X) Oasterbeek 
Lel. (026) 333 30 29 
fox (026) 334 00 08 

Rouwcentra 
Oasterbeek 
Arnhem 
Wageningen 
Heteren 

e-mail: infa@uitvaortverzargingmijnhart.nl 
internet: www.uitvaortverzargingmijnharl.ni 

H. an Ca eleveen 
Bovag garage - Uitdeuken en Spuiten 
APK 11 Keuringstation 

Lawyckerhof 4 Wolfheze TeL 026- 4821310 



OPENING UITBREIDING 
1 APRIL 2006 

f 

V..'alfhczc 

Toeristische plaatsen voor caravans, campers en tenten. 

Seizoenplaatsen en voorseizoenplaatsen. 

Alle plaatsen zijn voorzien van CAl-aansluiting, 10 amp. elektra, 
water en riolering. 

Uniek sanitairgebouw. Een houten stapel-bouwhuis uit Litouwen, 
met grasdak. Het gebouw heeft vloerverwarming en is voorzien 
van zonneboiler. solartubes en letverlichting. 

Speeltuintje. 

Wasserette. 

Receptie met kleinschalig verkoop en 
uitleen van boeken en spellen. 

• WOLFHEZE 

Arrangementen en excursies in samenwerking met 
Natuurmonumenten. 

Chaletpark met verhuur en verkoop van chalets. 

Welkom op Camping & Ch;lletpark Lindenhof. 
J;;m en Hildegunn Aaiderink 

www.camping-lindenhof.nl 




