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tekst o concept o reclame & media-advles o 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 taaltotaal@planet.nl 



Beste dorpsgenoten, 

In dit zomernummer bruist het leven u tegemoet. Natuurlijk een verslag van 
Koninginnedag, waar kou en hagelstenen de pret niet konden drukken. Voor wie 
nog niet uitgedanst is, wijzen we op een nieuw initiatief waarbij er op wisselende 
locaties een zogeheten slow-work-out plaatsvindt: swingen op hedendaagse 
dansmuziek. Voor wie dit te wild is zijn er bijeenkomsten te bezoeken van een 
nieuwe sociêteit rondom kunst. Er bloeien nog meer nieuwe initiatieven zoals het 
revitaliseren van de website van Wolfheze door twee doorgewinterde inwoners. 
Help ze een handje! 

Voor ons blad hoeft u niet te tennissen of te voetballen: als uw voordeur in 
Wolfheze open gaat, dan stoppen wij de Wolfkreet in uw brievenbus. Wist u dat dit 
blad gemaakt wordt bij de repro van de Gelderse Roos? Met veel handwerk en 
concentratie door mensen die elders moeilijk aan de slag komen. Niks glossy's 
maar wel een echt Wolfhezens verhaal. Onze columnist nodigt ons uit onze 
aandacht en belangstelling te verbreden: Wolfheze is meer dan een idyllisch eiland. 
En de boswachter wijst ons op de reptielen, verscholen in het landschap. Misschien 
kunnen we al deze verhalen verbinden met het motto van Mia Diekema, die dit keer 
in Het spoor van de Wolf wordt geïnteNiewd: 'De deur staat altijd open'. Kom 
binnen dus, of trek er opuit! 
Wij wensen u een ontspannen zomer, 

Veel leesplezier! 

De redactie 

Colofon 

Redactie 
Kees Koek 

oplage 780 stuks 

Sara Mansveltweg 30, tel. 4822339 
Marc Leeflang 
Wolfheze 2- 15 Schoonoord. tel. 44 30098 
Christianne Pielage 
Sara Mansveltweg 4. tel. 4821908 
Anten Senderman 
Parallelweg 64, tel. 4822362 
Karin Sulherland 
Sara Mansveltweg 15. tel. 4822230 
Marja van Toeren 
Lindeboomlaan 53. tel. 3333537 
Anne Veenstra 
Wol fheze 4. Lindenhof. tel. 3830933 

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

Advertenties 
Marja van Toeren 

Wolfskreet verschijnt 4 keer per jaar. 
Het volgende nummer verschïnt begin seQtember 
2006. Uiterste inleverdatum voor ko!lij~uli 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 wolfskreet@hotmail.com 

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 Wolfheze: 026-3213499 

e-mail dorpsbelangwolfheze@wanadoo.nl 



• 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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In bet spoor van de wolf 
'Als jullie hulp nodig hebben, dan kom 
je maar' 

'0, jij bent dus Karln.' Vorsende blik; ik krijg 
het gevoel dat Ik door de maestra wordt 
gekeurd. 'Kom binnen meld' kraakt ze 
vervolgens, 'de koffie staat klaar.' Ik 
heradem: ik ben gewogen en niet te licht 
bevonden. Dit nu is geen nare eigenschap 
van Mia Diekema. Ze houdt van mensen -
dat zal ik in de loop van het gesprek steeds weer merken - maar wil graag 
weten wat voor vlees ze in de kuip heeft voor ze haar ziel blootgeeft. 

Ze is haar stem kwijt. Het begon gisteren tijdens een uitvoering van de 
zangvereniging - één van haar vele bezigheden - en nu kan ze bijna helemaal niet 
meer praten. Nee: ze wil het interview niet uitstellen tot ze weer bij stem is, 
daarvoor vindt ze het veel te leuk. Ons gesprek vindt dus plaats op fluisterniveau. 

Was je verrast dat Dirk van de Kraats jou het stokje doorgaf? 

'Ja nou! Ik zei tegen hem: waarom ik? Wie kent mij nou nog in Wolfheze. Ja de 
ouwe garde, en de gemeenteleden, maar verder ... Er zijn zoveel nieuwe mensen 
bijgekomen die nog nooit van mij hebben gehoord.' 

Het stokje heb je ook 'verdiend' door alles wat je hebt gedaan voor Wolfheze. Kun 
je daar iets over vertellen? 

'Dat was vooral vroeger hoor' zegt ze bescheiden. 'In 1966 werd mijn man als 
predikant aangesteld in Wolfheze. Als echte Amsterdammers moesten we in het 
begin best een beetje wennen. Om de mensen te leren kennen ben ik toen 
gemeentewerk gaan doen. Dat begon met de kennismakingsgesprekken. Samen 
met mijn man ging ik op huisbezoek. Later hielden we ook de belijdenis catechisatie 
bij ons thuis. Onze gemeente, toen nog gereformeerd, telde zo'n 650 zielen. Na 
verloop van tijd kende ik iedereen.' 
'Ik vond het zulk dankbaar werk dat ik het ook na de dood van mijn man ben blijven 
doen. Als hoofdkoster doe ik de rouw- en trouwdiensten. Ik hou de kerk schoon en 
zorg dat het kerkblad uitkomt. Dus type ik teksten, doe het knip- en plakwerk, breng 
het naar de drukker en zorg ook nog voor de verspreiding.' 

De overgang van gereformeerden en hervormden naar de PKN (Protestantse 
Kerken Nederland) is in Wolfheze in goede harmonie verlopen. Hier geen elkaar te 
vuur en te zwaard bestrijdende rekkelijken versus preciezen zoals in Lunteren 
(Waar haar dochter woont/. 

'In Wolfheze ging alles in pais en vree. Ja, je had wel een paar mensen die het 
liever anders hadden gewild, maar zo is dat met alles in het leven. Het mooie nu is 
dat je het verschil niet eens meer ziet: de gereformeerden en hervormden zijn een 
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hechte en sociale groep geworden. Daar ben ik best trots op, en ik weet zeker dat 
mijn man het ook fijn gevonden zou hebben. ' 
'Het is wel anders dan vroeger. Toen hadden we al die grote gezinnen nog in de 
kerk. De kinderen zaten allemaal op wat nu de Beatrixschool is. Ze speelden 
samen in de zandbak en kwamen bij elkaar thuis. ledereen kende elkaar. 
Langzaam aan is dat veranderd. Er zijn zoveel nieuwe mensen bij gekomen. 
Vroeger kende ik bijvoorbeeld elke naam, elk gezicht van de Wolfhezerweg. Als ik 
er nu vijftien ken, is het veel. Daarom ook is het gemeentewerk zo leuk om te doen, 
want dankzij de kennismakingsgesprekken leer ik wat nieuwe gezichten kennen .' 

Haar man overleed toen zij zwanger was van Remko. de jongste van haar vijf 
kinderen. 

'Dat was een hele moeilijke, verdrietige tijd. Maar dankzij de steun en hulp van veel 
lieve mensen uit Wolfheze, hebben de kinderen en ik het voor elkaar gebokst.' 'En 
weet je,' vervolgt ze, 'het is belangrijk om niet bij de pakken neer te gaan zitten. 
Daar help je niemand mee. Je moet bezig blijven, hoe moeilijk dat soms ook is.' 

En bezig blijven deed ze. Zo was ze begin jaren zeventig actief bij de oprichting 
van Wodanseck. 

'Thee Wemsen en Henk Nab wilden begin jaren zeventig een voetbalclub 
oprichten. Er was toen alleen de korfbalvereniging, en verder niks. Ik riep "als jullie 
hulp nodig hebben, dan kom je maar", en voor ik het wist was ik, samen met mijn 
oudste dochter, bezig met het samenstellen van de ledenadministratie. De 
ledenadministratie bleef lang onder mijn hoede. Daarnaast was ik leidster van de 
pupillen en reed de elftallen heen en weer. Het was een machtige tijd. Die jongens 
zijn inmiddels bijna allemaal getrouwd en vader, maar met de nieuwjaarsreceptie 
zie ik ze nog wel eens en dat vind ik erg leuk. Ik heb óók nog jarenlang de inkoop 
gedaan voor de kantine. Wodanseck was tot ik mij uiteindelijk terugtrok (wel met 
een beetje pijn in mijn hart hoor!) mijn tweede huis.' 

Ook haar eigen jongens voetbalden mee. Remko bleek zelfs een natuurtalent. Hij 
mocht voor regionale competities voetballen. Inmiddels zijn al haar kinderen 
uitgevlogen. Missen ze Wolfheze niet? 

'Jawel hoor. Ze hebben ook nog steeds contact met hun kameraden van vroeger. 
En met Koninginnedag komen ze als het even kan terug naar Wolfheze. Maar ja; 
hier wonen is voor jonge gezinnen lastig. Zeker als je afhankelijk bent van het 
openbaar vervoer. Het is wel jammer dat die grote middengroep uit Wolfheze 
wegtrekt. Maar ik begrijp het wel. Mijn zoon Arnold heeft hier nog een poosje 
gewoond. Maar terwijl hij werkte reed ik mijn schoondochter naar de 
zuigelingenzorg of naar het ziekenhuis omdat zij geen auto rijdt. En voor 
boodschappen moest je naar Oesterbeek of Renkum, want hier zijn immers geen 
winkeltjes meer. 

Behalve voor de kerk en voor Wodanseck is Mia ook actief voor het psychiatrisch 
ziekenhuis. 

'Ik ben daar kerkvrijwilliger. Dat betekent dat ik voor de kerk deze mensen naar de 
kerk begeleidt. ledere kerkvrijwilliger heeft een eigen patiênt. Niet de zware 
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gevallen; die houden ze binnen. Veel mensen denken dat deze patiênten "eng" zijn 
of gevaarlijk, maar dat is niet zo: het zijn veelal gewoon lieve mensen. Ja, soms 
worden ze even wat vreemd als de blaadjes vallen, en ik ben wel eens gekrabd 
omdat de verpleging vergat te zeggen dat het haar "vallende blaadjes-dag was" 
maar in principe gebeurt er niets. Bovendien is er vanuit het ziekenhuis op gezette 
tijden een voorlichtingsdag voor de vrijwilligers. Daar ga ik als het even kan altijd 
heen, want je steekt er wel weer wat van op.' 

Wat is je lievelingspiek in Wolfheze? 

'Ik heb er eigenlijk twee. De eerste is de Wolfhezerweg voorbij de snelweg, richting 
Oosterbeek. En dan vooral in het najaar als de zon door de bomen schijnt; die 
prachtige omfloerste lichtstralen. En in de winter als er sneeuw op de takken ligt. 
Mijn andere lievelingspiek is de Kreelse plas. Elke eerste dinsdag van de maand 
kun je met Henk Esselaar een fietstocht maken. We zijn verschillende malen naar 
de Kreelse plas gefietst. Wat een prachtige plek. Zo verscholen dat ik hem in mijn 
eentje niet zou terugvinden.' 

Wat zou je graag anders. beter zien in Wo/fheze? 

'Meer saamhorigheid', zegt ze zonder nadenken. 'Ik vind het jammer dat we, ook in 
Wolfheze meer langs elkaar heen leven. Ik mis het spreekwoordelijke "praatje over 
de heg".' 
Je kunt, daarvan is ze overtuigd, er met zijn allen best wel wat aan doen. Een mooi 
voorbeeld hiervoor was het vorige WK voetbal vertelt ze: 'De Oranjevereniging had 
een paar grote tv's georganiseerd en op het pleintje tegenover mijn huis gezet. Met 
verlengkabels hadden we die bij mij aangesloten. Toen hebben we wat stoelen 
buiten gezet, en van lieverlee kwamen eerst de buren, klapstoel onder de arm, toen 
de buren daarnaast. Uiteindelijk zaten we met een hele grote groep buiten het WK 
te kijken. Hartstikke gezellig. Zulke dingen moeten we gewoon vaker doen.' 
'In september zijn de jaarlijkse Airborne wandeltochten. Ik zet dan stoelen buiten en 
maak grote kannen koffie. De wandelaars mogen bij mij naar de wc en vervolgens 
even met koffie uitpuffen in een stoel. Inmiddels schuiven ook de Wolfhezenaren 
vaak aan, en zo ontmoeten bekenden en onbekenden elkaar dan voor mijn deur. 
Daar geniet ik enorm van.' 

Heb je een motto. of lijfspreuk die je wilt doorgeven? 

Mia verzinkt in gepeins. Na een poosje stilte zegt ze: 'Het belangrijkste is dat je 
eerlijk bent. En behulpzaam. Mijn man zei altijd tegen zijn gemeenteleden: "de deur 
staat altijd open". Die filosofie houd ik graag in ere. ' 

Aan wie wil jii het stokje doorgeven? 

'Aan Peter van der Meijden. Peter ken ik nog als kleutertje, toen hij samen met zijn 
zusje bij ons in de zandbak kwam spelen. Peter runt nu het clubhuis van 
Wodanseck en zijn eigen "Balije". Met zijn wedstrijden biljarten en -een droom voor 
de toekomst - dart wedstrijden, en zijn live muziek zorgt hij voor vertier in het dorp. 
En dat trekt ook weer jongelui aan. Ik geef met liefde het stokje aan hem door.' 

Karin Sufherland 
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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 

tuinc<Zntrum dauids<t 
WOLFHEZERWEG 104 - WOLFHEZE 
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Ingezonden Kreten 
Wolfheze op de wereldwijde snelweg/I 

Ja, het gaat echt gebeuren! Wolfheze krijgt zijn eigen, informatieve én kwalitatieve 
website en dat kan natuurlijk alleen maar www.wolfheze.nl zijn! 

Het zal in het begin van 1999 zijn geweest dat de Wolfhezenaar Sander Vale (met 
zijn bedrijf Acomp Automatisering) er als de kippen bij was om een aantal 
domeinnamen te kopen toen dat op dat moment mogelijk werd. Zo kocht hij onder 
andere de domeinnaam www.wolfheze.nl. Later dat jaar kwam er zo waar een 
eigen webpagina met als titel "Wolfheze Online" met een groot aantal links. In het 
begin was het een hele sensatie in ons kleine dorp en werd er druk gebruik van 
gemaakt. Na verloop van tijd nam de interesse echter af, werd de website niet meer 
onderhouden en .. .... . stierf www.wolfheze.nl helaas een stille dood. 
Maar een feniks herrijst uit haar as en .... ... ondergetekenden, John van der Stap 
(Wolfhezerweg 80) en Ulbe Anema (Balijeweg 5) staken kort geleden de 
(intelligente en zeer enthousiaste) koppen bij elkaar en besloten om samen de 
grote uitdaging aan te gaan, namelijk: het bouwen én onderhouden van een eigen 
website van en vóór Wolfheze! 

Sander Vale was enthousiast voor dit initiatief en was snel bereid www.wolfheze.nl 
ter beschikking te stellen van deze twee fanatieke baasjes en dus eigenlijk voor zijn 
oude dorp! 
Wij zijn druk bezig de website www.wolfheze.nl gestalte te geven en daar "de 
eerste klap een daalder waard is" willen we meteen met een heel aantrekkelijke 
website van start gaan die ook (constant) uitnodigt om er op te gaan kijken. 
Wat kunt u in de nabije toekomst van deze website verwachten? Allereerst een 
duidelijk en overzichtelijk openings-/startscherm, dat u in zijn geheel kunt bekijken, 
zonder te scrollen. Op dit scherm komen alle hoofdonderwerpen te staan, 
onderwerpen die álles wat direct met Wolfheze te maken heeft, tackelen. Werkelijk 
alle dingen betreffende ons dorp moeten op deze manier opgezocht en nagekeken 
kunnen worden. 
Deze onderwerpen zijn nog onderwerp van onze studie, maar we denken sowieso 
aan Actueel, Evenementen, Kunst en Cultuur, Recreatie, Horeca en Verblijf, en 
Verenigingen. Maar ook minder 'vluchtige' onderwerpen als Dorpsprofiel, Bedrijven, 
Historie, Natuur en Gemeente. 
Achter een hoofdonderwerp zal altijd een lijst met doorverwijzingen/links zitten naar 
onderwerpsrelateerde websites en/óf door ons team zelf vervaardigde en ook 
bijgehouden informatie. Het is zodadelijk een genot om te surfen vanuit 
www.wolfheze.nl want je weet bij voorbaat dat je goede, leuke, actuele en 
afwisselende informatie te zien krijgt m.a.w. informatie waar je wat aan hebt! 
Uw inbreng is ook heel erg welkom, want heeft u - naar aanleiding van het 
bovenstaande - ideeên of tips dan houden wij ons van harte aanbevolen. 
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Hier komt de webpagina van 

www. Wolfheze.n/ 

Wtlt u geïnformeerd worden wanneer deze pagina 
officieel in gebruik wordt genomen? 

Klik dan hier 

U kunt de website nu reeds openen en dan ziet u de bovenstaande 
vooraankondiging. Door Klik dan hier aan te klikken kunt u via email contact met 
ons krijgen en uw suggesties ventileren. Wilt u geïnformeerd worden wanneer deze 
pagina officieel in gebruik wordt genomen dan kunt u hetzelfde doen. 
Wij zoeken bovendien medewerkers die zich zodadelijk verantwoordelijk willen 
maken voor een onderwerp. Ook dit kunt u kenbaar maken op bovenstaande wijze. 
Wij gaan de uitdaging aan! Gaat u met ons mee? 
Spoedig hoort u meer van ons en .... dat via vele media! 

John en U/be 

Glas-in-lood atelier 
"de Bonte Specht" 

De kunst van het licht. 
Vervaardigen, ontwerpen, restaureren. 

Job Becker 
Heelsumseweg 12 
Wolfheze 
026-4821675 
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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 borrelnot en 
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. Um 18:00 u. 
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9:00 Um 18:00 u. 
Zaterdag van 9:00 u. Um 16:00 u. 

Telefoon Winkel 026-4820484 
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Koninginnedag 2006 een korte impressie 

Koninginnedag begon dit jaar op 29 
april. Tijdens de rondgang door het 
dorp wilde het weer nog wel 
meewerken met de capriolen van 
Dennis, Maarten (foto) de 
Wolfhezense cheerleaders. Midden 
in de toespraak begon het weer 
echter te protesteren en moesten 
we snel de tent in om toch 
enigszins droog te blijven. 

Dat mocht de pret voor het kinderprogramma echter 
niet drukken. Mijn dank gaat dank ook uit naar alle 
kinderen die vol enthousiasme op het toneel hun 
favoriete nummer hebben geplaybackt. Ook wil ik 
graag de Wolfhezense Kim Lian (foto) 
complimenteren met haar professionele en leuke 
manier van optreden op het podium aan de van 
Mesdagweg. Het feit dat zelfs Frans Bauer en K31/2 
hiervoor hun tourneeschema hebben aangepast 
spreekt boekdelen. Al met al "Kleinkunst in de dop" 
in Wolfheze. 

Het middagprogramma startte met de 
ballonnenwedstrijd waarbij een deel tot groot 
verdriet van menig ballonvaardertie al snel in 
de nok van de tent belandde. Gelukkig konden 
zij een herstart krijgen. Op dit moment hebben 
we al een aantal kaarten ontvangen, zelfs uit 
Aken. De uitslag zal binnenkort bekend 
worden. 
De rest van het middagprogramma viel letterlijk 
in het water. Dit ondanks het feit dat menige 
vrijwilliger standvastig bleef uitlogen in de 
Gelderse neerslag (foto). Ook hiervoor wil ik 
zowel mijn excuses voor de chaos als mijn 
dank voor hun volhardendheid uitspreken. 
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Daarnaast wi l ik ook de 5 jeugdige 
spijkerbroekhangers een eervolle 
vermelding geven die soms met een 
volwaardig bommetje stijlvol kopje onder 
gingen in het zeer koude water. De 
middag eindigde met de schutters
kampioenschappen met als uiteindelijke 
winnaars Daan Moerman (foto) en 
Rieneke Schut. Ik wens ze veel succes 
met hun verdere sportieve carrière. 
De kinderdisco lijkt elk jaar drukker te 
worden. Het gespring van de clowns Billy 
en Bob en het enthousiasme van de 
jeugdige DJ's Tim en Hidde heeft duidelijk 
een aanzuigende werking op de jonge 
gemeenschap van Wolfheze. 
Over het Oranjebal kan heel veel worden 
gezegd. Het was gezellig, de sfeer was goed, de muziek was goed, de omzet was 
goed en het publiek was goed. Kortom, het was weer een succes. 

Tot slot wil ik nogmaals alle vrijwilligers in deze Wolfkreet hartelijk bedanken voor 
hun grote inzet en hun watervastheid. Elk hulp was welkom en wij waarderen dit in 
grote mate dus: HELPERS BEDANKT (en tot volgend jaar). 

Ju/es van Berlo 
(Voorzitter Oranjevereniging Wolfheze) Foto 's: Joop van Herpt en Kees Koek 

Lintje voor Arend van de weerd 
Arend van de Weerd: 17 jaar voorzitter van 
tennisvereniging de Slenk, oprichter van 
Rotary-Kabeljauw, selectieleider van 
voetbalvereniging Wodanseck en natuurlijk 
de activiteit waarmee hij onsterfelijk is in de 
Wolfhezense kinderziel: Sinterklaas. 
Reden voor een lintje op koninginnendag. 
Wat betekent dat voor Arend van de Weerd? 
'Ik vind het bijzonder om te krijgen. Ik heb 
het koninklijk huis hoog zitten, dat vind ik 
plezierige mensen en ik ben blij dat we in 
Nederland een monarchie hebben en geen 
republiek. Maar ik ga er echt niet aan zo'n 
lintje alles ophangen, het is maar door 
mensen uitgevonden. Nee hoor, ik hoef niet 
met dat lintje op de foto.' 
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Conflict( en) 
of relatieproblemen? 

Schei doloog biedt de totaa !oplossing bij gesch ill .:>n die kunnen optred en 
in ee11 privë- of zakelijke relatie. (E!:ht)s.:he iding of a rbeidS~:onflict , wij 
hebben de 'know-how: de specialisten en de ervaring voor u in hu is. 

Schei doloog l:ehartig t U\\' beid er 

belang, maar ook ieders belang 
apart! Op E>?n faire. oprechte 
wijze werken ·.ve samen naar een 
tevreden gevoel bijalle partijen. 

Schei dol oog: hoge deskundig he id .. 
een schP.rp vast tarief en e.=n 
persoonlijke L""Enade ring! 

schaldoloog 
Bentuhenleuwd of we u kunnen 
he I pen? Heeft u vragen 1 Of wilt u vr ijblijvend een g es.pJ'ekl 
Be l 026 4822 366 of surf naar 'II'Viw.sch~idoloog .nl 

E chtscheidi ngs- & Ontslagbemidde ling, Med iation & C o.,a ching 
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Het idyllische eiland Wolfheze 

Het knarst en kraakt in Nederland. Met enige 
regelmaat staat de wenselijkheid van 
hoofddoekjes ter discussie in de media. Er is een 
relletje als de dominee niet akkoord gaat met het 
feit dat kinderen hun schoenen uittrekken als ze 
een moskee bezoeken omdat ze zich dan 
zouden conformeren aan een ander geloof. Veel 
ernstiger zijn natuurlijk -dreiging van
terroristische aanslagen en de infantiele reactie om vervolgens moskeeën in brand 
te gaan steken. 
Máár .. . alles lijkt aan Wolfheze voorbij te gaan. Wolfheze als een idyllisch eiland 
waar alle problemen ver uit de kust voorbij dobberen. Wij kibbelen over het 
democratisch gehalte waarmee over het logo van de vereniging Dorpsbelang is 
gekozen of de verplichte migratie van de kerkuil op het terrein waar nieuwbouw 
moet komen. En ondertussen genieten we van het natuurschoon om ons heen en 
prijzen wij ons gelukkig met een Oranjevereniging die wéér in staat is geweest een 
volksfeest te organiseren dat zijn weerga niet kent. 
Herkent u dit Wolfheze? Mag ik u dan nu even vriendelijke wakker schudden? 
Weet u dat de familie Mohammed dit jaar tien jaar in Nederland is? Breng even de 
laatste tien jaar van uw leven in herinnering. Wat heeft u allemaal gedaan, wat 
waren uw doelen, wat heeft u allemaal bereikt en wat zijn uw plannen voor morgen, 
de komende vakantie of voor volgend jaar? Tien jaar leven zonder plannen te 
kunnen maken, te mógen maken, niet weten waar je straks zult leven of er een 
toekomst is voor jou en je kinderen. Het leven in Wolfheze is voor sommigen héél 
schrijnend. Staat u er wel eens bij stil wat voor leed er leeft tussen de muren van 
'het ziekenhuis'? De getraumatiseerde vluchtelingen die afhankelijk zijn van de hulp 
in een vreemd land, in een vreemde cultuur, in een onbegrijpelijke taal, om maar 
een groep te noemen. 
Mij zult u niet horen zeggen dat we geen plezier mogen maken, dat we niet mogen 
genieten. Maar laten we ons er wel bewust van zijn dat de pijn van Nederland óók 
in Wolfheze leeft. Met belangstelling en aandacht voor deze mensen kan wellicht 
iets van ons plezier ook wat van hûn plezier worden! 

S.Cribent 
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Gezocbt: vormqever voor de Wolfskreet, 
want na bijna vier jaar de lay-out van de Wolfskreet te hebben verzorgd is het voor 
mij tijd geworden om het stokje aan iemand door te geven. 

Wolfskreet verschijnt vier keer per jaar en per nummer hebben we twee à drie 
redactievergaderingen. We bieden een leuk team, een leuke bladformule en 
natuurlijk jaarlijks een etentje. 

Spreekt u dit aan en heeft u wellicht nieuwe ideeën voor de vormgeving van de 
Wolfskreet, aarzel dan niet en meld u aan. Wilt u eerst meer weten, neem dan 
gerust contact op met mij: Christianne Pielage, tel4821908 

Project verkeersveiliqlleid 
Op donderdag 11 mei vroegen leerlingen van de Prinses Beatrix-school aandacht 
voor hun veiligheid bij het oversteken van de Wolfhezerweg. Overleg tussen 
gebiedsagent Hans Berkenfeldt, schoolleiding en Dorpsbelang heeft geleid tot deze 
actie, die 's ochtends voor en 's middags na schooltijd plaatsvond op het kruispunt 
Wolfhezerweg-Balijeweg/ Wildforsterlaan. Passerende auto's werden door de politie 
gevraagd om te stoppen, waarna de schoolkinderen de bestuurders zullen wijzen 
op het principe van 'rechts-gaat-voor' en op de maximum snelheid van 30 km/uur. 
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Bijzonder 
Kunstkoepel en de Societeitsavonden 

De Kunstkoepel in de Gemeente Renkum is in 2004 opgericht en beoogt alle 
kunstzinnige initiatieven binnen de gemeente onder een dak te brengen en zo te 
versterken en tevens nieuwe initiatieven op kunstzinnig gebied te stimuleren. 

Een iedere maand terugkerend onderdeel van de Kunstkoepel zijn de 
sociëteitsavonden; iedere 2de donderdagavond van de maand in de bovenzaal van 
Restaurant Kleyn Hartensteyn. 
Enige maanden geleden heeft het bestuur van de Kunstkoepel mij gevraagd de 
inhoud van deze avonden te verzorgen. 
Dat doe ik sindsdien met enthousiasme. 
Het verbaast mij hoe bereidwillig alle sprekers hier tot nu toe aan hebben 
meegewerkt en hoe interessant het ook was. 
Soms was het heel indrukwekkend zoals de laatste keer met Lisa Soli, bekend van 
de cultuurwerkplaats in Oosterbeek, die vertelde over kunst en spiritualiteit, hetgeen 
veellosmaakte bij de bezoekers. 
Soms ontstaan er heftige discussies, anders is het gewoon geanimeerd onder het 
genot van een drankje ideeën uitwisselen en ook veel informatie opdoen. 
De avonden beginnen om 20:00 uur en zijn gratis toegankelijk. 
Eerst even koffie, dan een presentatie of een spreker, soms meerdere sprekers en 
daarna informee.l verder kletsen. 
Het blijkt een goede formule gezien de flinke opkomst. 
Er zijn ook al enige Wolfhazenaren gesignaleerd, dus mocht u interesse hebben; 
iedereen is van harte welkom. 
Voor het programma kunt u kijken op de website: www.kunstkoepel.nl 
Toevallig is binnenkort op 8 juni een Wolfhezens kunstduo te gast. 
Dit duo ken ik heel goed omdat ik met een van de twee getrouwd ben, nl. Brieke 
Drost. Samen met Marry Overtoom vormt zij Stichting Wolf-heze. In opdracht van 
de gemeente Renkum en de Provincie Gelderland hebben zij een plan ontwikkeld 
om kunst en toerisme op een nieuwe manier te combineren. Het Elfbergenpad, een 
wandelpad dat van Wageningen via Lunteren, Otterlo, Wolfheze, Oosterbeek, 
Doorwarthen via Renkum weer terug gaat naar Wageningen, zal van kunst worden 
voorzien. 
Niet op een traditionele manier door beelden langs de route te zetten maar op een 
heel eigen wijze zullen 10 kunstenaars de route met een bijzondere ervaring 
verrijken. Als u al wat meer wilt weten kunt u de website bekijken; 
www.dekunstvanhetwandelen.info 
Op 8 juni zullen zij over dit bijzondere project vertellen, bij deze wil ik u uitnodigen 
voor deze avond in Kleyn Hartesteyn. 
Ook bent u natuurlijk voor alle volgende tweede donderdagavonden van de maand 
van harte welkom, wellicht tot ziens in Kleyn Hartestyn 

Jacques Blommesfijn 
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Natuurkreten 

Reptielen rond Wolfheze 

/lf.jl ~-V_crc_ni-"--gi --"-n g ___ _ 

\.\J ~ Natuurmonumenten 
---..s' 

Wie vanaf de parkeerplaats aan de Wolfhezerweg het natuurterrein Wolfheze van 
de Vereniging Natuurmonumenten in komt kan via het informatiebord veel te weten 
komen over het natuurgebied Wolfheze. Er wordt veel informatie gegeven over de 
geschiedenis van Wolfheze maar ook over de aanwezige natuurkwaliteiten. 

In het terrein komen maar liefst zes van de zeven reptielensoorten voor die wij in 
Nederland nog kunnen aantreffen. Het betreft de Adder, Gladde slang, Hazelworm, 
Levendbarende hagedis, Ringslang en Zandhagedis. Alleen de Muurhagedis 
ontbreekt. Deze soort komt in Nederland alleen nog voor op de stadsmuren van 
Maastricht. 

Zandhagedis Hazelworm 

Van de aanwezige soorten komen er zelfs vijf op de zogenaamde Rode lijst van 
bedreigde reptielen in Nederland voor. Zij hebben dus extra bescherming nodig. 
Reptielen zijn koudbloedige dieren en kritisch ten opzichte van hun leefomgeving. 
Ze hechten veel waarde aan overgangsituaties in het landschap met zon en 
schaduwplekken. De hoogteverschillen in het terrein, de structuurrijke heide, de 
gevarieerde bosranden en de aanwezigheid van water zorgen voor een prima 
biotoop. 

De leefomgeving rond Wolfheze is gunstig voor reptielen maar de aanleg van 
wegen en afname van heideterreinen hebben veel negatieve invloed gehad voor 
een duurzaam voortbestaan. Natuurmonumenten zet zich in om de 
leefomstandigheden voor de reptielen te verbeteren. 

Zo heeft Natuurmonumenten de heideterreinen aan de Balijeweg onlangs voor een 
gedeelte laten afplaggen en hebben schoolkinderen uit Wolfheze in de omgeving 
veel opslag van de heide verwijderd. Deelnemers van de dorpsboerderij helpen 
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mee met het beheer van de Doorwerthse heide. Bosvorming is daardoor 
tegengegaan en zijn er meer zonnige plekjes voor de reptielen ontstaan om zich op 
te warmen en voort te planten. 

Ook heeft Natuurmonumenten langs de Heelsumse beek op verschillende plaatsen 
opslag verwijderd om de zon meer ruimte te geven in de nabijheid van geschikte 
luwteplekken. 

Natuurmonumenten maakt zich sterk voor het vergroten van het leefgebied van de 
reptielen. Met een ecoduct over de A50 kunnen reptielen ook weer uitwisselen met 
soortgenoten aan de overzijde van de A50. Sommige soorten zouden zich zelfs 
kunnen vestigen op de Doorwerthse heide, waar nu minder soorten reptielen leven. 

Heeft u wel eens reptielen gezien of wilt u er meer over weten dan staan 
medewerkers van Natuurmonumenten altijd open voor uw vragen. 

Groeten, 

Roe/ van Ekeris 
Boswachter Vereniging Natuurmonumenten 
Beheereenheid Zuidwest Veluwe 
Tel. 026-4822219 

Kapsalon Jeanette 
Dames in Doorwerth Heren 

Winkelcentrum de Wecrd 
tel. 026-3341856 

OpcningSiijdcn: 
maandag 10:0(}.17:JO 

dinsdng t/m vrijdag 8:J(}.17:JO 
zaterdag 8:J(}.t5:JO 

• met en zonder afspmak 
• i\lnandng 65+ korting 

• hairextensions en drcads 
• zonnestud io • nagelstylist 

U kunt bij ons gratis pnrkcrtn 

Assurantl i!n 
Flnancli!n 

Van Ede 

Onafhankelijk bemiddelaar voor vele 
verzekeringsmaatschappijen en 

hypotheekverstrekkers 

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

Loop even binnen, bel of mail o ns llll 

Financieel adviseurs: 
Dirk Krultbosch I Harry Waaljenberg 

Wolfhezerweg 94a 
6874 AH WOLFHEZE 

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

www. vanedeass.ni 



Wijnkoperij Henri Bloem 
VOOR AL UW KWALITEITSWIJNEN 

vanaf€ 3,50 

Flos Vini Flos 

Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem 

Tel. : 026- 4455220 

Fa x: 026 - 4455085 

E-mail: arnhem@henribloem.nl 

Zie voor aanbiedingen: 

www.henribloem.nl 

In Wolfheze bezorgen wij GRATIS thuis. 
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Bericl1ten van liet Scbild 

De nieuwe vleugel 

Het Schild breidt, zoals bekend, uit met een nieuwe vleugel met 30 woningen. Alle 
vergunningen zijn binnen en de nieuwbouw is inmiddels gestart: de oude 
personeelswoningen die plaats moesten maken zijn gesloopt en de bouwput is 
uitgegraven. Volgens de planning van de aannemer is de oplevering in mei 2007. 

Tot die tijd moeten vooral de bewoners van de Sara Mansveltweg 
rekenen op enige overlast van bouwverkeer. Met de aannemer is 
afgesproken dat er aan het begin van de Sara Mansveltweg een '30 
kilometer bord' wordt geplaatst en dat alle leveranciers gevraagd 
wordt rustig te rijden. Als u op welke wijze dan ook problemen 
ondervindt als gevolg van de bouw, laat het ons (Piet Davidse of 
Edwin Frei, tel 482 11 77) dan weten, dan kunnen we k~ken of we 
er iets aan kunnen doen. 

Dagverzorging 

Vele blinde en slechtziende ouderen uit de regio komen een tot vier dagen per 
week naar Het Schild om hier de dag door te brengen. Als gevolg van de visuele 
handicap heeft men soms moeite om hobby's te onderhouden, zich zelf te redden 
en/of sociale contacten te onderhouden. Soms is het voor een partner, familie of 
buren zwaar om elke dag voor de visueel gehandicapte naaste te zorgen. Dan kan 
het een uitkomst zijn om in Het Schild de dagverzorging te bezoeken. Samen met 
anderen, die begrijpen wat het is om een visuele beperking te hebben, beleeft men 
een plezierige en ontspannen dag. Natuurlijk drinken de deelnemers na aankomst 
eerst op het gemak een kop koffie, de krant wordt voorgelezen, er worden allerlei 
activiteiten en spelletjes gedaan, er wordt samen een warme maaltijd gegeten, 
gewandeld, gepuzzeld, etc. Vanzelfsprekend, zoals alles in Het Schild, afgestemd 
op het feit dat de deelnemers niet goed kunnen zien. Maar bovenaan staat de 
gezelligheid! 
De dagverzorging is open van ongeveer 10:00 tot 16:00 uur en is alleen op zondag 
gesloten. Misschien een tip voor een oudere met een visuele handicap in uw 
omgeving? 
De dagverzorging kan overigens ook vrijwilligers gebruiken. Informeer eens bij 
Caroline Mintjes, coördinator dagverzorging, tel 482 11 77. 
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Wolfbeze Nigbt Fever wint Publieksprijs bij de 
uitreiking van de Stimuleringsprijs 2005 

Maandagavond 15 mei was het dan zover. Vol enthousiasme vertrokken Sophie, 
Tom, Lieke en Nicole (als afvaardiging van de Wolfheze Night Fever) naar de Poort 
van Doorwerth, waar de Stimuleringsprijs 2005 uitgereikt zou worden. In de zaal 
was wat ruimte gemaakt om iets op te hangen en er was een zeepkist, waarop je in 
vijf minuten je verhaal kon vertellen. 
De zaal stroomde vol met volwassenen. 
Naast Wolfheze Night Fever (kortweg WNF) 
waren er nog 5 andere projecten 
genomineerd, o.a. ook de gymnastiek
vereniging Wolfheze (dank voor de steun). 
Als derde mochten ze de zeepkist beklimmen. 
Sophie en Lieke deden een vraag en 
antwoord-voordracht, waarin ze duidelijk 
maakten wat WNF nu eigenlijk voorstelt. 
Daarna liet Tom op een laptop een kort 
zelfopgenomen filmpje zien en tot slot maakte 
Nicole duidelijk te maken wat ze met de te 
winnen € 450 zouden willen doen. 
De aanwezigen in de zaal waren helemaal enthousiast, ze gaven een daverend 
applaus en er werden nog verschillende vragen gesteld. Zo, dat zat er op, nu maar 
afwachten. Na een korte pauze mochten de aanwezigen d.m.v. een blauw stickertje 
stemmen. De drie nominaties met de meeste stemmen zouden worden voorgelegd 
aan een officiêle jury. Al snel bleek dat WNF de overweldigende winnaar van het 
publiek was, want op het bord zaten verreweg de meeste stickertjes. 
De burgemeester arriveerde en in een aparte ruimte vond het overleg van de jury 
plaats. Het duurde voor het gevoel van de WNF-vertegenwoordigers wel lang, maar 
eindelijk kwam de jury naar buiten. 
De jury had het erg moeilijk gehad en hoewel ze zich realiseerden dat onze 
Wolfheze Night Fever verreweg de lieveling van het publiek was, met zeker de 
leukste presentatie, hadden ze toch besloten de keuze op een project in 
Oesterbeek te laten vallen. Omdat ze ons niet met lege handen naar Wolfheze 
wilden laten gaan, was er een publieksprijs van € 100 spontaan uit de lucht komen 
vallen. De teleurstelling bij Tom, Sophie, Nicole en Lieke was groot. 

Jammer, zeker als je bedenkt dat het project Nieuwland dat uiteindelijk won bestaat 
uit volwassenen die allemaal een kleine financiêle bijdrage kunnen leveren aan de 
leefbaarheid in hun buurt. De Wolfheze Night Fever zijn enthousiaste jongeren 
zonder financiên die voor € 1,50 per keer iets leuks tot stand proberen te brengen. 
Graag willen we nog een kritische noot kraken: je moest aangeven wat je met de € 
450 ging doen. De nummer 1 en 3 kwamen niet verder dan een gezellig middag 
organiseren. Onze WNF-ers wilden een eigen toilet, een nieuwe TV, een DVD-
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speler, een leuke bar of een frituurpan, allemaal nuttige dingen die lang meegaan. 
Je vraagt je dan wel af, bij wie de prijs het best op zijn plaats was geweest. 

Jammer, maar het was zeker geen verloren avond. ledereen weet nu wat Wolfheze 
Night Fever is en naast de € 100, mogen we bij de Vereniging Dorpsbelang een 
verlanglijstje indienen, krijgen we de steun van de Bries bij het eventueel realiseren 
van een eigen toilet en hebben we leuke plannen gemaakt voor ons afsluitende 
evenement, voordat we allemaal met vakantie gaan. Dit is nog even geheim, maar 
daar horen alle WNF-ers binnenkort wel over. 

Marja van Tooren 

v.l.n.r. Lieke, Sophie, 
Nicole en Tom in 
afwachting van de 
uitslag 

SPORT STUDIO p ~LOCOMOTION1> ~ 
DOSTERBEEK 

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 
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Lawijckerhof 30 
6874 AT Wolfueze 
026 - 482 12 29 

IMAGO 

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

behandeling volgens afspraak Zonnebank met bodycooler 

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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Dorpsbelanq Wolfbeze 

Beste dorpsgenoten, 
Met het meinummer komen we weer een stap verder in het jaar. Ook bij 
Dorpsbelang is het voorjaar. Er zijn veel activiteiten geweest en in de komende tijd 
komen er nog meer. 
Op 29 maart was de jaarvergadering van Dorpsbelang. Deze keer hebben we een 
vergadering belegd met een kort formeel deel en daarna een informeel deel. Dit 
tweede, informatieve maar ook interactieve deel, was voor sommige dorpelingen 
even wennen. Uit de mini-enquête die wij hebben gehouden blijkt o.a. dat 89% vindt 
dat de opzet van de jaarvergadering voldeed aan de verwachting en dat is een 
hoge score. Over de mini-enquête gesproken; bijgaand nog een paar uitkomsten: 
De voor Wolfheze belangrijkste aandachtspunten zijn: 
Met stip op de eerste plaats: onze treinverbinding(1 ), daarna komt op een gedeelte 
tweede plaats de spoorwegovergang(2) en de Burcht(2) en op de derde plaats staat 
de verkeersveiligheid in ons dorp(3). Dan op korte afstand het station en ons 
dorpsplein(4). Met dank aan de invullers van deze mini-enquête. 
Ook hebben zich spontaan een aantal mensen gemeld als bestuurslid van onze 
vereniging, we zijn daar heel gelukkig mee. Inmiddels hebben wij met al deze 
personen contact op genomen. 
Heeft u belangstelling voor een bestuursfunctie? Meldt het ons, Wolfheze is het 
waard! 

Taart van Dorpsbelang 

De "Taart van Dorpsbelang" gaat deze keer naar 
meer dan één persoon. Voor het vierde jaar 
alweer, geeft een actieve, gedreven, creatieve en 
inventieve groep enthousiastelingen vorm aan de 
Wolfskreet, het meest gelezen kwartaalblad van 
ons dorp. 
Het is hun creatie waar wij als Wolfhazenaren 
(m/v) elke keer weer van genieten. 
De redactie, die bestaat uit Kees Koek, Marc 
Leeflang, Christianne Pielage, Anten Sanderman, 
Karin Sutherland, Marja van Toeren en Anne 
Veenstra, zetten we bij deze graag in het 
zonnetje. 
We hopen van dit echte Wolfhezer kwaliteitsproduct nog veel jaargangen te mogen 
lezen. 
Om alles in Wolfheze te houden: de "Taart" wordt deze keer aangeboden door 
Hans Bennink onze Stationswinkelier. 
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Stimuleringsprijs 2005 

Het bestuur van Dorpsbelang heeft twee kandidaten genomineerd voor de 
Stimuleringsprijs 2005. De genomineerden zijn: onze gymnastiekvereniging en 
Night Fever. De prijs wordt uitgereikt op 15 mei 2006, van 19.30-22.00 uur in Poort 
van Doorwerth, Mozartlaan 2 in Doorwerth. 
We wensen de genomineerden veel succes bij de voorbereidingen en de 
presentatie. 

ASO 

Sinds een aantal weken is er een stichting in oprichting, die zich actief inzet en 
zorgen maakt over de herrie en de milieu-effecten, die het gevolg zullen zijn van de 
voorgenomen verbreding van de A50. Dorpsbelang ondersteunt deze activiteit van 
harte. In de stichting is nog plaats voor actieve leden. Met name mensen met 
juridische kennis, maar ook andere disciplines zijn van harte welkom. Wilt u er meer 
over weten; vraag het uw voorzitter of secretaris. 

Logo van Dorpsbelang 

Meer dan een jaar geleden heeft er in ditzelfde blad een oproep gestaan voor een 
ontwerp van een logo voor de vereniging. Twee inwoners van Wolfheze hebben 
een ontwerp ingezonden. We zijn ze daar zeer erkentelijk voor en inmiddels hebben 
beide inzenders een bedankje ontvangen. Hun beider ontwerp heeft het echter niet 
gehaald. 
Het logo van Dorpsbelang moet namelijk aan een aantal eisen voldoen. Ons logo 
moet simpel zijn, herkenbaar, tijdloos, in één kleur en met een verbinding naar het 
verleden. 

Voor dat laatste hebben we informatie ingewonnen bij een Wolfhezenaar met veel 
historische kennis: Ulbe Anema. Letterlijk de hoofdlijnen van het logo zijn ontleend 
aan de hoofdwegen welke aanwezig waren, toen het huidige Wolfheze ruim 
honderd jaar geleden gesticht is. 
De kleur van het logo is ontleend aan de kleur van het bos waarin Wolfheze ligt. 
De schetsmatigheid waarin het logo is vormgegeven geeft de geest weer die 
Wolfheze uitstraalt; geen grootste allures of pretenties, maar het staat wel op de 
kaart. 
In de simpele schetsmatigheid van dit ontwerp komt naar ons idee de eenvoud van 
Wolfheze het best tot zijn recht. 
Ook is er een bijbehorend lettertype bij gekozen. Er is daarmee ook een aanzet tot 
een huisstijl beschikbaar. 

Ter ondersteuning laten we u een recente luchtfoto zien, samen met het logo. 
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DORPSBELANG 

WOLFHEZE 
We hopen dat u net zo gecharmeerd bent van het logo als wij dat zijn. 
Het zal in de toekomst zorgen voor een betere herkenbaarheid van Dorpsbelang. 

De Burcht en een kulturhus 

In de afgelopen maanden is er door een aantal partijen gesproken over de 
voorzieningen in Wolfheze. 
Die participanten zijn: het bestuur van de Beatrixschool, de gemeente, de Bries, de 
beheerraad van de Burcht (en daarmee ook het kerkbestuur) en Dorpsbelang 
Er is gewerkt aan een intentieverklaring, welke de samenwerking borgt tussen de 
participanten, om te komen tot een Kulturhus. De Burcht zal gewoon blijven 
bestaan en de huidige functies blijven veNullen. Bij een kulturhus moet men 
denken aan een samenwerkingverband waarin naast de bovenstaande 
participanten ook de bibliotheek, de peuterspeelzaal en de dokterspost meewerken. 
Op 19 mei is er een bijeenkomst waarbij alle participanten vertegenwoordigd zijn. 
Mogelijk kan dan meer helderheid komen in de verder te volgens stappen. Op 1 juni 
vindt er een veNolgbijeenkomst plaats, waarbij mogelijk de eerste voorzichtige 
stappen van een intentieverklaring zichtbaar worden. Wij houden u op de hoogte. 

Bezoek Mevr. Van Haaren 

Op woensdag 15 maart bracht Mevr. M.H.H. van Haaren, gedeputeerde van de 
Provincie Gelderland met o.a. Verkeer en VeNoer in haar portefeuille, een 
werkbezoek aan de gemeente Renkum. Vergezeld door burgemeester Bruinooge, 
wethouder Van Uitert en een aantal ambtenaren bezocht zij een aantal locaties in 
de gemeente. Eén van die locaties was Wolfheze, waar zij in gezelschap van een 
aantal bestuursleden van Dorpsbelang, de situatie rond het spoor heeft bekeken. 
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Allereerst vertelde Taro Eekhoutte haar over de plannen voor het nieuwe 
Dorpsplein. De ambtenaren hadden een mooie schets meegebracht hoe dat plein 
eruit zou kunnen zien: een fraai ietwat langwerpig plein dat zo geconstrueerd is dat 
het automobilisten ontmoedigt vanaf het spoor de Wolfhezerweg op te rijden. Mevr. 

Van Haaren toonde zich erg enthousiast, vooral ook omdat het plan stoelt op een 
burgerinitiatief. 

Een plan om de spooroversteek te verkorten en het middenperron vervolgens vanaf 
de Johannahoeveweg toegankelijk te maken, vond in de ogen van gedeputeerde 
geen genade. Het plan behelsde nl. ook een spoorverlegging, en, volgens de 
gedeputeerde, 'de minister houdt niet van spoorverleggingen'. Haar eigen idee om 
het middenperron vanaf de spoorwegovergang via een slagboom toegankelijk te 
maken was echter eind vorige eeuw al eens door Dorpsbelang aan ProRail 
voorgesteld; waar het werd afgeschoten. 

Concluderend mogen we toch stellen dat het bezoek van Mevr. Van Haaren een 
succes was: zij toonde grote belangstelling voor het Dorpsplein-project en was het 
met ons eens dat ook mensen die slecht ter been zijn, met het spoor moeten 
kunnen reizen. Ze heeft toegezegd beide projecten zorgvuldig verder te 
bestuderen. 

Namens het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze, 
Ted Stevens (vz) 

SCHILDERSBEDRIJF 
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Uitbreiding- Lindenbof feestelijk qeopend 

De aankomst van de familie Aalderink, gezeten op een sofa achterop de tractor was 
het startsein van de feestelijke opening van de uitbreiding van camping Lindenhof 
op 6 mei j. l. Met behulp van waarnemend burgemeester en het voltallige personeel 
van de Lindenhof (van Ali de Balie tot juffrouw Jansen van het sanitair) kregen de 
genodigden een uitgebreide rondleiding over het terrein. De middag werd 
afgesloten met een gezellige receptie in de tent aan de Van Mesdagweg. 
We wensen Jan, Hildegunn, Emil en Johanna veel succes voor de toekomst! 

Eetcafé "De Balije " Wolfheze 
W olfhezerw eg 7 0 / 7 2 

6 8 74 AG Wolfheze 
0 2 6- 4 8 21 987 

U kunt bij on s terecht voorprima maaltijden en diverse 
soorten bier van de ta p ! 

Dagelijks geopend van vanaf 16 .00 uur, 
(keu ken g eop en d to t 21 .00 u ur) 

maandag en dinsdag ges loten 

Ook voor feesten en partijen in een gezellige sfeer 
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de Gelderse Roos 

Herstellingsoord 
Op dinsdag 25 april jongstleden vond in gebouw Sonneheerdt een algemene 
informatiebijeenkomst plaats over het Herstellingsoord dat op het terrein in 
Wolfheze gebouwd zal worden. Architect Lengkeek gaf een presentatie van de 
huidige plannen waarop de bezoekers van deze avond konden reageren. Uit de 
reacties bleek opnieuw dat niet alle aanwezigen gelukkig zijn met de beoogde plek 
voor het Herstellingsoord. De gedachtewisseling concentreerde zich ook op de 
gevreesde verkeersdrukte die de nieuw te ontwerpen ingang, vanaf de 
Heelsumseweg, met zich mee zou brengen, de veranderde plek van de speeltuin 
waardoor toezicht minder mogelijk is en het verdwijnen van het jeux de boule
veldje. 
Na de pauze deed Edo de Vries, directeur bedrijfsvoering van de locatie Veluwe 
Vallei en verantwoordelijk voor het Herstellingsoord, namens de Gelderse Roos 
een aantal toezeggingen. 

• De nieuw aan te leggen ingang vanaf de Heelsumseweg zal slechts 
toegankelijk worden voor fietsers en wandelaars. 

• In overleg met de gemeente zal worden gezocht naar een nieuwe plek 
voor het speeltuintje, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen 
van de omwonenden (de toezicht-mogelijkheid met name). 

• Ook voor het jeux de boule-veldje wordt een nieuwe bestemming gezocht. 
Gepland is om in 2007 te starten met de bouw, waarna de oplevering plaats moet 
vinden in 2008. 

De Keerkring 

Op dit moment verrijst op de plaats van het gesloopte mortuarium, nabij het 
kerkhof, De Keerkring. Over het hoe en waarom van De Keerkring schreef Lisa Böll, 
geestelijk verzorger, een 'poêtische' notitie. Wij citeren: 

Wat is De Keerkring? 

'Een muur om te mompelen, te bidden, te klagen zonder dat zich tussen jou en de 
muur een maatschappelijk werkster, een geneesheer, een therapeut, een 
verpleegster worstelde. Een muur om je lot te bezingen, zonder dat er een spuit, 
een training, een advies aan te pas kwam. Al kon het gezang alle toonaarden van 
verdriet of woede, van wanhoop en verzet omvatten.' 

Waarom een Keerkring? 

'Wat in de wereld gebeurt aan terreur en verschrikking, het vindt via de stroom van 
vluchtelingen zijn weg ook in de psychiatrie. Zo raakt de zoom van mondiale 
schaduwen de psychiatrie en maakt speciale afdelingen noodzakelijk om mensen 
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De Keerkring in 
aanbouw 

uit alle streken en culturen een onderkomen te bieden, in wiens geesten de 
herinneringen van wat hen is aangedaan blijven spoken. Hen en hun families, 
waarvan hun ziel vaak de enige begraafplaats is, waar dierbaren een laatste rust 
kunnen vinden. Te zwaar vaak om door diegene, die overleefde gedragen te 
kunnen worden. 
Frits van Hest, psycholoog op Phoenix, had al eens bij de afdeling geestelijke 
verzorging aangeklopt met deze gedachten.' 

Hoe ziet De Keerkring er straks uit? 

'Dat liet de maquette zien: een aflopende muur van baksteen en brokstukken in de 
vorm van een spiraal, overgaand in een zacht kolkende beweging, waarin het water 
dat uit het puin zou komen geleidelijk aan naar een midden stroomt om hier 
voorgoed in de aarde te verdwijnen. Terwijl in tegenovergestelde beweging een 
weg naar buiten leidt, overgaand in een pad, waarin enkele tegels tevens deksel 
zijn voor wat eronder verborgen, begraven, weggestopt kan worden, voor wie wil 
van een naam, een woord, een teken voorzien. Deze tegels van het zelfde roestige 
ijzer als de grote platen die aan de muur komen te hangen, waarop gekrast, 
geschreven, waar tegenaan geslagen en geschopt kan worden. Enkele 
zitmogelijkheden van hetzelfde materiaal - hout, ijzer - om het mogelijk te maken 
er alleen of met meerderen te verblijven. Aan de achterkant van de muur een 
mogelijkheid om schoon water te tappen, om zichzelf te reinigen of bloemen van 
water te voorzien, die net als lichtjes (kaarsen) in nissen een plek vinden, waar 
brieven verbrand kunnen worden, die ook verstopt kunnen worden in en tussen de 
spleten van het metselwerk. Een plek die uitnodigt tot ritueel, tot verstilling, tot 
regeneratie, recreatie, herschepping, wederkeer. Als vanzelf bood een naam zich 
aan: De Keerkring.' 
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Het Zomerfeest 

Het is weer zo ver, op 21 juni vindt het jaarlijkse Zomerfeest plaats, van 11.00 uur 
tot 17.00 uur in Wolfheze, rond de kerk. Het thema is dit jaar ~ 
'Grenzeloos Spelen' waarmee we inspelen op de WK-gekte die dan 
losgebarsten zal zijn. Er wordt tijdens het zomerfeest daadwerkelijk • 
gevoetbald (Wodanseck), er zijn voetballiederen te horen (Dinges & 
Co) en de landen die meedoen aan het WK zijn herkenbaar --
aanwezig (Argentijnse tango en Australische Didgeridoo). Dit alles -~ 
natuurlijk naast het lint van kramen en de verschillende snack- en 
smulmogelijkheden. 

De Klaproos 

Op het moment dat de Wolfskreet kopij ingeleverd moet zijn is het hele 
Klaproosprogramma voor dit jaar reeds duidelijk m.u.v. het vermaak op 30 juli. 
Voor een "wereldact" op die dag worden op dit moment nog zware 
onderhandelingen gevoerd. 

25 juni : Spetterende opening: Lucas van Merwijk en Ali N'Diaye Rose met de act 
Drumix, een uitbundige slagwerkgroep, een voorstelling waarbij met o.a. grote 
ballonnen het geluid voelbaar gemaakt zal worden voor doven en slechthorenden. 
Na afloop van de voorstelling dovencafé. 

2 juli: Knijn, Iers, Schots en Scheef. folkband van 6 personen. Bruisend en 
interactief! 

9 juli : Enge Buren: drie buitengewone muzikanten. Muziektheater en cabaret van 
de bovenste plank. 

16 juli: Op veler verzoek: Hakim, een artiest die geen nadere introductie behoeft. 

23 juli: Bunga Rosi, een molukse Tempodoelee groep van 20 pers. met 
muziek,dans en zang. En de zanggroep Harmendia met krontjongmuziek. Zij 
komen met 13 pers. (zang+muzikanten) in vol indotenue. 

30 juli: Zingen en zelf zingen, shanties en smartlappen voor het hele gezin met 
ondersteunende band en verassings-acts. ( In onderhandeling) 

6 augustus: Spaansevlieg, een swingende Nederlandstalige band met invloeden 
van Rock, Flamenco, Funk en Gipsy 

13 augustus: Swingende afsluiting met Grupo Azul , salsaband van 11 personen en 
dansschool Salsa Contigo, workshop en demonstraties. 

30 



TE KOOP AANGEBODEN 

HOUTEN TUIN-EETSETS 
bestaande uit een tafel met 

aangebouwde banken, (afmetingen 

tafelblad circa 83 x 215 cm) die 

ruimte biedt aan zes tot acht eters. 

Prijs: € 180,--. 

Meer !.11\,forw..ctHe bU c(e wer~pLctctts 

V ctli\, Vlet wor~VIoVI-1..e, teL. -'/-f?21.f?1.f? 

Hubo Willemsen 

Cardanuslaan 28 
Tel. 026-3336571 

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 Wo/fheze bezorgen wij gratis aan huis 
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Geheel onverwacht is, in de nacht van 
zaterdag 27 op zondag 28 mei, 

van ons heengegaan 
onze goede oude vriend en verteller 

De Duizendjarige Den 

op de gezegende leeftijd van 381 jaar 

Hij werd geboren tussen 1600 en 1650 (laten we dus 
zeggen in 1625) en hij heeft letterlijk en figuurlijk 

heel wat stormen over zich heen voelen gaan. 

Ook maakte hij gelukkig vele leuke en bijzondere 
dingen mee, waarvn het verhaal in de Wolfskreet 

van deze maand (blz. 32 tlm 37) een mooi voorbeeld is. 

Samen met de ongeveer even oude Wodanseiken gaf hij 
landelijke bekendheid aan Wolfheze en hij maakte 

onderdeel uit van vele wandelingen. 

Wij danken hem voor alles wat hij voor ons heeft 
betekend en met name voor de vele mooie 
momenten dat wij aan zijn voet mochten 

wegdromen over vroegere tijden 

Hij blijft liggen zoals hij is gevallen en we kunnen 
daardoor nog lang afscheid van hem nemen. 

28 mei 2006, Wolfhezer Bossen 



De Duizendjariqe Den vertelt verder 
Vorige keer vertelde ik de eerste keer vérder en ik deed 
dat over dat merkwaardige spoorlijntje dat in het begin 
van de jaren twintig van de vorige eeuw van Wolfheze 
naar de Franse Berg op de Hoge Veluwe liep. Zoals 
beloofd ook nu weer een bijzonder historisch verhaal 
over het dorp Wolfheze en haar omgeving. Dit verhaal 
heeft zich twee keer precies aan mijn voet afgespeeld 
en het heeft een geweldige indruk op mij gemaakt. Niet 
alleen op mij want er is in die tijd (tweede helft 19e 
eeuw) veel over geschreven, zowel positief als in zeer 
kritische zin. Schrijvers als E.J. Potgieter, J.J. Cremer, 
Gerard Keiler en Elise van Calcar hebben er royale 
pennevruchten aan gewijd. Deze twee grote 
gebeurtenissen in mijn bos ga ik nu weer aan Ulbe 
Anema vertellen, die weer aan mijn voet zit om dit alles 
voor de Wolfskreet op te schrijven. 

Aflevering 13: Bestudeerde toespraken en psalmen aan de Wolfhezer Beek. 

De zendingsdagen van het Hulpgenootschap voor de Zending der 
Broedergemeente te Zeist waren klein begonnen in 1793. Deze jaarvergaderingen 
met feestelijk karakter waren gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw 
hét blijde trefpunt van alle zendingsvrienden in het vaderland. Na het 
beginprogramma: opening, jaarverslag, liefdemaal, alles in het Hoogduits, volgde 
de rede van de feestredenaar, die in het Nederlands sprak en vooral dáárop kwam 
men af. 
Maar rond 1860 was de toestand te Zeist eigenlijk onhoudbaar geworden. Een 
alternatief zendingsfeest bestond niet; alles stroomde nog alleen naar Zeist. Aan 
het eind van de jaren vijftig van de 19e eeuw had het aantal zendingsverenigingen 
zich sterk vermeerderd. Duizenden verlangden er naar om er één dag per jaar eens 
op uit te trekken om zich samen verbonden te voelen in liefde voor de zending, 
daarover te horen spreken, daarvan te zingen, door kopermuziek begeleid, in een 
sfeer van blijdschap en geestdrift en tussendoor te genieten van de mooie natuur. 
In 1861 en 1862 werden uit Amsterdam en Rotterdam zelfs extra-treinen ingezet 
om de feestgangers naar Zeist te vervoeren. Deze situatie was aan één kant 
verheugend, maar kon eenvoudig niet zo voortduren. Men verdrong zich in de 
kerkzaal en daar buiten; de sfeer werd rumoerig en onstichtelijk en het liefdemaal 
kon niet meer worden gehouden. 
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Het was ds. S.H. Buytendijk, toen predikant te Harderwijk, die in 1862 het initiatief 
nam tot een nieuwe opzet. Na afloop van de zendingsdag opperde Buytendijk in 
'Het Jagertje' in het Zeisterbos, toen hij daar met enige vrienden van de overgrote 
drukte zat bij te komen, een plan. Dit plan was om, los van de Broedergemeente, 
elders in de vrije natuur een jaarlijks zendingsfeest te organiseren, op een makkelijk 
met de (Rhijn)spoorweg te bereiken plaats, waar men alle ruimte had en niemand 
overlast zou hoeven aan te doen. 
Met gejuich werd dit plan begroet en ds. Buytendijk ging aan het werk en hij 
benaderde de verschillende zendingsverenigingen. 
De eerstvolgende belangrijke zaak was uiteraard een geschikt terrein te vinden. 
Daarmee had men echter geen moeite. Os. Heldring wees hem op het mooie 
landgoed van mevrouw de douairière Baronesse J.H.G. van Brakeli Ooorwerth, 
geb. van Schuylenburch te Wolfhezen, gelegen aan de Rhijnspoorweg. Deze 
waardige, vrome dame gaf terstond haar toestemming en medewerking. 
Maar moeilijker bleek het ook van de autoriteiten vergunning te verkrijgen voor een 
zo massale bijeenkomst. Inderdaad bleek de officier van justitie in Arnhem vanwege 
allerlei wetsbepalingen het zendingsfeest een ongeoorloofde zaak te achten en 
weigerde toestemming te verlenen. Als het toch zou doorgaan, zou hij voor politie 
zorgen. Betekende dit, dat de feestvierders straks met de sterke arm 
uiteengedreven zouden worden? Enige sprekers en een lid van de 
hoofdcommissie trokken zich terug. Flinker was de houding van de eigenares van 
het terrein, die haar gegeven woord gestand wenste te doen, wat er ook van komen 
mocht. Inmiddels schreef Buytendijk naar de Minister van Justitie. Dat hielp. Binnen 
twee dagen was er antwoord zowel van de Minister als van het parket, dat er van 
Regeringswege geen enkel bezwaar bestond. Oe dwarsliggende officier liep van 
hogerhand een reprimande op. 

Het feest kon dus doorgaan, maar toch zag men enigszins benauwd de zesde 
augustus 1863 tegemoet, want het gerucht deed de ronde dat 'kwaadwilligen' het 
feest zouden komen verstoren; dit zouden nota bene 'de Roomschen' zijn geweest. 
Deze mogelijkheid werd zelfs zo ernstig opgevat door de officier van justitie, dat 
zorgvuldige voorzorgsmaatregelen werden getroffen: de militairen bleven in hun 
kazerne geconsigneerd, en langs de hele weg van Arnhem naar Wolfheze werden 
posten met seinvlaggetjes uitgezet, die bij dreigend gevaar daarvan het sein 
moesten geven naar een wachtpost, opgesteld op de toren van de Eusebiuskerk; 
deze kon vervolgens ijlings de gewapende macht tot hulp doen aanrukken! Niets 
onregelmatigs gebeurde er echter en later zouden dergelijke rigoureuze 
preventieve maatregelen nooit meer worden genomen. 
Wie dit alles nu hoort, staat verbaasd, dat zo iets nog niet eens zo lang geleden in 
ons land mogelijk was: een officier van justitie die ernstig overwogen heeft op te 
treden tegen zoiets braafs als een zendingsfeest en de onderdanigheid van 
mensen, die dadelijk in hun schulp kropen en zich terugtrokken, omdat het feest 
misschien niet aan de Regering welgevallig zou zijn! 
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Foto van het eerste 
Zendingsfeest in 1863. 
Typerend is de chique 
feestkleding met hoge 
hoeden voor de heren en 
crinolines bij de dames. 

Dit eerste 'Algemeen Evangelisch Nationaal Zendingsfeest' (zoals het officieel 
heette) te Wolfheze werd meteen een groot succes. De vrees voor regen bleek 
overbodig te zijn geweest. In Amsterdam en Arnhem, zo hoorde men later, mocht 
het plenzen, op het feestterrein bleef het droog. Het feest werd door wel ruim 
zesduizend mensen bezocht en de collecte had het, voor die tijd aanzienlijke, 
bedrag van f 811 ,89 opgebracht. Van de zesduizend bezoekers kwamen 
tweeduizend bezoekers met extra treinen op het station Wolfheze aan en de rest 
(4000) kwam met alle mogelijke voertuigen, vooral uit de richting Arnhem. 
De schrijver J.J. Cremer spreekt van ontelbare mensengroepen, die zich scharen in 
brede kring nabij de beek, 'waar gij het rookzuiltje ziet opgaan van Wolfhezens 
hoeve'. Hiermee bedoelt hij de eenvoudige boerderij-herberg op de plaats, waar nu 
Hotel Wolfheze staat (zie aflevering 3- Wolfskreet augustus 2003). De beek is nu 
helaas drooggevallen en de tegenwoordige snelweg (A50) dwars door de 
Wolfhezer bossen heeft ook een gruwel van verwoesting aangericht. 

Een foto uit ongeveer 1860 
(!!) van de Boerderijl 
Uitspanning van de familie 
Teunissen, de familie die 
van 1828 tot 1910 de 
boerderij bewoonde en die 
er langzamerhand een 
echte uitspanning 
maakten. In 1910 werd de 
boerderij afgebroken om 
plaats te maken voor (het 
oude) Hotel Wolfheze dat 
in exploitatie werd 
genomen door Mij. De 
Tafelberg. In 1972 werd 
dat verouderde hotel 
afgebroken en in 1977 
opende het huidige Hotel 
Wolfheze haar deuren. 
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Er waren niet minder dan vijftien feestredenaars, waarvan de toespraken 
afgewisseld werden met samenzang, al of niet begeleid door muziekcorpsen. 
Aanzienlijke mensen waren er ook, maar het feest was toch vooral bedoeld voor 
wat toen heette de 'burger- en werkmansstand'. Zij zouden niet alleen geestelijk 
voedsel ontvangen, maar ook natuurgenot vinden. Van meetaf aan hadden de 
feesten dus ook een sociaal-recreatief aspect. 
Deze schrijver Jacobus Jan Cremer (1827-1880) zou aanvankelijk kunstschilder 
worden. Hij volgde daartoe de lessen bij Frederik Hendrik Hendriks (1808-1865), 
die wel 'de meester van Wolfheze' werd genoemd (zie aflevering 11 - Wolfskreet 
december 2005). Cremer reist op 6 augustus 1863 met de extra trein van 
Rotterdam naar het feest, niet zozeer om het feest, als wel om zijn Wolfhezen weer 
te zien. Men had hem voorspeld, dat hij in de trein wel veel 'huich'lende vroomheid' 
zou zien, maar dat valt mee: om hem heen zijn opgewekte gezichten van 'gewone 
doch fatsoenlijke menschen'. Een psalm wordt in de trein aangeheven en In 
Cremers coupé zitten 'een vriendelijk burgerman met witte das, een paar oude 
juffrouwen, een zoon uit de ambachtstand, en een viertal meisjes met stemmige 
niet onaardige - ja twee zelfs met geestige gezichtjes'. Ook dát valt dus mee. 
'Het snijdend gefluit van den Salamander(= de naam van de locomotief- de 1e in 
Nederland nagebouwde locomotief, die voor het eerst werd gebruikt in 1843 op het 
baanvak Amsterdam-Utrecht van de Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij) 
weerklinkt door Wolfhezens dreven' en als een veelkleurig lint gaan de duizenden 
langs de Wolfhezerweg naar het feestterrein. De schrijver geeft een lyrische 
beschrijving van Wolfhezes bos en voor zijn geestesoog ziet hij dichtbij het tafereel 
van Wodanspriesters, die een christen-kind offeren en evenals vele anderen moet 
hij aan de hagepreken denken. Het blijkt, dat ds. Heldring in zijn openingstoespraak 
ook de heidense mensenoffers zowel als de hagepreken ter sprake heeft gebracht. 
Op zijn wandeling over het feestterrein beschouwt Cremer de mensen, die 
neergezeten zijn om naar de sprekers te luisteren en de anderen, die zich 
overgeven aan onschuldig natuurgenot Hij ziet allerwege sympathieke mensen, 
maar toch ook een walgelijke dweper. Ook blijkt hij oog te hebben voor het 
vrouwelijk schoon - misschien spreekt hier zijn schildersverleden. Zo beschrijft hij 
een 'blonde Geldersche deerne in haar eenvoudige paarsche jakje, den blik 
onafgebroken naar den spreker gewend' en hij wordt lyrisch over een 'schoone 
blanke Noord-Hollandsche boerin' die overigens wel blijkt te weten, dat zij er wezen 
mag. Ook het blondje uit de coupé ziet hij weer en krijgt zelfs een vriendelijk knikje. 
Zijn dag is dus weer goed. 
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De in Oosterbeeks wonende kunstenares Maria Vos (1825-1906) was goed bevriend met de 
Van Eeghens uit Oasterbeek en samen met de Van Eeghens uit het westen van het land 
bezocht zij het Zendingsfeest van 1863. Maria Vos legde haar indrukken van het feest vast in 
de bovenstaande aquarel. 

Cremer besluit met 'Mijn dierbaar Wolfhezen, het feest in uw groene zalen gevierd, 
ofschoon het ook wanklanken deed hocren die de spot wel mag treffen maar liever 
de ernst toch bestraffen moet, het heeft zich gekenmerkt door een orde, die de vier 
dienaren van 't gerecht daar tegenwoordig ...... aan 't geeuwen bracht. Het was een 
feestdag waarvan een eenvoudig doch rechtschapen man getuigde, dat het de 
schoonste dag zijns levens geweest was, een dag die hem onvergetelijk zou blijven 
tot aan zijn jongste ure'. 

Cremer schreef dus welwillend en met sympathie over het eerste zendingsfeest van 
1863, maar dit kan zeker niet gezegd worden van wat de auteur Gerard Keiler te 
berde bracht over het tweede feest van 14 juli 1864, eveneens in Wolfheze 
gehouden. Hij schreef dit in zijn opstel in de Geldersche Volksalmanak van 1865 
met als titel 'Wolfhezen op 14 Julij 1864'. Gerard Keiler, redacteur van de 
Arnhemsche Courant, schrijver van de 'vlugmaren' in de Nederlandsche Spectator 
en auteur van vele nu vergeten novellen, reisverhalen en toneelstukken, heeft geen 
goed woord voor het zendingsfeest over. Na heel wat kritische geluiden op het 
'feest' besluit hij zijn verhaal dan ook met: 'Laat de dogmatische, vormelijke 
godsdienst hier hare preekstoelen en hare dominés in kostuum overbrengen. Gun 
haar die vrijheid van ganseher harte, maar behoud gij de uwe, en geeft door uwe 
tegenwoordigheid niet den schijn dat gij sympathiseert met het kerkje-spelen in de 
open lucht en het feestvieren door bestudeerde toespraken en boetgezangen'. 
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Een spotprent van het eerste Zendingsfeest in Wolfheze in 1863 uit de het blad de 
Nederlandse Spectator. Links en rechts op de achtergrond een aantal gelovigen die heel 
aandachtig luistert naar een dominée. Op de voorgrond een groep die lekker luiert, geniet en 
met elkaar praat. In het midden een dominée in ouderwets ambt kostuum die met eerbied 
wordt gegroet door een cirkel mensen. Rechts de veldwachter die de orde moet bewaken, 
maar niets te doen heeft. Geheel op de achtergrond (op de Wolfhezerweg) een grote rij 
koetsen en paard en wagens van de bezoekers die niet met de trein waren gekomen. 
Daarvoor een fotograaf met zijn ouderwetse kiekkast. 

Het begin van deze moderne hagepreken was nu gemaakt, een werkelijk zeer 
geslaagd begin. Nu verder, van jaar tot jaar, telkens weer op zoek naar andere 
landgoederen van zendingslievende, veelal adellijke, families in het midden en 
westen van het land. Na dus twee keer op Wolfhezen te zijn bijeengekomen in 1863 
en 1864, daarna in Maarsbergen en Vogelenzang (in 1866 moest men wegens de 
cholera-epidemie verstek laten gaan) werd in 1868 Middachten bij De Steeg 
gekozen. Het Middachterbos, vlak ten noorden van de kort tevoren aangelegde 
spoorlijn van Arnhem naar Zutphen, bleek een prachtig voor het doel geschikt 
terrein te zijn. Heel vaak (elf maal tot aan de eerste wereldoorlog en nog vijf maal 
daarna) is men hierheen gekomen, het meest van alle malen dat het zendingsfeest 
gehouden werd. 

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. 

37 



Prikbord 
\ I 

Rommelmarkt Wodanseck 0# . , 
Zaterdag 17 juni vanaf 10:00 uur tot 15:00 uur wordt er aan de 
Duitsekampweg 45 (sportpark) een rommelmarkt gehouden. 
Om 13.00 uur is er de trekking van een verloting met spectaculaire 'JO 
prijzen (hoofdprijs: een 82 cm LCD TV van Philips). l 
Naast de verkoop van allerlei spulletjes, zijn er springkussens en kan 
er worden gevoetbald. 
Inbreng van 'rommel' kan op zaterdag tussen 10 en 12 uur, of bel met: Gert-Jan 
Monteny: 0317-312322 of06 -49430018. 

Swingen in Wolfheze 

Veel inwoners van Wolfheze hebben het stadse uitgaansleven achter zich gelaten, 
vaak noodgedwongen: no more disco. Op verjaardagen wordt nog wel eens 
geprobeerd te bewegen op muziek, maar meestal gaat dit moeizaam. 
Daarom heeft een groepje 'oudere jongeren' uit de panden van de Gelderse Roos 
besloten hier iets aan te doen. Met een zekere regelmaat organiseren zij 
swingavonden; geen hangfeesten maar actieve dansavonden als een soort 
alternatieve fitness. Onze jonge super D-jee Heleen van der Meer draait er een 
sterk repertoire hedendaagse dansmuziek doorheen. Deze dansavonden worden 

steeds weer bij iemand anders thuis. in een atelier of grote 
huiskamer gehouden. 
Als u er iets in ziet zich tussen deze swingers te voegen, bent 
u van harte welkom, trouwens verjonging is ook van harte 

welkom. Uitnodigingen worden per mail gestuurd. 
Consumpties worden door ieder zelf meegenomen in de stijl 
van een Amerikaanse fuif. 
Dus meld je per e-mail aan zodat we je op de hoogte kunnen 

houden bij : briekedrost@planet.ni. 

Uitslag enquête fitnessruimte 

In de vorige Wolfskreet zat een enquêteformulier om de haalbaarheid van een 
fitnessruimte bij de Gelderse Roos in Wolfheze te onderzoeken. 
64 formulieren zijn ingevuld ingeleverd, 84% van de 
respondenten geeft aan interesse te hebben om gebruik te 
maken van een fitnessruimte in Wolfheze. 
De uitkomsten zijn inmiddels verwerkt en worden o.a. meegenomen 
in een haalbaarheidsplan, welke voorgelegd zal worden aan de Raad 
van Bestuur van de Gelderse Roos. Deze zal uiteindelijk beslissen 
over de komst van de fitnessruimte. 
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Activiteitenaqenda 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 

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 

Weekagenda 

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

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 

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 ' I Wolfje (0317-317553) De Burcht 
Bibliobus Beatrixschool 
Bibliobus Gelderse Roos 
Inloopspreekuur hulsarts De Burcht 

Weekmarkt 
Polariteitsmassagecursus 

Hardlopen (4822362) 
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Terrein Gelderse Roos 
Villa Beukenoord 

Station 



zaterdag 27 mei 
maandag 29 mei 
maandag 29 mei Vm 3 juni 
woensdag 31 mei 
vrijdag 2 juni 
vrijdag 2 juni 
zaterdag 3 juni 
dindag 6 juni 
donderdag 8 juni 

zaterdag 10 juni 
maandag 12 Vm 18 juni 
vrijdag 16 juni' 
zaterdag 17 juni 
woensdag 21 juni 
vrijdag 23 Vm 24 juni 
zaterdag 24 juni 
zondag 25 juni 
maandag 26 juni 
dinsdag 27 juni 
donderdag 29 juni 
zondag 2 juli 
dinsdag 4 juli 
donderdag 6 Vm 8 juli 
donderdag 13 juli 

zondag 16 Um 19 juli 
dinsdag 25 juli 
maandag 31 juli 
dinsdag 1 augustus 
woensdag 2 augustus 

donderdag 10 augustus 

Maandagenda 

Meimarkt 
Oud Papier 
Clubkampioenschappen Jeugd 
Nationale Straatspeeldag 
Klaverjassen en Jokeren 
Wolfheze Night Fever 
Lediging Duobak 
55+ Fietsen 
Kunstkoepel (zie artikel) 

Wolfheze Open voor Senioren 
Master Lease Open 
Klaverjassen en Jokeren 
Rommelmarkt 
Bingo 55+ 
Tenniskamp 
Herman Buil Toernooi 
Bokkendag 
Oud Papier 
Milieubus Station 
Afsluiting schooljaar Pr. Beatrixschool 
Klein Wimbiedon 
55+ Fietsen 
Dahlia- en Zomerbollendagen 
Kunstkoepel 

Belegen weekje 
Milieubus Station 
Oud Papier 
55+ Fietsen 
Kennismakingsles Nordie Walking 

Kunstkoepel 

zaterdag 12 augustus Clematisfestival 
vrijdag 18 augustus Workshop Tuinboeketten 
zaterdag 19 en 20 aug. Familietoernooi 
maandag 21 Um 27 aug. Open Jeugd toernooi 
dinsdag 22 augustus Milieubus Station 
vrijdag 25 augustus Workshop Tuinboeketten 
maandag 28 augustus Oud Papier 
maandag 28 Vm 3 sept. Open 45+ 50+ Toernooi 
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De Boschhoeve 

De Slenk 
Terrein Van Mesdagw. 
De Burcht 14.00 uur 
Kelder van de Vlinder 
Let op!! 2 dagen eerder 
De Burcht 14.00 uur 
Restaurant 
Kleijn Hartensteijn 
Wodanseck 
De Slenk 
De Burcht 14.00 uur 
Wodanseck 
De Burcht 
De Slenk 
Wodanseck 
De Slenk 

Schoolplein 
De Slenk 
De Burcht 14.00 uur 
De Boschhoeve 
Restaurant 
Kleijn Hartensteijn 
De Slenk 

De Burcht 14.00 uur 
Doorlopend Fit 
(0641550 169) 
Restaurant 
Kleijn Hartensteijn 
De Boschhoeve 
De Boschhoeve 
De Slenk 
De Slenk 

De Boschhoeve 

De Slenk 



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 Oasterbeek 
tel. (026) 333 30 29 
fox (026) 334 00 08 

Rouwcentra 
Gosterbeek 
Arnhem 
Wageningen 
Heteren 

e-mail: info@uitvoortverzorgingmijnhart.nl 
internet: www.uitvoortverzorgingmijnhart.nl 

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

Lawyck&rhof 4 Wolfheze Tel. 026-4821310 
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Toeristische plaatsen voor caravans, campers en tenten. 

Seizoenplaatsen en voorseizoenplaatsen. 

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

Uniek sanitalrgebouw. Een houten stapel-bouwhuis uit Litouwen, 
met grasdak. Het gebouw heeft vloerverwarming en Is voorzien 
van zonneboiler, solartubes en letverllchting. 

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 & Chaletpark Lindenhof, 
J;m en Hlldegunn Aaiderink 

www.camping-lindenhof.nl 




