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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 06-50655n7 E taaltotaal@planel.nl 



Beste dorpgenieters, 

Het lijkt erop dat Wolfskreet dit najaar als thema 'bedrijvigheid ' heeft. Voor wie 
klaagt over het verdwijnen van de kleine middenstand hebben we goed nieuws: 
juist kwetsbare inwoners van de Gelderse Roos en het Leo Kannerhuis steken de 
handen uit de mouwen. Er is een Tijdshop bijgekomen in Wolfheze voor reparatie 
van horloges. En op woensdagmiddag 20 september is er een open dag van Radar 
waar al jaren fietsen worden gerepareerd, kaarsen gedompeld, printwerk verricht en 
een mooie tuinderij ligt. 
De bedrijvigheid lezen we ook terug in het interview onder de kop 'bijzonder' waarin 
Jos Lammers vertelt over zijn nieuwe bedrijf. Het spoor van de Wolf leidt naar onze 
Peter van de Meijde, van wiens bedrijvigheid we allemaal regelmatig genieten in de 
Balije, de voetbalkantine of achtertuin. 
iets goed maken, iets met elkaar verzorgen , iets moois scheppen, dat drijft deze 
mensen. Gemeenteleden van de Open Hof kerk hebben de ultieme bedrijvigheid: 
de schepping verbeeld in schilderijen, beelden en handwerk. De werken zijn op 24 
september tijdens en na de dienst te zien. 
Is bedrijvigheid altijd goed? Onze columnist vraagt toch iets meer denkwerk van de 
beleidsmakers alvorens er allerlei nieuwe activiteiten worden gestart. En 
Dorpsbelang luidt de noodklok aangezien zij dringend nieuwe bestuursleden nodig 
heeft. Samen dit dorp een goede plek laten zijn, dat vraagt ook inzet. 
En nog veelleesplezier met alle andere artikelen! 

De redactie 

Colofon 

Redactie 
Kees Koek 

oplage 780 stuks 

Sara Mansveltweg 30, tel. 4822339 
Marc Leeflang 
Wolfheze 2-15 Schoanoard. tel. 4430098 
Christianne Pielage 
Sara Mansveltweg 4, tel. 4821908 
Anion Sanderman 
Parallelweg 64, tel. 4822362 
Karin Sulhertand 
Sara Mansveltweg 15, tel. 4822230 
Marja van Toaren 
Lindeboomlaan 53, tel. 3333537 
Anne Veenstra 
Wolfheze 4, Lindenhof, tel. 3830933 

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

Advertenties 
Marja van Toaren 

Wolfskreet verschijnt 4 keer per jaar. Het volgende 
nummeLverschijnt begin december 2006. Uiterste 
inlewrdatum voor_ kopij is_!_5_oklober 2006. 
Kopij kunt u inlewren 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.ni 
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Lawijckerhof 30 
6874 AT Wolfl1eze 
026-482 12 29 

IMAGO 

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

behandeling volgens afspraak Zonnebank met bodycooler 

Hubo Willemsen 

Gardanuslaan 28 
Tel. 026-3336571 

Doorwerth 
Fax 026-3336329 

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

In Wolfheze bezorgen wij gratis aan huis 
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In bet spoor van de wolf 

Kroegbaas Peter van de Meijde: 
'ik heb nooit ergens spijt van' 

De barkrukken staan omgekeerd op de bar 
en de gordijnen zijn nog dicht. Waar je 
gewend bent aan geroezemoes en muziek 
is het nu (nog) doodstil. Een verlaten 
(eet)café met andere woorden heeft iets 
ongerijmds. Het is elf uur in de ochtend en 
ik zit met Peter van de Meijde in de Balije: 
zijn eigen eetcafé aan de Wolfhezerweg. 
Terwijl we met onze koffie aanschuiven 
aan een tafeltje komt Erika (zijn vrouw) aanlopen. Ze gaat aan het werk, vertelt 
ze en is niet voor de avond terug. Erika is d iergedragsdeskundige en door 
Das en Boom gevraagd langs te komen om een aantal dassen te observeren. 
Even later roept oudste dochter Kim dat ze de deur uitgaat. Zo stil is het hier 
binnen dus ook niet. 

Je speelde als kind in de zandbak van Mia Diekema. Herinner je je daar nog iets 
van? 

'Ja dat weet ik nog heel goed. Mia had een zoon van mijn leeftijd waar ik vaak 
kwam. In die tijd was het heel gewoon dat je zo bij elkaar de tuin inliep. Nu hebben 
kinderen vaak afspraken overal en nergens, maar in die tijd kwam je niet buiten je 
eigen dorp. En bij Mia, ze woonde toen nog in de pastorie, was het altijd een zoete 
inval. Heel gezellig.' 

Hoe kwam je ertoe om een eetcafé te beginnen? 

'Ik heb een poosje gewerkt in het Koetshuis in Bennekom. Toen kwam het 
cafetaria hier te koop en dat leek me wel wat want terwijl ik in Bennekom werkte, 
realiseerde ik me dat ik het liefste eigen baas wou worden van mijn eigen toko. Met 
mijn vader en moeder toog ik daarom naar de rechtbank in Wageningen om uit te 
leggen dat ik een goeie ondernemer zou zijn (ik was pas achttien en dus moesten 
zij garant staan voor mij). Ik moest beloven dat ik mijn best zou doen en hard zou 
werken. En dat heb ik gedaan. De eerste jaren werkte ik zes, zeven dagen in de 
week. Nu doe ik het eindelijk wat rustiger aan: ik ga pas om vier uur open en doe 
dat vijf in plaats van zeven dagen. Er zijn ook andere dingen belangrijk naast 
werken: ik wil meer thuis zijn voor mijn twee dochters en steek tijd in Wodanseck en 
andere leuke dingen.' 

Oasterbeek of Wo/fheze? Liever Wolfheze! 
'In de tijd dat ik nog zeven dagen per week werkte, had ik ook een zaak in 
Oosterbeek. Door privé-omstandigheden, mijn dochtertje werd plotseling ziek, 
besloot ik van de één op de andere dag die in Oasterbeek te verkopen. Waarom 
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niet deze in Wolfheze? Vanwege de mensen hier. De mentaliteit spreekt me erg 
aan, en het is hier natuurlijk ook bekend en vertrouwd. Ik heb hier jongens aan de 
bar met wie ik opgegroeid ben. Ook het dorpse spreekt me aan; ik houd niet zo van 
de onpersoonlijkheid van een dorp als Oesterbeek of het massale van de stad. 
Doordat we een 'dorps' eetcafé zijn, trek je iedereen aan: van jong tot oud zit hier 
aan de bar of komt een hapje eten. En dat gaat allemaal even gemoedelijk. Er is 
nooit rottigheid, daarvoor ken je elkaar te goed. Misschien helpt het ook dat je bij 
elkaar in het dorp woont: als je een streek uithaalt, weet de ander je toch te vinden. 
Of je wordt bij wijze van spreken door de buren op je gedrag aangesproken.' 
'Een maal per maand organiseer ik in het café iets aparts. Dat doe ik voor de 
gasten - tenslotte verdien ik aan hen, en ik mag daar best iets voor terugdoen vind 
ik - maar ook om het voor mezelf leuk te houden. Dat kan van alles zijn: van een 
spelletjesavond tot een optreden van een live band. De klanten mogen ook zelf met 
ideeên komen, want ik ben altijd wel in voor een ludiek idee.' 

Een gastles van Ravmond van Barneveld? 

Dat vindt Peter wel een mooi idee. Hij sponsort het plaatselijk 
dartteam dat wekelijks in de Balije traint. Hij is trots op "zijn" 
team: 'Het team doet het echt héél goed. Bij de laatste regionale 
kampioenschappen zijn ze nét geen eerste geworden, dus wie 
weet worden ze de volgende keer kampioen. Elke vrijdagavond 
trainen ze hier, en dat gaat er altijd vrolijk aan toe. Dart is 
eigenlijk een café spel dus dat past hier mooi. Al spelend gaan er 
ook redelijk wat glaasjes doorheen, en (zegt hij schertsend) dat 
vindt een kroegbaas nooit vervelend.' 

Naakte vrouw 

Veel van zijn ouwe klasgenoten, ooit uitgevlogen, keren weer terug naar Wolfheze. 
Ze verkiezen wonen in Wolfheze boven een plek in een grotere stad. Hijzelf wil ook 
absoluut niet weg uit Wolfheze. 'De aansluiting met de trein is goed, maar wat 
vooral belangrijk is, is dat je hier nog veilig kunt wonen. Een beschermde omgeving 
waar de kinderen nog zo van school naar huis kunnen lopen.' Een slaperig dorpje 
zo lijkt het. Zo slaperig dat onlangs een man en een vrouw, die regelmatig in zijn 
eetcafé komen, vroegen of hier óóit wel eens iets gebeurt. 'Nou, nee eigenlijk niet', 
antwoordde hij. Precies op dat moment komt er een naakte vrouw langssprinten. 
Het paar zit verstijfd van schrik achter het raam. Zegt hij nonchalant tegen ze: '0 ja, 
dat soort dingen gebeurt hier nog wel eens.' 

In ;e vriie tiid ben ;e actief voor Wodanseck, wat doe ;e daar? 

'Ik pacht de kantine, heb net weer een contract voor drie jaar afgesloten. In de 
afgelopen jaren is het ledental sterk gegroeid, mede dankzij de actieve inzet van 
het bestuur. Ik ben daar heel blij mee. Het mooie hier is dat er ook veel 
'nieuwkomers' lid zijn. Dat bevordert de integratie van de autochtone 
Wolfhezenaren en de zegezegde import. We zijn nu bezig de kantine op te knappen 
en de keuken aan te passen aan de eisen van deze tijd. Behalve de kantine, train ik 
ook de meisjes C en fluit een deel van de wedstrijden. Veel activiteiten dus maar 
ontzettend leuk om te doen.' 

4 



Zijn er. terugkijkend. dingen die je anders gedaan zou hebben? 

'Dat ik, in de vroege jaren. besloot om op zondag open te gaan. De kerkenraad en 
de ouwe garde waren daar fel op tegen. en ik kreeg iedereen over me heen. Maar 
voor mij als horeca ondernemer is zondag wel een topdag. En ik was pas begonnen 
en had alleen geleend geld om mee te betalen dus economisch was het ook een 
noodzaak. Misschien had ik dat nu anders gedaan. Toch: ik heb nooit ergens spijt 
van. Je leert als het goed is overal wat van. De ene les is wat pijnlijker, heftiger dan 
de andere maar je komt er wel beter, wijzer, uit.· 
'Vroeger was ik nog wel eens driftig. Nu kan ik beter relativeren. Ik ben wel altijd vrij 
direct. Ik vind het best als je iets over iemand zegt, maar zeg het dan wel tegen die 
persoon zelf. Roddel en achterklap, daar hou ik niet van. En dat probeer ik ook in 
het café uit te dragen.' 

Wat is je lievelingspiek in Wolfheze? 

'De bananenbult Voor de snelweg werd aangelegd, had je, als je vanaf de 
Balijeweg rechtdoor steekt richting snelweg, een hele hoge bult. Dat was vroeger 
dé plek voor ons als kinderen om sleetje te rijden of indianengevechten te houden. 
En het, ook verdwenen, Riomi terrein achter de Sara Mansveltweg. Daar was een 
oude legerdump waar ze tanks en ander materieel opknapten en naar Oost Europa 
vervoerden. • 

Heb je nog iets dat je kwijt wilt aan de Wolfskreet? 

Peter is enthousiast over het verenigingsleven, en dat wil hij extra onderstrepen: 
'De Oranjevereniging is een hele goeie, enthousiaste club. Ze organiseren hele 
leuke dingen. Petje af voor hen. En de voetbalvereniging; al die nieuwe leden. en 
iedereen gaat even harmonieus met elkaar om.' 
De perikelen rondom de verlichting op het voetbalveld daarentegen zijn hem een 
doorn in het oog: al tijden geleden is bij de gemeente een vergunning aangevraagd 
voor het plaatsen van een paar extra lichtmastjes. maar nog steeds is de gemeente 
niet over de brug gekomen en daar is hij 'best pissig ' over. 'Soms moeten nu drie 
teams tegelijk trainen, maar daarvoor is geen ruimte omdat we geen licht genoeg 
hebben. Dus moet het laatste team om tien uur 's avonds gaan trainen. Op een 
doordeweekse dag is dat ondoenlijk want de meesten moeten de dag erop gewoon 
weer werken. En waar gaat het nou om: om vier uur extra licht per week. Daar 
belast je het milieu heus niet mee. Zeker niet als je, zoals nu. noodgedwongen de 
lampen uren langer moet laten branden.' 
Verder ziet hij de markt graag van het ziekenhuisterrein verdwijnen: 'Een markt 
hoort thuis in het centrum van het dorp, ook hier in Wolfheze. Je kunt hem toch heel 
goed verplaatsen naar de van Mesdagweg?!' 

Aan wie geef je het stokje door? 

'Aan Dirk Pieter van Abresch en Jacqueline van Eek. Twee hele leuke, jonge 
mensen die hier net weer zijn komen wonen.' 

Karin Sufherland 
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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 : arnhem@henribloem.nl 

Zie voor aanbiedingen: 

www.henribloem.nl 

In Wolfheze bezorgen wij GRATIS thuis. 
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Noqmaals qezocbt: 
vormqever voor Wolfskreet 
Na bijna vier jaar de lay-out van 
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 ideeên voor de vormgeving van 
Wolfskreet, aarzel dan niet en meld u aan. 
Wilt u eerst meer weten, neem dan gerust 
contact op met mij: Christianne Pielage, tel 
4821908 
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Daq qroep 8 

De Beatrixschool heeft de 
afgelopen jaren al heel wat 
creatieve uitingen ontvangen van 
vertrekkende groep achters: 
tegels, kunstwerken, schilderijen. 
Overal waar je kijkt zie je een 
afscheidskado. Vandaar dat deze 
groep acht een heel eigen idee 
kreeg: een 'gepimpte' wc-bril. 
Wij wensen Jonathan, Sammie, 
Nicole, Sanna, Linda, Daan, 
Anne, Carolien en Joris een 
goede tijd toe op de middelbare. 

Kapsalon Jeanette 
Dames in Doorwerth Heren 

Winkelcentrum de Weerd 
tel. 026-3341856 

OpeninAStijden: 
maandag 10:00-17:30 

dinsdag t/m vrijdag 11:30-17:30 
zaterdag 8:30-15:30 

* met en zonder afspraak 
* Maandag 65+ korting 

* hairextensions en dreads 
* zonnestudio * nagelstylist 

U kunt bij ons gratis purkeren 



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 l.l!l.foY~~~.-tC!tl.e bU tÜ weY~plaat.s 

VCII!I. ltlet WOY~YlO~~~.-te, tel. -ff?2:U?:U? 

snoeien, kappen, klimmen, 
planten, veiligheidscontroleen 

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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Beleid? 

Vorig jaar om deze tijd was er een 
informatieavond. Er zou een lederwijs school 
in Wolfheze komen. Maar tot veler 
opluchting ging dat uiteindelijk niet door. 
Wie schetst onze verbazing dat deze zomer 
- tijdens de vakantie - ineens is besloten dat 
de school er tóch komt. Weliswaar voorlopig 
voor de duur van één jaar, maar hij is er. 
Dan vraagt een mens zich toch af hoe de 
gemeente in vredesnaam beleid maakt. Er rre.~ 
stond toevallig een gebouw leeg op het terrein van de Gelderse Roos en die wilde 
natuurlijk best huurpenningen vangen, dus hoppa ... 
Enkele overwegingen voor de beleidsmakers: 
-Waarom een school voor zó'n specifieke doelgroep in het kleine Wolfheze? 
- Waarom een school vestigen op het terrein van de Gelderse Roos? Heeft de 
Gelderse Roos in haar doelstellingen ook een onderwijstaak? Wat zegt het 
bestemmingsplan van de Gelderse Roos? 
- Waarom een school in een dorp dat met moeite genoeg leerlingen voortbrengt 
voor één basisschool! Als we niet uitkijken is het eind van het liedje dat geen van 
beide scholen genoeg leerlingen overhoudt! 
- Waarom in een dorp met twee toegangswegen een streekschool vestigen? Het is 
toch uiterst ongewenst om tijdens de schooltijdspits met fietsende en lopende 
kinderen door heel het dorp nog een stroom gemotoriseerde kinderen op gang te 
brengen. 
- Hoe is het mogelijk dat gebouwen op de Gelderse Roos voor doeleinden worden 
gebruikt die niets met het verplegen van onze medemens te maken hebben en de 
Gelderse Roos vervolgens zo nodig nieuwbouw moet plegen om haar patiênten in 
onder te brengen en dat in het hart van het dorp? 

Tot slot moet hier toch ook even een link gelegd worden met de alweer verdwenen 
zorgboerderij. Is het beleid in de gemeente Renkum om even dingen te stallen op 
een plek die toevallig te huur is om het daarna weer te laten verdwijnen. Of moeten 
we ons zorgen maken dat een tweede basisschool zich via een achterdeur definitief 
vestigt. 

Dat is een mooi punt voor de gemeente om beleid op te maken. En laat de 
Gelderse Roos nu eindelijk eens een lange termijn beleid uitstippelen waar ze naar 
toe willen wat betreft hun doelgroepen en hoe zij hun kostbare terrein zó kunnen 
inrichten dat het ook toekomstbestendig en beheersbaar blijft. 

S. Cribent 
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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. Urn 18:00 u. 
DinSdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9:00 Urn 18:00 u. 
Zaterdag van 9:00 u. Urn 16:00 u. 

Telefoon Winkel 026-4820484 
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Nieuws uit de Protestantse Kerk van Wolfheze 

September 2005 stond het thema 
"schepping" centraal in de kerkdienst 
die het nieuwe seizoen inluidde. Een 
aantal gemeenteleden (volwassenen 
en kinderen) zijn daarmee creatief 
aan de slag gegaan. 
Verschillende momenten en 
aspecten van de schepping zijn 

geschilderd, gequilt, geborduurd, geboetseerd, opnieuw 
verwoord. En uit ieder werkstuk blijkt de eigen, 
persoonlijke visie op de schepping. 

Ter afronding van dit project worden op zondag 
24 september 2006 alle kunstwerken tentoongesteld 
in de kerkruimte. Een 
aantal zal een functie 
krijgen in de liturgie van 
de kerkdienst. 
De dienst begint om 10 
uur en ook dorpsgenoten 
zijn hartelijk welkom. Ook 

na afloop (vanaf 11 . 15 uur) zijn de werkstukken te 
bekijken. 

De Tijdshop 
Er is een nieuwe winkel in Wolfheze 
bijgekomen: de Tijdshop. 
Richard van Dorp repareert hier horloges, 
klokken en wekkers. Hij beschikt ook over 
een groot assortiment horlogebandjes. Een 
van onze redacteuren heeft al ervaren hoe 
makkelijk het is om hier even een nieuw 
batterijtje te laten inzetten. Richard van 
Dorp is gek op apparaten dus ook met 
videorecorders, cassettedecks en andere 
elektronica kunt u langskomen. 
De Tijdshop zit in het gebouw Koolmees 
op het terrein van de Gelderse Roos. 

De openingstijden zijn iedere dag van 17.00-17.30 uur; di-vrij 19.00-20.00 uur en 
zaterdags van 10.00-17.00 uur. Telefoon 06-50984966 
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Natuurkreten _(J 
((~ -e_ V_c::-:-rc_n i""-gi-"ng'--------
\J ~ Natuurmonumenten 
~ 

Natuurontwikkeling op Reijerscamp in volle gang 

Natuurmonumenten is volop bezig om het nieuwe natuurgebied de Reijerscamp in 
te richten. 
Er zijn 47.000 bomen en struiken ingeplant. Een deel daarvan is aangeplant door 
schoolkinderen uit de regio tijdens de Nationale Boomfeestdag. 

Ook wordt er ongeveer 50.000 m3 grond verplaatst die gebruikt gaat worden voor 
het JAC P Thijsse-ecoduct over de A12. De voedselrijke, intensief bemeste toplaag 
wordt verwijderd over een oppervlakte van ca. 15 hectare. 

Door het afvoeren van deze voedselrijke grond verwachten we dat plantengroei met 
hogere natuurlijke waarden zich sneller zal gaan vestiging in het gebied. Omdat 
spontane vestiging van plantensoorten vanuit de omgeving niet snel te verwachten 
is, zullen we plagsel en maaisel inbrengen van nabij gelegen heideterreinen. Dit 
plagsel en maaisel bevat de juiste natuurlijke zaden voor de ontwikkeling van de 
gewenste heide- en heischrale vegetatie. Voor het beheer van het gebied zullen 
vervolgens grote grazers worden ingezet. 

Het ecoduct over de A 12 is van groot belang als verbindingsweg voor planten en 
dieren. De verwachting is dat men in 2007 of 2008 gaat starten met de bouw van 
het ecoduct. Daarna zullen Planken Wambuis en Reijerscamp met elkaar 
verbonden zijn. Edelherten en wilde zwijnen zullen 
het nieuwe natuurgebied gaan ontdekken. De wilde 
zwijnen zullen wel een beperking krijgen opgelegd. 
Rasters moeten voorkomen dat ze over de spoorlijn 
Ede-Arnhem trekken. Ook de bebouwde kom van 
Wolfheze zullen ze niet kunnen bereiken. 
Kleinere dieren zoals de Das, Zandhagedis en 
Heivlinders zullen het gebied ook gaan ontdekken. 

Wij gaan voor recreanten wandelpaden en een uitzichtpunt aanleggen. Ook ruiters 
en fietsers blijven welkom in het nieuwe gebied. 

De Veluwe is prachtig en de uiterwaarden van de Rijn ook. Vroeger was dit een 
aaneengesloten gebied. Dieren trokken heen en weer. Door bebouwing en 
infrastructuur is deze verbinding verdwenen. Natuurgebieden staan immer onder 
druk. Het nieuwe natuurgebied Reijerscamp helpt om die verbinding die er van 
oudsher was te herstellen. 
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Natuurmonumenten ontvangt subsidie voor dit project 
van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit Aan het eind van het jaar zullen de 
werkzaamheden afgerond zijn. 

In het jaar 2010, staan de bezoekers op een 
herfstachtige namiddag op een hoger gelegen 
observatiepunt van Reijerscamp midden in de natuur 
te genieten. Door verrekijkers kijken zij naar het 
halfopen heidelandschap met grazende en burlende 
edelherten en wroetende wilde zwijnen. 

Wilt u alvast een kijkje nemen hoe Reijerscamp er 
over ongeveer 20 jaar uit komt te zien dan bent u van 

harte welkom in het natuurgebied Planken Wambuis. Daar heeft 
Natuurmonumenten 20 jaar ervaring opgebouwd met de omvorming van 
landbouwgronden naar waardevolle natuurterreinen. Het gebied de Dennenkamp, 
in de zuidoost hoek van Planken Wambuis is er een pracht voorbeeld van. 

Boswachter Roe/ van Ekeris 
Vereniging Natuurmonumenten Zuidwest Veluwe 

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 
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Conflict( en) 
of relatieproblemen? 

Scheidoloog biedt de totaaloplossing bij geschillen die kunnen optreden 

in een privé- of zakelijke relatie. (Echt)scheiding of arbeidsconflict, wij 

hebben de'know-how; de specialisten en de ervaring voor u in huis. 

Scheidoloog behartigt uw beider 

belang, maar ook ieders belang 

apart! Op een faire, oprechte 

wijze werken we samen naar een 

tevreden gevoel bij alle partijen. 

Scheidoloog: hoge deskundigheid, 

een scherp vast tarief en een 

persoonlijke benadering! 

scheldoloog 
Bent u benieuwd of we u kunnen 

helpen? Heeft u vragen? Of wilt u vrijblijvend een gesprek? 

Bel 026 4822 366 of surf naar www.scheidoloog.nl 

Echtscheidings- & Ontslag bemiddeling, Mediation & Coaching 
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Bijzonder 
Soj, een kleurig verhaal. 

Op zoek naar een bijzonder ambacht bij één van de inwoners van Wolfheze loop ik 
Jas Lammars tegen het lijf. We raken aan de praat, ik vertel mijn missie en na een 
bedachtzaam moment zegt hij dat hij van plan is een nieuw bedrijf te starten en wel 
wat publiciteit kan gebruiken. Mijn doel is een aardig verhaal te schrijven dus snel 
een afspraak gemaakt. Wat voor bedrijf Jas gaat starten zou ik met de afspraak wel 
horen. 
Op een mooie vrijdagavond ben ik gewapend met blocnote en pen naar 
Beukenoord getogen, een statig oud pavi ljoen op het terrein van Wolfheze. Alhier 
ben ik gastvrij ontvangen door Jas Lammars in zijn mooie appartement. Na een 
uitgebreide kennismaking met uitwisselingen over arbeidsverleden, muziek en de 
antieke piano van Jas werd ik toch wel nieuwsgierig naar zijn nieuwe bedrijf. 
Jas gaat Soj. Jas gaat vanaf half september interieur en tuinadvies geven. Naast 
het advies voert hij alles in eigen beheer uit. Voor de beplanting heeft Jas een vaste 
hovenier in de armen genomen, voor het schilderwerk draait Jas zijn hand niet om: 
hij neemt zelf de kwast ter hand. 
Jas is van huis uit veelzijdig. Heeft in de herenconfectie gewerkt, een blauwe 
maandag in een garage en de laatste 22 jaar in de gezondheidszorg. 
In zijn bedrijfsconcept staat zorg hoog in het vaandel. Zorg voor een juiste 
afstemming van de wensen van zijn klanten in relatie tot de gevoelens. Jas zoekt 
samen met de klant naar de balans tussen gevoel en kleur. De balans tussen kleur 
en inrichting. 
Op tastbare wijze loopt hij samen met de klant zijn wensen na. Gaat samen met de 
klant eventueel naar de meubelzaak of het tuincentrum om zijn plannen te 
visualiseren, tastbaar te maken. Het resultaat moet goed voelen. 
Ook tijdens de uitvoering van het geadviseerde zijn de lijnen met de klant kort. Is 
die ene kleur, die vanaf de staal is gekozen, toch te overheersend dan kan dit in het 
werk nog aangepast worden. Op deze wijze geeft Jas Lammars zijn visitekaartje af. 
Centraal staat interesse voor de mens; durf kleur te bekennen, wat afgeleverd 
wordt is goed (qua gevoel maar ook kwalitatief) en het moet leuk zijn. 
Jas vertelt nog een aantal praktische zaken waar bij het ontwerp van een tuin 
rekening mee gehouden dient te worden. Denk aan de afwatering, de verlichting, de 
beregening, de jaargetijden en de ligging van de tuin. Een bestrating doorbreken 
om achteraf electriciteit of waterleiding aan te leggen vernielt vaak het straatwerk. 
Een bijzonder beroep? Nee, het is meer de combinatie tussen de gevoelswereld, de 
wereld van kleur en vorm, de pragmatische aanpak en de mens Jas die bijzonder 
is. 
De bedrijfsnaam Soj. die maakt nieuwsgierig. U zult echt in contact met Jas moeten 
treden wilt u hier meer van weten. Vanaf eind september is zijn web-site in de lucht, 
die gaat heten: ken je kleur. nl. 

Anton Sanderman 
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Afsluiting seizoen 200512006 Wolfheze Night Fever (= WNF) 
Net zoals vorig jaar leek het ons leuk om net voor de vakantie een activiteit te doen, 
voordat we elkaar zeker 2 maandjes niet meer kunnen zien. 
Vorig jaar werd er gefietst met mountainbikes. Hiervoor hadden zich ca. 12 
kinderen aangemeld. Tussendoor hadden we een picknick en als afsluiter een ijsje 
bij Peter Patat. 
Maar wat gingen we dit jaar doen. 

Zoals we wisten konden we via "De Bries" (te Renkum) kano's lenen en 
- • het idee werd geboren om daannee te gaan varen in Lathum. 

Op 10 juni verzamelden zich ca. 25 kinderen bij de Vlinder. En alsof 
we het weer besteld hadden: zonnig, voortreffelijk strandweer!! 

Achter de Brandweerauto van Eric en lnge reed een aanhanger 
met 8 kano's en de ouders die de kinderen heen en weer 

brachten (NOGMAALS HARTSTIKKE BEDANKT 
DAARVOOR!) Om ca. 12.30 uur kwamen op Lathum aan. 

De kinderen genoten volop van het kanoen, zwemmen en voetballen. 
En wij ..... spreidden heerlijk een kleed uit bedoeld als picknick. Heleen sneed de 
meloen aan, Opa en oma van Anne hielden het overzicht en genoten volop, Eric en 
lnge bleven zich maar verbazen waar toch die kajak was gebleven. 
Andere ouders en kinderen zaten lekker te kletsen. 
Moe maar voldaan was iedereen zo tegen 17.00 uur weer thuis. 
Kortom het was een heerlijke middag en zeker voor herhaling vatbaar. 

Op avontuur in Sri Lanka! 
Mijn naam is Sophie van Duuren. Mij werd gevraagd om een stukje te schrijven 
over Sri Lanka, omdat ik er deze zomer naar toe ben geweest. Mijn zus Miehele is 
namelijk daar geboren. Het is een prachtig land met palmbomen en dieren; de apen 
en koeien lopen gewoon over de weg.. We hebben daar veel gezien, zoals 
olifanten, een theefabriek, we op safari-tocht en veel meer! 
We hebben ook heel 
arme mensen gezien, 
die helemaal niet veel 
hebben, maar toch 
gelukkig zijn met wat 
ze hebben. De 
mensen zijn er erg 
aardig, we hebben 
dan ook aardig wat 
vrienden gemaakt. 
Om het kort samen te 
vatten: Het was een 
groot avontuur. 

v .l.n.r. Louise, Sophie, Michele, Nicole en Fred van Duuren 
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_..to\theze Night Fewr. 
~ e..,. 

De vakanties zijn weer voorbij en iedereen is weer naar school, 
dus WOLFHEZE NIGHT FEVER is ook weer van start gegaan. 

Wolfheze Night Fever bestaat uit twee groepen kinderen die één 
keer per maand bij elkaar komen in de kelder van de Vlinder op 
het terrein van de Gelderse Roos. Doordat we nieuwe afspraken 
hebben kunnen maken met de Gelderse Roos is het nu mogelijk 
om elke groep zijn eigen avond te geven. 

Zit je in groep 7 en 8 van de basisschool dan hoor je bij groep I. 
Ben je 12 jaar of ouder dan mag je naar groep II. 

WOLFHEZE NIGHT FEVER 

Waar: Kelder van de Vlinder 
Wanneer: Zie agenda achter in Wolfskreet 
Hoe lang: Van half 8 tot half 10 's avonds 
Hoe duur: 1 euro 50 

Voor meer informatie kun je contact opnemep=tnetj b 
Caroline Kelderman (4821932) / '[; {; 0€, 
Marja van Toaren (3333537) ( O 

Heleen van der Meer ( 4453894) VolOP rd "e 
Inge Lankhof (4821700) VcjR ~(ee 
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• Huidverzorging voor Hem en Haar 
' Make- up 
• Alomatherapy 
• Electrisch ontharen ( ZF) 
• Verwijderen couperose. fibrome e.d. 
• Manicuren (tijdens behandeling) 
• l.Jchaamsmassage, (klasiek drukpunt 
• Orthomoleculaire benadering 
• Shiatsu kosmetiek 
• Cursus Shantala Babymassage voor 

verzorgers 
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Dorpsbelang Wolfbeze 

Beste dorpsgenoten 
In elke Wolfskreet heeft Dorpsbelang een paar pagina's ruimte om u te informeren 
over onze activiteiten. Dorpsbelang is een belangrijke sponsor van Wolfkreet 
Deze keer wil ik het nu eens niet hebben over Taart van Dorpsbelang en ook niet 
over de ontwikkelingen van het dorpsplein en ook niet over de Burcht en het 
kulturhus, niet de A50 en niet al die andere zaken waar ons dorp mee te maken 
heeft. 
Ik wil het met u hebben wel over het feit dat ik mij zorgen maak over onze eigen 
dorpsvereniging. 

De aanleiding 
23 september 2006 is voor Dorpsbelang een bijzondere dag. 
U heeft al via de publicatiekastjes kunnen vernemen dat wij op 23 september 10 
jaar bestaan. Wij als bestuur vinden dit een mooi moment om bij stil te staan. 
De gedachten gaan uit naar een (beperkt) dorpsfeest voor alle inwoners van 
Wolfheze. 
Of wij ook precies op die 23ste september ons dorpsfeest gaan vieren, is nog niet 
bekend. En ik zal proberen u uit te leggen hoe dat komt. 

Wij hebben als dagelijks bestuur vastgesteld, dat wij te klein z ijn om een compleet 
Dorpsfeest te organiseren. Daar ontbreekt ons simpelweg de tijd voor. 
Echter: niemand uit Wolfheze heeft gereageerd op de oproep die zoals gezegd in 
de publicatiekastjes is opgehangen. Wel willen en kunnen wij als bestuur het 
dorpsfeest faciliteren, met financiën, publicaties, ideeën etc. 
De voorbereiding en uitvoering vraagt voor het dagelijks bestuur echter te veel tijd. 

Een toelichting is op zijn plaats denk ik. 
Vanaf het moment dat Anja Huijgen haar bestuursfunctie heeft beëindigd, zijn wij op 
zoek naar nieuwe bestuursleden. 
Het blijkt dat het voor ons heel moeilijk om het bestuur verder uit te breiden en op 
peil te houden. 
Veel inwoners van Wolfheze vinden de onderwerpen zoals de trein, het dorpsplein 
en de het behoud van de Burcht van groot belang, maar op alle oproepen voor 
nieuwe bestuursleden die wij in de uitgaven van Wolfskreet hebben gepubliceerd is 
geen response gekomen. 

Onze zorg 

Als voorzitter van Dorpsbelang hecht ik eraan u de stand van zaken nader 
schetsen. 

IEr zijn nu twee vacatures voor bestuurslid van Dorpsbelangl 
EN 

Taro Eekhoutte, ons bestuurslid met grote kennis van zaken als het bijvoorbeeld 
gaat over ons dorpsplein. wil het komend jaar ook stoppen. 
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[Er is nog een vacature als projectleider voor de reconstructie van het dorpsplein[ 
EN 

Caroline Kelderman ons bestuurslid met o.a. grote zorg over het behoud van de 
Burcht en met veel kennis van Wolfheze, heeft in de laatste bestuursvergadering 
verteld te willen sto en als bestuurslid van Do sbelan . 

Han Heidema, onze penningmeester, is met zijn tweede periode van 3 jaar bezig 
en moet volgens de statuten in 2008 sto en. 

Er is dus straks een vacature als pennin meeste 
Jan van Oort, onze secretaris, blijft voorlopig nog even zitten en daar ben ik heel 
gelukkig mee. En ikzelf, Ted Stevens wil proberen de benoemingsperiade van 3 
jaar vol te maken. 

Beste lezers en lezeressen in Wolfheze e.o, rooskleuriger kan ik het u niet vertellen. 
Dit is de stand van zaken. 

Mogelijk wilt U zich een beeld vormen, wat Dorpsbelang allemaal om handen heeft. 
Allereerst reik ik u een deel van de oprichtingsactie aan, die notarieel bekrachtigd is 
op 23 september 1996. 

De ve r e n iging heef t ten doe l he t be h artige n van de ------------

algemene belange n va n d e i nwo ners v a n het dorp Wolfhe ze -e . o ., zij 

tracht t e ve n s d e leefbaarheid te bevorderen en - ee n bijdrage t e 

leve r e n aan het realise ren va n ee n goed -woon- en l eefklimaat , 

alles in d e mees t ruime zin v a n het woord . - --------------------
Zij tracht dit doel t e bereiken d oor : ----------------------------

a . - het stimuleren e n o nde rst e une n v a n belangen die gerich t zijn op 

het wel z ij n van de bewo ne r s onder ande r e door - hu lp, ke nn is 

e n ervaring aan te bie de n e n /of door he t zoek e n e n 

ve rwijze n naar d eskundige n ; ------------------------ - ----------
b . - het signale r e n va n problemen e n het bevorderen van ------------

oplossinge n; --------------------------------------------------
c . - het scheppen e n onderhoude n van kontakten met het -----------

gemeentebestuur van Re nkum e n met a nde r e insta nties va n 

overheid e n particulier initiat i e f voora l me t het doel d e 

bewo ne r s v a n Wolfheze dee l te l a t e n he bbe n aan he t --- - ------
aldaar te voeren beleid ; en --- - ------ - --- ---------------

d . h e t aa nwe nden van alle overige we ttige middelen. ---------------

Wij hebben het afgelopen jaar in de bestuursvergadering geprobeerd deze 
ambtelijke taal wat te versimpelen. Ik moet u zeggen dat ons dat niet gelukt is, deze 
taal blijkt heel helder en duidelijk. 

Wel hebben wij gemeend enkele praktische zinsneden te moeten aanvullen: 
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Voor een goed proces zijn d e volgende spelregels va n belang : 

Dorpsbelang opereert zoveel mogeli jk vanuit het zwaartepunt 
van Wolfheze 

• Dorpsbelang bevorder t communicatie met de gemeente , a nde re 
r echtspersonen e n burgers , ook tussen burgers onderling 

Als Dorpsbelang hulp van een werkgroep vraagt , geeft 
Dor psbelang aan wat de opdracht is e n wa t de 
ver antwoordelijkhede n zijn, alsmede een omschrijving van het 
gewenste eindresultaat . Dorpsbelang blijft 
eindverantwoordeli jk 

Ee n bestuurslid va n Dorpsbelang neemt op per soonlijke titel 
deel aan beslui t vorming 

Wat zij n o f doen we we l of nie t : 

Dorpsbelang is geen actiegroep 

• Dorpsbelang is niet pol i t iek geor iënteerd, maar ka n wel 
same nwerken met de 'politiek '. 

Wat doet Dorpsbelang nu eigenlijk? 
Veel mensen in ons dorp weten niet waar Dorpsbelang actief mee bezig is. 
Om u een idee te geven wat het dagelijks bestuur van Dorpsbelang maandelijks op 
de agenda heeft staan, geef ik u eerst de uitgangspunten: 

Dorpsbelang Wolfheze faciliteert, initieert, ondersteunt en bemiddelt en geeft zijn 
mening over onderwerpen die gaan over: LEEFBAARHEID, CULTUUR, ZORG, 
VEILIGHEID in Wolfheze 

Als Dorpsplatform proberen wij de verbindende schakel naar de gemeente te zijn. 

Als ik die beide functies handen en voeten geef, dan zijn dit de onderwerpen die in 
de afgelopen twee jaar aan de orde zijn geweest, in willekeurige volgorde: 

• klankbordgroep nieuwbouw • shopstop 
• Wolfskreet • dorpsplein 
· gesprek met wethouder(s) • contact met de Beatrixschool 
• contact met "de Gelderse Roos· • contacten met de pers 
• contact met "Het Schild" • peuterspeelzaal 
• zorg over "De Burcht" • communicatie met de leden 
• kulturhus • Werelderfgoedstatus Veluwe 
• kerstboom plaatsen • nationaallandschap 
• publicatiekastjes • ogen en oren 
• contacten met politiek • zorg over bibliotheek 
• slang ijsbaan financieren • aanleg ballennet trapveldje 
• nieuwjaarsborrel • stimuleringsprijs 
• herkenbaarheid • Taart van Dorpsbelang 
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• bereikbaarheid station 
• advies gebiedsagent 

• ontwikkelen website Dorpsbelang 
· jaarvergadering 

• zorg senioren • Vereniging Kleine Kernen 
• frequentie trein • WMO (wetgeving) 

Tot slot 

Beste mensen in Wolfheze. 
Ik hoop dat deze uitleg, die tegelijkertijd een oproep is, een 
aantal mensen naar de bestuurstafel zal lokken. 
Een vereniging zonder bestuursleden is stuurloos en ook 
niet in staat om uw belang, het Wolfhezer Dorpsbelang, te 
dienen. 
Voor kandidaten is het belangrijk om te weten, dat het 
bestuur het vanzelfsprekend vindt, u als nieuw bestuurslid 
goed in gewerkt wordt bij aanvaarding van een 
bestuursfunctie. 

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

Reacties zijn welkom: 
Ted Stevens (voorzitter) 
Taro Eekhoutte 
Han Heidema (penningmeester) 
Caroline Kelderman 
Jan v Oort (secretaris) 

Lawijkerhof 9 
Heelsumseweg 6 
Wolfhezerweg 86 
Sara Mansveltweg 6 
Van Mesdagweg 23 

WOLFHEZE 

3213499 
4820840 
3333302 
4821932 
4820455 

Eetcafé "De Balije " Wolfheze 
Wolfhezerweg 70/ 72 
6874 AG Wolfheze 

026 - 4821987 

U kunt bij ons terecht voor prima m aa ltijden en diverse 
soorten bier va n de tap! 

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

maandag en din sdag gesloten 

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

De Klaproos; een terugblik op het seizoen 2006 

Zonder overdrijvingen en zonder al te grote woorden: het was een méésterlijk 
seizoen voor openluchttheater De Klaproos. De weersomstandigheden zorgden 
ervoor dat zeven van de acht voorstellingen daadwerkelijk in de open lucht konden 

25 juni Drumix (Drums die je voelt) 

plaatsvinden en over de 
keuze van de artiesten 
kunnen we stellen dat het 
bijna allemaal voltreffers 
waren. Voor wie toch zo 
eigenwijs was om op vakantie 
te gaan en niet alle 
voorstellingen kon bijwonen 
volgt hieronder een 
samenvatting van de 
hoogtepunten. 

De eerste de beste voorstelling waren de weersvoorspellingen zo ijzingwekkend dat 
voor De Brug werd gekozen. Intiem licht, een indrukwekkend arsenaal aan 
slagwerkinstrumenten, een woord van welkom en vervolgens anderhalf uur drums 
door de slagwerkvirtuozen Lucas van Merwijk en Aly N'Diaye Rose. Drums die de 
adrenaline door de aderen lieten gieren, (klinkt stevig in zo'n sportzaal!) maar ook 
fluisterdrums, drumgesprekken en waterdrums. Tijdens deze voorstelling, 
georganiseerd in samenwerking met de afdeling Doven en Slechthorenden van de 
Gelderse Roos Veluwe Vallei en het Gebarencafé Ede, werden ballonnen 
uitgedeeld waarmee het geluid kon worden gevoeld. 

2 juli Knijn (Heet? Wat heet!) 

Onze ervaring is dat Schotse en Ierse muziek zeer worden gewaardeerd door onze 
bezoekers. Knijn, een folkband van zeven personen met dwarsfluit, tinwhistle, 
banjo, gitaar, mandoline, viool, accordeon en trekzak, haalde onder uit de kast en 
kreeg het publiek volledig mee. Ondanks, -of dankzij?- de hitte bleef de voorstelling 
zinderend tot het einde. De Van Bezeij-onestep-piano-percusdrum bleek een 
folkfiets met volledig instrumentarium. 
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9 juli Enge Buren (Maar die kwamen niet) 

Enge Buren moest afzeggen; de zanger was zijn stem kwijt. Een teleurstelling 
natuurlijk voor de echte fans. Goede raad bleek snel gevonden, de Flageolettes. 
twee dames, die moeiteloos van instrument en genre wisselden. deden de 
teleurstelling snel vergeten. Toen in de pauze ook nog 'Otto Orgel' zijn Verduitst
Nederlandse repertoire bracht (Huup, dort ist Wilhelm mit der Wasserpumptange) 
kwam het toch nog helemaal goed. 

16 juli Hakim (Onnavolgbaar) 

Hakims zendermicrofoon deed het niet. 'Een technische storing' werd er geroepen. 
'Nee', riep de geluidstechnicus. 'mijn spullen zijn in orde'. 'Ja, hoor' riep toen Hakim 
tegen het publiek, 'het is allemaal mijn schuld' en vervolgens ontstond er een 
geïmproviseerd, komisch verhaal dat nooit meer ophield. Kinderen op het toneel om 
de schetenlaatmachine te bedienen. met zijn allen meezingen en Hakim die laat 
zien hoe een voetballer valt in slow motion. Sorry, zo'n voorstelling is niet na te 
vertellen. 

23 juli Indonesische Middag (Geen lemper, toch lemper) 

Eerlijk is eerlijk: bij de voorbereidingen dachten we aan zo'n markt met veel 
snuisterijenkramen, muziek en eten, maar dat bleek toch wat moeilijk te 
organiseren. Toen stelde Tante Roos spontaan voor: wij doen de Indische hapjes 
en rukte aan met lempers. bapao's en risolles. (Heel lekker!) En toen ook nog bleek 
dat de temperaturen authentiek tropisch waren en de dans- en muziekgroep Bunga 
Rosi in prachtige kostuums uit de Minahasa optrad, misten we de kramen 
nauwelijks. Klap(roos) op de vuurpijl: Harmondia. een groep wat oudere, 
enthousiaste zangers en zangeressen van kronljongliedjes, door de volle 
Klaproosbak zeer gewaardeerd. 

30 juli Meezingen! 

Wat werd er meegezongen uit de 
speciaal door de Repro vervaardigde 
brulbundelsl Van het Land van Maas 
en Waal tot Het Was Een Nacht en 
weer terug en van Patsy tot Katinka. 
Opgezweept door drie Schotse 
muzikanten, een Duitse 
Lederhosendrummer. een Cubaabse 
bassist, Anneke en Renske. Deze 
laatste wist met haar doorleefde 
versie van Mijn Wieg ie Was.. . . 
ondanks de hitte. massaal kippenvel 
op de armen van de bezoekers te 
toveren. Na de pauze kwam het publiek zingen op het toneel en dan blijkt weer dat 
de Zuid West Veluwe een van de muzikaalste streken van ons land is! 
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6 augustus Spaanse Vlieg (fly me to flamenco) 

'Nederlandstalige groep die flamenco, funk, gipsy en folk invloeden, die eigen 
nummers speelt. Verrassend, anders en swingend.' Zo stond het op de affiche en 
zo was het ook. Stevige muziek, o.k., voor sommige bezoekers net iets te stevig, 
maar bijzonder muzikaal en origineel. Poêtische nummers van een hoog muzikaal 
niveau. Nu eens niet allemaal meeklappen en stampen, maar luisterteksten met 
inhoud en zeggingskracht. 

13 augustus Grupo Azul en dansschool 
Salsa Contigo (En hoe!) 
Elf swingende salsa-artiesten op het 
podium; stuwende blazers en opzwepende 
percussionisten, zes dansers en 
danseressen ervoor, honderd salsa-
dansende bezoekers op het grasveld en 
nog eens vierhonderd enthousiastelingen 
op de tribune een prachtig zonnetje en niet 
al te heet. Hebt u 't plaatje? Grupo Azul en 
dansschool Salsa Contigo sloten het 
seizoen af. En hoe! 

Vrienden 

In de loop van dit seizoen ontstond vanuit een aantal dorpsbewoners het initiatief 
tot het oprichten van de 'Vrienden van De Klaproos'. Dit leidde onder andere tot 
vrijwillige donaties van de bezoekers tijdens de voorstellingen. Wat 'De Vrienden' 
nog meer voor De Klaproos gaan doen en hoe u daaraan kunt meewerken, leest u 
elders in deze Wolfskreet 

Contactpersoon: Jan van den Bos 
(026) 483 33 90 of j. van.den.bos@degelderseroos.nl 

• Sc houtenkamp 7 
• 6666 XZ Heteren 
• Tel. 026 - 472 22 54 
• Fax. 026 - 474 21 56 
• Mob. 06 - 512 96 428 
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Sinds 1946 

Het (tuin-) centrum van Wolfheze 

Bloemen en planten van een 

constante kwaliteit voor een wisselend seizoen 

Het tuincentntm van de gemeente Renkutn 

tuinc~ntrum dauidse 
WOLFHElERWEG 104 - WOLFHEZE 
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De Klaproos krijgt vrienden 
Openluchttheater de Klaproos op de Gelderse Roos is een succes. 
Ook afgelopen zomer was er weer van alles te beleven voor jong en 
oud. Acht zondagmiddagen achtereen muziek, dans en theater. Om 
dat de komende jaren zo te houden, zijn meer reserves nodig. De 
stichting " Vrienden van de Klaproos" gaat zich daarvoor inzetten. 

Was u afgelopen zomer bij één van de voorstellingen in de Klaproos? Dan is de 
kans groot dat u een gift hebt gedaan in een van de kleurige collectebussen, 
waarmee kinderen tijdens de voorstellingen langskwamen. Alles bij elkaar haalden 
ze op die manier ruim € 1.000 op, een mooi bedrag om extra activiteiten te gaan 
ontwikkelen. Want dat is het doel van de stichting "Vrienden van de Klaproos" die 
binnenkort wordt opgericht. De stichting gaat ervoor zorgen dat er voldoende 
reserves zijn om de gratis voorstellingen te kunnen blijven organiseren. En om extra 
voorzieningen te kunnen treffen als daar behoefte aan is. De komende tijd worden 
de plannen uitgewerkt, zodat de Klaproos daar volgend jaar al van kan profiteren. 
Daar zijn vast heel wat vrienden voor te porren. Hoe groter de vriendenclub, hoe 
beter. Meer over de plannen van de stichting in oprichting in de volgende 
Wolfs kreet. 

Martin de Graaft, Michel van Tooren, Ad Bal 

Officieuze opening- www. Wolfbeze.nl 
Officieel is het nog niet, maar we hebben besloten u niet langer op de opening van 
de website www.Wolfheze.nl te laten wachten. Hier en daar is de website nog wat 
kaal, maar creativiteit vraagt tijd! 
De positieve reacties die zowel 'en personne' als via e-mail ons zijn toegekomen, 
hebben ons gesterkt in deze beslissing. 
Zo gaandeweg wordt de website meer en meer gevuld, wat betekent dat de website 
regelmatig wordt uitgebreid en u daardoor extra wordt gestimuleerd de website 
regelmatig te bezoeken. De bedoeling daarvan is uiteraard om u tot een stamgast 
te maken van deze website. 
Tot slot spreken wij de hoop uit dat dit werk niet alleen op ónze schouders zal 
blijven rusten en dat er mensen zijn die een bijdrage willen leveren aan het 
samenstellen van onderwerpen voor de website. Meedoen? Dat kan! Kijk daarvoor 
op www.wolfheze.nl Veel plezier met de website! 

Het Wolfhezer Web Team, 
John van der Stap en U/be Anema 
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Thuis van 
alle gemakken 

voorzien! 
Niet alleen kapper, pedicure en 

maaltijden, maar ook PGB. huishoudelijk 

werken belastingconsulent. Meer info? 

Bel 026 4820 009 of ga naar onze site 

www.zorgservicethuis.n I 

ZorgService Thuis 

Een zorgprobleem opgelost 
'Ik had wel van ZorgServiceThuis gehoord, maar nooit nodig 
gehad omdat ik nog alles zelf kon. Dit voorjaar werd ik echter 
opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie.' Aan het woord 
is mevrouw Marjorie Veenstra van de Lindeboomlaan. Bij 
ontslag uit het ziekenhuis bleek haar dat er een wachttijd was 
voor de reguliere nazorg thuis waardoor zij niet naar huis kon 
terugkeren. 'Gelukkig kon ZorgServiceThuis wel direct bij mij 
starten. Elke ochtend, ook in het weekend, komt één van de 
zorgverleners, allemaal uit Wolfheze, me ondersteunen. En ook 
de huishoudelijke verzorging is via hen geregeld. Elke week 
komt er een dame mijn huis schoonmaken. Ik heb gekozen voor 
een Persoonsgebonden Budget. ZorgServiceThuis regelt dit 
allemaal voor mij. Ik ben zeer tevreden en had het niet beter 
kunnen treffen. Mijn zorgprobleem is opgelost.' 
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De Duizendjarige Den vertelde 

De titel 'De Duizendjarige Den vertelt verder' moeten 
we helaas veranderen in 'vertelde' want zoals u weet is 
op zondagmorgen 28 mei jl. deze oudste grove den van 
Nederland gevallen. Zijn wortelgestel was aangetast en 
te klein geworden om de grote reus overeind te houden 
en hij is precies langs het wandelpad gevallen zodat er 
mooi afscheid van hem kon worden genomen. De 
varens hebben hem langzamerhand bedekt alsof zij 
vinden dat hij nu wel genoeg in het zicht heeft gelegen 
en genoeg aandacht heeft gehad. Inderdaad is er veel 
aandacht aan zijn overlijden besteed door de pers in het 
gehele land en ook door Radio- en Tv-Gelderland. 
De den heeft zijn einde duidelijk voelen aankomen want 
de laatste tijd vroeg hij Ulbe elke keer "kom je gauw 
weer want ik heb je nog zó veel te vertellen·. Telkens 

vertelde hij dan weer een mooi historisch verhaal over het dorp Wolfheze en haar 
omgeving. Daardoor is er nog stof genoeg voor deze rubriek want Ulbe Anema 
heeft alles aan de voet van de Duizendjarige Den voor de Wolfskreet goed 
opgeschreven. 

Aflevering 14 : Koninginnen op de heide bij Wolfheze 

Toen Koning Willem 111 op 23 november 1890 overleed, bleven twee vrouwen. de 
Koningin-Weduwe Emma en het slechts 10 jaar oude Koninginnetje Wilhelmina, 
over om het Huis van Oranje te vertegenwoordigen. Tot Wilhelmina 18 jaar werd 
(31 augustus 1898) zou Emma regentes zijn en in die bijna 8 jaar werd Wilhelmina 
versneld voorbereid op haar moeilijke taak. In die periode bezocht zij , vergezeld 
van haar Moeder. tweemaal de toenmalige buurtschap Wolfheze. 
Op 7 september 1891 stapten zij uit de koninklijke trein bij Station Wolfheze (toen 
nog een wachtershuis, gedeeltelijk ingericht als station) om de daar in de omgeving 
plaats vindende oefeningen van het veldleger bij te wonen. 
Op 24 augustus 1893 was het bij de één kilometer verder richting Oasterbeek 
gelegen Renbaan-Halte van Wolfheze (bij Mijlpaal 85), dat de beide Koninginnen 
uitstapten, om op de 'Renbaan Wolfhezen' de paarderennen bij te wonen (hierover 
een volgende keer). 

Veel grotere aandacht kreeg echter haar bezoek aan Wolfheze op woensdag 21 
september 1898, 2 weken na haar inhuldiging (6 september 1898). om op de 
Renkumsche Heide nabij Wolfheze de grote wapenschouwing bij te wonen. Bij de 
tijdelijke halte vlakbij De Buunderkamp stapte het hoge gezelschap uit de 
koninklijke trein. Aan de legerrevue gingen op 19 en 20 september grote 
manoevres van duizenden militairen op de Veluwe (Deelen, De Galgenberg en 
Kemperheide) vooraf. Voor het troepenvervoer van en naar Renkum werden door 
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het Ministerie van Oorlog van de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen 900 wagens(!) gerequireerd. 
Veel kranten uit die tijd en ook tijdschriften en boekwerken over Wilhelmina 
beschrijven deze belangrijke gebeurtenis in geuren en kleuren. De 'Arnhemsche 
Courant' gaf zelfs 2 dagen voor de legerrevue, op maandag 19 september, een 
paginagroot bijvoegsel met de plattegrond voor de revue. De duidelijke kaart toonde 
de lezers de opstelling van de verschillende regimenten en het gedeelte van het 
terrein voor de toeschouwers en rijtuigen. 
Deze artikelen, gecombineerd met wat de Duizendjarige Den er van wist, geven het 
volgende beeld van deze dag : 

Woensdag 21 september 1898. 
Veel zijn deze dag vroeg op en ook vroeg op pad. Er hangt nog een dikke mist, 
maar de barometerstand is gunstig. Dat belooft een mooie, zonnige en warme dag. 
Een dag zoals er in deze Kroningsmaand gelukkig tot nu toe talrijk waren. 
Het is wel degelijk zaak vroeg te zijn. Niet alleen om door een mooie plaats goed 
getuige te kunnen zijn van het militaire schouwspel, maar ook om de troepen in hun 
ontwaken op de heide gade te kunnen slaan en om de, in de omringende plaatsen 
ingekwartierde, delen infanterie, cavalerie en artillerie in dichte drommen het terrein 
te zien opmarcheren. 
Het is bovendien een heerlijk gezicht de duizenden en duizenden voetgangers te 
zien aankomen en de vele en verscheidene voertuigen te aanschouwen, die van 
heinde en verre zijn gekomen voor deze 'Groote Wapenschouwing'. Van een 
eenvoudige boerenstortkar tot een elegante equipage, van vurige, dartele paarden 
tot oude, afgeleefde rossinanten en zelfs muilezels kan men waarnemen tegen de 
bosrand van de Jonkershoeve. 
Aan het eind van de file staat zelfs een Veluwse trekos die zijn baas - een 
keuterboer - met de zijnen naar het voor hem niet geheel onbekende terrein heeft 
gebracht. Het opstellen der rijtuigen geeft heel wat drukte. Die het laatst komen 
krijgen nog de beste plaats. 
Ook het door elkaar wemelende, vrolijke publiek geeft een tinteling van leven aan 
de anders zo eenzame, stille heide. leder tracht zich een goed plaatsje te veroveren 
en de vrolijkheid wordt nog verhoogd als de zon doorbreekt en de heide haar 
bijzonder en tevens aantrekkelijk schouwspel vertoont met de kleurige uniformen 
van de verschillende regimenten. Langzamerhand vult zich de heide met troepen. 
Met de muziek voorop komen zij in flinke pas aangemarcheerd, de donkere 
uniformen, het rood en goud schitterend in de zon, afstekend tegen de bruine 
heide. Vooral de bereden wapens bieden een fraaie aanblik. Kranig te paard zittend 
zwenken zij in brede rijen over het veld, voorafgegaan door hoornblazers, waarvan 
de fel belichte instrumenten scherp afsteken tegen de donkere tunica's. 
Tegen half elf zijn alle troepen aangekomen en hebben zich naar hun plaatsen 
begeven. De geweren worden in rotten gezet, de huzaren en veldartillerie 
afgezeten. 
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Dit kaartje uit de VW-gids 
van Amhem en omstreken 
van 1900 geeft de ligging 
van het revueterrein goed 
weer. Bij Paal 82 van de 
spoorlijn was de halte 
gemaakt voor H.M. 

Op de rechtervleugel van de voorste linie bevindt zich een detachement van de 
Koloniale Reserve uit Nijmegen, dan een gecombineerd regiment met 11 
onderdelen, bestaande uit de Koninklijke Militaire Kapel van het Regiment 
Grenadiers en Jagers, een bataljon gevormd door deputatiên van de Grenadiers, 
de Jagers, het 4e en 7e Regiment Infanterie, een bataljon gevormd door de 
deputatiën, van de vier Regimenten Vesting Artillerie en een bataljon gevormd door 
deputatiën van het Korps Pantserfort Artillerie, het Korps Pontonniers en het Korps 
Torpedisten. 
Elke deputatie bestaat uit een compagnie, sterk 100 man, zodat alleen dit 
gecombineerde regiment reeds bestaat uit 1100 man. 
Verder achtereenvolgens het 1e, Se, 8e, 2e, 3e en 6e Regiment Infanterie, samen 
de 2e en 3e Divisie Infanterie vormend. Elk regiment met zijn eigen stafmuziek. Het 
vaandel bevindt zich bij de 1e compagnie van het 1e bataljon. 
Op de linkervleugel is een afdeling van het Korps Genietroepen opgesteld. 
De tweede linie, samengesteld uit de bereden wapens, bestaat uit, gerekend vanaf 
de rechtervleugel: een deputatie van het 2e Regiment Veldartillerie, het 1e en 3e 
Regiment Veldartillerie, een deputatie van het 3e Regiment Huzaren, het 1e en 2e 
Regiment Huzaren en het Korps Rijdende Artillerie. 
De wielrijders (militairen) zijn per regiment infanterie verenigd en zijn op de 
linkervleugel in twee gelederen opgesteld. De militaire wielrijders die bij de divisie
staven zijn ingedeeld, staan op de rechtervleugel van de bovengenoemde 
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wielrijders, verdeeld over het 1e en 2e Regiment Infanterie. De militaire wielrijders, 
ingedeeld bij de staven der bereden wapens en bij de genietroepen, zijn eveneens 
bij deze regimenten infanterie opgesteld. In totaal staan wel 12 muziekkorpsen in 
de linieên opgesteld. 
Er is rust gekomen in de enorm grote massa militairen en toeschouwers. Buiten het 
afgezette gedeelte is het levendiger. Daar komen nog steeds stromen mensen aan, 
vaak met pakjes beladen, en vleien zich neer in het groen. Bierstalletjes leveren 
verversingen voor de dorstigen, wagentjes brood voor de hongerigen. 
Ordonnansen en marechaussees rennen heen en weer, hier orders overbrengend, 
daar de menigte terugdringend. 
Over half elf komen de hoofdofficieren aangereden, gevolgd door de Russische, 
Franse en Amerikaanse officieren, die de manoevres van 19 en 20 september 
hebben meegemaakt 

Daar komt de koninklijke trein met de salonrijtuigen A 41 en A 45 in zicht. Vlaggen 
sieren de locomotief. Er komt beweging in de duizenden toeschouwers. Ook in de 
troepenmassa komt leven. Wielrijders snorren voorbij, de geweren worden weer 
opgenomen en de gelederen worden geformeerd. 
De trein is aan de halte gekomen bij het wachthuis 20 van de Staatsspoorweg 
tussen Wolfhezen en Ede (huidige huis van Kelderman). Deze halte wordt alleen 
vandaag voor de revue gebruikt en is speciaal hiervoor van een fraai houten 
hekwerk voorzien. De bloemist G.J. Besseling van de Kastanjelaan uit Arnhem 
heeft de halte smaakvol versierd met guirlandes van groen en vele vlaggen. De 
Koningin, Koningin-Moeder Emma en het grote gevolg stappen uit de trein en lopen 
het pad van het spoortalud af naar de Renkumsche Heide. 

Deze foto laat het 
moment zien dat 
het koninklijke 
gezelschap net is 
uitgestapt bij De 
Buunderkamp 

Aan het eind van het pad stijgt de Koningin te paard en formeert ook de rest van de 
stoet zich. 
Luide 'hoera's' kondigen aan dat de Koningin nadert. Stapvoets rijdt Zij, fier een 
donkerbruine Arabier berijdend, in het dameszadel gezeten, langs het afgezette 
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terrein. Zij draagt een wit amazonekleed met het Grootkruis der Militaire 
Willemsorde en een hoge zijden hoed. Haar kleed hangt sierlijk af langs het bruine 
schabrak (zadelkleed) van het edele dier. Links naast haar rijdt de Minister van 
Oorlog en rechts rijdt generaal Dumonceau, de leden van het Militaire Huis volgen 
daarna. Tussen alle mannen te paard die de Koningin volgen bevindt zich één 
dame te paard: Freule Elise van lttersum, de enige hofdame van H.M. die te paard 
kan volgen. Enthousiast is het hoerageroep, als de jeugdige Vorstin, minzaam 
groetend, voorbij komt. Daarna volgt het met vier paarden bespannen koninklijk 
rijtuig, waarin de Koningin-Moeder met haar hofdame is gezeten. Ook Zij wordt 
uiteraard luid toegejuigd. Achter het rijtuig rijdt het gevolg en een aantal bereden 
officieren sluiten de stoet. 

Hier stijgt de 
Koningin direkt 
na haar 
aankomst bij De 
Buunderi<amp te 
paard 
(voorgaande en 
deze foto zijn uit 
'Wifhelmina, een 
levensgeschie
denis in foto 's ' 
Dr. Janede 
longh en Drs. 
M. Kohnstamm, 
De Bezige Bij
Amsterdam 
1948) 

Daar roffelt de trom, de Koningin nadert de troepen. De Luitenant-Generaal, 
Adjudant in Buitengewone Dienst van H.M. de Koningin, Chef van de Gerenale 
Staf en Leider van de gecombineerde oefeningen, A. Kool, rijdt met zijn staf Hare 
Majesteit tegemoet. De muziek begint het Volkslied te spelen. De wapens worden 
gepresenteerd en de jonge Koningin rijdt temidden van haar generaals stapvoets 
langs de troepen. De inspectie begint bij de rechtervleugel der voorste linie, 
waarvan de regimenten achtereenvolgens, naarmate H.M. deze nadert, opnieuw de 
wapens presenteren. Hoog steken de Oranje-vanen boven de regimenten uit om 
daarna eerbiedig het saluut te brengen aan de Vorstin als Zij passeert. 
Het duurt een hele tijd voor alle troepen van de voorste linie zijn geïnspecteerd. Bij 
de linkervleugel gekomen wordt de tweede linie, van Noord naar Zuid 
geïnspecteerd, waarbij de achterste compagnieên van de voorste linie tijdens het 
passeren van H.M. naar de tweede linie front maken. 
Over de heide waar zich de menigte verdringt, met moeite door de marechaussees 
teruggehouden, bruist het Wilhelmus, dat door de verschillende militaire kapellen 
wordt aangeheven zodra de Koningin nadert. 
Na afloop van de inspectie rijdt Hare Majesteit, gevolgd door haar stoet, in galop 
naar de plek op het gereserveerde terrein, ten einde hier de gehele troepenmacht 
voor zich te laten defileren. 
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Van de vele gemaakte foto's werden ook een aantal (zeker 5 verschillende) ansichtkaarten 
uitgegeven van de legerrevue. Deze kaart toont H.M. te paard met de hoge officieren. de 
Minister van Oorlog en Freule van lttersum. Op de achtergrond zijn de opgestelde troepen te 
zien. Uiig. Mevr. A.M. Amiot. Den Haag 

Dit defileren geschiedt in de richting van Zuid naar Noord en is werkelijk prachtig 
om te zien. 
Eerst stapvoets trekken de troepen voorbij de Koningin en wel de Koloniale 
Reserve in open pelotons-colonne, het gecombineerde regiment in open colonne 
met compagnieên in front, de Regimenten Infanterie in gesloten colonne met 
compagnieên in front, de Afdeling Genietroepen in colonne met compagnieên in 
front, de Veldartillerie in open batterijen-colonne, de Cavalerie in open colonne met 
eskadrons in front en de Rijdende Artillerie in open batterijen-colonne. 
De bereden wapens de eerste maal in stap, de tweede maal wat de Veldartillerie 
betreft in draf, de Cavalerie en Rijdende Artillerie in galop. 
De uitrustingen van de rijders fonkelen in de zon die nu hoog aan de hier en daar 
bewolkte hemel staat. 
De troepen worden luid toegejuigd. De Koloniale Reserve wordt bovendien bij het 
defilé overal met extra gejuich begroet . 
Onafgebroken echter zijn de ogen van het opgetogen publiek gericht op de 
Koningin die zo gemakkelijk en bevallig te paard zit, nu en dan een woord 
wisselend met Haar Moeder terwijl Zij het het militaire saluut van de 
commanderende officieren en dat van vaandels en standaarden met een buiging 
beantwoordt. 
Over half twee is het militaire schouwspel afgelopen en vertrekken de Vorstinnen 
onder luid gejuich. Het hoge gezelschap keert terug naar de halte en neemt 
afscheid van de militaire autoriteiten. Hare Majesteit geeft Haar hoge 
ingenomenheid te kennen en geeft de opdracht om dit per dagorder ter kennis van 
de troepen te brengen. 

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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Assurantiën 
Financiën 

Van Ede 

Onafhankelijk bemiddelaar voor vele 
verzekeringsmaatschappijen en 

hypotheekverstrekkers 

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

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

Financieel adviseurs: 
Dirk Kruitbosch I Harry Waaijenberg 

Wolfhezerweg 94a 
6874 AH WOLFHEZE 

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

www.vanedeass.nl 

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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Prikboni 

Herdenking bij Airbornebank in Wolfheze 

Ook dit jaar komen de leden van het 'Glider Pilot Regimental Association' onder 
leiding van luitenant-kolonel Nichelis weer naar Wolfheze voor een korte 
herdenking bij de Airbornebank. De oudstrijders komen samen met hun 
echtgenotes, begeleiders en Nederlandse gastgezinnen naar Wolfheze met 
ongeveer 30 personen. 
Deze herdenking vindt plaats op zondag 17 september om 15.00 uur. 
Het Comité Airborne-bank Wolfheze hoopt dat Wolfhezenaren weer in ruime mate 
aanwezig zijn bij deze korte plechtigheid, die herinnert aan het bombardement en 
de daarop volgende luchtlandingen in en rondom het dorp. 
De kinderen worden betrokken bij de plechtigheid en leggen de bloemen namens 
de inwoners van Wolfheze. Als het weer het toelaat wordt tevens een Horsa-romp 
bij de bank tentoongesteld en ook andere Glider-elementen zullen het geheel 
aankleden. 
Voorafgaande aan de herdenking zal het Comité Airbornebank Wolfheze de 
oudstrijders en hun echtgenotes een lunch aanbieden. Een kleine financiêle 
ondersteuning hiervoor is van harte welkom op bankrekening 59.66.30.425 t.n.v. 
Airbornebank Wolfheze. 

Open dag RADAR 

Wat maken ze allemaal daar in dat Technisch centrum, voor welke reparaties kan ik 
daar terecht, welke activiteiten zijn er in de kelder van de Vlinder, welke producten 
maken ze in Jupiter, hoe bakken ze cake in Neptunus, waar is Orion naar toe 
verhuist en kan ik daar kaarsen kopen, wat zijn de aantrekkelijke prijzen voor ._ 
drukwerk in de Repro, is de Vlinder te huur voor bruiloften en partijen, ~ 

groeien er ook cactussen in de Tuinderij, welke activiteiten gaat Recreatie~. 
organiseren als Wolfheze 100 jaar bestaat in 2007? 
Al deze en nog veel meer onbeantwoorde vragen kunnen gesteld worden 
tijdens de Open dag van RADAR: 'de Dag van de Dagbesteding' op 
woensdagmiddag 20 september van 13:00 tot 16:30 uur. 
Op het terrein van GPW (Gespecialiseerde Psychiatrie Wolfheze) is een 
kennismakingsroute uitgezet die u langs de verschillende vormen van dagbesteding 
voert. Deze route kunt u het best lopend afleggen. Medewerkers en cliênten geven 
onderweg tekst en uitleg. Zo kunt u een kijkje nemen in Neder Veluwe, waar 
cliênten horeca en catering verzorgen, kennis maken met het Technisch Centrum, 
de kaarsenmakerij bezoeken, de vernieuwde Tuinderij aanschouwen en nog heel 
veel meer. Dit alles opgeluisterd met levende muziek, hapjes en drankjes en een 
speurtocht die leuke prijzen kan opleveren. 

De afdeling RADAR biedt dagbestedingsmogelijkheden op de locatie 
Gespecialiseerde Psychiatrie Wolfheze. De Missie van RADAR is: voor optimale 
groei in werk en vrije tijd, uitnodigen, stimuleren en coachen, met een toegankelijk 
en flexibel aanbod, voor GGZ-cliénten. 
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Stichting HuvoR zoekt Projectleider (m/v) 

HuvoR is de naam van de stichting "Huisdieren Voor Ouderen gemeente Renkum". 
HuvoR zet zich belangeloos in voor ouderen en hun huisdieren wonend in de 
gemeente Renkum. 
Stichting HuvoR helpt allerlei verzorgingsvraagstukken van dieren op te lossen. 

Zo blijft het voor Renkumse ouderen mogelijk tot op hoge leeftijd 

?i 
huisdieren te (be)houden. Dit komt hun gezondheid, welzijn en 
sociale leven ten goede, zoals wereldwijd onderzoek aantoont 

De meest gangbare acties zijn het plaatsen en herplaatsen van 
huisdieren. Ook kunnen huisdieren uitgelaten of verzorgd worden door 
onze vrijwilligers, wanneer de oudere daartoe tijdelijk niet in staat is. 

Projectleider Ciny Veelenturf-Vocks zal helaas, door omstandigheden, 
haar functie volgend jaar moeten neerleggen. Ze zoekt iemand die haar wil 
opvolgen. Een persoon die met dier en mens kan omgaan, van mens en dier houdt 
en zich gemiddeld 4 uur per week wil inzetten. Hij of zij moet in het bezit zijn van 
een auto. De projectleider neemt deel aan de bestuursvergaderingen van HuvoR. 
Voor inlichtingen kunt U terecht bij Ciny Veelenturf-Vocks, 026-4822103 

Verbouwing Beatrixschool vordert gestaag 

De verbouwing van de Beatrixschool is in volle gang. De zuid-oost hoek van het 
gebouw is bijna klaar om de peuters een fijne nieuwe plek te bieden. De kleuters 
zitten al in een vernieuwd lokaal. Groep 3/4 zit in een gedeelte van de school wat al 
af is en de groepen 5 tlm 8 zijn tijdelijk ondergebracht in de Burcht Hierdoor is een 
groot gedeelte van de school leeg en kunnen de bouwlui hard doorwerken. We 
hopen in oktober de school en de peuterspeelzaal te kunnen gaan inrichten. Als het 
zover is komt er een open dag en een spetterend openingsfeest! 
Ook wordt onderzocht of en hoe er in de nabije toekomst voor- en naschoolse 
opvang gerealiseerd kan gaan worden. 

55+ Tennis Toss 
Elke maandag en woensdagmorgen vanaf 9:00 uur slaat een twaalftal 55-plussers 
een balletje bij De Slenk. Omdat het aantal deelnemers minder wordt. roept De 
Slenk oudgedienden en nieuwelingen op. Er wordt getennist tot na oktober. 

Manege Zonder Drempels in Bennekom gesteund op het Zomerfeest Wolfheze 

De Manage Zonder Drempels in Ede - voor gehandicapte ruiters - wordt sinds het 
125-jarig bestaan van Kimberly-Ciark in 1997 door de vestiging in Ede financieel 
gesteund. 
In plaats van toen groots feest te vieren, kreeg elke vestiging wereldwijd de 
opdracht om een heel jaar lang activiteiten op te zetten met het oogmerk om geld 
bijeen te brengen voor een niet gesubsidieerd goed doel in de directe omgeving. 
Kimberly-Ciark Ede liet de keus op de Manege Zonder Drempels vallen, daarmee 
de basis leggende voor een inmiddels negen jaar durende ondersteuning. 
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Naast de jaarlijkse donatie probeert Kimberly-Ciark ook nog op een andere wijze 
een financieel steentje bij te dragen door bijvoorbeeld het houden van 
verrassingsmarkten of zoals dit jaar, deelname aan het Zomerfeest in Wolfheze. 
De belangstelling was enorm en de reacties hartverwarmend, temeer ook omdat de 
opbrengst van die dag geheel ten goede zou komen aan de Manege Zonder 
Drempels. Aan het eind van de dag was alles bijna uitverkocht. De Manege Zonder 
Drempels kan rekenen op een gift van ruim Euro 1.1 00, - . Een fantastisch resultaat! 

Alpha-cursus voor de Se keer in Wolfheze 

Voor de vijfde keer organiseren Erwin & Bea en Maarten & Annemiek een Alpha
cursus in Wolfheze. 
De Alpha-cursus is ontstaan in de Anglicaanse kerk in Engeland. In eerste instantie 
voor kerkbezoekers om eens op een hele nieuwe frisse manier de meest wezenlijke 
fundamenten van het geloof te bediscussiêren, allengs bleek dat de cursus heel 
populair werd bij mensen die weinig of niets met het concept God of geloof hebben. 
In Nederland wordt de cursus op meer dan 850 plaatsen gegeven. 
Het aantrekkelijke van de cursus is dat na een gezamenlijke maaltijd een belangrijk 
thema in een half uurtje wordt ingeleid. Daarna is er discussie over de meest 
wezenlijke of heikele punten: bestaat God überhaupt wel, zijn daar aanwijzingen 
voor? Waarom laat Hij zich dan niet zien? Hoe verklaar je alle ellende in de wereld? 
Etc. etc. De ervaring leert dat deelnemers het een zeer aantrekkelijke en 
verrijkende cursus vinden, juist ook omdat ieders mening aan bod komt. Geen 
vraag of visie is te gek. De cursus start half september. 
Erwin & Bea van Wonderen en Maarten & Annemiek Nijeboer 
vanwonderen@filtemet. n/ of wmnijeboer@euronet. nl 
tel. 4821797 of 4822904 

Spoorzoekers 

Heeft u een ~ nodig en woont u in Wolfheze dan wil ik graag bij u komen 
oppassen. Zo kunt u gezellig zorgeloos naar een feestje of naar de film terwijl ik op 
de kinderen pas. Ik ben Frank Blommestijn, 17 jaar oud en woon aan de 
Parallelweg in Wolfheze. 
Tel: 0651611196 of mail: fgbom@msn.com. Groeten en tot snel! 

Privé drumles voor beginners. Als je een beginnende drummer bent kan ik jou een 
goede basis aanleren, en zo kan je kijken of drummen iets voor jou \._ / 
is. Ik geef les in pop ritmes. Zelf heb ik drie jaar les gehad. ~ 
Prijs: 5 euro per half uur drumles. Als je zelf geen drumstel hebt 
kun je voor 10 euro per maand extra elke week een half uur op mijn 
drumstel komen oefenen. 
Mert Blommeslijn (15 jaar), Parallelweg 124 Wolfheze, tel: 4821931 . 

Een tijd geleden kreeg ieder huishouden in Wolfheze een witte douchekop kado - ik 
meen van Nuon - ter compensatie van de drukverlaging op de waterleiding hier. Is 
er iemand die zo'n douchekop nog ongebruikt op zolder of in de schuur heeft 
liggen? De onze is namelijk kapot. Familie Koek, tel. 4822339. 
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Activiteitenaqenda Wolfbeze 
Ook iets te melden voor de activiteitenagenda, meldt het ons op 026-3333537 of 
wolfskreet@hotmail .com 

Weekagenda 
Maandag 
Vanaf 7.30 uur Duobak en grof tuinafval 3348150 
16.30 tot19.00 uur Trainingen pupillen Wodanseck 
18.00 tot18.30 uur Zwem ABC (RZC 0317-312763) Zwembad Geld. Roos 
19.30 tot22.00 uur Badminton De Brug 
20.00 tot22.00 uur Zang en Vriendschap (4821578) Opstandingskerk 
20.00 tot22.30 uur Holistische Ontspanningsmassage Villa Beukenoord 

Dinsdag 
09.15 tot11.15 uur Dames gymnastiek/sport en spel Gymzaal Balijeweg 
14.00 tot16.30 uur Inloopspreekuur huisartsen De Burcht 
15.30 tot 16.30 uur Zwemmen voor ouderen (4821327) Zwembad Geld. Roos 
16.00 tot 18.30 uur Kindergymnastiek en turnen Gymzaal Balijeweg 
18.10 tot18.40 uur Zwem ABC (RZC 0317-312763) Zwembad Geld. Roos 
19.30 uur Jeux de Boules (4821630) De Burcht 
19.00 tot 21.00 uur Aquarobics (RZC 06-12925039) Zwembad Geld. Roos 
20.00 uur Afrikaanse Percussielessen Gebouw Helios 
20.30 tot 22.00 uur Volleyballen De Brug 

Woensdag 
Vanaf 07.30 uur Grof afval 348150 
08.45 tot 11 .00 uur VOKO De Beukenoot (4821930) Beukenoord Geld. Roos 
13.00 tot14.00 uur Spreekuur gebiedsagent Medisch Centrum Wolfh 
17.00 tot 18.30 uur Inloopspreekuur Open Hof Kerk ingang Macharislaan 
17.00 tot 19.00 uur Peuter-, kleuter- en kinderzwemmen Zwembad Geld. Roos 
20.30 tot 22.00 uur Volleyballen (4821860) De Brug 

Donderdag 
10.30 tot 11.30 uur Bibliobus Beatrixschool 
11.35 tot 12.35 uur Bibliobus Gelderse Roos 
16.15 uur Inloopspreekuur huisarts De Burcht 

Vrijdag 
08.00 tot11 .30 uur Weekmarkt Terrein Gelderse Roos 

Zondag 
09.30 uur Hardlopen (4822362) Station 
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Maandagenda 

zaterdag 16 september Oogstfair De Boschhoeve 
zaterdag 16 september Luchtlanding Ginkelse Heide 
zondag 17 september Herdenking Airborne bank 15.00 uur 
woensdag 20 september Dag van de Besteding Gelderse Roos 13.00 -1 6.30 uur 
vrijdag 22 september Klaverjassen Wodanseck 
vrijdag 22 september Workshop Bloemschikken De Boschhoeve 
zondag 24 september Tentoonstelling kunstwerken Open Hof Kerk 
maandag 25 september Oud Papier 
dinsdag 26 september Milieubus Station 

dinsdag 3 oktober 55+ Fietsen De Burcht 14.00 uur 
vrijdag 6 oktober Wolfheze Night Fever Gr. I Kelder van de Vlinder 
vrijdag 13 oktober Klaverjassen Wodanseck 
vrijdag 13 oktober Wolfheze Night Fever Gr. 11 Kelder van de Vlinder 
dinsdag 24 oktober Milieubus Station 
maandag 30 oktober Oud Papier 

vrijdag 3 november Klaverjassen Wodanseck 
vrijdag 3 november Wolfheze Night Fever Gr. I Kelder van de Vlinder 
dinsdag 7 november 55+ Fietsen De Burcht 14.00 uur 
vrijdag 1 0 november Wolfheze Night Fever Gr. 11 Kelder van de Vlinder 
zaterdag 11 november Sint Maarten 
vrijdag 17 november Klaverjassen Wodanseck 
zaterdag 18 november Intocht Sinterklaas Station 
maandag 27 november Oud Papier 
dinsdag 28 november Milieubus Station 

vrijdag 1 december Klaverjassen Wodanseck 
vrijdag 1 december Wolfheze Night Fever Gr. I Kelder van de Vlinder 
dinsdag 5 december 55+ Fietsen De Burcht 14.00 uur 
dinsdag 5 december Sinterklaasavond 
vrijdag 8 december Wolfheze Night Fever Gr. 11 Kelder van de Vlinder 
maandag 18 december Oud Papier 
vrijdag 22 december Klaverjassen Wodanseck 
zaterdag 23 december Lediging Duobak Let op! 2 dagen eerder 
maandag 25 december Kerstmis 
zondag 31 december Oudejaarsavond 
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• 

Uitvaartverzorging J. MIJNHART 
VOOR HET VERZORGEN VAN BEGRAFENISSEN EN CREMATIES 

. . . 

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

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

Rouwcentra 
Oasterbeek 
Arnhem 
Wageningen 
Heteren 

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

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

Lawyckerhof 4 Wolfheze Tel. 026-4821310 



Walf~czc 

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 C:~mping & Ch:~Jerp:~rk Lindenhof. 
Jan en Hi/degunn A;z/derink 

www.camping-lindenhof.nl 
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