
kwartaalblad voor W olfheze 
4e jaargang nr. 4 december 2006 



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

Dus wilt u een overtuigende blieftekst 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 dorpsgenieters, 

Deze Wolfskreet trekt ons door de donkere wintermaanden. En tegenover die 
donkerte zetten we heel veel lichtheid: we kijken terug op een mooi openingsfeest 
van de vernieuwde Beatrixschool waarbij de ballonnen opstegen. En naar het 
St.Maartenfeest waar klein tot best wel groot al zingend langs de deuren ging. 
Diezelfde avond was ook de opening van het opgeknapte station èn de presentatie 
van de websites(!) van Wolfheze. 
Als u dit leest staat Sinterklaas al te popelen en worden de kerstmenu's al bedacht. 
De gezamenlijke kerstviering is als vanouds in de Opstandingskerk op het terrein 
van de Gelderse Roos. En eenmaal ietwat uitgebuikt kunt u in de tweede week van 
januari verschillende nieuwjaarsrecepties af: dorpsbelang, tennisvereniging de 
Slenk, Wodanseck etc. · 
Maar dan is het toch echt even voorbij: tijd om het kale, koude en witte gewoon 
door te laten dringen. Misschien worden we verrast met flink koude temperaturen 
en kunnen we gaan schaatsen. Anders kruipt u gewoon bij de kachel en pakt u 
deze Wolfkreet nog eens uit de papierbak. Onze boswachter schrijft over het leven 
van de das, een dier dat graag grote burchten bouwt en die keurig stoffeert, zoals 
de meeste Wolfhezenaren dat ook doen. In het spoor van de Wolf-interviews met 
Marianne Horsman, lezen we over haar passie om tuinen te ontwerpen en zo de 
buitenruimte te stofferen. En over haar werk voor de Nederlandse Vrouwenraad. 
Wij nemen in dit nummer ook afscheid van Marja van Tooren, die vier jaar lang veel 
werk voor en achter de schermen heeft verricht voor de Wolfskreet 
Onze columnist blijft zich opwinden hoe 'de burcht' Wolfheze in gemeentelijke 
bestemmingsplannen toekomst krijgt. Nieuwe woonwijken blijken in die plannen nog 
niet eens te bestaan. Voor wie nu verzucht: 'vroeger was alles beter', verwijzen we 
naar de vaste bijdrage van onze historicus Ulbe Anema. 
Tot in de vroege lente, 

De redactie 

Colofon 

Redactie 
Kees Koek 

oplage 780 stuks 

Sara Mansveilweg 30, lel. 4822339 
Marc Leeflang 
Walfheze 2·15 Schoonoord. tel. 4430098 
Christianne Pielage 
Sara Mansveilweg 4. tel. 4821908 
Anion Sanderman 
Parallelweg 64, tel. 4822362 
Karin Sulherland 
Sara Mansveilweg 15, lel. 4822230 
Anne Veenslra 
Wallheze 4. Undenhof, tel. 3830933 

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

Advertenties 
Anne Veenstra 

Wolfskreet verschijnt4 keer per jaar. Het 'o'Oigende 
nummer verschijnt ~in maart 2007. Uiterste 
inleverdatum voor kopij is 15 ·anuari 2007. 
Kopij kunt u inleveren bij de redactieleden. 
Oe redactie behoudt het recht om ingezonden stukken 
in te korten of niette 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 Berkenfel dl: woensdag 
13.00 tot14.00 uur. Medisch Centrum Walfheze 
Dorpsbelang Walfheze: 026-3213499 

e-mail info@dorpsbelangwolfheze.ni 



Van Ede 
Assurantiën 
Financiën 

Onafhankelijk bemiddelaar voor vele 
verzekeringsmaatschappijen en 

hypotheekverstrekkers 

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

Loop even binnen, bel of mail ons lil! 

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 
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In bet spoor van de woH 
"Ik houd zo van wat fleurigheid, van leven 
waar wat kleur in glijdt- wat milder dan het 
gewone." 

Het zijn versregels die bij uitstek passen bij 
iemand die, zoals Marianne Horsman doet, 
tuinen ontwerpt. Maar ze verwijzen niet alleen 
naar haar vakgebied, maar passen haarzelf 
zozeer dat ze deze- overigens niet zelf bedachte 
-versregels tot lijfspreuk heeft gemaakt. 

Terwijl ik mijn fiets naast de deur zet, herinner ik me opeens dat het huis van 
Marianne en haar man Henk Horsman een Hondenhuis was. Toen ik als postbode 
de post rondbracht, waren er drie Hondenhuizen. In het eerste woonde een klein, 
driftig keffertje dat de brieven opvrat omdat hij mij niet te pakken kreeg. Bij het 
tweede lag zwijgend iets gigantisch te wachten onder een struik in de tuin tot ik mijn 
arm over het hek stak om de post in de brievenbus te doen die een halve meter in 
de tuin stond. In dit huis stond nummer drie zo vakkundig tegen de deurkruk aan te 
hengelen dat ik hem ervan verdacht deze een keer open te maken om me aan te 
vliegen. 
Binnen bij Marianne Horsman blijkt hond Hokus een braaf beest. Hij legt zelfs heel 
even zijn kop op mijn schoot. Het huis is van binnen verrassend ruim en licht. 
Overal gemetselde muurtjes, hoekjes en grappige details. Marianne vertelt dat het 
huis is ontworpen door een architect. Zij kochten het in 2004 van een man die in 
zijn vrije tijd uitvinder was. Dat was te merken aan de verbouwingen die hijzelf had 
toegevoegd aan het huis. 'Hele vriendelijke mensen' waren het, aldus Marianne. 
Voor ze in Wolfheze kwamen wonen, hadden ze een woonboerderij met een grote 
lap grond eromheen in de Betuwe. Het werd hen allemaal een beetje te bewerkelijk 
en dus besloten ze uit te zien naar iets kleiners. Het werd Wolfheze. 
'Onze dochter woont in Ede en vond het fijn als we wat dichter bij haar in de buurt 
zouden gaan wonen. Voor ons was dat ook wel praktisch want wij zijn één dag in 
de week oppas opa en oma voor de jongste twee van haar kindjes. We zijn gaan 
zitten met een kaart van de regio voor onze neus en hebben een cirkel rond Ede 
getrokken. Zo vonden we dit huis.' 'Het is een heerlijke plek: je stapt zo de deur uit 
en bent in de bossen. We lopen elke dag hele einden met de hond richting 
Reijerskamp. En hoewel ik zelf vooral van de lente houd, die verschillende tinten 
groen vind ik prachtig, geniet ik hier vooral van de herfst: de lichtval op al die 
verschillende kleuren rood en bruin vind ik indrukwekkend.' 

Bestemmingsplan Wolfheze 

Ze was begin oktober bij de inspraakavond van de gemeente over het 
bestemmingsplan Wolfheze. Ze kwam er 'nogal teleurgesteld' vandaan. 'Toen ik 
vroeg waarom de gemeente 27 beuken heeft gemerkt langs het spoor, of ze die 
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soms gaan kappen voor wegverbreding van de toekomstige woonwijk, kreeg ik een 
heel vaag antwoord. En over de 'witte vlekken' in het bestemmingsplan (invulling 
van Willemsen naaldhout) wilde de wethouder alleen maar kwijt dat dit te zijner tijd 
ingevuld zou worden. Het zou mooi zijn als Dorpsbelang hierop inspringt; het gaat 
immers om de toekomst van ons dorp.' 

Tuinen 

Ze is van huis uit tuinarchitecte. In ruim dertig jaar heeft ze meer dan 1000 tuinen 
getekend. Onlangs nog won één van haar tuinen de prijs voor Beste Tuin uit de 
Regio. Marianne spreekt met passie over haar vak. 'Als iemand mij vraagt een tuin 
te ontwerpen, ga ik altijd eerst naar die mensen thuis. Al pratend en kijkend kom je 
dan samen tot een basisidee.' Ze kijkt daarbij niet alleen naar de tuin zelf, maar ook 
de inrichting van het huis speelt een rol in haar ontwerp: de tuin is, zo zegt ze, het 
verlengde van een huis: 'Bij een huis met een wollen vloerkleed in de kamer past 
een andere tuin dan bij iemand met robuuste plavuizen in de woonkamer. Ik teken 
niet een tuin die ik leuk vind, maar wat past bij de opdrachtgever.' Aan de muur in 
de werkkamer hangt een serie foto's van een prachtig bloeiende tuin. Op mijn vraag 
of dit één van haar ontwerpen is voor een opdrachtgever, antwoordt ze dat dit hun 
tuin in Hillegom was. 'Ik hou zelf vooral van vaste, bloeiende planten die speels 
over paadjes mogen hangen; een beetje als een Engelse cottage tuin.' 

Meer recht dan het aanrecht 

Naast haar werk als tuinarchitecte is Marianne bestuursvoorzitter van de 
Nederlandse VrouwenRaad. 'Wij proberen namens de 43 aangesloten 
vrouwenorganisaties vrouwenzaken op de kaart te zetten. Zo houden we bij de 
lokale politiek de vinger aan de pols bij de invoering van de Wmo. Binnenkort 
hebben we een congres waarin we de politieke woordvoerders van de fracties 
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uitdagen onze state
ments mee te nemen in 
het regeerakkoord.' 
Vindt Marianne dat de 
stem van de vrouw te 
weinig wordt gehoord? 
'Nou, ik ben geen 
feministe. Ik vind het wel 
ontzettend belangrijk dat 
je als vrouw gelijk
waardig bent aan de 
man. Ik herinner me dat 
ik als klein meisje mijn 
moeder hoorde zeggen: 
"Ik ben Toos Wagener, 
vrouw ván .. ." Toen dacht 
ik: nee: je bent jezelf! Bij 
ons thuis kookt diegene 
die het eerste thuis is; ik 
ben (ze lacht) niet zo'n 



type dat vindt dat mijn enig recht het aanrecht is.' Die gelijkwaardigheid heeft ze 
ook aan haar kinderen doorgegeven. Met enige trots meldt ze dat haar zoon net zo 
makkelijk de was strijkt en kookt als haar schoondochter. 

Moldavië 

Ze kwam terecht bij de Nederlandse VrouwenRaad via de Seroptimisten waarvan 
zij lid is. Met deze club is ze betrokken bij een sociaal project in Moldavië. 'Moldavië 
is het armste land van Europa. De mensen leven en werken daar in vaak 
schrijnende armoede. Onze club heeft geld ingezameld voor de renovatie van een 
kinderdagverblijf daar. Ik ben erheen geweest, en het was werkelijk 
hartverscheurend om te zien onder welke erbarmelijke toestanden die kindertjes 
daar zaten. Er was geen stromend water, geen verwarming, de ramen sloten niet 
goed af, en zo zaten zij daar in de vrieskou in de winter.' Dit voorjaar is het project 
voltooid. Marianne is er gaan kijken en zegt dat ze 'helemaal vol schoot' toen ze het 
opgeknapte gebouw zag. Geïsoleerd, de muren in vrolijke kleuren geschilderd, 
verwarming en stromend water, en er stond een piano waaromheen de kindertjes 
liedjes zongen. 
Medio volgend jaar is ze voorzitter-af bij de Nederlandse VrouwenRaad ('ik heb het 
wel lang genoeg gedaan'). Marianne is geen vrouw die van stilzitten houdt en 
daarom heeft ze met Henk samen een bureau opgericht in Personal Organizing. Dit 
bureau helpt particulieren met het organiseren van verhuizingen, het ordenen van 
de administratie of het opstellen van een Nederlandse of Franse brief. Daarnaast 
wil ze babymanden gaan maken. Dat is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. 
'Voor alle zes mijn kleinkinderen heb ik een babymand gemaakt. Dit vond ik zo leuk 
om te doen dat ik nu in opdracht van jonge ouders of opa's en oma's een 
babymand maak met persoonlijke cadeautjes.' 

Wat is haar lievelingspiek in Wolfheze? 

'De markt op vrijdag. Dat vind ik altijd gezellig om even heen te gaan.' Ze stopt 
even en vervolgt dan nadenkend: 'Weet je, eigenlijk zou het dorpsplein een veel 
eigener uitstraling kunnen hebben. Het is nu een beetje een doorgangsplek. Als je 
die auto parkeerplek naast het spoor erbij betrekt, heb je al iets beters. En als je 
dan het plein wat aankleedt met groen en bankjes.... Maar een echte 
aantrekkingskracht bereik je als je er vervolgens iets kunstzinnigs mee doet; je zou 
er een galerietje neer kunnen zetten. Misschien kunnen we als bewoners wel 
samen met de Gelderse Roos tentoonstellingen organiseren en kunstzinnige 
cursussen.' Marianne denkt hardop door. Het is duidelijk: een nieuw idee is alweer 
geboren. Marianne Horsman, kortom, is er nog lang niet aan toe om op haar 
lauweren te rusten. 

Karin Sufherland 

Nb: het volgende Spoor van de wolf is met Dirk Pieter van Abresch en Jacqueline 
van Eek. 
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Thuis van 
alle gemakken 

voorzien! 
Niet alleen kapper, pedicure en 

maaltijden, maar ook PGB, huishoudelijk 

werk en belastingconsulent. Meer info? 

Bel 026 4820 009 of ga naar onze site 

www.zorgservicethuis.nl 

ZorgService Thuis 

Een zorgprobleem opgelost 
'Ik maak gebruik van de diensten van ZorgServiceThuis sinds ik 
hier ben komen wonen in het voorjaar van 2005', zegt de heer 
Piet Landsman van de Balijeweg. 'Afgelopen zomer ging het 
even wat minder met me. Na een zware operatie ben ik tijdelijk 
naar een revalidatiecentrum gegaan om weer op krachten te 
komen. Gelukkig ben ik nu weer thuis. ZorgServiceThuis heeft 
gelijk alle zorg opgepakt. Vier keer per dag komen ze me 
begeleiden met de zorg die nodig is en één keer per week komt 
er iemand voor de huishoudelijke verzorging. Ik heb gekozen 
voor een Persoonsgebonden Budget. ZorgService Thuis regelt 
dit allemaal voor mij. Een klein groepje zorgverleners uit het 
dorp is inmiddels kind aan huis bij me, dat is vertrouwd. Ze 
kennen mij, ik hen. Ik mag dus stellen dat ik helemaal geen 
zorgprobleem heb.' 
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Inqezondell Kreten 

Wonen op het terrein van de Gelderse Roos 

Dat was even schrikken: 
Tijdens de laatste dorpsvergadering bleek dat wethouder Heinrich van de gemeente 
Renkum niet op de hoogte was van bewoning in de panden Lindenhof, 
Schoonoord, Beukenoord en Dennenoord op het terrein van de Gelderse Roos. 
Bovendien maakte hij onomwonden duidelijk dat deze situatie wenselijk noch legaal 
was en op korte termijn beëindigd zou moeten worden. 
En dan te weten dat wij, de bewoners van deze panden, hier al 5 jaar wonen met 
volledig medeweten van de gemeente. We staan hier immers officiëel 
ingeschreven! 

Deze onverwachte uitspraken van de wethouder hebben bij ons en in het dorp veel 
commotie teweeg gebracht. 
Een krantenartikel een dag later liet er wederom geen gras over groeien: De 
Gelderse Roos zou in overtreding zijn en hiervoor eventueel sancties opgelegd 
moeten krijgen. Er zou geen sprake moeten zijn van verlenging van 
wooncontracten. 
Dat veel mensen in Wolfheze via deze krant op de hoogte waren gebracht van de 
uitspraken van de wethouder hebben we gemerkt. We kregen veel positieve 
reacties en menigeen stak ons een hart onder de riem. 

De Gelderse Roos, op zijn minst verbaasd over het gebeuren, gaf duidelijk aan 
tevreden te zijn met de huidige (legale) bewoning op haar terrein en wenste deze 
voorlopig niet te veranderen. 
Destijds heeft de gemeente schriftelijk goedkeuring voor bewoning afgegeven. 

Aangezien onze woonsituatie niet terug te vinden is in het nieuwe bestemmingsplan 
hebben wij hier nu officieel bezwaar tegen ingediend in de hoop onze bewóning hier 
te continueren. 
Het wachten is nu op een besluit hierover van de gemeente (provincie). 
Kortom: wordt vervolgd ......... 

De bewoners van Lindenhof, Schoonoord, Beukenoord en Dennenoord 
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Eetcafé "De Balije" Wolfheze 
Wolfhezerweg 70/ 72 
6874 AG Wolfheze 

026 - 4821987 

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

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

maandag en dinsdag gesloten 

Ook voor feesten en partijen in een gezellige sfeer 

SPORT STUDIO 

p ~LOCOMOTION~ ~ I 
OOSTERSEEK 

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

PETRA SCHANS 
WIJNAND VAN ARNHEMWEG 1 

OOSTERSEEK 
0628 847164 

WWW.SPORTSTVDIOLOCOMOTION.NL 

PETRA@SPORTSTVDIOLOCOMOTION.NL 
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Bezorqinq 

Het bezorgsysteem van Wolfskreet is aan onderhoud toe. 
Steeds als Wolfskreet uitgekomen is gaat dit als een lopend vuurtje door het dorp. 
De bezorgers kunnen niet zo snel zijn of er zijn wel mensen die bellen met de vraag 
waarom ze nog geen kreet hebben gekregen, dit terwijl hij bij die en die al wel op de 
mat lag. 
Dat kan zo niet langer. 
Daarom een nieuw systeem. 
Voor de komende vier jaar gaan we het volgende systeem invoeren. We delen het 
dorp op in een aantal kleine partjes. In deze partjes (soms een straat, soms twee 
straten) wordt Wolfskreet bezorgd door een bewoner uit dit gedeelte. 
De hoofddistributeur (ondergetekende) bezorgt een juist aantal kreten bij deze 
persoon en deze brengt de kreet verder rond. Vier keer per jaar een extra rondje 
door eigen straat of buurt en even in de huid kruipen van de postbode. 
Het gaat van start op 1 januari. 

De indeling: 

Buunderkamp: heeft al een bezorgster 
Lindeboomlaan: heeft al een bezorger 

Parallelweg: vacant 
Wolfhezerweg: vacant 
Ziekenhuisterrein: vacant 
Heelsumseweg: vacant 
Balijeweg: vacant 
Lawijckerhof en Wildforsterlaan: vacant 
Johan Stratiuslaan, Burchtlaan en Macharislaan: vacant 
Camping, Johannahoeveweg en Sara Mansveltweg: vacant 
Hendriksplantsoen en Duitsekampweg: vacant 
Hazeleger: vacant 

De distributie kan pas slagen als er aanmeldingen zijn! 

Meld u dus aan bij Anton Sanderman om uw eigen buurt of straat te voorzien van 
Wolfs kreet. 
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Afscbeid narja van rooren 
Vanaf de oprichting was Marja van T ooren als redactielid betrokken bij Wolfskreet 
Marja houdt niet van half werk en zo heeft ze zich dan ook vier jaar helemaal 
ingezet om haar steentje bij te dragen aan Wolfskreet 
Met succes heeft ze de financiën geregeld en adverteerders geworven, ze heeft de 
agenda bijgehouden en nieuwe inwoners gestimuleerd zich voor te stellen in 
Wolfskreet Ze heeft alle externe contacten (buiten Wolfheze) voorzien van een 
Wolfs kreet. 
Langzaam maar zeker heeft Marja haar taken overgedragen aan de andere 
redactieleden. 
Het afscheid is gevierd. Een woord van dank is op zijn plaats. 
Wat Marja het meest gaat missen is de creativiteit die het redactieschap met zich 
meebrengt. 
De betrokkenheid bij het dorp is als redactielid groot, vanuit deze betrokkenheid 
komt ook creativiteit. Voordat een mening, idee of verhaal op papier komt wordt het 
vaak van alle kanten belicht. Zo zie je de zon- en de schaduwkanten. Een mooie 
formulering of een goede balans in het weergeven van de juiste belichting vraagt 
creativiteit. 
De voltallige redactie bedankt Marja voor alle inzet voor Wolfskreet en voor de altijd 
aanwezige gastvrijheid! 

Namens de redactie Anton Sanderman 

Hubo Willemsen 

Cardanuslaan 28 
Tel. 026-3336571 

Doorwerth 
Fax 026-3336329 

Openingstijden: Maandag 13.00 - 18.00 uur 
Dinsdag t/m Donderdag 9.00 • 18.00 uur 
Vrijdag 9.00 - 19 .00 uur 
Zaterdag 9.00- 17.00 uur 

In Wolfheze bezorgen wij gratis aan huis 

10 



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. 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 

11 



Wijnkoperij Henri Bloem 
VOOR AL UW KWALITEITSWIJNEN 

WIJNSUGGESTIE KERSTDINER 2006: 
Apéritief : 

1 fles Prosecco Solicum 
Voorgerecht: 

2 flessen Cht. La Col/ine blanc Bergerac 
Hoofdgerecht: 

2 flessen De Meije Shiraz, Zuid-Afrika 
Nagerecht: 

1 fles Moscato d 'Asti, Piemonte 

Deze doos (6 flessen) kost nu € 39,95. 
Op uw verzoek GRATIS bij u thuisbezorgd. 

Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem 
Tel. : 026-4455220 
Fax: 026 - 4455085 

E·mail: 

Zie voor aanbiedingen: 

www.henribloem.nl 
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Sprookjes bestaan niet 

Er was eens een dorpje, veilig verscholen in het 
woud. Het was er vredig en iedereen was 
gelukkig. Máár ... de eigenaar van het landgoed 
'De Roos' wilde nieuwbouw plegen op één van de 
mooiste plekjes van het dorp. Meer dan 
tweehonderd inwoners zetten hun handtekening 
om prins Heinrich te vragen daar, op die plek, 
geen toestemming voor te geven. De prins zei 
braaf tegen zijn onderdanen: wij begrijpen jullie 
zorgen en zullen verstandige beslissingen nemen. 

Dát hebben de inwoners van het dorpje geweten! In een noodtempo heeft prins 
Heinrich zijn ambtenaren een nieuw bestemmingsplan laten schrijven voor het hele 
dorp. Niet alleen wordt daarin voorgesteld om de eigenaren van het landgoed carte 
blanche te geven voor het volledig volbouwen van het landgoed naar eigen inzicht, 
en passant wordt voorgesteld de bewoners van de vier panden die verhuurd 
worden op het terrein de deur te wijzen zodra hun tienjarig huurcontract is 
afgelopen. Gek eigenlijk als je bedenkt dat de gemeente Renkum allerlei 
nieuwbouwwijken uit de grond wil stampen om het woningaanbod te vergroten. 
Waarom die woningen niet toevoegen aan het woningaanbod van de gemeente? 
Dat zijn toch al gauw weer zo'n kleine 20 woningen extra in Wolfheze. Afgezet 
tegen de 136 nieuwe woningen die voor Wolfheze gepland zijn, is dat toch mooi al 
bijna 15%! 
Bovendien, het feit dat de gemeente niet alleen het aantal te bebouwen vierkante 
meters voor de Gelderse Roos enorm uitbreidt, maar de Gelderse Roos ook 
toestemming wil geven om dat te doen wáár ze maar willen is toch zeker een 
gotspe! Zéker nadat er op uiterst redelijke wijze duidelijk is gemaakt welke 
bezwaren daartegen leven vanuit het dorp én gelet op de monsterlijke bouw die er 
al gepleegd is door het Leo Kannerhuis op het terrein van de Gelderse Roos. Dat is 
toch al bewijs genoeg dat zo'n organisatie niet in staat is op een verantwoorde wijze 
met haar vrijheden om te gaan! 

En nu maar hopen dat heel veel betrokken inwoners van het vredige dorpje hun 
bezwaar kenbaar hebben gemaakt bij de gemeente. Die stoute prins Heinrich mag 
toch niet denken dat hij met dit soort ondermaatse trucjes weg kan komen. 

S. Cribent 
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Sinds 1946 

Het ( tuin- ) centrum van W olfheze 

Bloemen en planten van een 

constante kwaliteit voor een wisselend seizoen 

Het tuincentrum van de gemeente Renkum 

tuincqnhtJm dauidsq 
WOLFHEZERWEG 104- WOLFHEZE 
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De ontwikkelinq van de Dorpsboerderij 

De Dorpsboerderij is dit jaar minder zichtbaar geweest in Wolfheze. Sinds het 
voorjaar heeft de Dorpsboerderij twee locaties, één in Wolfheze en één in 
Oosterbeek. 
Dit jaar zijn ze met name actief op de locatie aan de Van Lennepweg 12 in 
Oosterbeek, een mooi perceel waar veel moet gebeuren. De kantine wordt onder 
handen genomen, het perceel moet ingericht worden en het weelderige onkruid 
vraagt veel aandacht. 
Wel hebben ze dit jaar in Wolfheze een aantal belangrijke teelten zoals pompoenen 
en kolen. Er is nu overleg om volgend jaar onze activiteiten in Wolfheze uit te 
breiden. Zo wordt onder andere gedacht aan samenwerking met basisschool de 
Vallei (school voor Natuurlijk Leren), die zich in Wolfheze vlak naast de locatie daar 
gevestigd heeft. 
Sinds mei van dit jaar staat de Dorpsboerderij elke vrijdag met een kraam op het 
marktplein in Oosterbeek. Hier zijn biologische groenten en kruiden te koop. Verder 
organiseert men een aantal workshops en rondleidingen. 
www.dorpsboerderij.nl. 

De dorpsboerderij werkt ook samen met het MEC voor schoolkinderen 
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\.J Natuurmonumenten 
~ 

Natuurkreten 

De dassen in Wolfheze 

Oassen zijn mijn grote vrienden ook al zijn het roofdieren. We krijgen ze zo weinig 
te zien dat een ontmoeting met een Das altijd een zeer bijzondere natuurbelevenis 
is. 

Oe Das is ongeveer één meter lang en is ons grootste landroofdier en doet denken 
aan een klein grijs beertje. Zijn zwart-witte kop is markant en vertederend om te 
zien. 

Ze laten zich zelden zien en zijn erg schuw. Ze houden er een nachtelijk leven op 
na en komen vaak pas laat in de avond tevoorschijn uit hun burcht. Een 
dassenburcht is een groot stelsel van ondergrondse gangen en kamers. Deze 
burchten kunnen wel een 0,5 hectare beslaan. 

Oe kamers waarin zo'n dassenfamilie leeft wordt, net zoals bij de mens, keurig 
netjes gestoffeerd. Oe das gebruikt daarvoor vaak gras, varens, mos en soms ook 
wel droge bladeren. Voor de burcht zie je het werk van de Das. Daar liggen de 
storthopen van de uitgegraven aarde. Op een dergelijke plek kun je soms ook wel 
sporen vinden van pootafdrukken of haren. 

In de omgeving kun je ook wel krabbomen aantreffen waar de Das zijn nagels heeft 
aangescherpt. Ze zijn erg plaatstrouw aan hun burcht. Sommige dassenburchten 
kunnen vele jaren oud zijn. 

Zo'n burcht wordt vaak op een hoger gelegen deel van een heuvel gegraven zodat 
ze geen hinder ondervinden van wisselende grondwaterstanden. Worteltakken van 
bomen zorgen daarbij voor extra stevigheid van het 
gangenstelsel. Vaak zorgt struikgewas voor camouflage 
van de burcht. 

Houtwallen zijn belangrijke verbindingswegen voor de 
schuwe Das. Daar vind hij ook wel zijn voedsel. 
Grootschalig open terreinen hebben niet zijn voorkeur. 
Een Das kan 's nachts wel zo'n drie kilometer afleggen 
op zijn voedseltochten langs weilanden, heggen, hagen, 
struiken en open bosjes. 
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Ook onderweg laat de Das zijn sporen na door middel van zijn 
pootafdrukken. Na een periode van regen zijn onverharde wegen 
modderig en zijn dassensporen goed en lang te volgen. Doordat 
de Das vaak dezelfde weg neemt ontstaan er in het landschap 
zogenaamde dassenwissels. 

Hij is geen goede jager. Hij eet eigenlijk alles wat maar te eten valt. Het liefst zijn 
dat regenwormen, mais, mestkevers, muizen, jonge konijnen, valfruit, amfibieën of 
aas. 

De Das is een zeer sociaal dier dat in familieverband in een burcht leeft en vaak 
ook andere dieren in zijn burcht duldt. 

Natuurmonumenten is er veel aan gelegen om de Das in Wolfheze een beter en 
veiliger bestaan te bieden, vandaar dat ecoducten over de ASO en A12 zeer 
wenselijk zijn. 

Bij de inrichting van Reijerscamp hebben we ingespeeld op de wensen van de Das. 

Roef van Ekeris 
Boswachter Natuurmonumenten Zuidwest Veluwe 

praklijk v_oor 
ffUIJ)VERZORGIN,G 
Yllonne Géerdlnl( 
lel.nr. 026.t4833 149 
mobiel: 062279 I 324 

. ·~-
oHh- l '"-'~-~,.$ 6874 CEWotlf.o:t."-!~ 

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

verzorgers 
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Sint naarten 

Sint !Maarten, Sint !Maarten, 
áe f<.peien fie66en staarten, 
áe meisjes lie66en roRjes aan 
/(jjftáaar ftomt Sint ~aarten aan ........ 

Voor ieder die op 11 november een kaarsje liet branden voor het raam kon ook dit 
jaar weer genieten van al dat kleine grut, oh sorry hoor, natuurlijk ook de grotere 
kinderen ,die uit volle borst stonden te zingen voor iets lekkers. 
Ja ,de tasjes waren weer rijkelijk gevuld. 

Dit jaar konden de kinderen op zaterdag 11 november van 14.00 tot 16.00 uur 
komen knutselen in de Burcht. Er kwamen ongeveer 35 kinderen samen met hun 
ouders. 
Onder genot van limonade en speculaas en koffie en thee voor de ouders werden 
er de mooiste lampionnetjes gemaakt! 

Omdat Sint Maarten samen viel met de opening van het stationsgebouw 
verzamelden alle kinderen met hun papa's en mama's zich om 17.30 uur daar. 
Er werd chocolademelk en glühwein uitgedeeld en ook Hans van de winkel was 
druk in de weer om pennen en iets lekkers uit te delen. 
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Nadat de officiële opening door burgemeester Bruinooge uitgevoerd was en 
ballonnen los gelaten waren, startten de kinderen met hun ouders het Sint Maarten 
feest. Op 4 plekken in het dorp konden ze zich heerlijk opwarmen bij vuurkorven en 
er was ook glühwein en limonade . 
Zo tegen 20.30 uur was het weer rustig en stil en werd thuis de buit geteld. 

Namens Sandra Schiebelhout en Caroline kelderman: 

BEDANKT! 

P.S Na vele jaren, met heel veel plezier, stoppen wij met het organiseren van 
dit leuke feestje. 1 opvolgster hebben we al. Wie volgt?? Bel ons maar. 

De herkomst van Sint-Maarten 

Sint Maarten is gebaseerd op een legende. Martinus (Maarten) 
werd geboren in het jaar 316 in het huidige Hongarije. 
Hij werd door de keizer tot ridder geslagen. Op een zeer koude 
dag in de winter zag Maarten een arme man zonder jas zitten. Hij 
stapte van zijn paard af en sneed met zijn zwaard zijn eigen 
mantel doormidden en gaf de arme man een helft tegen de kou. 
Hij overleed op 11 november 397 en op de feestdag van deze 
heilige werd het gebruikelijk om kinderen iets te geven. 
De traditie is dat kinderen met een lantaarntje (lampion) 's 
avonds als het donker is langs de huizen gaan. In ruil voor het 
zingen van een liedje krijgen ze een kleine attentie, net zoals Sint 
Maarten die de helft van zijn mantel aan de arme man gaf. 

Glas-in-lood atelier 
"de Bonte Specht" 

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

Job Becker 
Heelsum seweg 12 
Wolfh eze 
026-4821675 
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Lawijckerhof 30 
6874 AT Wolfheze 
026- 482 12 29 

IMAGO 

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

behandeling volgens afspraak Zonnebank met bodycooler 

• verzorg1ng 
De specialisten voor Uw bomen: 

snoeien, kappen, klimmen, 
planten, veiligheidscontrole en 

boomonderzoek 

Fiedeldij Dop & Tuinte, Boshoeve 2 
6874 NB Wolfheze 
Tel: 026-48 21 ng of 06 51126 942 
WWN.degroenepraktijk.nl 
info@degroenepraktijk.nl 
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Dorpsbelanq Wolfbeze 

Beste dorpsgenoten, 

De vorige Wolfskreet deed Dorpsbelang Wolfheze een gerichte oproep voor 
ondersteuning. De reacties hierop waren zeer divers. Een veel gemaakte 
opmerking was dat men best een keer de handen uit de mouwen wil steken maar 
niet in het bestuur wil. 
Wij zijn echter ook zeer geholpen met 'bestuursondersteuners' die bepaalde 
projecten of activiteiten kunnen oppakken. Denkt u daarbij aan projecten die wij in 
de afgelopen jaren hebben opgepakt, zoals het opknappen van de Van 
Mesdagweg, de speeltuintjes, de jaarlijks door de gemeente georganiseerde 
opknapdag, het dorpsplein, enz, enz. Door een paar uur per jaar het bestuur te 
ondersteunen met een gerichte activiteit kunt u helpen de ideeën die binnen het 
dorp leven om te zetten in realiteit. 

Kunt u een paar uur per jaar vrijmaken voor Wolfheze, neem dan vrijblijvend 
contact op met één van de bestuursleden. U kunt ook reageren via e-mail 
(info@dorpsbelangwolfheze.nl) of via onze internetsite 
www.dorpsbelangwolfheze.nl. 

Nu 2006 alweer een heel eind gevorderd is, willen wij u graag deelgenoot maken 
van een aantal activiteiten waarbij Dorpsbelang Wolfheze de afgelopen maanden 
betrokken is geweest. Een paar hoogtepunten: 

1) Presentatie bestemmingsplan Wolfheze, 
2) Financiële bijdragen aan Wolfhezer Night Fever en aan de 

Gymnastiekvereniging wolfheze, 
3) Feestelijke (her)opening station Wolfheze waarbij tevens de officiële aftrap 

van de websites www.Wolfheze.nl en www.Dorpsbelangwolfheze.nl wordt 
gegeven, 

4) Ontwikkelingen rondom het dorpsplein Wolfheze en de 
spoorwegovergang, 

5) Een "Kulturhus" in Wolfheze? 
6) Wat te doen aan overlast vliegtuigen en helikopters, 
7) Feestelijke bijeenkomst voor de jeugd bij het ontsteken lampjes kerstboom 
8) De nieuwjaarborrel 

1) Bestemmingsplan Wolfheze 
Dinsdag 26 september heeft de gemeente Renkum het nieuwe (concept-) 
bestemmingsplan Wolfheze gepresenteerd. Tijdens een informatieavond in de 
Burcht gaf wethouder Heinrich, ondersteund door enkele beleidsmedewerkers, 
toelichting op het plan. Vragen rondom de nieuwbouw in Wolheze werden niet 
beantwoord aangezien de nieuwbouwlocaties niet zijn opgenomen in het 
bestemmingsplan. Verontruste vragen werden gesteld over de Gelderse Roos, met 
name over de vrijheid die de gemeente aan de Gelderse Roos geeft ten aanzien 
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van de uitbreiding van bouwlocaties. De mogelijkheid om het terrein van de 
Gelderse Roos de bestemming 'maatschappelijk' mee te geven kan Wolfheze in 
toekomst nog verrassingen bezorgen. Waar wordt in Wolfheze een 
winkelbestemming toegekend en wat is er uit uw eigen bestemmingsplan 
geworden? 
De toelichting die door de gemeente werd gegeven was niet altijd even duidelijk. 
ledereen kon op het bestemmingsplan reageren. Dit kon via een zogenaamde 
zienswijze in te dienen. Wilt u meer informatie over het bestemmingsplan Wolfheze 
dan kunt u terecht op het gemeentehuis of op www.renkum.nl 

2) Bijdrage Dorpsbelang aan Wolfhezer Night Fever en de Gymnastiek-
vereniging Wolfheze 

Bij de toekenning van de Stimuleringsprijs 2005 op 15 mei jl. was een groot deel 
van de Wolfhezer Night Fever-achterban aanwezig. 
Wolfheze Night Fever heeft die avond een geweldige presentatie gegeven. Niet 
geheel met lege handen heeft Wolfheze Night Fever die avond afgesloten. Helaas 
was de bijdrage niet voldoende om een aantal wensen te vervullen. De activiteiten 
van Wolfheze Night Fever zijn al twee jaar een groot succes voor de jeugd en draait 
geheel op eigen kosten . De Vereniging Dorpsbelang Wolfheze heeft toegezegd de 
activiteiten van Wolfheze Nightfever met een bedrag van € 340 te ondersteunen 
voor de aanschaf van nieuwe beeld- en geluidsapparatuur. 

Ook de Gymnastiekvereniging Wolfheze heeft op voordracht van Dorpbelang 
Wolfheze een pleidooi gehouden voor de Stimuleringsprijs 2005. Ondanks een 
overtuigende presentatie vielen zij niet in de prijzen. De vereniging wil al vele jaren 
een spanbrug aanschaffen en heeft de hiervoor benodigde gelden voor ruim 80% 
bij elkaar gespaard. Dorpsbelang Wolfheze heeft het benodigde bedrag aangevuld 
zodat de spanbrug kan worden aangeschaft. Een groot aantal inwoners van 
Wolfheze -jong en oud - zijn lid van de gymnastiekvereniging en maken wekelijks 
gebruik van de gymactiviteiten. Wij hopen dat met de aanschaf van de spanbrug de 
gymnastiekvereniging weer een nieuwe impuls krijgt. 

3) Feestelijke (her)opening station Wolfheze en de websites 
www.Wolfheze.nl en www.Dorpsbelangwolfheze.nl 

Het station Wolfheze staat er na een grote renovatie fantastisch bij. Een monument 
waar Wolfheze trots op mag zijn. Een feestelijke opening was dan ook op zijn 
plaats. Naast de (her)opening van het station hebben Ulbe Anema en de 
Vereniging Dorpsbelang Wolfheze hun website gepresenteerd. De website 
www.wolfheze.nl zal vooral een historisch karakter hebben. De website 
www.dorpsbelangwolfheze.nl bevat informatie over de zaken die spelen in het dorp 
en wordt beheerd door de Dorpsbelang. 

Neem vooral een kijkje op de websites en laat u verrassen! 
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Oe feestelijke opening van het gerenoveerde station Wolfheze 

4) Dorpsplein Wolfheze en ontwikkelingen rondom de spoorweg-
overgang 

Het project "Dorpshart Wolfheze" kent al een geschiedenis van ruim 2 jaar. Na 
toezeggingen van het college (coalitieprogramma) en de provincie worden de 
plannen verder uitgewerkt door de gemeente en getoetst op hun (financiële) 
haalbaarheid. Het is jammer waar te nemen dat de gemeente subsidiemaatregelen 
om het plein (mede) te financieren niet heeft opgepakt, waardoor er naar 
aanvullende middelen moet worden gezocht. Het concept-bestemmingsplan 
Wolfheze voorziet in de mogelijkheid om op de geplande locatie voor het station 
een pleinlocatie te realiseren. 

Dorpsbelang Wolfheze zal na hernieuwde contacten met ProRail wederom trachten 
de huidige problematiek rondom het spoor bespreekbaar te maken. In de afgelopen 
jaren heeft het college van B&W, de provincie en Dorpsbelang al meerdere 
pogingen gedaan om met ProRail in contact te komen . Tot onze spijt is dit telkens 
op een fiasco uitgelopen. Een audiëntie bij Hare Majesteit is eenvoudiger te regelen 
- maar iedereen is het erover eens dat de huidige situatie rondom de 
spoorwegovergang ronduit gevaarlijk is, en voor veel groepen zijn de perrons niet 
bereikbaar. 
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5) "Kulturhus in Wolfheze" 

In het afgelopen jaar is met een aantal potentiële deelnemers de mogelijkheid voor 
het ontwikkelen van een multifunctionele accommodatie of kulturhus onderzocht. 
De deelnemers zijn allen positief over de ideeën voor een multifunctionele 
accommodatie in Wolfheze. Er worden duidelijk kansen gezien maar er zijn ook 
mitsen en maren. Deelnemers zijn ondermeer: de Burcht, de Bries, bibliotheek, 
peuteropvang en de Prinses Beatrixschool. 
Eventuele nieuwe voorzieningen in deze multifunctionele accommodatie zouden 
een huisartspost, apotheek, en een gemeentelijk- of zorgloket Dorpsbelang 
Wolfheze fungeert in dit proces als aanjager van ontwikkelingen en als 
belangenbehartiger. Op onze website zullen wij hierover uitgebreid melding maken. 

6) Toename overlast vliegtuigen en helikopters 

Steeds meer bewoners melden ons dat men zich stoort aan geluidsoverlast van 
vliegtuigen en helikopters. De veroorzakers zijn zeer divers. Van lijnvluchten 
richting Schiphol tot dagtripjes met de helikopter. 
Voor de laatste groep heeft de gemeente Renkum toestemming gegeven. Het 
verzoek tot vliegen boven onze gemeente wordt gepubliceerd in de Veluwepost 
Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen staat op de 
gemeentepagina van de Veluwepost 

Wilt u melding maken van geluidshinder van vliegtuigen? Bel dan naar 020-
6015555 of stuur een e-mail naar het Klachten- en Informatiebureau van de 
Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol via www.crosinfo.nl. Het 
melden van geluidsoverlast heeft zin, omdat deze meldingen worden meegeteld 
door Schiphol en de politiek. Het niet aangeven van geluidsoverlast heeft tot gevolg 
dat er geen rekening wordt gehouden met de inwoners van dit gebied. Dorpsbelang 
Wolfheze kan hierop overigens verder geen invloed uitoefenen. We hopen u met 
de hierboven gemelde informatie voldoende te hebben geïnformeerd. 

7) Feestelijke bijeenkomst voor de jeugd bij het ontsteken lampjes 
kerstboom 

Het is bijna traditie. Onze kerstboom zal ook dit jaar weer worden 
opgetuigd en wel in het weekend van 9 december. Hierbij kunnen 
we uiteraard nog een paar extra handjes gebruiken. Wist u dat wij 

voor elke woning in Wolfheze een lampje in de kerstboom hebben? 
Hoeveel dat er zijn - laat het ons weten en aan u de eer om op 

11 december de lampjes te ontsteken. 
Maar er is meer. Na het succes van vorig jaar willen wij u 
trakteren op een heerlijk glas glühwein. Diegenen die hier nog 

niet aan toe zijn bieden wij warme chocolademelk aan. Laten 
wij zo vlak voor de feestdagen nog eens gezellig met elkaar 

keuvelen rondom onze mooie kerstboom die - net als 
~~~~~=~=~~ voorgaande jaren - geheel belangloos door tuincentrum 

Davidse is geleverd. 
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Zorg dat u erbij bent op 11 december om 18.30 uur, de kerstboom in het 
toekomstige "dorpshart Wolfheze" 

8) De nieuwjaarborrel 

Ook hier komt zo langzamerhand een traditie om de hoek 
kijken - de nieuwjaarsreceptie van de vereniging Dorpsbelang 
Wolfheze. Niet zomaar een bijeenkomst maar een plek waar u 
kennis kunt maken met dorpsgenoten, vrienden kunt 
begroeten, kunt bijpraten, uit uw bol kunt gaan of een serieus 
gesprek kunt aanknopen. U bent van harte uitgenodigd op 5 
januari 2007. 

U rekent in het nieuwe jaar op Dorpsbelang - wij rekenen op 
u. WOLFIIEZE 
Tot 5 januari 2007 in de Burcht. 

Dorpsbelang Wolfheze 

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. 

Pnjs: €180,--. 

Meer t~~~,for~att.e b0 de werR;pLaat.s 

va~~~, Vlet Wor~V!o~e, teL. 4~f?1J? 
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Kapsalon Jeanette 
Dames in Doonverth Heren 

Winkelcentrum de Weerd 
tel. 026-3341856 

Openingstijden: 
maandag 10:00-17:30 

dinsdag tlm vrijdag 8:30-1 7:30 
z:1terdag 8:30-15:30 

* met en zonder afspr.tak 
* Maandag 65+ korting 

* haircxtcnsions en drcads 
* zonnestudio * nagelsty list 

U kunt bij ons grut is parkeren 



Beatrixscbool -viert feest 
De Beatrixschool is de afgelopen maanden helemaal vernieuwd. Vloeren, wanden, 
lampen, verwarming alles is opgeknapt. De school is klaar voor de toekomst. 
De peuterspeelzaal kon in een prachtig lokaal trekken. 
En mocht het weer slecht zijn dan is er ook nog een mooi leeg lokaal over waar 
naar hartelust kan worden gedold door de peuters en de kleuters. 

Op woensdag 8 november was de officiële opening. 

's Ochtends voor de kinderen zelf 
met spelletjes doen, schilderen van 
een gezamenlijk kunstwerk en een 
ballonnenwedstrijd. 

En 's avonds voor ouders, 
leerlingen en oud leerlingen. 
ledereen keek zijn ogen uit. De hal 
stond helemaal vol! Centraal stond 
de onthulling van de zon, het 
symbool van de vernieuwde school 
die midden in de hal in de vloer is 
verwerkt. 
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Speciaal voor deze opening is er een schoollied gecomponeerd en zelfs op CD 
uitgevoerd. Hierbij vindt u de tekst. 

Op de Beatrixschool 

Tussen de bomen, daar ligt in het dorpje Wolfheze, 
ons fijne schooltje. Dat klinkt toch heel normaal? 

We leren schrijven, taal rekenen en lezen, 
maar vanavond zingen we allemaal.. . 

Op de Bea, de Bea, de Beatrixschoo/. Op de Bea, de Bea, de Beatrixschool. 
De bea, de Bea, de Beatrixschool. Op de Bea, de Bea, de Beatrixschool. 

Zo'n mooie school wie had dat ooit verwacht? 
Het wordt een feestje van groep 1 tot 8 

Maanden geleden begonnen ze te breken 
Wij verhuisden, dat was soms wel wat raar. 
Naar de burcht toe, het duurde vele weken 

maar we zijn nu terug het is echt waar: het is klaar! 

refrein 

Vrolijke kleuren staan prachtig op deuren en wanden 
Waar je ook rondkijkt, omlaag of naar het plafond 

't Schooltje straalt weer, zing mee en klap in je handen 
Voel je geweldig, want binnen schijnt de zon, schijnt de zon. 

Refrein 

Het team is apetrots en wil vooral alle ouders en andere helpende handen 
bedanken die de afgelopen weken meehielpen met sjouwen en schoonmaken. 
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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 special isten en de ervaring voor u in huis. 

Scheidoloog behartigt uw beider 

belang, maar ook ieders belang 

apart! Op een fai re, oprechte 

wijze werken we samen naar een 

tevreden gevoel bij alle partijen. 

Scheidol oog: 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- & Ontslagbemiddeling, Mediation & Coaching 
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De Duizendjariqe Den vertelde 

Vorige keer was het de eerste keer 'De Duizendjarige 
Den vertelde' na het vallen van de oudste grove den 
van Nederland op zondagmorgen 28 mei 2006. 
Boseigenaar Natuurmonumenten heeft inmiddels een 
keurig hekwerk rondom de gevallen den geplaatst wat 
de boom nog bijzonderder maakt. Dit hekwerk voorkomt 
ook dat souvenirjagers stukken meenemen van deze 
boom die even een echte beroemdheid in Nederland 
was. Cameraploegen rukten eind mei uit en in kranten 
en op de radio werd aandacht besteed aan het 
plotselinge levenseinde van de oude boom. Het 
radioprogramma van de VPRO 'Onvoltooid Verleden 
Tijd' was de aardigste reportage. Deze reportage ging 
namelijk in op de gebeurtenissen die de boom in zijn 
vierhonderdjarige bestaan allemaal gezien zou hebben. 
Zouden ze hiervoor geïnspireerd zijn door deze 

artikelen in de Wolfskreet?? 
In de laatste maanden van zijn bestaan vertelde de den aan Ulbe Anema voor deze 
rubriek het bijzondere verhaal uit de jaren dertig van de vorige eeuw over een 
prachtige villa in het bos bij De Buunderkamp. Ulbe heeft dat verhaal aan de voet 
van de Duizendjarige Den voor de Wolfskreet toen goed opgeschreven en er mooie 
foto's bij gezocht voor deze aflevering. 

Aflevering 15: Een ruïne in het bos bij De Buunderkamp 

De omgeving van het mooie oude hotel-pension De Buunderkamp is aan het begin 
van de vorige eeuw zó in trek dat er rondom het hotel een aantal vakantiewoningen 
worden gebouwd om de vele gasten te kunnen herbergen en ze tevens de nodige 
privacy te bieden. In het hotel wordt er dan gezamenlijk gegeten en de gasten 
helpen er met het schoonmaken van de groente en doen zelfs samen de afwas. 
De halte die op 21 september 1898 bij De Buunderkamp voor deze ene dag was 
gemaakt voor de grote Legerrevue (zie de vorige aflevering van september jl.) 
wordt in 191 3 weer in gebruik genomen. Op verzoek stopt de stoomtrein nu bij De 
Buunderkamp en kan er worden in- en uitgestapt. In 1917 worden zelfs de perrons 
verlengd en wordt er een groter wachthuisje geplaatst, afkomstig van de Halte 
Capelle aan de lijn Gouda-Rotterdam (bij de elektrificatie van de spoorlijn op 7 april 
1938 wordt de halte Buunderkamp helaas gesloten). 
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Van een oude glasdia van Job v.d. Peppel uit 1924 is deze unieke foto afgedrukt van de Halte 
De Buunderkamp. Een stoomtrein stopt bij het wachthuisje om gasten voor het hotel op te 
nemen of te laten uitstappen. Links de spoorwoning met het nummer 20 op de gevel (huis 
Kelderman) rechts een tweede, nieuwere spoorwoning waar Vos in woonde en die in de jaren 
zestig is afgebroken. 

Ook de familie F.W. Braat uit Oen Haag raakt gecharmeerd van de mooie omgeving 
van Oe Buunderkamp en koopt in er in 1918 een stuk bosgrond van 1, 7 ha. 
Frederik Willem Braai is samen met zijn broer Gerrit Jan directeur van de 
Koninklijke Fabriek F.W. Braat in Delft: een bedrijf dat centrale verwarmingen en 
stalen ramen produceert. Op het stuk grond bouwt hij in het begin van de jaren 
twintig het weekendhuis 'Het Blokhuis'. 

Het Blokhuis, de vakantiewoning en het weekendhuis van de familie Braat dat een jaar of tien 
als zodanig heeft dienst gedaan. 
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In 1927 koopt hij- hij is dan net getrouwd met Jacoba Francina Ebeling, zuster van 
architect Piet Ebeling - de omliggende grond tot zo'n 10 ha. met het doel er een 
landhuis te bouwen. Eerst wordt echter de tuin aangelegd om te voorkomen dat het 
geld voor de tuin op is als het huis er eenmaal staat én om te maken dat de villa in 
een reeds volledig aangelegde en al wat volgroeide tuin komt te staan. 
Zwager architect Piet Ebeling ontwerpt een prachtig landhuis met chauffeurswoning 
in een halve maansvorm in Engelse cottage-stijl met een rieten dak dat in 1929 
wordt gebouwd. In 1930 is het huis klaar, gaat men er permanent wonen en krijgt 
het de naam 'De Boschhoeve'. 
In opdracht van Braat worden op 5 augustus 1931 door de KLM zeven luchtfoto's 
van De Boschhoeve gemaakt en van drie van deze foto's laat Braat ansichtkaarten 
maken die hij royaal verstuurd. Deze luchtfoto's geven een duidelijk beeld van het 
immense landgoed. Het grootste deel is bos, met zowel loof- als naaldbomen. Een 
reuzengrasveld ligt aan de achterkant van het huis, langwerpig van vorm met bijna 
aan het eind een cirkelvormig gazon met een ronde vijver. Het terrein is glooiend 
gemaakt en er zijn pergola's voor de rozen geplaatst. Verder zijn er op het terrein 
een tennisbaan, een moestuin, boomgaard en een schapenweitje te vinden. 
Tamme geiten, honden, een koe, shetland pony's, eenden, ganzen, tamme herten 
en pauwen maakten bovendien dat het wel een dierentuin leek. 

Eén van de drie ansichtkaarten die gemaakt zijn van de KLM-foto's van 5 augustus 1931. 
Rechts loopt de Kruislaan richting het noorden. Op de achtergrond de grote maanvonnige villa 
De Boschhoeve. Links vooraan op de open plek heeft Het Blokhuis gestaan en rechts ligt de 
tuinmanswoning waar de familie Van Doome woonde. De meeste van deze kaarten zijn door 
Braat zelf verstuurd en achterop deze kaart - die hij reeds een maand ná de opname, 
namelijk op 24 september 1931 -verstuurde staat de leuke tekst "Geachte Heer - Zeer 
zeggen wij u nog dank voor het genot van de aardige en succesvolle vischpartij van heden". 
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Na de Duitse inval in Polen in 1939 wordt er een schuilkelder bij de villa geplaatst 
en die komt goed van pas als op 17 september 1944 de Slag om Arnhem begint en 
met name rondom De Boschhoeve in alle hevigheid losbarst. De familie vlucht naar 
de schuilkelder en samen met tientallen Wolfhezenaren, evacués en onderduikers 
(totaal 48!) zitten ze daar als haringen in een ton als op 19 september het landhuis 
met fosforgranaten wordt beschoten en volledig in vlammen opgaat. 

Nooit is het grote huis herbouwd na de verwoesting van '44 en dat is eigenlijk een 
raadsel. In 1973 stelt de gemeente Renkum een Bestemmingsplan Buitengebied op 
waarin de herbouw van dit huis niet meer mogelijk wordt gemaakt. Dat was voor de 
erven van de familie Braat een zure ontdekking toen deze in 1992 het Renkumse 
college om een vergunning vroeg om het huis De Boschhoeve te herbouwen. 

Deze tweede ansichtkaart - van noord naar zuid genomen - laat nog beter dan de vorige het 
imposante landhuis zien. Rechts de garage met woning die door een gang zijn verbonden met 
het woonhuis rechts. In het midden van deze gang is een zitje geprojecteerd, dat een prachtig 
uitzicht geeft op de wandellaan en het bos. De achthoekige vijver in het midden van het 
grasveld vóór de villa is nu nog in het bos te vinden. 

Links van de weg die met een tunneltje onder de A12 loopt, ligt tussen 
verwaarloosd groen nog dat, wat er over is van de vroegere villa De Boschhoeve: 
kelders onder de overblijfselen van een in mozaïek gelegde tegelvloer, 
tuinmuurtjes, de twee vijvers, de schuilkelder, droefgeestige dragers van ooit 
bloeiende rozenstruiken en hier en daar verwilderde rododendrons. De ruïne bij De 
Buunderkamp heeft iets ondefiniëerbaars gekregen in de loop van de jaren en het 
heeft al heel wat mensen zich doen afvragen wat daar wel gestaan zal hebben. De 
lezers van de Wolfskreet weten het nu: De Boschhoeve van Braat! 
Volgende keer wéér een bijzonder verhaal over ons dorp en als u iets speciaals 
over de historie wil weten kunt u de redactie daar naar vragen die dat dan vast aan 
mij doorgeeft. 
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Prikbord 

Afscheid gymnastiekjuf Judith Heevel 

Begin volgend jaar stopt Judith Heevel met les geven bij 
Gymnastiekvereniging Wolfheze. (maar niet op school, red.) 
Het bestuur organiseert een afscheidsreceptie voor haar, ze heeft 
dit werk maar liefst 20 jaar gedaan. 
Wij doen een oproep aan iedereen die ooit les heeft gehad van 
juf Judith. Het zou leuk zijn om tijdens zo'n afscheid een aantal 
oud-leden van verschillende leeftijden erbij te hebben. Mail daarom 
uw naam en adres naar nednor@hetnet.nl (Hildegunn Aalderink). U ontvangt dan 
t.z.t. een uitnodiging van ons. Vanzelfsprekend willen wij haar verrassen, ze mag 
hier dus niets van weten! 
Het bestuur van de Gymnastiekvereniging Wolfheze 

Kerstnachtviering in Wolfheze 

Ook dit jaar vindt in de Opstandingskerk op het ziekenhuisterrein van de Gelderse 
Roos een gezamenlijke kerstnachtdienst plaats voor mensen in het dorp en in het 

ziekenhuis. Het thema van de viering is "Vrede op Aarde". Voorgang is 

• 

mevrouw Lisa Böll, pastoraal werker, met medewerking van het koor 
"Couleur Locale" uit Heteren ol.v. Jantien Wisselink. 
Om 21.45 uur beginnen wij met samenzang van enkele bekende 
kerstliederen, samen met het koor. Om 22.00 uur begint de viering. Na 
afloop drinken we - als het weer het toelaat: buiten - Gluhwein en 

chocolademelk. ledereen is van harte welkom! 

Lezing met dia's 'van Wolfhees tot Wolfheze(n)' 

Op vrijdagavond 26 januari 2007 zal onze amateur-historicus Ulbe Anema in De 
Burcht aan de Macharislaan te Wolfheze een lezing met dia's verzorgen. De lezing 
heeft betrekking op de geschiedenis van ons mooie dorp Wolfheze. 
Ondersteund door veel dia's zal hij het nodige vertellen over: 
- de oude nederzetting (tot 1585), 
- het romantische Wolfhezen van de 19e eeuw en 
- de ontwikkeling van het nieuwe dorp vanaf het jaar 1900. 
Er wordt onder meer veel aandacht geschonken aan mooie oude dorpsbeelden, het 
verenigingsleven van vroeger, de koninklijke bezoeken die door de jaren heen aan 
het dorp zijn gebracht en de vroegere uitspanningen, café's en hotels. 
De avond zal een heel ontspannen karakter hebben, waarbij vragen en informatie 
van de toehoorders een ruime plaats krijgen. 
De lezing wordt georganiseerd door Dorpsbelang Wolfheze en is opengesteld voor 
alle inwoners van Wolfheze. In het bijzonder voor nieuwe inwoners is dit een unieke 
gelegenheid om kennis te maken met de historie van Wolfheze. 
De lezing begint om 20.30 uur en de zaal gaat open om 20.00 uur. 
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Zoektocht naar zangtalent 

Zang en Vriendschap is een gemend koor in Wolfheze. Dat draait goed, maar kan 
nog wel versterking gebruiken. ~ 

De repetities zijn op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in ~ ~ 
de opstandingskerk op het terrein van "De Gelderse Roos". ~i ;:;::::=-
Iedereen met een beetje gevoel voor muziek en die graag .-Y ~ 
zingt, is daarbij van harte welkom. Het is niet noodzakelijk om 
"van bladmuziek te kunnen zingen". 
Het repertoire varieert van negro spirituals tot Oosterhuis, Oomen en het 
Liedboek. Maar ook oratorium en lichter genre staan op het programma. ""'-
Tijdens kerkdiensten zingen wij alleen geestelijke liederen. "-
Behalve Nederlandstalig repertoire, zingen wij ook Engelse, Duitse en enkele 
Franstalige liederen. Het koor treedt op in kerken, verzorgingshuizen en op 
concerten. Vaste dirigent is Frank Delnoy. 
Zang en Vriendschap repeteert onder begeleiding van een vleugel, maar zingt ook 
a capella. Wilt u een keer meezingen? Kom langs, u bent van harte welkom. Wij zijn 
vooral op. zoek naar alt- en mannenstemmen, maar ook sopranen zijn van harte 
welkom. Informatie: Mia Doornik, tel. 026-4821578 

Peuterspeelzaal 't Wolfje 

Peuterspeelzaal 't Wolfje is verhuisd van De Burcht naar de Prinses Beatrixschool 
en heeft een een nieuw telefoonnummer: 026-4822268. 

Gezocht: bridgers 

De Bridgeclub kan nog een enkel paar gebruiken. Aanmelden bij Nel van den Bos 
(026-4821570) of Bert Hesterman (026-4821255). 

SCHILDERSBEDRIJF 

• Schoutenkamp 7 
• 6666 XZ Heteren 
• Te l. 026 - 472 22 54 
• Fax. 026 - 474 21 56 

• Mob. 06 - 512 96 428 
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lcttviteitenaqenda Wolfbeze 

Ook iets te melden voor de activiteitenagenda, meldt het ons op 
wolfskreet@hotmail.com 

Weekagenda 
Maandag 
Vanaf 7.30 uur Duobak en grof tuinafval 3348150 
16.30 tot 19.00 uur Trainingen pupillen Wodanseck 
18.00 tot 18.30 uur Zwem ABC (RZC 0317-312763) Zwembad Geld. Roos 
19.30 tot22.00 uur Badminton De Brug 
20.00 tot 22.00 uur Zang en Vriendschap (4821578) Opstandingskerk 
20.00 tot 22.30 uur Holistische Ontspanningsmassage Villa Beukenoord 

Dinsdag 
09.15tot 11.15 uur Dames gymnastiek/sport en spel Gymzaal Balijeweg 
14.00 tot 16.30 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 lumen Gymzaal Balijeweg 
18.10 tot 18.40 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 tot 14.00 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 
20.00 tot 22.00 uur Koor Harmony 4821909 
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 tot 11.30 uur Weekmarkt Terrein Gelderse Roos 

Zondag 
09.30 uur Hardlopen (4822362) Station 
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vrijdag 1 december 
vrijdag 1 december 
vrijdag 1 december 
maandag 4 december 
dinsdag 5 december 
zondag 24 december 
vrijdag 8 december 
zondag 1 0 Urn 15 dec 
maandag 11 december 

maandag 18 december 
vrijdag 22 december 

dinsdag 2 januari 
vrijdag 5 januari 
vrijdag 5 januari 
vrijdag 12 januari 
vrijdag 19 januari 
vrijdag 19 januari 
zondag 7 januari 
maandag 15 januari 
vrijdag 26 januari 
maandag 29 januari 

vrijdag 2 februari 
dinsdag 6 februari 
vrijdag 9 februari 
vrijdag 9 februari 
maandag 12 februari 
maandag 26 februari 

donderdag 1 Urn 3 maart 
dinsdag 6 maart 

Maandagenda 

Vrijwilligersdag 2006 
Wolfheze Night Fever groep I 
Klaverjassen 
Bridgen op de De Slenk 

De Rijnkom 
Kelder van de Vlinder 
Wodanseck 

55+ fietsen De Burcht 14.00 uur 
Kerstviering 21 .45 uur Opstandingskerk 
Wolfheze Night Fever groep 11 Kelder van de Vlinder 
Bibberweekje De Slenk 
Ontsteken verlichting kerstboom 18.30 uur Hoek Heelsumse

weg/l/llolfhezerweg 
Bridgen najaarscompetitie 
Klave~assen kerstavond 

55+ fietsen 
Nieuwjaarsborrel dorpsbelang 
Nieuwjaar klave~asavond 
Wolfheze Night Fever groep I 
Klave~assen 
Wolfheze Night Fever groep 11 
Nieuwjaarsreceptie tennisvereniging 
Bridgen op de De Slenk 

Wodanseck 

De Burcht 14.00 uur 
De Burcht 19.00 uur 

Wodanseck 
Kelder van de Vlinder 
Wodanseck 
Kelder van de Vlinder 
De Slenk 

Lezing geschiedenis Wolfheze 20.30 uur De Burcht 
Brigden op de De Slenk 

Wolfheze Night Fever groep I 
55+ fietsen 
Klave~assen 
Wolfheze Night Fever groep 11 
Brigden op de De Slenk 
Brigden op de De Slenk 

Sneeuwklokjesfeest 
55+ fietsen 

Kelder van de Vlinder 
De Burcht 14.00 uur 
Wodanseck 
Kelder van de Vlinder 

De Boschhoeve 
De Burcht 14.00 uur 

SUCCESVOL SOLLICITEREN !! 

Persoonlijke begeleiding en/of groepsgewijze training bij 
• het herkennen van je kwaliteiten 
• het maken van een goed Curriculum Vitae 
• het zoeken naar vacatures die bij je passen 
• het schrijven van aansprekende sollicitatieb rieven 
• het voorbereiden en oefenen van sollicitatiegesp rekken 
Ditmaatwerk naar jouw behoeften en situatie levert: 

Ulbe G. Anema - Balijewe g 5 - 6874 AK Wolfheze 
te l. (026) 482 13 92 of 06-41 43 05 26 

uanema@hetnet.nl 

36 

( -



.. 

.. 

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@uitvaartverzargingmijnhart.nl 
internet: www.uitvaartverzorgingmijnhart.ni 

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

Lawyckerhof 4 Wolfheze Tel. 026-4821310 



Wo1thc ~c 

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. 

• WOLF HE ZE 

Arrangementen en excursies in samenwerking met 
Natuurmonumenten. 

Chaletpark met verhuur en verkoop van chalets. 




