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

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

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

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

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

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

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

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

TaaiTotaal Lindeboomlaan 49 6874 BP Wolfheze 
T 06-50655777 E taaltotaal@planet.nl 



Beste dorpsqenieters 

Deze Wolfkreet blijft van de prille lente tot in de zomer rond uw leestafel zwerven. Een 
seizoen van uitersten: van dikke-dekens-nachtvorst tot kniekousen-zon. De uitersten 
zitten dit keer ook in de inhoud van de Wolfkreet zelf. Eerst de veranderingen in de 
redactie: na jaren voor de mooie lay-out te hebben gezorgd vertrekt Christinna Pielage 
uit de redactie. Gelukkig kan John van der Stap deze taak overnemen, van zijn hand is 
reeds dit nummer. En waar de redactieleden altijd trouw zelf hun schrijfsel rond 
brachten hebben we nu een heus ne twerk van bezorgers, iedere straat heeft zijn vaste 
Wolfkreetpostbode. Fijn dat u zo enthousiast reageerde op deze oproep! 
Uitersten tekenen zich ook af tussen de scherpe pen van de columniste, die meer 
vuurwerk van Dorpsbelang wil zien en Dorpsbelang zelf, die tevreden verslag doet 
van haar wedervaren het afgelopen kwartaal. Vergeet dus niet naar de jaarvergadering 
te komen op 27 maart om uw eigen mening te vormen en te uiten. 
Deze Wolfkreet opent met een romantisch liefdesverhaal tussen twee Wolfhezenaren, 
inmiddels bekroont met een baby. En onze historicus sluit de pagina's met de andere 
kant van he t leven: de begraafplaats. Zelf de boswachter doet een beroep op ons 
vermogen tegenstell ingen te accepteren: de klapekster kunnen wij namelijk wel 
aanzien voor een roofvogel met zijn kromme snavel, maar het is toch echt een 
zangvogel. 
Waarop kunnen we elkaar nog vinden in dit dorp? 
Feesten natuurlijk. Bij Wolfheze Nightfever lopen de jeugdavonden op rolletjes. 
Voor de serieuzen onder ons hebben we nog een lezenswaardig artikel over de 
activite iten van de vereniging Vijf dorpen in het groen en de uitbreiding van de ASO. 

Veel leesplezier! 
De redactie 

Colofon 
Oplage 
Druk 

Verschijning 
Redactie 
Kees Koek 

Marc LeeHang 

Anion Sanderman 

John van der Stap 

Karin Sulherland 

Anne Veenstra 
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UlbeAnema 
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Anne Veenstra 

780 stuks 
Huisdrukkerij Geldere Roos, 
Wolfheze 
vier maal per jaar 

~ Sara Mansfeitweg 30 
V 4822339 
~ Wolfheze 2-15 Schoonoord 
V 4430098 
~ Parallelweg 4 
V 4822362 
~ Wolfhezerweg 80 
V 4820165 
tBl Sara Mansfeitweg 15 
V 4822230 
r8l Wolfheze 4 Lindenhof 
'2 3830933 

De Duizendjarige Den 
Jeugdpagina 

E-mail Wolfskreet@hotmail.com 
Girorekening Postbank 9.48.48.20 

Het volgende nummer verschijnt begin juni 2007. 
Inleveren kopij: bij redactieleden danwel via e-mail. 
a- Uiterste inleverdatum is 15 mei 2007. 

De redactie houd het recht voor om ingezonden 
stukken in te korten of niet te plaatsen. 

Belangrijke telefoonnummers 
Alarmnummer 112 
Politie 0900-8844 
Brandweer 026-333751 
Dierenambulance 0317-314141 
Servicelijn 026-3348150 
Weekeinddiensten huisarts 0900-1598 

Spreekuur wijkagent 's woensdags 13:00 -
H. Berkenfeldl 14:00 uur, Medisch 

Centrum Wolfheze 

Dorpsbelang Wolfheze 026·3213499 
E-mail info@dorpsbelangwolfheze.nl 

3 



In ltet spoor van de wolf 

DirkPietervan Abresch en Jacqueline van Eek: 'Ik had nooit gedacht dat ik met een 
Wolfhezenaar zou trouwen' 

Hel is december. Sinterklaas staal voor de deur maar het lluis waar Dirk, facqueline en lnm 
doelziertje Nova woner1 slaat volgepakt met dozen. Het komend weekeinde ga011 ze verhuizen. 
Van een gehuurde bovenwoning naast het station naar llun eerste, echte eigen l111is aan de 
Heelsumse weg. Een droom die uitkomt: het is voor hen zo ongeveer de mooiste plek ter wereld 
om te wonen. Niet dat ze het niet naar lzun zin lwdde11 in hun gehuurde bovenwoning; zolang 
ze maar in Wolflzeze kunnen wonen, zijn ze gelukkig. Het is febntari. Na één dag in lzun eigen 
huis was hel al duidelijk: hier gamz zij nooit meer weg. Binnen is de inrichting zo goed als klaar, 
en i11 liet voorjaar gaan ze met de tuin aan de slag. \IVaarsclzijnlijk wordt het gewoon een 
grasveld, want van Luinieren hebben ze (bekent facqueline giechelig) nog geen verstand. En, o 
ja: er moel een zandbak komen voor Nova. 

Hoe bevalt de Heelsumse weg? 
Jaqueline vindt dat de Heelsumse weg de mooiste straat is van Wolfheze. Ze geeft toe 
dat ze een beetje bevooroordeeld is: ze is immers in deze straat geboren en opgegroeid: 
'We hadden hier vroeger straatfeesten en organiseerden a llerlei d ingen. Het is een 
hartstikke warme, knusse straat!' Dirk is het hie r niet helemaal mee eens: voor hem is 
de Stratiuslaan de mooiste straat van Wolfheze omdat die zulke mooie huizen en 
tuinen heeft, een beetje rustgevend, romantisch, sjiek... eigenlijk kan hij het n iet 
omschrijven. 

Het huis Val! Dirk en Jaqueline aan de Heelsumseweg uit lang vervlogen l'ijden 
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(Advertentie) 

Eetcafé "De Balije" Wolfheze 

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 

Wolfhezerweg 70/7 26874 AG Wolfheze 026-4821987 

Hoe kennen jullie Peter van de Meijde? 
Zonder nadenken roepen ze in koor: 'Uit de kroeg.' Dirk: 'Ik heb heel lang in Peters 
café gewerkt. Het was niet alleen mijn favoriete bijbaan maar ook dé ontmoetingsplek 
voor vrienden en bekenden.' Jacqueline: 'En ik ging vaak patat halen bij Peter. Die 
stond Dirk dan te bakken. Ik dronk ook vaak een bierlje of zo met vrienden in Peter zijn 
café, Dirk was daar ook wel eens bij. Eigenlijk kennen we elkaar ons hele leven al. We 
zeiden "hoi" tegen elkaar en ik vond het altijd een leuke jongen, maar verder niks.' Ze 
verhuisde naar Arnhem, maar kwam na een poosje toch weer terug in Wolfheze. Ze 
ging naar het café van Peter, en daar was Dirk. 'En toen gebeurde het. Ik had nooit 
gedacht dat ik met een Wolfhezenaar zou trouwen. Het dorpje is namelijk zo klein dat 
het wel heel bijzonder is als je hier je liefde vindt. Wie had kunnen denken dat we 
samen een kindje zouden krijgen terwijl ik altijd patat bestelde bij Dirk!' 

Jullie hebben een dochterlje ... 
Jacqueline: 'Nova is nu bijna een jaar oud. Straks gaat ze naar het schooltje waar wij 
ook op hebben gezeten. De geschiedenis herhaalt zich. Waar ik vroeger met mijn 
ouders naar Sinterklaas ging kijken, staan wij straks met Nova.' Dirk bromt: 'nou dat 
klinkt wel saai zeg!' Zij: 'nee: dat is juist heel romantisch!' Ik vraag Dirk of hij dan 
liever naar een andere plaats zou verhuizen. '0 nee: ik vind het heerlijk hier. Op mijn 
werk vragen ze wel eens of ik het hier niet saai vind, maar van mij hoeven we nooit 
meer weg uit Wolfheze. Het is hier zo gezeUig: je kent de mensen en iedereen groet 
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elkaar en is behulpzaam. Bovendien vind ik de veiligheid hier ook belangrijk voor een 
opgroeiend kindje.' 

Op wie lijkt Nova het meest? 
Jacqueline: '0, ze is echt twee druppels water Dirk. Zelfs haar mimiek is die van Dirk.' 
De trotse vader vindt dat wel heel leuk: 'Ze kan heel guitig voor de dag komen.' 

Is hun leven met de komst van een kindje veel veranderd? 
Jacqueline: 'Ik ben minder gaan werken (ze werkt in de 
kinderopvang in Ede, Dirk werkt als commercieel 
medewerker, ook in Ede) omdat ik he t belangrijk vind om 
bij Nova te zijn.' Verder, zegt ze, dat ze nog wel eens 'gek' 
doen, maar hun wilde haren zijn ze wel kwijt. Vooral Dirk 
kon zich nog wel eens uitleven vroeger. Ze haalt een 
voorval aan van jaren geleden: ' Ik was in het weekend 
uitgeweest en kwam als keurig meisje met de laatste trein 
terug van het Museumplein in Ede. Tot onze stomme 
verbazing hing er iemand hoog in de lantaarnpaal. Dat 
was dus Dirk, die na wat biertjes in Peter zijn café op weg 

wou naar de kroeg in Arnhem, maar in die lantaarnpaal bleef steken. Ik herinner me 
nog dat ik toen zei dat die jongen wel knotsgek moest zijn . .. ' 
Dirk moet lachen, en zegt: 'We gaan dus minder vaak naar de kroeg.' Hij is even stil en 
zegt dan: 'het café van Peter is best belangrijk hier in Wolfheze: het heeft een echte 
sociale functie. Je ontmoet vrienden en bekenden; het café zorgt ervoor dat je een band 
met elkaar houdt. Toch zie je, net zoals bij ons, dat wanneer je een gezinnetje hebt, je 
minder naar het café gaat.' Jacqueline: ' Door de verhuizing en het inrichten van het 
huis, en omdat we nie t altijd zin hebben om te koken als we gewerkt hebben, halen nu 
wel weer meer patat bij Peter. En dan wil het nog wel eens gebeuren dat Dirk blijft 
plakken met een biertje omdat het zo gezellig is.' 

Koken jullie a llebei? 
Dirk trekt een bedenkelijk gezicht. Jacqueline grinnikt: Dirk zijn kookkunsten blijken 
zich te beperken tot een gebakken eitje. En, o ja: biefstuk kan hij bakken als de beste. Zij 
kookt dus eigenlijk altijd ('beetje traditioneel hè' zegt hij). Dirk zijn favoriete eten: 
stamppotjes. En hoe heette die overheerlijke pasta ook al weer met uitgebakken 
spekjes, ham en crème fraîche? 

Was het makkelijk om een huis te vinden hier? 
Allebei schudden ze hun hoofd: 'Mensen denken wel eens dat wij als jongeren 
Wolfheze te saai vinden; geen disco, geen winkels enzo, en dat we daarom elders gaan 
wonen, maar dat is helemaal niet zo. Wolfheze is een warm, klein en knus dorp waar 
veel van onze vroege klasgenoten naar terug willen. Het is gewoon zo dat weinig 
jongelui de kans krijgen om hier ie ts te kopen omdat de huizen voor starters zoals wij 
gewoon niet te betalen zijn. Wij hebben eerst ook nog gekeken in de omgeving. We 
konden een huis in Oasterbeek kopen, maar dat voelde toch als een soort masochisme: 
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je kon bij wijze van spreken Wolfheze zien liggen, maar woonde er toch net niet. Alsof 
je voortdurend een worst wordt voorgehouden waar je niet van kan eten.' 

Zijn die plannen voor nieuwbouw een oplossing? 
'0 zeker!' roept Dirk. 'Toen het woningbouwproject achter Aaiderink bekend werd, 
hebben we ons er meteen voor ingeschreven. Het zou goed zijn als da t er kwam. Ook 
de nieuwbouw die gepland staat voor he t stuk achter de Duitsekampweg. Door de 
bouw van goedkopere huizen, komen er hier dan weer meer jonge mensen wonen. Dat 
maakt ons dorp een stuk levendiger. En (hij lacht) het is ook goed voor het café.' 

Wat is jullie lieveLingspiek in Wolfheze? 
Jacqueline zegt zonder aarzelen: 'De Wolfhezerweg. Als ik . .' Hier onderbreekt Dirk 
haar: hij wil namelijk hetzelfde gaan zeggen, maar Jacqueline is hem voor. Nou ja, 
vindt Dirk: Jacqueline kan het vast veel poëtischer zeggen dan hij, dus laat hij haar 
maar verder aan het woord. JacqueLine vervolgt daarom voor hen beiden: 'Als ik na 
mijn werk vanuit Ede terugrijd, en ik kom de Wolfhezerweg oprijden dan heb ik altijd 
het gevoel da t ik thuiskom. Als ik het glooiende veld zie, eLk moment van de dag 
anders, de zon of het avondlicht op de bomenrand, de koeien die daar vredig 
scharrelen, het mooie huisje (douche-, wc-, en wasgelegenheid voor de campinggasten 
- redactie) dat Aaiderink daar heeft gebouwd, zeg ik altijd tegen mezeLf: 'Zo; ik ben 
weer thuis.' 

Willen jullie nog iets kwijt aan Wolfskreet? 
Dirk denkt hard na en zegt na lange stilte: 'Nou, eigenlijk zijn er weinig ergernissen 
hier.' Ik zeg dat het ook iets positiefs mag zijn. Jacqueline vindt dat het stationnetje zo 
mooi is opgeknapt. Dat het wel gezellig zou zijn als d e markt in het dorp zou zijn in 
plaats van op het ziekenhuisterrein. 'Maar ik ben eigenlijk heel dik tevreden.' 

De kersverse ouders kijken mij aan: is hun 
dochterSleen plaatiet 

Op dat moment klinken er vanuit 
de slaapkamer wat kleine kreetjes: 
Nova is wakker. Jacqueline loopt 
naar haar kamertje en komt even 
later terug met de kleine Nova op 
haar arm. 'En', zegt ze, ' had ik 
gelijk?' Inderdaad: Nova lijkt als 
twee druppels water op haar 
vader. 'Nou', zegt de trotse 
moeder, ' het is in ieder geval dus 
duidelijk dat Nova niet van de 
melkboer is.' Terwijl ze door de 
kamer kruipt, aan een stoelpoot 
en aan mijn broekspijp trekt, kijkt 
ze plotseling naar me op. Een 
gro te grijns verschijnt op haar 
gezichtje. 
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Dorpbewoners oostboek starten eiqen supermarkt 
Er zijn meer dorpen die graag een supermarkt willen. In Oosthoek in Groningen vonden ze een 
creatieve oplossing: de dorpsbewoners starten een eigen coöperatie. 
Ter inspiratie hier ltun ver/zaal. 

In 2002, a ls de kleine buurtsuper al een jaar of vier gesloten is, begint de Werkgroep 
Buurtsuper te bekijken hoe er toch een winkel kan komen. Oosthoek telt een kleine 650 
inwoners en er zijn nog wat kleinere dorpjes en buurtschappen in de buurt. 
Economisch is een gewone buurtsuper niet haalbaar. Er viel wel te praten over levering 
van producten door supermarktketens. Maar dan wilde zij wel de garantie dat de 
inwoners ook echt hun boodschappen bij die supermarkt gingen doen. Zo ontstond het 
idee een coöperatie op te richten. Derk Feenstra, voorzitter van de werkgroep: 
"Eigenlijk een heel logische gedachte. Iedereen heeft belang bij die winkel omdat de 
winkel van iedereen is. Dan wil je vanzelf je boodschappen daar doen om de zaak in 
stand te houden." 

Bijna tweehonderd gezinnen in het dorp zijn vervolgens lid geworden van de 
coöperatie en betaalden een eenmalige inleg van € 90,- . Daarvoor ontvangen ze een 
kortingskaart waarmee ze 5% korting krijgen op alle producten. De prijzen zullen in de 
buursuper namelijk iets hoger liggen doordat er minder groot kan worden ingekocht. 
Die korting neemt het verschil weg. 
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(Advertentie) 

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

verzorgers 



Commercieel gezien zijn de personeelskosten het grootse struikelblok. Daarom ging de 
Werkgroep Buurtsuper kijken bij een instituut voor verstandelijk gehandicapten in de 
omgeving die elders ook een winkel bemensen. Zij krijgen zo een zinvolle 
dagbesteding en de personeelskosten blijven laag. 

Het assortiment in de supermarkt is zo volledig mogelijk met dagelijks verse groente 
en fruit ook van boerderijen uit de eigen omgeving. Alleen vind je er maar twee soorten 
pindakaas in plaats van acht. 
De buurtsuper gaat een plek krijgen in het nieuwe multifunctionele centrum dat dit 
jaar gebouwd wordt. Zoals Derk Feenstra zegt: "Hier zie je iets waarin een kleine 
gemeenschap groot kan zijn: het sociale gevoel. Dit project is een inspanning van de 
dorpelingen zelf. En als je het in coöperatief verband doet, hoef je geen winst te maken 
en komt alles ten bate van de eigen winkel." 

Bewerkt a rtikel uit tijdschrift "Genoeg", nr 60 

Lawijckerhof 30 
6874 AT Wolfheze 
026-482 12 29 

behandeling volgens afspraak 

(advertentie) 

IMAGO 
• Schoonheidssalon 
• Visagie: (bruids)make-up, 

Schmink e.d 
• Pedicure 
• Manicure 
• Zonnebank met bodycooler 
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(advertentie) 

•!• Gehele behandeling 
•!• Likdoorns verwijderen 
•!• Eelt behandeling 
•!• Diabetes voet 
•!• Reumatische voet 

(J>edicure safon 
Cor[ien 

De Gelderse Roos, Wolfheze 2, Wolfheze 
Tel: 026-4833111 vragen naar toestel 793 

Ingang restaurant Neder Veluwe 

(advertentie} 
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SPORT STUDIO 

p ~LOCOMOT/ON~ ~ 
OOSTERSEEK 

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

PETRA SCHANS 
WIJNAND VAN ARNHEMWEG 1 

COSTERBEEK 
0628 847164 

WWW. SPORTSTUDIOLOCOMOTION. NL 
PETRA@SPORTSTUDIOLOCOMOTION.NL 



Inqezonden Wolfskreten 

Activiteiten bij Tennisvereniging de Slenk 

Bij de Slenk start het nieuwe seizoen als vanouds op 1 april met de eerste bal. 
Voor die tijd is er op 3 maart een A pres Ski Dag voor de jeugd. 
Nieuwe leden zijn welkom op 5 april. En verder meldt de agenda nog: 

Paashaasfestival voor de jeugd: 9 april 
Mini-Maxi Dag voor de jeugd: 17 mei 
Mixed Toernooi: 21 t/m 25 mei 
Luilaktoernooi voor de jeugd: 26 mei 
Bokkendag: 28 mei 

Meer weten? Surf naar www.slenk.nl 

Kwekerij I Tuin 'De Boschhoeve' 

Sneeuwklokjesfeest 1,2 en 3 maart van 10.00-17.00 uur. 
Met lezingen over o.a. 'Stinzenbollen, speciale verwilderde bolgewassen van oude 
buitenplaatsen en boerderijen. 
Open voorjaarsweekenden eind maart en de hele maand april. 
Lentemarkt 21 april 10.00-17.00 uur. 
Met lezingen over zomerbollen, kramen met ambachtelijk bereide producten uit de 
Streek en allerlei bollen en groentezaden. 
Meimarkt 26 mei 10.00 tot 17.00 uur 
Met extra aandacht voor moes tuinieren. 
Dahlia en zomerbomendagen 5, 6, 7 juli en 13, 14, 15 juli 10.00 -17.00 uur 

Voor het uitgebreide programma surf naar www.boschhoeve.nl 

Bingo 55+ 

Iedere 3e woensdag van de maand wordt er een 55+ bingo gehouden in de Burcht. 
Er wordt begonnen met een kopje koffie of thee waarna 4 ronden gespeeld worden, In 
de pauze wordt nog een consumptie geserveerd. Kosten € 3,- per persoon, aanvang 
14:00 einde ca. 16:30. Plaats de Burcht, ingang Macharislaan (dokterspost). 

Informatie bij Albert Opbroek, Lindebomlaan 72, 48122116 
of bij Rien Knook, Wolfhezerweg 91, 4821916. 
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Redactiewisselinq 

Het is er toch van gekomen. De beslissing is gevallen . Na jaren van toewijding, passie 
en volledige overgave is de kogel door de kerk. Ze stopt er mee! 

Ik heb nog zo op haar zitten inpraten: "Doe het niet! Doe ik iets fout? Ligt het aan mij? 
Ligt het aan de anderen? Waarom toch? Wil je meer kopij? Een nieuw toetsenbord? 
"Niets van dit a lles. De koek is gewoon op, het glas geleegd en Word kent geen 
geheimen meer. En dan komt vanzelf het geduchte kriebelsyndroom. Bij stewardessen 
ook wel bekend als v liegen op de automatische cactus. Om de 5 jaar krijgt ze het: Een 
zekere onrust, gedraai op een stoel, benen die kwispelen, panty's die knellen en een 
wenkbrauw die a-ritmisch trilt. Wrijven helpt dan niet. Het is beter om afstand te 
nemen. En dat doet ze. Ze maakt plaats. Haar tijd is rijp voor een nieuwe horizon. Een 
nieuwe uitdaging. Het onbekende tegemoet. To boldly go were no Pielage has gone 
before. 

Eigenlijk heb ik he t wel zien aankomen. De signalen waren overduidelijk. Body Jam, 
Extreme Core workout, een stralende glimlach. Bij een vorige redactievergadering 
fluisterde ik nog in Anton's oor: " Ze werkt aan zich zelf, we raken haar kwijt...." 
Sussende woorden van Anton. "Dat doet ze voor ons." Ik was er niet gerust op .... 
We hebben met de gehele redactie op de laatste vergaderavond wat zakdoeken 
getoucheerd. Opbeurende woorden van Christianne, een goed glas wijn en een stukje 
mosterdkaas brachten gelukkig enige verlichting. Met het James Morissons 
"Wonderful World" op de achtergrond zwaaiden wij haar later uit en reed ze weg in 
haar groene Cuore. Aan het e inde van de straat stopte ze heel even en riep ons toe: "We 
blijven altijd vrienden" Na zoveel warme woorden knepen we e lkaar eens lekker in de 
wang. "We gaan door hé? .... jazeker wij gaan door" 

Weer binnengekomen hebben we weemoedig twee seconden naar haar lege stoe l staan 
kijken en toen ging John erop zitten. Wie? John, John van der Stap. Nieuw, fris en rete 
British. Ja mes Morisson ging gelijk uit en Jean-Michel }arre werd opgezet. Het was voor 
ons even wennen, zoveel Frans electronisch geweld uit de oude doos, maar goed we 
stonden voor alles open. Uitgebreid hebben we met hem kennis gemaakt. Diverse 
onderwerpen passeerden de revu: Webmaster, Jaguar, Aston Martin, Top Gear, z ijn 
vrouw Saskia, Gentleman, het Engelse leven en tuinarchitectuur. Vandaar dat z ijn grote 
muziekpassie Jean-Michel is ..... Hij speelt het zelf ook. 

We hebben 'm nog even doorgezaagd over zijn toekomst met de Wolfskreet, maar he t 
pittige gerichte vragenvuurtje heeft hij glansrijk doorstaan. "The right man in the right 
place". Bij de rondvraag opperde hij nog een Engelse uitgave van de volgende 
Wolfskreet met een extra autokatern en het geheel in tabloidformaat. Kees keek blij, 
Anne en Karin keken verslagen en Anton schudde zijn hoofd. Iets voor later d us. Ver 
na twaalven togen we allen moe maar voldaan huiswaarts. Bij een boom zag ik een uil, 
hij gaf mij een knipoog. De nacht was zwanger van een nieuwe dag. 

12 



Vijf Dorpen in 1 Groen en Wolfbeze 

Onlangs is het voorontwerp bestemmingspan Wolfheze gepubliceerd . De vereniging 
Vijf Dorpen in t Groen heeft daarop gereageerd door de gemeente erop te wijzen dat op 
de begeleidende kaart drie belangrijke punten niet zijn opgenomen: de monumentale 
bomen, de rijksmonumenten en de gemeentelijke monumenten. De vereniging vindt 
he t van belang dat deze worden opgenomen, omdat late r in voorkomende gevallen het 
gebruik van de kaart juridisch van belang kan zijn. 

De vereniging Vijf Dorpen in ' t Groen komt op voor het behoud van het groen en de 
monumenten in onze gemeente. Zij springt in de bres als de stuwwal, beeldbepalende 
bomen, beken, landgoederen en monumenten, open velden of het karakter van de 
dorpen bedreigd worden. De aanleiding voor de oprichting in 1973 was het plan om 
ten noorden van de Bennekomseweg in het dorp Renkum hoge flats te bouwen. Mede 
door het bezwaar van Vijf Dorpen ging dat niet door. 

De vereniging vervult bij soortgelijke ontwikkelingen een belangrijke taak als luis in de 
pels. Ook voor het dorp Wolfheze. 

(advertentie) 

verzorging 
_ De specialisten voor Uw bomen: 

snoeien, kappen, klimmen, planten, 
~ veiligheidscontrole en boomonderzoek 

CERTIFIC/\ 1 E 
Europcan 

treeworker , __ " ............. ". 
1 .......... 11---

Fiedeldij Dop & Tuinte, Boshoeve 2 
6874 NB Wolfheze 
Tel: 026-48 21 779 of 06 51 126 942 
www.degroenepraktijk.nl 
info@degroenepraktijk.nl 
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In 1999 was er sprake van de aanleg van een trainingsaccommodatie voor Vitesse. In 
een bezwaarschrift aan de gemeente heeft Vijf Dorpen bezwaren aangetekend tegen de 
aanleg van een dergelijke accommodatie. Onder meer door erop te wijzen dat het 
dorpskarakter emstig aangetast zou worden. Tevens werd bezwaar gemaakt tegen de 
procedure die de gemeente wilde volgen. Ook meldde de vereniging dat zij het 
bezwaarschrift van he t platform "Wolfheze geen speelbal" onderschreef. 

In 2001 werd bekend d at de eigenaar van de camping "de Lindenhof" plannen had 
voor een uitbreiding met 3,5 ha. Deze uitbreiding lag in het Centraal Veluws 
Natuurgebied. In de loop van dat jaar zijn er vooruitlopend op de uitvoering van die 
plannen gesprekken geweest tussen de gemeente en Vijf Dorpen om te komen tot een 
acceptabele invulling . Vijf Oorpen stelde zich op he t standpunt dat de toegang vanaf 
de Wolfhezerweg nie t dwars door de velden moest lopen en dat het nieuwe terre in een 
camping voor passanten zou moeten zijn. In 2004 wordt in het jaarverslag tevreden 
geconstateerd dat de toegangsweg op korte afstand van het terrein van Het Schild ligt 
en dat er een mooie groens ingel wordt gerealiseerd, dat het nieuwe terrein geschikt 
gemaakt is voor mobiele en tijdelijke plaatsen en dat vaste bewoning op de camping 
wordt tegengegaan. 

Als u van mening bent d at Vijf Oorpen in 't Groen nuttig is geweest voor het behoud 
van het dorpskarakte r en het groen van Wolfheze en dat de vereniging dat mogelijk in 
de toekomst nog eens zou moeten zijn, meldt u dan aan als lid. 
U kunt zich aanmelden door tenminste € 6,50, bij voorkeur meer, over te maken op 
giro 2887700 t.n.v. Vijf Oorpen in ' t Groen te Heelsum of via secretaris@vijfdorpen.nl. 
Als lid ontvangt u het jaarverslag en de herfstbrief en wordt u uitgenodigd voor de 
jaarvergadering en de herfstvergadering 

Meer informatie, bijvoorbeeld over recente activiteiten en de inzet van Vijf Oorpen in 
de andere dorpen van onze gemeente, kunt u vinden door onze website te bezoeken: 
www.vijfdorpen.nl 
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SUCCESVOL SOLLICITEREN !! 

Persoonlijke begeleiding en/of groepsgewijze training bij 
het herkennen van je kwaliteiten 

• het maken van een goed Curriculum Vitae 
he t zoeken naar vacatures die bij je passen 
het schrijven van aansprekende sollicitatiebrieven 

• het voorbereiden en oefenen van sollicitatieg esprekken 
Dit maatwerk naar jouw behoeften en situatie levert: 

Ulbe G. Anema - Balijeweg 5- 6874 AK Wolfheze 
tel. (026) 482 13 92 of 06 - 41 43 05 26 

uanema@hetnet.nl 



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 dauids<l 
WOLFHElERWEG 104- WOLFHEZE 
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Bezorginq 

De oproep om een nieuwe wijze van bezorgen in 
het leven te roepen met nieuwe bezorgers is heel 
goed uitgepakt. Er is massaal gereageerd zodat 
alle straten nu een eigen bezorger of bezorgster 
hebben. 
De Wolfskreet die u nu in handen heeft is reeds 
door de nieuwe bezorgers bij u in de bus gestopt. 
De redactie is erg blij met de grote respons. 

Een thema dat nog opgepakt gaa t worden de 
komende tijd is de bezorging van Wolfskreten buiten Wolfheze. Een volgende kreet zal 
de redactie met een voorstel komen hoe dit structureel aan te pakken. Het be treft dan 
met name de verzendkosten. De wolfskreet rekent geen abonnementskosten. 
Als de externe bezorging geregeld is dan is de logistiek van het klare product helemaal 
in orde. 

Ten aanz ien van de aanlevering van nieuws aan de redactie is het mogelijk om via brief 
of mail ingezonden brieven, een mening of suggestie aan te dragen. Als we langs deze 
weg de betrokkenheid ook nog kunnen vergroten dan zou dit fantastisch zijn. 

Anton Sanderman. 

Inqezonden Wolfskreten (2) 

Rommelmarkt Worlanseek 

Op zaterdag 2 juni a.s. organiseert sv Wodanseck voor de tweede keer in successie een 
rommelmarkt op het sportpark in Wolfheze. Dit jaar zal de nadruk worden gelegd op 
de verkoop van boeken, audiomateriaal (CD, DVD, platen e.d.) en kleding, maar ook 
andere spullen zijn uiteraard welkom (m.u.v. grote meubelen en witgoed). 

Iedereen die met zijn of haar spullen een bijdrage aan de vereniging wil leveren, kan 
terecht in de sportkantine tussen 10 en 12 uur op één van de volgende zaterdagen: 31 
maart, 27 april en 26 mei. 

Daarnaast is het mogelijk om een afspraak te maken voor het ophalen bij u thuis. 
De contactpersonen zijn Bert van Putten (06-52375215) of Robert Kleinendorst {06-
22935099). 
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Belanqenbebartiqinq?? 

De vereniging Dorpsbelang schijnt het er druk 
mee te hebben. Waarmee? In de vorige Wolfskreet 
hebben we een aardige lijst kunnen zien van hun 
activiteiten. In elk geval zijn ze de grootste 
subsidieverstrekker van het dorp. Zo'n club 
moeten we natuurlijk koesteren. Wil je wat leuks, 
iets voor een grote groep in Wolfheze en heb je 
geld nodig ... ? Nou, iedereen weet nu de weg wel 
te vinden. 

Maar verder? Wat doen ze nou e igenlijk? Spreken ze namens u en mij? Waar staat d e 
vereniging dorpsbelang voor? Wat heeft de vereniging gedaan voor de mensen die op 
de Gelderse Roos wonen en voor wie de woonvergunning ingetrokken dreigt te 
worden door de gemeente? Terwijl ze ondertussen a l jaren praten over een Kulturhus 
en een nieuw dorpsplein, wat maar niet van de grond komt. 

Wat is de toegevoegde waarde? Ik zal niet beweren dat die er niet is, maar wel dat het 
niet zichtbaar is. De vereniging lijkt steeds kleurlozer te worden, zonder initia tieven die 
de bevolking van he t dorp samenbindt en aanzet tot gezamenlijk optreden. 

Dat zal deels liggen aan het gebrek aan controversiële zaken die er spelen, maar het ligt 
vooral aan het feit dat de vereniging als de dood lijkt te zijn om haar vingers te branden 
aan omstreden kwesties. Waarom niet fungeren als pla tform om mensen met 
verschillende meningen aan he t woord te laten en te proberen ze samen te brengen, of 
in elk geval uit te kristalliseren wat de grootste gemene deler is in dit dorp? Neem nou 
die spoorwegovergang waar al jaren over gebakkeleid wordt. Het loopt a llemaal vast 
in oeverloze bureaucratie, maar als je een dorp mobiliseert kan je dan niet meer druk 
uitoefenen op de bureaucratie? Zijn er geen plekken in het dorp die toe zijn aan een 
opknapbeurt, zoals he t trapveldje bij de van Mesdagweg een aantal jaar geleden? Iets 
waar verschillende inwoners van het dorp hun schouders onder willen zetten en 
waarvan de resultaten zichtbaar zijn. 

Kortom, met een beelje peper op de juiste plek zou d e vereniging vas t weer breder 
gedragen worden en dan komen er vanzelf ook meer mensen op de nieuwjaarsborreL 
En die zullen dan herontdekken dat het goed is om elkaar te ontmoeten en samen op te 
trekken. 

Dit is een oproep om eens uit het zelfbevlekkende vergadercircuit te komen en weer 
met jullie voeten midden in het dorp te gaan staan. 

S.Cribent 
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vandaaq is rood ... 

Woensdagavond 1 november ben ik samen met mijn moeder naar 
Symphonka in Rosso geweest, het concert van Marco Borsato in het 
Geldredome. Het was echt superleuk! Wij waren er best wel vroeg 
(ondanks dat ik mijn tas vergeten was en mijn vader die snel moest 
komen brengen) en konden het hele stadion zien vollopen. Iedereen 
was in het rood, dat was echt een heel gaaf gezicht! Om 20.00 begon 
het concert. Tot 20.30 verzorgde llse de Lange het voorprogramma met 
hits van The Great Escape. Toen om 20.30 begon het echt, Marco 
Borsato kwam op. De rest van de avond was super! Hij begon, en 
eindigde met zijn nummer 1 hit Rood, en zong tussendoor nog veel 
van zijn andere hits. Marco zong ook een duet met Ali B enYes-R en er 
waren ook nog andere artiesten. Het was echt een avond om nooit 
meer te vergeten.. . Lieke va u Tooreu 

Kerstqala op zaterdag- 16 december 

We gingen om twee uur met een groepje kinderen koken in het gebouw de 
Notenkraker. Het was heel gezellig. We maakten Tomatensoep, Broccolitaart, 
Gehaktballetjes voor in de soepen, Groente salade, Mozzarellasalade, TonijnsaJade, 
Groentesoep en héél veel verschillende pizza's. In plaats van koken kon je ook kiezen 
om in de bediening te gaan of mee te helpen met het versieren. 
Toen we die avond gingen feesten was het écht heel erg gezellig. Er was dus heel veel 
te e ten en te drinken en er was ook veel bediening. Sommige kinderen die ook hadden 
meegeholpen met het koken die zaten soms ook in de bediening. We kregen ook een 
heellekker toetje. 
Op het einde hadden we 2 cadeau's gekregen. Een nieuwe TV en een nieuwe muziek 
installatie! Daarna bleven er nog een paar mensen en kinderen die hielpen met het 
opruimen. Maar het was wel heel gezellig. Stella eu Stiju va11 der Neut 
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0 jee! Piep de Muis is de weg kwijt naar zijn 
heerlijk stukje kaas! Help jij ' m? 

Dorpsbelanq ~Bedankrn 

Ook de kinderen van de Wolfheze Night 
Fever hebben wensen. Dus ......... . 

Wolfbeze Niqht Fever 

Data tot aan de zomervakantie: 

Vrijdagavond 
in de Kelder van de Vlinder 

van half 8 tot half 10 
Entrée € 1,50 

Groep I - kinderen van groep 7 en 8 
Groep II - kinderen vanaf 12 jaar 

Groep I 
2 maart 
13 april 
11 mei 
ljuni 
6juli 

Groep 11 
9 maart 
20 april 
11 mei 
8 juni 
13 juli 

Is er gepraat met Dorpsbelang of het goed was om wat geld te krijgen om een moderne 
TV (zodat we de gekregen DVD-speler kunnen gebruiken) èn een geluidsinstallatie aan 
te schaffen. 
Dit vonden ze een prima idee en er werd € 350,00 vanuit de pot Jeugd geschonken. 
Tijdens het Kerstgala werden de cadeaus met veel plezier in ontvangst genomen. 
Ze hebbef!_ intussen een mooie plek gekregen in de kelder van gebouw De Vlinder. 

Namens alle kinderen: HARTSTIKKE BEDANKT!! 

Nu kunnen we volop genie ten van o.a. disco-avonden, 
leuke films of zomaar effe lekker hangen. 

Helee11, l11ge, Caroli11e e11 Marja 
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de Gelderse Roos Geestelijke gezondheidszorg 

Vanuit de Gelderse Roos ontvingen wij de volgende berichten: 

Jubileum 
Dit jaar bestaat 'Wolfheze' 100 jaar. In juni zal daarom rond het motto ' Inzicht Uitzicht' 
uitgebreid stilgestaan worden bij 100 jaar psychiatrie in de regio. Voor de bewoners 
van het dorp betekent dit onder andere dat op 20 juni het jaarlijkse Zomerfeest grootser 
en nog feestelijker dan u gewend bent zal worden gevierd. Ook bent u van harte 
welkom bij de opvoering van een speciaal voor de gelegenheid geschreven musical 
over Wolfheze. De opvoering ervan vindt onder andere plaats op 20 juni 's avonds en 
op zondagmiddag 24 juni, steeds in openluchttheater De Klaproos. Er is op 23 juni een 
reünie voor oud-medewerkers. Tijdig zullen we de details wereldkundig maken. 

Terreinontwikkeling 
De oplettende wandelaar zal het niet zijn ontgaan, het terrein van de Gelderse Roos 
wordt in fasen gerenoveerd . Op dit moment is het deel tussen het Hoofdgebouw en 
Sonneheerdt aan de beurt. Een nieuwe wegenstructuur, de gebouwen nadrukkelijker in 
het groen, nieuwe beplanting, minder parkeerplekken bij de gebouwen en een grotere 
parkeerplaats aan de rand van het terrein zijn belangrijke onderdelen van deze 
terreinaan passing. 

Vrijwilligers 
Openluchttheater De Klaproos is op zoek naar dorpsbewoners die bereid en in staat 
zijn om op vrijwillige basis een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van De 
Klaproos. Denk hierbij aan beleidsontwikkeling, het mede-selecteren van geschikte 
artiesten, het verspreiden van folders en affiches, maar ook het daadwerkelijk 
(meedoen met he t) regelen van de voorstelling op de zondag; contact met de a rtiesten, 
het hijsen van de vlag en het opruimen van de kleedkamer. 
Con tactpersoon: Jan van den Bos (026) 483 33 90, of j.van.den.bos@degelderseroos.nl 

Nieuw bestemmingsplan 
Naar aanleiding van het nieuwe bestemmingsplan Wolfheze is de bewoning van 
enkele oude panden op ons terrein door woon/werkgemeenschappen helaas ter 
discussie komen te staan. Omdat hiervoor destijds om goede redenen is gekozen, 
hopen zowel de bewoners als de Gelderse Roos dat deze vorm van maatschappelijke 
integratie ook in de toekomst mogelijk blijft. Ter toelichting: 
Vijf jaar geleden besloot de Gelderse Roos dat zij een deel van haar gebouwen ter 
beschikking wi lde stellen aan derden. Dit diende meerdere doelen: 

20 

• de maatschappelijke integratie die niet a lleen van binnen naar buiten, maar 
ook van buiten naar binnen kan plaatsvinden; 



• de mogelijkheid tot instandhouding van fraaie oude panden, die niet meer 
voldeden aan de eisen vanuit de zorg. 

De gemeente Renkum heeft destijds toestemming verleend en toegezegd hie rmee bij 
wijziging van het bestemmingsplan in principe rekening te houden. 
Het belang van maatschappelijke integratie en instandhouding van oude panden is nog 
onverminderd van kracht . 
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(advertentie) 

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 ZorgService Thuis 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. , 
~ ZorgServiceThuis 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.' ~ 
'h1///l'// / / .,/ / / //-'/////// ////// //// / / / / ////,l'///// //////t1/////////////////./// / / / / / //////////////////l'///// 
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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 Peeten 

Postagentschap 
Treintickets en (bus) strippenkaarten 

Ook bezorgen wij uw boodschappen in Wolfheze aan huis 

Openingstijden: 

Maandag van 13:00 u. t/m 18:00 u. 
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9:00 t/m 18:00 u. 
Zaterdag van 9:00 u. t/m 16:00 u. 

Telefoon Winkel 026-4820484 
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De Klapekster, een ruysterieuze verscltîjninq boven de stille 
lteide. 

De Klapekster is een bijzondere verschijning in het winterse heidelandschap. 
Deze bijzondere vogel komt slechts in lagere aantallen overwinteren in Nederland. Ze 
kiezen daarvoor vaak wat ruigere terreinen met lichte bebossing. Tot 2002 broedde de 
Klapekster nog in Nederland en behoorde het Planken Wambuis tot de allerlaatste 
broedterreinen. Zij broedden vooral in heidevelden. De oorzaak van achteruitgang is 
voornameHjk gelegen in de toename aan recreatie in natuurgebieden. De soort verlangt 
veel rust in zijn broed terrein. 

Als veel insectenetende vogels vertrekken naar warmere oorden komt de Klapekster 
vanuit het hoge noorden naar ons land. In de wintermaanden leeft hij vooral van 
kevers. Een winteractieve Driehoornmestkever staat dan ook steevast op zijn menu. 
Ook eet hij vaak muizen die hij op de open vlakten vangt. 

De klapekster lijkt op een roofvogel vanwege zijn 
haakvormige snavel. Zijn jachtmethoden doen sterk 
denken aan he t gedrag van een roofvogel. Toch behoort 
hij tot de groep van de zangvogels. De klapekster heeft 
he t formaat van een Gaai. Zijn kleur is blauwachtig grijs. 
Zijn koptekening lijkt een bee~e op het bandietenmasker. 
En eerlijk gezegd is he t ook wel een bee~e een bandiet 

Ooit zag ik eens een Klapekster boven de hei vliegen met een Veldleeuwerik in zijn 
buurt. De schavuit ging boven de Veldleeuwerik vliegen en sloeg hem met zijn 
vleugels richting de grond. Zo verschalkte hij zijn prooi. Aan deze jachtsystematiek 
heeft hij dan ook zijn naam te danken. 
Wie goed oplet, kan in de natuur ook naar sporen van de Klapekster kijken . Zo is het in 
de winter vaak een karig bestaan met voedsel. De Klapekster heeft daar wat op 
gevonden. Hij legt een voedselvoorraadje aan voor mindere tijden . Zo spiest hij vaak 
zijn prooi aan prikkeldraad of aan doornstruiken van bijvoorbeeld Meidoorn. 

Voor de Klapekster is er voldoende voedsel te vinden op de Doorwerthse hei en de 
Wolfhezerhei. Een ander prooidier is bijvoorbeeld de Levendbarende hagedis die vaak 
nog laat in het jaar en vroeg in het voorjaar actief is. 
Natuurmonumenten Iaat de heide in Wolfheze al jaren begrazen door runderen. 
Dit is goed voor mestkevers en dus ook voor onze kleine bandiet d e Klapekster. 

Zo proberen we voor deze zeldzame vogelsoort het toch zo goed mogelijk te maken in 
barre winterse tijden. fi 
Roei van Ekeris, Boswachter <0' -.....7 'i'V Vereniging 
Vereniging Natuunnonumenten J Natuurmonumenten 
Zuidwest Veluwe ~ 
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Glas-in-lood atelier 
"de Bonte Specht" 

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

Job Becker 
Heelsumseweg 1 2 

Wolfheze 



Nieuws van Dorpsbelang 

Het onderwerp Kulturhus of dorpshuis speelt a l lang en is ook 
nog lang niet afgerond. Tijdens het recente kulturhusoverleg dat 
Dorpsbelang samen met de Beatrixschool, een afvaardiging van 
de Open Hof Kerk en de gemeente heeft gehouden, heeft het 
bestuur van de Kerk de intentie uitgesproken, dat De Burcht is 

bestemd als dé centrale ontmoetingsplaats voor inwoners van Wolfheze: een plek waar 
activiteiten en dienstverlening kunnen plaatsvinden. Met deze verklaring op zak 
hebben de beheerders Dirk en Carla van de Kraats meteen de koe bij de horens gevat 
en in De Burcht een feest georganiseerd, waarover u elders in deze Wolfskreet meer 
leest. 
Dorpsbelang ondersteunt dit feest met een financiële bijdrage. Wij zijn zeer verheugd 
met hun initia tief en hopen dat er meer van dergelijke ideeën in of met De Burcht 
gerealiseerd zullen worden. Serieuze projecten zullen wij dan ook waar mogelijk 
ondersteunen. 

Het mogelijke Dorpsplein is ook zo'n 
langlopend project waarover men het nodige 
zou kunnen zeggen; bestuurlijk is er echter nog 
geen concreet nieuws te melden, behalve dat 
onze voorzitter en Taro Eekhoutte hierover 
binnenkort een gesprek zullen hebben met 
wethouder Dirk van Uitert. 

Recentelijk hebben we als dorpelingen nog een 
aantal activite iten achter de rug die aan het 
begin van een lange traditie staan, te weten: de 
kerstboom (goed dat er weer een stond) en de 
nieuwjaarsborrel, niet erg druk maar wél heel 
gezellig en ontspannen. Wij hopen voor 
volgend jaar op wat meer belangstelling voor 
deze receptie. 

Eind januari heeft Dorpsbelang, in 
samenwerking met Ulbe Anema, een 
historische avond georganiseerd. Een 
enthous iaste bezoeker schrijft ons: "Op de 
drukbezochte en gezellige avond, waarin Ulbe 
een gedeelte van zijn vele dia's liet zien, 
kwamen er veellovende reacties uit de zaal". 

Contributie 2007 
Nieuws over de contributie komt v 
de penningmeester. Wij geven he 
he t woord: 
"Wellicht is het u opgevallen dat bij 
de Wolfskreet van december gee 
ontributiezakje van Dorpsbelan 

was bijgesloten . 
e redenen hiervoor zijn dat d 

jes duur zijn en dat de opbrengs 
Ik jaar minder werd. 

Binnenkort zullen diegenen die hun 
ontributie over 2007 nog nie t hebben 

betaald , van mij hierover bericht 
ontvangen. 
U kunt uw contributie betalen door 5 
euro over te maken op bankrekening 
1 54 46 718, of girorekening 59914 39 
.n.v. Vereniging Dorpsbelang 

olfheze e.o. te Wolfheze. 
Indien u nog geen lid van 
Dorpsbelang bent maar dat wel wil 

orden, kunt u op dezelfde wijze te 
werk gaan." 

Aan het einde van de avond kreeg Ulbe de Taart van Dorpsbelang overhandigd als 
waardering voor zijn historisch onderzoek naar Wolfheze. 
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Ulbe Anema is een zeer actief mens. Hij zorgt samen met veel andere mensen dat de 
jaarlijkse Airborneherdenking de aandacht krijgt die he t verdient. Ook bij de jaarlijkse 
evenementen op 4 en 5 mei heeft Ulbe de regie stevig in handen en zorgt hij e rvoor dat 
de herdenking waardig verloopt. 

Ulbe Anema (links op de foto) 
ontvangt van de voorzitter van 
de Vereniging Dorpsbelang 
Wolfheze de "Taart van 
Dorpsbelang". Deze keer 
speciaal voor Ulbe gebakken 
door bakker ]. HUS te 
Oosterbeek. Bakker J. HUS is 
ook de leverancier van het brood 
in onze StationswinkeL 

Weinig mensen weten dat hij 
als dorpshistoricus aan de 
wieg heeft gestaan van het 
LOGO van Dorpsbelang. De 
historische lijnen uit het 

verleden vormen het LOGO van onze Dorpsvereniging in het heden. 

Dorpsbelang heeft ook de Stimuleringsprijs van de 
gemeente Renkum op haar agenda staan; Wolfhezer 
Night Fever greep bij de uitreiking van vorig jaar 
net naast deze prijs, maar het behalen van de 
publieksprijs was ook een geweldige prestatie. Dit 
jaar hebben we weer een kanshebber: de 
IJsbaancommissie die tijdens perioden van vorst 
ervoor zorgt dat Wolfhezenaren de smalle ijzers 
kunnen onderbinden. Ook hier heeft Dorpsbelang 
een bijdrage kunnen leveren: inmiddels beschikt men over een mooie en deugdelijke 
kruiwagen waarmee de benodigde materialen - bezems, scheppen en zware slangen -
getransporteerd kunnen worden. De genomineerde commissie heeft nog een 
verlanglijstje en met het winnen van de Stimuleringsprijs (250 euro) zouden die 
wensen in vervulling kunnen gaan. De bijeenkomst met presentatie, verkiezing en 
uitreiking vindt plaats op 5 maart 2007. 

Financiële steun van de gemeente voor Wolfheze kan ook verkregen worden uit een 
nieuw initiatief; de Buurtactiefcheque. Navolgend het gemeentelijke artikel: 
"De Buurtactiefcheque wordt mogelijk gemaakt door een deel van het budget van de 
Dorpsplatforms en een bijdrage vanuit de gemeente. Inwoners kunnen bij het 
secretariaat dorpsmanagement een buurtactiefcheque aanvragen. Uitgangspunt moet 
zijn dat het eenvoudig is om hiervoor in aanmerking te komen. Vergunningen dienen 
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achterwege te blijven. Wel wordt er een eenvoudige vragenlijst bij de cheque geleverd 
waarop men dient aan te geven wat de activiteit heeft opgeleverd. Hierbij valt te 
denken aan zaken die in de buurt spelen, nieuwe buurtinitiatieven, mensen die hulp 
nodig hebben, etc. Een ieder wordt verzocht alvast na te denken over een aantal 
vragen. Begin 2007 moet duidelijk zijn of de gemeenteraad groen licht geeft voor de 
Buurtactiefcheque". 

We houden u op de hoogte over het definitieve besluit en de mogelijkheden voor ons 
dorp. Heeft u een initiatief dat in aanmerking zou kunnen komen, laat het ons dan 
weten. 

Komen we bij de zwemJessen voor de kleine(re) inwoners van ons dorp, bij 
badmeester Jan in het zwembad van de Gelderse Roos. Het blijkt moeilijk een 
zwemdocent te vinden. De 'Roos' is nauwelijks bereid om mee te denken over een 
oplossing, het zwembad is weliswaar te huur maar niet meer onder de voorwaarden 
die tot op heden gelden. Om het zwemmen in deze vorm te behouden zal er dus diep 
in de buidel getast moeten worden. Dorpsbelang is van mening dat, in het belang van 
ons dorp, deze faciliteit moet blijven bestaan en zal daarom (ook binnen eigen 
gelederen) verder zoeken naar evt. mogelijkheden. 

De Gymnastiekvereniging 
heeft, mede dankzij onder
steuning vanuit he t wijk
budget (beheerd door 
Dorpsbelang en de gemeen
te), een nieuwe spanbrug 
kunnen aanschaffen. 
Het gymbestuur, bij monde 
van Mariëtte Lems, schrijft 
ons hierover het volgende 
(zie ook de foto): 
"Gymnastiekvereniging 
Wolfheze wilde al heel lang 
graag een nieuwe spanbrug. 
De aanschaf van zo'n spanbrug is echter voor een kleine gymveremgmg een 

-, behoorlijke investering. Door de bijdrage van Dorpsbelang is de wens van de 
vereniging afgelopen december toch in vervulling gegaan. We zijn dan ook hartstikke 
blij dat de spanbrug er is en wiJJen graag Dorpsbelang bedanken voor hun inzet en 
inspanningen om dit voor ons mogelijk te maken". 

We willen nog een aantal gebeurtenissen noemen die ons bezighouden, blij of bezorgd 
maken. In de categorie blij vallen natuurlijk de mooi opgeknapte Beatrixschool en de 
trein die- zij het mondjesmaat- nog steeds stopt in WoiA1eze. Minder blij zijn we met 
de afdeling Dubbele Diagnose. Steeds meer leveranciers van 'genotsmiddelen' hebben 
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inmiddels de weg naar Wolfheze gevonden. Voorlopig kunnen we niet meer dan dit 
fenomeen kritisch te blijven volgen. 

Tot slot willen we u graag uitnodigen voor de Jaarvergadering. Secre taris Jan van Oort 
heeft hierover het volgende te melden: 

Op dinsdag 27 maart om 19:30 houdt Dorpsbelang in de Burcht aan de Marcharislaan 
haar jaarvergadering. De avond opent met een formeel gedeelte waarin de 
bestuurszaken als bestuursverkiezing en he t financiële jaarverslag aan de orde komen. 
Daarna is er mogelijkheid tot het ste llen van vragen aan wethouder Nico Peek. De 
avond word t vervolgd met de 'Wolfhezer marktplaats' waarin instanties en 
ins tellingen die in Wolfheze actief zijn zich p resenteren . Er is volo p gelegenheid om 
informatie te vergaren over de onderwerpen die u bezighouden. De zaal is open om 
19:15. 

U voelt zich toch ook betrokken bij ons dorp? Dan zien wij u graag! Wilt u meer over 
ons weten, dan verwijzen wij u graag naar onze website www.dorpsbelangwolfheze.nl 

Bestuur Dorpsbelang 

28 

(advertentie) 

maandag1 
dinsdag 8.30 - 17.30 

woensdag 8.30 - 17.30 
donderdag 8.30 - 17.30 

vrijdag 8.30 -17.30 
zaterdag 8.30 - 15.30 

Winkelcentrum De Weerd 
Van der Molenallee 117 

6865 CB Doorwerth 
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Geluid- en stofllinder in Wolfbeze; 
uitbreidinq van de ASO 

De inwoners van Wolfheze, die op 4 maart 2007 de goed 
verzorgde voorlichtingbijeenkomst van de werkgroep ASOdB 
bezochten, kwamen niet vrolijk thuis. 

Deze werkgroep probeert de voorgenomen vergroting van de snelweg ASO aan te 
grijpen om maatregelen tegen de reeds bestaande en de nog toe te nemen hinder te 
bevorderen. 

Tijdens de goed georganiseerde en vlotte presentaties werden mij de volgende zaken 
duidelijk: 

• Het rijksbudget voor de uitbreiding van de weg is sterk (60%!!!) verlaagd voor 
het deel ten noorden van de Rijn; dit impliceert dat er nauwelijks 
geluidwerende maatregelen genomen kunnen worden; 

• De beschouwde "hinderzone" is door Rijkswaterstaat teruggebracht van 2 km 
naast de weg naar 600 meter; 

• Natuurcompensatie op andere plaatsen zal nie t geschieden; 
• Het gezondheidsprobleem met he t fijnstof is aanzienlijk ernstiger 

(gezondheidschade) dan we tot op heden wisten; 
• De Gemeente Renkum (Wethouder D. van Uitert) zal zich inzetten toch zoveel 

mogelijk maatregelen gerealiseerd te krijgen, waarbij ook de hinder van 
andere wegen (zoals de Utrechtseweg) in ogenschouw worden genomen; 

• Over enige tijd krijgen wij ook nog te maken met het " upgraden" van de 
spoorlijn voor hogere snelheden; 

• De inwoners van Wolfheze behoeven niet op verbetering van de huidige 
situatie te rekenen, behalve dat er mogelijk een loopbrug voor recreanten nabij 
de Doorwerthse Heide over de weg komt. 

De gang van zaken is nu als volgt: 
Omstreeks 1 april as komt het Ontwerp Tracé Besluit ter inzage te liggen en is er een 
termijn van 6 weken om hiertegen bezwaar te maken. In dit ontwerp staan de 
voorgenomen maatregelen aangegeven. 

Ik denk dat we hierbij als inwoners van Wolfheze gezamenlijk op moeten trekken om 
geen versnippering van krachten te krijgen. (Uiteraard in samenwerking met ASOdB, 
waaraan we dank verschuldigd zijn voor het vele en enthousiaste werk.) 

Namens Dorpsbelang Wolfheze; 
Miehiel Moerdijk 
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Wijnkoperij Henri Bloem 
VOOR AL UW KWALITEITSWIJNEN 

WOLFSKREET WIJNAANBIEDING: 

Frankrijk: 
2 flessen Dom. des Amouriers, Vaucluse 

(€ 4,95) 
Spanje: 

2 flessen Vina Aliaga Tempranillo, Navarra 
(€ 4,50) 

Italië: 
2 flessen Garofoli Ambro, Marche 

(€ 5,95) 

Deze doos (6 flessen) kost nu € 27,50 
Op uw verzoek GRATIS bij u thuisbezorgd. 

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

E-mail: arnhem@henribloem.nl 

Zie voor aanbiedingen: 

www.henribloem.nl 



De Duizendjariqe Den l'ertelde ... 

De eerste aflevering van deze rubriek in het jaar 2007 heeft 
voor het eerst een onderdeel van De Gelderse Roos als 
onderwerp en wel om twee belangrijke redenen: 
1. De vestiging 'Wolfheze' van De Gelderse Roos bestaat 

dit jaar een eeuw(!). 
2. Bij De Gelderse Roos vertrekt dit jaar de trouwe 

medewerker Aat van den Bosch met vervroegd 
pensioen. 

Hij heeft érg veel voor dit onderdeel waar deze rubriek 
over gaat gedaan en o.a. dankzij zijn inzet ziet het er nu zo 
verzorgd uit. 

Maar ..... De Duizendjarige Den wist slechts globaal iets van het onderwerp en dus 
moest Ulbe Anema zijn licht verder opsteken bij de historicus van De Gelderse Roos 
Cees Boersma, artikelen in De Spil van Coen Bennînk, de boeken Blik Omhoog van Cor 
Janse en natuurlijk bij Aat van den Bosch. Datgene wat de den echter wél wist heeft 
Ulbe vorig voorjaar aan zijn voet goed opgeschreven en dit was weer een goede basis 
voor deze aflevering. 

Aflevering 16: Van doden met slechts een nummer tot een mooie begraafplaats. 

Praktisch tegen de westgrens van het terrein van vestiging 'Wolfheze' van De Gelderse 
Roos ligt de 1 hectare grote begraafplaats met ongeveer 700 graven. 
In december 1905 koopt 'De Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en 
Zenuwzieken in Nederland' het 86 hectare grote terrein ten zuidwesten van Station 
Wolfheze voor de bouw van haar vierde Krankzinnigengesticht in Nederland Ga, zo 
werden psychiatrische patiënten toen genoemd). 

In een simpel schriftje 
van de Apotheek van de 
Stichting "Veldwijk" 
worden de begrafenissen 
op Wolftzeze 
bijgehouden. Veldwijk 
(Ermelo) was het eerste 
gesticht van de 
Vereeniging in 1890, de 
tweede was Bloemendaal 
in 1892, daarna in 1895 
Dennenoord (Zuidlaren) 
en de vierde was 
Woljheze in 1907. 

Aan de Ringlaan, ten zuiden van 
het geplande Paviljoen 
Dennenoord, wordt een stuk 
grond gereserveerd voor een 
Kerkhof en al in 1906 wordt 
hierop een Lijkenhuis gebouwd. 
28 November 1907 vindt de 
plechtige opening van het 
gesticht plaats en begin 
december worden de eerste 82 
patiënten al geplaatst. 
De Gemeente Doorwerth 
reageert op 4 december 1907 
positief op het verzoekschrift 
van de Stichting voor het 
inrichten van een eigen 
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begraafplaats. Bijna het gehele terrein lag toen namelijk in de Gemeente Doorwerth die 
later- op 1 mei 1923- door de Gemeente Renkum zou worden geannexeerd. 
De begraafplaats wordt op 10 januari 1908 definitief aangelegd en omheind met 450 
fijne dennen. 

14 Maart 1908 overlijdt mevrouw W. Goesen (als patiënt nr.125 geregistreerd) en wordt 
als eerste begraven op de net aangelegde begraafplaats. Slechts een eenvoudig 
be tonnen paallje met het nummer 1. wordt op haar graf geplaatst en ..... zo zal het nog 
heel lang gaan. De doden hebben zo elke verwijzing naar hun leven meegenomen, de 
graven verraden niets. Vaak neemt blijkbaar ook de familie niet de moeite om een steen 
te schenken en is het kleine aantal grafstenen niet aUeen terug te voeren tot de 
zuinigheid van 'Wolfheze'. 

Ook het onmenselijke drama om een naaste te moeten verliezen aan een psychiatrische 
ziekte, misschien zelfs wel aan een zelfgekozen dood speelt hierbij waarschijnlijk een 
rol. Je krijgt dan stenen met als tekst: "Moeders graf" (nr. 411) of nr. 488 met alleen 
maar "Johan" en iets verderop "Rust zacht vader" (nr. 521). 

De rijtjes eenvoudige, met mos begroeide, betonnen paaltjes die de graven markeren. Op de 
achtergrond de graven 111et de grafstenen van de personeelsleden. 

Na deze eerste begrafenis wordt op 31 maart 1908 bepaald dat de dragers en de 
voorman 30 cent per begrafenis zullen ontvangen, maar als de bode v .d. Berg om een 
pak van de Stichting vraagt wordt dit niet toegestaan. 
In 1909 overlijden 13 mannen en 14 vrouwen en in de timmerwinkel van de Stichting 
worden 19 vurenhouten kisten gemaakt en 6 van eikenhout. 

Ook personeelsleden van de Stichting krijgen vaak hun laatste rustplaats op het terrein. 
Het gesticht was een kleine gemeenschap en wie hier opgenomen was én wie hier 
werkte woonde op het ziekenhuisterrein en werd daar ook begraven. Voor de 
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personeelsleden wordt echter een apart gedeelte gereserveerd, met een nieuwe 
nummering. Daar wordt op 26 april 1910 het eerste personeelslid Moeder Wijnhoud, 
meisjesnaam Gerritje Rietberg en vrouw van Huisvader Wijnhoud, begraven in 
aanwezigheid van veel personeel en familie. Ook het graf van deze Moeder Wijnhoud 
(de allereerste groepsouder die in dienst was) krijgt slechts een paaltje met een 
nummer (graf 1. op de personeelsafdeling). Het was voor iedereen armoede troef! 
Zo liggen ze er eigenlijk zoals ze geleefd en gewerkt hebben: dicht bij elkaar en toch 
ieder op zijn plaats. 
Personeelsleden krijgen later dikwijls een echte grafsteen die meer informatie geeft 
zoals "Suzanna Moerland, in leven hoofd der naaikamer van deze Stichting". 

Niet ieder die 'op Wolfheze' is overleden, heeft er ook zijn laatste rustplaats gevonden. 
Zo zijn er géén graven te vinden van doktoren en directeuren die vast vonden dat de 
eenvoudige begraafplaats van Wolfheze niet paste bij hun stand. 
Eind december 1913, als de Stichting pas zes jaar bestaat, zijn er al 105 patiënten 
begraven op de begraafplaats. 
Heel lang worden personeel en patiënten apart begraven, pas na 1992 wordt er op rij 
begraven. 

·----··-------- ... ··----------

Boekhandel C. van Siljhout & Zn, Woljheze geeft ansichtkaarten uit van het grafwerk met de 
tekst 'Monument Gevallenen 17 Sept. 1944- Woljheze'. Het grafwerk is een ontwerp van 

Steenhouwerij Hutjes uit Arnhem. De ruwe zuil symboliseert het ruwe leven, overgaande in de 
gladde marmeren naald als de reine ziel die naar boven gaat en daarboven de opgaande zon van 

de nieuwe dag en het kruisteken van /ut geloof De tekst 'Hier Rusten' met de namen van de 
slachtoffers, de datum '17 sept. 1944' en de tekst 'Zij vielen bij het gloren der Bevrijding' 

completeren het geheel. 
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Het bombardement van de geallieerden op Wolfheze op zondagmorgen 17 september 
1944 eist vele doden, zowel onder de bevolking van het dorp a ls onder patiënten en 
hun verzorgers. In de loop van de week na het bombardement groeide het aantal 
doden zelfs tot 81 (46 patiënten, 9 personeelsleden en 26 andere burgers). Het was de 
bedoeling hen op 21 september te begraven en daarbij een lijkdienst te houden. 
Vanwege het voortdurend mitrailleren van het terrein kon dit niet. Op vrijdag 22 
september kon dan toch de massabegrafenis plaatsvinden, toen het in de lucht vrij 
rustig was. Volgens de officiële documenten in twee aparte oorlogsgraven met 
uiteindelijk 51 namen bij het massagraf patiënten en 35 namen bij personeel en burgers. 

Op 17 september 1946 wordt, na een herdenkingsdienst in de volle Gereformeerde 
Kerk (nu Open Hof Kerk) op het massagraf van personeel en burgers het grafwerk 
onthuld. 
Dit grafmonument is elk jaar op 4 mei het middelpunt van de sfeervolle 
dodenherdenking in Wolfheze die de Oranjevereniging Wolfheze organiseert. 
Pas later worden bij het massagraf van de patiënten drie herdenkingsstenen geplaatst 
in een gemetselde entourage. 

Wanneer deze zijn onthuld is niet duidelijk (september 1947?). Deze twee aparte 
massagraven en monumenten herinneren nog aan de aloude waterscheiding: patiënten 
en personeel/dorpsbewoners apart. 
Twee jongens uit het verzet, Geurt Ansink en Jan Schiedam, die in de namiddag van 
dinsdag 19 september 1944 door de Duitsers op de Wolfhezerweg, ten noorden van het 
Blindentehuis, waren gefusilleerd worden ook op de begraafplaats begraven en krijgen 
later ieder een grafsteen. (advertentie) 
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ook dit kunt u met ons bespreken en vastleggen. 

Hoofdkantoor 
Reuvensweg 2 
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Wageningen 
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~-mail: infa@uit.vaartverzargi~gmij~hhart.n1 1 l~ 
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Het monument bij het massagrafvan de patiënten met de 51 namen. 
Op de middelste steen staat de zware tekst 'Zwijg denHeereen verbeid Hem' uit Psalmen 37-7 
en de datum '17 september 1944'. 

Wanneer deze zijn onthuld is niet duidelijk (september 1947?). Deze twee aparte 
massagraven en monumenten herinneren nog aan de aloude waterscheiding: patiënten 
en personeel/ dorpsbewoners apart 
Twee jongens uit het verzet, Geurt Ansink en Jan Schiedam, die in de namiddag van 
dinsdag 19 september 1944 door de Duitsers op de Wolfhezerwe~ ten noorden van het 
Blindentehuis, waren gefusilleerd worden ook op de begraafplaats begraven en krijgen 
later ieder een grafsteen. 

H et is erg jammer dat, ondanks verscheidene pogingen in die richting, het nog niet is 
gelukt de drie graven (2 massagraven en graf van Schiedam/ Ansink) erkend te krijgen 
als Oorlogsgraf onder beheer van de Oorlogsgravenstichting (OGS). De in 1946 
opgerichte OGS heeft tot taak de ongeveer 55.000 Nederlandse oorlogsgraven over de 
hele wereld te onderhouden en gedenktekens op te richten voor oorlogsslachtoffers 
van wie geen graf bekend is. In Nederland worden het Militair Ereveld Grebbeberg en 
het Ereveld Loenen door de OGS rechtstreeks beheerd. Als zich op een begraafplaats 
een of meer Nederlandse oorlogsgraven van de Oorlogsgravenstichting bevinden, staat 
dat altijd vermeld op een bordje bij de ingang. De oorlogsgraven in Wolfheze vallen 
niet onder beheer van de Oorlogsgravenstichting en hebben niet een dergelijke 
aanwijzing. 
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In november 1945 wordt de begraafplaats uitgebreid op basis van het ontwerp van 
tuinarchitect J. Vroom uit Glimmen en uit 1957 stamt een tweede tekening voor een 
uitbreiding. 

De geschiedenis van het dorp loopt nie t parallel aan die van de begraafplaats. Werd 
vroeger iedereen, patiënten en verzorgers, op 'Wolfheze' begraven, in latere jaren 
veranderde dat. De verzorgers wonen niet langer op het complex en worden, als ze 
sterven, in Gosterbeek of in hun eigen woonplaats begraven. Later wordt dit ook de 
gang van zaken rond overleden patiënten. Door allerlei oorzaken raakt de 
begraafplaats wat in verval en worden er zelfs van ongeveer 1982 tot 1992 geen nieuwe 
graven geopend (er konden dus wel bijleggingen plaats vinden). In 1993 krijgt de 
begraafplaats een grote en hoognodige opknapbeurt en wordt hij royaal uitgebreid. 
Sinds die tijd worden er naast cliënten en (oud-)personeel ook veel bewoners van het 
dorp begraven. Ook herbegravingen komen de laatste tijd voor omdat de familie graag 
wil dat een eerst elders begraven familielid in Wolfheze terugkeert. 

De graven van de twee gefusilleerde verzeisjongens Jan Schiedam en Geurt Ansink, beiden 
slechts 25 jaar oud. In 1988 worden de Stichting en de familie benaderd door het Nederlands 
Oorlogsgraven Comité met het verzoek om de stoffelijke resten over te mogen brengen naar de 
Erebegraafplaats in Loenen, waar Nederlandse burgersladztoffers van de Tweede Wereldoorlog 
uit het hele land bijeen zijn gebraclzt. Zowel de familie Ansink als de Woljhezer gemeenschap 

geven te kennen daar niet voor te voelen. Ook de nagedachtenis van beide jongemannen wordt 
elk jaar op 4 mei op stijlvolle wijze geëerd. 

De begraafplaats is nu kostendekkend en De Gelderse Roos hanteert tarieven die ook 
op andere begraafplaatsen in de regio worden gevraagd, zoals 811 euro aan grafrechten 
voor 20 jaar, openen en dichten van het graf (inlage) kost 521 euro en het algemeen 
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onderhoud (van het graf en de begraafplaats) moet meteen voor 20 jaar worden 
afgekocht, d e prijs hiervan is 1302 euro. 

Volgende keer wéér een bijzonder verhaal over ons dorp! Als u iets speciaals over de 
historie wil weten, kunt u de redactie daar naar vragen die da t dan vast aan mij 
doorgeeft. 

Behandeling volgens afspraak, 
voor o.a. 

* knippen 
*permanent 
* watergolfffohnen 
* verven 

Openingstijden: 

11.50 
52.50 
15.75 
14.00 

dinsdag tjm vrijdag 9:00- 16:00 
zaterdag 9:00- 13:00 

De Gelderse Roos 
Wolfheze 2 
Wolfheze 

026-4833111 
( toestel nr. 840 ) 

Ingang restaurant Neder-Veluwe 
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Weekactiviteitenagenda Wolfl•eze 

Ook iets te melden voor de activiteitenagenda? Meldt het ons via 
wolfskreet@hotmail.com 

Maandag: 
Vanaf 7.30 uur Duobak en grof tuinafval 3348150 ·---
16.30 tot 19.00 uur Trainingen pupillen Worlanseek 

··~ 

18.00 tot 18.30 uur Zwem ABC (RZC 0317-312763) Zwembad Geld. Roos -
19.30 tot 22.00 uur Badminton De Brug -· 
19.30 uur Iedere twee tuekeu Brigden (4821570) De Slenk ·-
20.00 tot 22.00 uur Zang en Vriendschap (4821578) Opstandingskerk 
20.00 tot 22.30 uur Holistische Ontspanningsmassage Villa Beukenoord 

Dinsdag: 
09.15 tot 11.15 uur Dames gymnastiek/sport en spel Gymnastiekzaal Balijeweg 
14.00 tot 16.30 uur Inloopspreekuur huisartsen De Burcht 
14.00 uur 1' diusdag vau de maaud 55+ fietsen De Burcht 
15.30 tot 16.30 uur Zwemmen voor ouderen (4821327) Zwembad Geld. Roos 
16.00 tot 18.30 uur Kindergymnastiek en turnen Gynmastiekzaal 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 Hellos 
20.30 tot 22.00 uur Volleyballen De Brug 

Woensdag: 
Vanaf 07.30 uur Grof afval 3348150 
08.45 tot 11.00 uur VOKO De Beukenoot (4821930) Beukenoord Geld. Roos 
13.00 tot 14.00 uur Spreekuur gebiedsagent Medisch Centrum Wolfheze 
17.00 to t 18.30 uur Inloopspreekuur Open Hof Kerk ingang Macharislaan 
19.00 uur Peuter-, kleuter- en kinderzwemmen Zwembad Gelderse Roos 
20.30 tot 22.00 uur Volleyballen (4821860) De Brug 
20.00 tot 22.00 uur Koor Harmony 4821909 

Donderdag: 
10.30 tot 11.30 uur Bibliobus Beatrixschool 
11.35 tot 1235 uur Bibliobus Gelderse Roos 
16.15 uur Inloopspreekuur huisarts De Burcht 

Vrijdag: 
08.00 tot 11.30 uur Weekmarkt Terrein Gelderse Roos 
19.30 tot 21.30 uur Eeumnnl per mnnud (4821932) Kelder van de Vlinder 

Wolfheze Night Fever groep I of 11 
20.00 uur ledere drie tuekeu Klaverjassen Kantine van Wodanseck 

Zondag: 
09.30 uur Hardlopen (4822362) Station 
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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 

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

Lawyckerhof 4 Wolfheze TeL 026-4821310 



Camping & Chaletpark Lindenhof 

• 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. 




