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tekst • concept • reclame & media-advies • uitvoe r ing & 
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 za l 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 draa it het dus zéker om bij Taa iTo taaL 

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

een no-nonsense benadering tege n no-nonsense tarieven. Maa r 
wé l op basis van 18 jaa r creatieve e rva ring bij top(tien)burea us! 

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

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

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

TaaiTotaa l Lindeboomlaan 49 6874 BP Wolfheze 
T 06-50655777 E taa llotaal@pla net.nl 
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Beste dorpsgenieters, 

Wolfheze zou niet hebben bestaan als niet 100 jaar geleden de eerste steen was 
gelegd voor wat nu de Gelderse Roos heet. Iedereen hier in het dorp heeft zo zijn 
banden met deze instelling: door werk, door vrijwillige hulp, door ergernis, door 
plezierige contacten , door wat het oproept te zien hoe moeilijk een mens het kan 
hebben, door er te wonen. In deze Wolfkreet veel aandacht voor de verschillenden 
activiteiten van de Gelderse Roos in juni: de zomermarkt, het speciale toneelstuk 
geestdrift en de speciale projecten van kunstenaars. De wisselingen in de redactie 
blijven : Karin Sutherland neem in het volgend nummer afscheid. Zij verzorgde de 
interviews van Het Spoor van de Wolf, maar gaat nu in Oostcrbeek wonen. Heeft u 
een vaardige pen en bent u nieuwsgierig naar de levensverhalen van 
Wolfhezenaren? Bel ons even! Ook S. Criben t gooit het bijltje erbij neer, na nog 
éénmaal flink uit te halen. Welke kritische onafhankelijke geest wil nu eenmaal per 
kwartaal de ergernis van zich afschrijven?? Voor wie er op uit wil vestigen we de 
aandacht op het nieuwe fietsroutenetwerk van de Veluwe. En de boswachter hoort 
graag wat uw wensen zijn op her speciale spreekuur in juli. 
We blikken ook terug: op een geslaagde Koninginnendag waar met veel toewijding 
en lol een kleine groep een hele grote groep heeft vermaakt. Sommige prijzen 
gingen ons dorp voorbij ( stimuleringsprijs) andere werden met zuur in de benen 
verdiend (marathon in Polen). Wat erg leuk is in dit nummer is de grote 
hoeveelheid brieven en bijdragen. Wolfhezenaren schrijven boeken, ondersteunen 
de middenstand, zorgen voor lichaam en geest en zwerven uit over de wereld. 
De redactie wenst u een mooie zomer en veel leesplezier. 

Colofon 
Oplage 780 stuks E-mail Wolfskreet@hotmail.com 
Druk Huisdrukkerij Gelderse Roos, Girorekening Postbank 9.48.48.20 

Wolfheze 
Verschijning vier maal oer iaar Het volgende nummer verschijnt begin september 
Redactie 2007. Inleveren kopij: bij redactieleden danwel via 
Kees Koek ts=<l Sara Mansveltweg 30 e-mail. 

V 4822339 a- Uiterste inleverdatum is 15 augustus 2007. 
Marc Leeflang ~ Wolfheze 2·15 Schoonoord De redactie houd het recht voor om ingezonden 

V 4430098 stukken in te korten of niet te plaatsen. 
Anton Sanderman ~ Parallelweg 4 

V 4822362 Belangrijke telefoonnummers 
John van der Stap ~ Wotfhezerweg 80 Alarmnummer 112 

V 4820165 Politie 0900-8844 
Karin Sulherland ~ Sara Mansveltweg 15 Brandweer 026-333751 

V 4822230 Dierenambulance 0317-314141 
Anne Veenstra ~ Wolfheze 4 Lindenhof Servicelijn 026-3348150 

V 3830933 Weekeinddiensten huisarts 0900-1598 
Vaste medewerkers Spreekuur wijkagent 's woensdags 13:00 -
UlbeAnema De Duizendjarige Oen H. Berkenfeldt 14:00 uur, Medisch 
Carotine Kelderman Jeugdpagina Centrum Wolfheze 

Advertenties Dorpsbelang Wolfheze 026-3213499 
Anne Veenstra E-mail info@dorpsbelangwolfheze. nl 



In het spoor van de wolf 

Over afgezaagde poten en andere zaken 
In gesprek met Tanja Duiven 

Ze bezit het meest markante huis van 
Wolfheze: het voormalige postkantoor 
met zijn fraai gekapte rieten pruik. Het 
is geen toeval dat juist zij dit huis 
bewoont want jarenlang zwaaide Tanja 
de scepter over het PTT kantoor van 
Wolfheze. Een gesprek met Tanja 
Duiven gaat dan ook vooral over PTT 
zaken, én over hond Maud. 

Als ik op de achterdeur klop, komt ze 
waggelend overeind. Haar heupen staan 
stijf van de artrose en eigenlijk is elke 
beweging pijnlijk. Ik heb het niet over 
Tanja (ik zou niet durven) maar over de 
oude Maud. Ze is, zoals Tanja zegt, een 
beetje haar derde kind (haar dochter 
Alma woont in Arnhem, zoon Marco 
met vrouw en kind in Heveadorp) en 
vooral een dierbare kameraad. 'Ik heb in 
de loop er jaren geleerd om met grote 
tegenslagen en met verdriet om te gaan, 
maar ik zou me geen raad weten als 
Maud me zou ontvallen.' 

De hond, een prachtige T ervuerense 
herder kijkt me met een van ouderdom 
grijze toet aan. 

Sinds jaar en dag zit T anja op de ene 
bank in de woonkamer, Maud op de 
andere. Toen Maud een paar maanden 
geleden met haar stramme lijf niet meer 
op de bank kon springen, nam T anja 
een kloek besluit en zaagde gewoon de 
poten onder de bank 
vandaan.Overdreven dierenliefdel Ik 
deed, uit dierenliefde, het 
tegenovergestelde: omdat mijn poes 
door het goede muizenleven hier nie t 
meer onder de bank paste, verléngde ik 
de poten van de bank. Nu past haar 
buik er weer onder, en Wim en ik 
kunnen nog net met onze voeten bij de 
grond. Bij T anja zit ik met mijn benen 
languit op de vloer. 

Drenthe 
Ze komt uit een klein Drents dorpje. 
Een van haar beste herinneringen heeft 
ze aan haar lidmaatschap van de 
korfbalvereniging daar. 'Dos 46 timmert 
ontzettend aan de weg. Ik ben heel trots 
op die club.' Als jonge vrouw vertrok ze 
naar Rotterdam om een baan te vinden. 
'In die tijd, het was halverwege de jaren 
vijftig van de vorige eeuw, was dat 
helemaal nie t zo vanzelfsprekend: als 
jonge vrouw bleef je thuis tot je ging 
trouwen. Mijn moeder, een voor di t tijd 
heel progressieve vrouw, zei altijd "zorg 
dat je als meisje je eigen kost kunt 
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verdienen " en daar heb ik mij altijd aan 
gehouden.' In Rotterdam vond ze werk 
bij de PTT aan de CoolsingeL Later rrok 
ze naar Amsterdam om op het 
hoofdkantoor van de PTI te gaan 
werken. Ze trouwde en kreeg twee 
kinderen. Op een gegeven moment werd 
haar toenmalige man overgeplaatst en 
kwam ze in Rheden terecht. 'In het 
begin vond ik het daar verschrikkelijk. 
Vanuit de grote stad, waar ik een hele 
leuke baan had, naar een klein plaatsje 
zonder theater of museum. En je kent 
niemand daar. We woonden in een heel 
rustig straatje, terwijl ik juist zo hou van 
vert ier. Ik dacht dat ik doodging.' 
Binnen een jaar zat ze in de 
oudercommissie van het schooltje. Haar 
leven kreeg nog meer kleur toen de 
directeur van de PTI Dieren haar belde: 
'we zoeken iemand in Rheden, heb je 
zin ?' Natuurlijk zei ze ja. 

Wolfheze 
Rond 1980 werd ze opnieuw gebeld. De 
oude Ottes, kantoorhouder van de PTI 
in Wolfheze ging met pensioen. Had 
Tanja toevallig zin om die baan over te 
nemen ? Het huis kreeg ze erbij. T anja: 
'Inmiddels was ik gescheiden, en zocht 
voor mij en de kinderen andere 
woonruimte. Ik bedacht me daarom geen 
twee maal.' En zo belandde ze ruim 
vijfentwint ig jaar geleden in Wolfheze. 
'In het begin was het ook hier moeilijk. 
Ik kende natuurlijk weer niemand- heel 
lastig als je een goeie timmerman of 
loodgieter nodig hebt, want ik was 
meteen begonnen met het opknappen en 
verbouwen van het huis. Bovendien was 
Wolfheze in die tijd een zeer hecht, nie t 
op buitenissigheden gericht dorp. En 

streng gereformeerd. Als een soort 
ongelovige Thomas belandde ik in deze 
zeer gelovige gemeenschap.' Haar eerste 
weken had ze het waanzinnig druk: 'Er 
kwamen allemaal nieuwsgierige 
inwoners die onder het mom van één 
postzegel wilden kijken wie die rare 
kwibus was die hun postkantoortje 
leidde. Ze waren natuurlijk sinds jaar en 
dag gewend aan de oude, vriendelijke 
Ottes, en plotseling staat daar dan een 
vróuw. En nog gescheiden bovendien.' 
Ze heeft met veel plezier het 
postkantoortje gedraaid. Soms was het 
wat eenzaam: 'ik was daar natuurlijk 
altijd alleen, kon tegen niemand 
aanpraten, kon overigens ook nooit 
pauze nemen of een snipperdag 
opnemen.' 

Gewapende overval 
'Het was rond sinterklaas. Ik was net 
bezig het geld van de dag te tellen, want 
het liep tegen sluitingstijd. Voor de 
balie stond nog een klant. Hij had een 
lapje voor één oog en stond wat 
onhandig te frutselen met een kaart. 
Aan de andere kant van het kantoortje 
stond nog een man te telefoneren. 
Komt opeens een vent binnen met een 
brommerhelm op, vizier geslo ten, die 
naar de balie loopt. Hij trekt een pistool 
en houdt dat tegen het hoofd van die 
klant met het lapjesoog. Ondertussen 
gebaart hij dat de telefonerende man 
plat op de grond moet gaan liggen. Ik 
heb hem het kasgeld gegeven (bij de 
PTI werden wij geïnstrueerd om altijd 
te doen wat overvallers zeggen). In no 
time was die schoft weer verdwenen, 
Lapjesoog erachteraan. Dat moet dus 
zijn handlanger geweest zijn. De directie 



bood mij een vakantie aan om bij te 
komen. Ik zei: "geef me maar een bos 
bloemen en een fles port, dan ga ik 
gewoon weer door". ' 
In 1992 kreeg ze een ernstig ongeluk. 
Drie weken lag ze in het ziekenhuis met 
een verbrijzelde enkel en schouder. Erna 
nog weken thuis om te revalideren. Uit 
het dorp stuurde iedereen haar bloemen 
en kaarten, ze was helemaal ontroerd dat 
zoveellieve mensen aan haar dachten. 
De PTI bood haar een prepensioen aan 
dat ze accepteerde. En daarmee kwam 
een einde aan haar lange postcarrière. 
Helemaal? Nee hoor: nie t helemaal. 
Want tot voor kort wandelde ze 
dagelijks naar het winkeltje om voor 
Bennink de dagtekeningstempel te 
verzetten. En, nog steeds, worden de 
postzakken (nabrengzakken heten ze 
officieel zegt Tanja), bij haar neergezet. 
De postbode moet ui t Renkum komen, 
en kan nooit meer dan twee tassen 
meenemen op zijn brommer. Daarom 
wordt de rest bij Tanja gebracht per 
auto. In hoogtijdagen zijn dat er een stuk 
of zes, herinner ik me. Van Tanja's huis 
met volgeladen tassen fietsen naar de 
Stratiuslaan en de Macharislaan. Via de 
Wolfhezerweg met lege tassen weer terug 
naar Tanja. Waar je dan koffie krijgt om 
bij te komen; Tanja is een hartelijke 
vrouw met een hart van goud. Ze is nog 
kerkvrijwilliger voor de patiënten van 
het ziekenhuis. 'Jarenlang was ik ook 
vrijwilliger voor het Schild, maar daar 
ben ik toch mee gestopt. Het lijkt alsof 
je, wanneer je ouder wordt, de dagen 
korter worden. Dat is nie t zo: het komt 
omdat je de dingen in trager tempo doet. 
Je hebt meer tijd nodig om te doen wat 
je wilt doen.' 

Stoorzenders? 
'Ik erger me aan de rommel rondom het 
monumentje. Ik heb me opgeworpen als 
Vrijwilliger van het Monumentje (ze 
schaterlacht) en veeg het monumentje 
regelmatig schoon. Het komt ook wel 
omdat de gemeente de afvalbak niet 
altijd leegt. Die puilt soms zo uit dat de 
mensen van de weeromstuit hun lege 
blikjes ernaast gooien. ' 

Lievelingspiek 
'Het ziekenhuisterrein. Ik wandelde 
daar dit weekeinde met een logé, en 
bedacht me wat een prachtige plek dit 
is. Nog veel mooier was de oprijlaan 
naar het terrein. Vanuit mijn huis keek 
ik er precies op: de villa's van de 
directeuren rechts, links het grote 
paviljoen voor de patiënten, en aan 
beide zijden van de oprijlaan 
majestueuze bomen. Het is dood en 
doodzonde dat die beeldschone plek is 
vernield. 

Ze woont nog steeds met heel veel 
plezier op dit plekje van Wolfheze. 'Er 
valt hier altijd wel wat te zien en te 
beleven. Ik praat regelmatig met de 
patiënten van hier tegenover. Soms zijn 



ze wat minder toegankelijk of wat 
vreemd, maar daar moet je gewoon 
rekening meehouden.' Ze hoopt dat 
binnenkort begonnen wordt met de 
bouw van de twee-onder-een kap naast 
haar: 'Dit stukje ziet er niet uit zo!' Het 
liefste blijft ze hier tot haar dood toe 
wonen. Maar het huis en de tuin worden 
haar te groot: 'Het kost me zoveel 
energie om alles bij te houden, ik merk 
toch echt dat ik een dagje ouder word.' 

Ze heeft daarom, met pijn in haar hart, 
besloten het huis op termijn te koop te 
zetten. 'Eigenlijk wil ik hier nog blijven 
zolang Maud nog leeft. Dat beest heeft 
het hier zo naqr haar zin, ik kan het 
haar toch niet aandoen nu al te 
verhuizen naar een apparrement zonder 
tuin?!' 

Karin Sutherland 

Behandeling volgens afspraak, 
voor o.a. 

* knippen 
* permanent 
* watergolf/fohnen 
* verven 

Openingstijden: 

ll.50 
52.50 
l5.75 
14.00 

dinsdag t/m vrijdag 9:00 - l6:00 
zaterdag 9:00 - l3:00 

De Gelderse Roos 
Wolfheze 2 
Wolfheze 

026-4833lll 
( toestel nr. 840 ) 

Ingang restaurant Neder-Veluwe 



Marathon in onze Poolse zustergemeente 

Voor de vierde keer heb ik in Polen de Marathon gelopen. Met een 
onderbreking van 1 jaar vanaf 2002 jaarlijks in April een marathon in het 
plaatsje Debno, partnergemeente van de gemeente Renkum. 

In een periode van vijf jaar betekent dit een paar dagen per jaar een andere cultuur 
opsnuiven. De Russen zijn net vertrokken uit Polen en Europa stroomt binnen - de 
gevolgen zijn aan alle kanten zichtbaar. 
De Russen hebben diepe sporen achtergelaten in het leven van de mensen in 
Debno en omgeving. Complete grensdorpen zijn door de Russen van de kaart 
geveegd (Debno is ongeveer 25 km. van de grens). Er zijn veel slachtoffers gevallen 
in de verschillende oorlogen. Bij het bekijken van de omgeving kom je regelmatig 
monumenten tegen die voor de Polen van grote waarde zijn voor hun herdenking 
en verwerking van een moeilijke tijd. 

Dan Europa 
Het is fYsiek zichtbaar aan de bestrating. Elk jaar worden er gedeeltes van het dorp 
opnieuw geplaveid. Allemaal Europees geld. Voor de bevolking heeft Europa vooral 
economische gevolgen. De grenzen gaan open waardoor men in het buitenland 
meer kan verdienen dan in Polen. De keerzijde is dat in Polen het leven een stuk 
duurder wordt. We hebben gesproken met leraren en verplegers die per maand 
omgerekend EUR400,- verdienen. 
Stookkosten en de huur van een flatje zijn elk EUR200,- per maand. Dat betekent 
dus dat er tenminste nog een inkomen moet zijn voor eten en kleding. 
Dit zijn zo de indrukken die wij, als tijdelijke gasten, meekrijgen van de 
ontwikkelingen voor de burgers in onze partnergemeente. 

Verblijf 
We worden zeer gastvrij ontvangen en verblijven met zestien marathonlopers uit de 
gemeente Renkum in een kinderhuis. 
De eerste keer in Polen was ik zo onder de indruk van de gastvrijheid en de 
cultuurshock dat de marathon onmiddellijk op de tweede plaats kwam. Een kleine 
800 km. vanafWolfheze en je stapt in een andere wereld. 
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Overlevingspakket 
De Marathon is echter ook de moeite waard. De marathon 
van Debno is de wedstrijd om de nationale Poolse 
kampioenschappen en kampioenschappen voor de politie. Er 
doen dus goede lopers mee. Met onze delegatie uit Renkum 
zijn wij niet de enige buitenlanders, er doen ook Duitsers en 
Witrussen mee. 
Het parcours bestaat uit drie ronden van elk 14 km. Er zijn 
rond de 500 deelnemers. Er is geweldige verzorging. Er zijn 
vooraf slaapplaatsen voor de lopers geregeld, is er een 
pastaparty de avond voor de marathon en iedereen krijgt een 
overlevingspakket mee na de marathon. Tijdens de marathon 
staan er voldoende verzorgingsposten met drinken en fruit. 
Het parcours is licht glooiend en gaat grotendeels door bos. 

Er is een langgerekt dorpje waar je doorheen loopt en er is een soort keerpunt in 
Debno. Debno is qua publieke belangstelling het hoogtepunt. 
De marathon begint voor mij meestal halverwege de derde ronde echt. De laatste 
zeven kilometer zijn het zwaarst. Alleen al de spanning of de man met de hamer je 
op staat te wachten. Dit is mij een paar keer overkomen. Het betekent vooral 
wandelen en snakken naar de "meta". Je netjes opgebouwde tijd verdwijnt dan als 
sneeuw voor de zon. 
Dit jaar was het erg heet. 
Zesentwintig graden. Veel drinken 
en erg rustig lopen was mijn 
strategie. Dit heeft goed gewerkt. Ik 
kon tot het eind toe blijven 
hardlopen . 
Aan het eind wacht de streep, de 
enorme medaille, maar vooral ook 
de massage en de voldoening. Je 
weet dan weer waar een winter lang 
trainen toe heeft geleid. Je voelt je, 
vooral na de massage, geweldig goed. Krijgt van de organisatie naast het 
overlevingspakket ook nog eens soep en brood met worst. Wisselt de verhalen uit. 
Dit jaar kwam ik na de finish een Pool uit Gdansk tegen waar ik de eerste keer 
meer dan de helft van de marathon mee had gelopen. 
Korte ontmoetingen (met deze man heb ik maar een paar woorden kunnen 
wisselen) met veel waarde. Samen heb je een prestatie neergezet. Dat schept een 
band. 
Volgend jaar weer. 



de Geestelijke gezondheidszorg 

Jubileumprogramma 100 jaar 'W olfheze'! 

Hieronder de highlights van het 
feestprogramma Inzicht-Uitzicht, dat 
in het kader van 100 jaar GGZ in de 
regio in de maand juni 2007 wordt 
georganiseerd door de Gelderse Roos: 

Viering 
Op zondag 17 juni, vindt om 10.30 uur 
in de OJ>standingskerk in Wolflleze een 
speciale viering plaats met de Open Hof 
kerkgemeente. Voor cliënten, 
medewerkers, oud-medewerkers, 
inwoners van W olj71eze en andere 
belangstellenden. Voorganger is ds. Taco 
Bos. leder is van harte welkom. 

Zomerfeest 
Het jubileum-Zomerfeest wordt 
gehouden op woensdag 20 juni, van 
10.00 tot 17.00 uur. Grootser en 
uitgebreider dan voorheen en met, 
verspreid over het terrein, 
verschillende themavelden. Die 
velden verwijzen naar muziekstijlen 
uit de achter ons liggende 100 jaar. 
Swing in-Swing out is dan ook het 
motto van dit feest. Er komt 
bijvoorbeeld een Charlestonveld 
met . . . het photografisch atelier. Stap 
in het photografisch atelier en ga terug 
in de tijd! In deze nostalgische 
fotostudio vindt u een kast vol mooie 
oude hoeden, boa's en andere 
attributen. U kunt zich in deze 

nostalgische kleding laten fotograferen 
door een oude houten camera! Deze 
foto is een leuke herinnering aan het 
Zomerfeest! Verder een Rock 'n Rail
veld, een FlowerPower-veld, hier treedt 
onder andere Armand op, die vanaf de 
jaren zeventig als protestzanger en 
flower-power-artiest bekend was. Vele 
Wolfskreetlezers zullen zich zijn hit 'Ben 
ik te min?' nog herinneren. Ook is er 
een apart kinderveld met springkussens 
en veel doe-dingen en een 
Nederlandstalig veld. Maak kennis met 
de drie meiden, Maari, Daani en lsaabi. 
Deze theatrale muziekgroep neemt een 
kleurige duik in de muziek van 
Hollandse bodem. Zing mee met 
Nederlandse smartlappen en 
zeemansliedjes, u kent ze vast wel! 
Kortom, een Zomerfeest om naar uit te 
kijken! 

Kunstprojecten 
Ter gelegenheid van het jubileum 
worden in juni vier bijzondere 
kunstprojecten uitgevoerd: 

• 'Leven in een glazen huis' , krijgt 
een heel letterlijke vertaling in een 
project onder leiding van Martijn 
Ubbels. Er wordt een glazen huis 
gebouwd. Cliënten beschilderen 56 
glazen panelen. Deze panelen 
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worden in het frame van een 
glazen huis geplaatst. Het glazen 
huis krijgt een plek op het terrein 
in Wolfheze. 

• Cliën ten maken met de 
kunstenaars Brieke Drost en 
Mirjam Geelink van diverse 
materialen een gezamenlijk 
kunstwerk, in de garages achter 
de Vlinder, op het terrein in 
Wolfheze. In dit project maken de 
kunstenaars en de deelnemende 
cliënten gebruik van allerlei 
verschillende materialen, klei, 
hout, verf, kosteloos materiaal en 
alles wat maar een hieraan een 
bijdrage kan leveren. 

• 'Het oog van de Roos: aan 
cliënten van alle locaties van de 
Gelderse Roos wordt gevraagd hun 
belevingswereld vast te leggen 
door middel van foto's. Er worden 
wegwerpcamera's beschikbaar 
gesteld en de cliënten bepalen zelf 
wat het te fotograferen onderwerp 
is. Hun eigen leefomgeving, de 
natuur, hun behandelaar of wat 
ook maar voor de lens komt. 
Kunstenaar Silvester Povel zal het 
zo verkregen materiaal 
gereedmaken voor een expositie 
die in Tiel, Arnhem, Ede en 
Wolfheze te zien zal zijn. 

• Kunstenaar Gilles Frenken maakt 
8 á 9 korte (één minuut) films die 
een kunstzinnig beeld scheppen 
van de psychiatrie op locaties van 
de Gelderse Roos. Deze fi lms 

worden in de feestweek op 
verschillende plaatsen vertoond 

Musical 'Geestdrift' 
De musical Geestdrift is geschreven en 
gecomponeerd ter gelegenheid van het 
100 jarig bestaan en wordt opgevoerd 
door medewerkers, (ex) cliënten en 
vrijwilligers. 
Over de inhoud van de musical kunnen 
we kort zijn: die concentreert zich op 
een gedenkwaardige periode in de 
psychiatrie. De tijdspanne vanaf het 
eind van de Tweede Wereldoorlog tot 
aan de jaren zeventig. We zien dan 
pattenten die worden geactiveerd, 
discussies over het belang van pillen 
tegenover dat van praten, psychiaters 
met revolutionaire ideeën en 
medewerkers die zich inspannen om 
optimale zorg te bieden. 
De uitvoeringen vinden plaats in 
openluchttheater De Klaproos en zijn 
gratis toegankelijk: 

• woensdagavond 20 juni , 19.30 
uur, na het Zomerfeest; 

• zaterdagmiddag 23 juni, 15.00 
uur, tijdens de reünie; 

• zondagmiddag 24 juni, 14.30 
uur als eerste voorstelling van 
het Klaproosseizoen. 

Bij slecht weer vinden de voorstelling 
plaats in gymzaal de Brug, ook op het 
terrein in Wolfheze. Zie ook 
www.geestdrift.nu 

Gelderlander-bijlage 
In juni verschijnt er huis aan huis in de 
regio waar de Gelderse Roos actief is, een 
bijlage bij de Gelderlander. Onder 
journalistieke verantwoordelijkheid van 
de Gelderlander worden hierin artikelen 



bijeengebracht over het werk van onze 
organisatie en dat van een aantal 
verwante instellingen. Daarbij komen 
vragen aan de orde als: Wat is een 
depressie? Hoe is het om familielid van 
een Korsakov patiënt te zijn? Hoe 
kijken patiënten terug op een 
separatie? Wat ervaart iemand die 
buren heeft met psychiatrische 
problemen? 

Reünie 
Ter afs luiting van de feestweek wordt 
op zaterdag 23 juni 2007 een reünie 
georganiseerd voor ex- en oud- en 

huidige medewerkers van Psychiatrisch 
Ziekenhuis Wolfheze. 
Van 12.00 to t 17.00 uur zijn er diverse 
activiteiten op het terrein in Wolfheze, 
zowel binnen als buiten. In het 
openluchttheater De Klaproos wordt de 
jubileum-musical opgevoerd. Voor 
aanmelding zie www.degelderseroos.nl 

En ... 
Vcrder komt er een DVD uit met 
tweegesprekken naar aanleiding van het 
jubileum. Zo zal bijvoorbeeld vanuit het 
perspectief van de cliënt worden 
gcsproken over het verblijf in de 
psychiatrie. 

Eetcafé "De Balije" 

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 70n2 6874 AG Wolfheze 026-4821987 

~ 12 ~ 



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 
·' ' WOLFHElERWEG 104 - WOLFHEZE 
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Natuurmonumenten organiseert boswachterspreekuur 

Sinds 2002 is Natuurmonumenten eigenaar van het gebied Reijerscamp. 
Natuurmonumenten wil dit gebied laten uitgroeien tot een natuurgebied. Het 
wordt een belangrijke schakel in de groene verbinding van de hoge, droge 
Veluwe naar de natte, voedselrijke uiterwaarden van de Rijn, maar ook een 
aantrekkelijk gebied voor iedereen die van de natuur houdt. 

Daarom is het gebied vanaf 2005 flink op de schop gegaan. We merken dat dit 
vragen oproept bij mensen die regelmatig dit gebied bezoeken. Om hierover in 
gesprek te komen organiseert Natuurmonumenten op dinsdag 3 juli tussen 18.00 
uur en 20.00 uur een boswachterspreekuur bij de ingang van het natuurgebied 
Reijerscamp op de hoek Duitse Kampweg en Reijerscampweg nabij de sportvelden 
van Wolfheze. We staan open voor uw vragen en opmerkingen, en horen graag van 
u of u suggesties heeft om de toegankelijkheid te verbeteren. 

De Reijerscamp was ooit onderdeel van de 'woeste' Veluwse gronden. Aan het eind 
van de 19" eeuw werd de Reijerscamp ontgonnen voor bosbouw, en nog een halve 
eeuw later voor landbouw. Toen Natuurmonumenten de Reijerscamp verwierf was 
het een agrarisch gebied van ca. 180 ha. groot met akkers, houtsingels en een bosje. 
Ook liepen er diverse wegen door het gebied, vooral bedoeld voor gebruik door de 
boer. De Duitse Kampweg doorsneed het gebied als een doorgaande weg. 

Om de Reijerscamp te kunnen laten uitgroeien tot een natuurgebied, is het flink op 
de schop gegaan. Paden zijn verlegd, poelen gegraven, bosjes aangeplant, plaatselijk 
grond afgegraven en in depot gezet en een uitkijkpunt aangelegd. Er graast een 
kudde blaarkoppen, een oud en bedreigd veeras. Deze kudde zal het gebied open en 
gevarieerd houden. Om te voorkomen dat de kudde gaat zwerven is een afrastering 
om het gebied geplaatst. Voor de toekomst geldt dat de Reijerscamp uiterlijk in 
2012 door middel van een ecoduct over de Al2 verbonden zal zijn met Planken 
Wambuis, zodat ook andere dieren in het gebied kunnen vertoeven. 

Natuurmonumenten wil niet alleen kijken hoe het gebied aantrekkelijk wordt voor 
planten en dieren. Maar ook hoe mensen van al het moois kunnen genieten. Veel 
mensen gebruiken deze omgeving al jaren voor het uitlaten van hun hond of om te 
wandelen, fietsen en te ruiteren. Deze mogelijkheden blijven ook in de toekomst 



bestaan. Maar door de komst van het vee, en in de toekomst van het edelhert is het 
noodzakelijk om de reeds lang bestaande regels te handhaven. Dit betekent in de 
praktijk dat de honden aan de lijn moeten, ruiters op de uitgezette ruiterpaden 
welkom zijn en dat alleen het aangelegde fietspad toegankelijk is voor fietsers. 
Wandelen is toegestaan op de aangegeven paden. 

Herman Veerbeek 
Vereniging Natuurmonumenten 
(026-4822219) 

Glas-in-lood atelier 
"de Bonte Specht .. 

De kunst van het licht. 
Vervaardigen, ontwerpen, restau 

Ingezonden Wolfskreten 

Job Becker 
Heelsumseweg 1 2 

Wolfheze 
026-4821675 

Henk Trentelman (193 7), inwoner van 't Hazeleger, schreef onlangs een boek, 
genaamd: Voor en na de Diagnose. 
Het boek is een aanrader voor ieder die - al dan niet zijdelings - te maken heeft 
met kanker. Het behandelt de vragen waar je als patiënt mee blijft zitten, nadat je 
de diagnose hebt vernomen. Het biedt mogelijkheden om zelf in actie te komen om 
beter te worden. Liefde, voeding, zelfgenezing, psyche, milieu, medische 
behandelingen en begeleiding komen aan bod. Het boek biedt een schat aan 
inforn1atie, verzameld door een man die zich er nu tien jaar mee bezig houdt en die 
een Stichting voor lotgenoten heeft, waardoor hij de feiten en verhalen kreeg van 
circa 500 patiënten, die hem per mail om raad en daad vragen. 
Veel informatie over dit boek, alsmede een bestelmogelijkheid vindt u op 
www. voorennadediagnose. nl. 
Bestellingen binnen Wolfheze worden gratis bezorgd, dus geen verzendkosten. 



Stimuleringsprijs 

Wolfheze heeft van zich laten horen op de bijeenkomst waarin de gemeente 
Renkum de jaarlijkse stimuleringsprijs uitreikt. Evenals verleden jaar heeft een 
delegatie vanuit Wolfheze acre de presence gegeven bij de presentaties waarmee 
deze geldprijs verdient kan worden. 
De IJsbaanvereniging is hard toe aan nieuwe slangen. Herry Kelderman heeft 
middels een gloedvol betoog de functie van de IJsbaan van verleden tot heden 
belicht, met name de sociale en sportieve elememen hiervan. Aangemoedigd door 
een ijsmeester in vol ornaat mag vermeld worden dat de derde plaats in de 
nominatie publieksprijs werd bereikt. Helaas leverde alleen de eerste prijs een 
geldbedrag op. 
"Tussen de Lanen" ging met de prijzen lopen. De aanwezige Wolfhezenaren 
konden deze beslissing respecteren en hebben de buurtvereniging "Tussen de 
Lanen" uit Doorwerrh van harre gelukgewenst met de prijs. 
Nadien was er echter wel de kater. Met lege handen is de IJsbaancommissie vanuit 
Oasterbeek huiswaarts gekeerd. Hoe komen ze aan het geld voor een set nieuwe 
slangen? 

De IJsmeester. 

• • ••••••••••••••••••• 

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

verzorgers 
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Wijnkoperij Henri Bloem 
VOOR AL UW KWALITEITSWIJNEN 

WOLFSKREET WIJNAANBIEDING: 

Frankrijk: 
2 flessen Dom. des Amouriers, Vaucluse 

(EUR4,95) 
Spanje: 

2 flessen Vina Aliaga Tempranillo, Navarra 
(EUR4,50) 

Italië: 
2 flessen Garofoli Ambro, Marche 

(EUR 5,95) 

Deze doos (6 flessen) kost nu EUR 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 



Inzicht .. Uitzicht 

100 jaar "Wolfheze". 
Project "wie, wat, waar" van Brieke Drost en Miriam Geelink. 
Doel van het project: Op kunstzinnige wijze uiting geven aan inzicht en uitzich t 
door een samenwerking tussen kunstenaars en psychiatrische patiën ten. 
Locatie: garage achter de Vlinder, op het terrein van de Gelderse Roos. 
Technieken: boetseren, schilderen, stofverwerking, wat zich aandient, waar iemand 
maar creatief mee kan zijn. 
Deelnemers: van alle locaties van de Gelderse Roos worden in to taal een twintigtal 
deelnemers verwacht en bovengenoemde kunstenaars. 

Vragen aan Brieke Drost , kunstenares: 
Waarom doe je mee aan dit 
project? 
Psychiat rie heeft mij altijd geboeid. 
Als kunstenaar is het voor de hand 
liggend om een brug te slaan, wie 
weet komen er onder de cliënten 
meer kunstenaars boven drijven. 

Wat vind jij belangrijk in dit 
project? 
lk vind het van belang dat met dit 
project vooral de creatieve kant van 
mensen wordt aangesproken. 

Hoe verhoud zich dit tot 
(creatieve) therapie? 
Het is geen therapie, het is het talent 
van mensen dat we serieus nemen. 

Wc boren vooral bestaande talen ten aan door de talen ten serieus te nemen. 

Wat wil je tot uitdrukking laten komen? 
Het mooie van kunst is dat je dicht bij jezelf moet blijven. Hiervoor hoef je geen 
ui tgebreid sociaal netwerk te onderhouden, dit soort belemmeringen zijn er niet. 
Het vraagt geen maatschappelijke aanpassingen. De uitingsvorm zelf is waardevol 
voor de maatschappelijke inbedding, de waarde van kunst. Dat maakt kunst voor 
een aantal mensen in de psychiatrie tot een manier van rehabilitatie, tot nieuwe 
inzichten en tot nieuwe (voor)uitzicht(en). 



Lawijckerhof 30 
6874 AT Wolfheze 
026 - 482 12 29 

behandeling volgens afspraak 

Wat ga je in de garage doen? 

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

Schminke.d 
• Pedicure 
• Manicure 
• Zonnebank met bodycooler 

Alles moet vol, van de vloer, wanden tot het plafond. 
We dragen ideeën aan. Stimuleren zo de mensen die vervolgens zelf verder kunnen 
gaan met hun eigen creativiteit. 
Bij een voorbereidend bezoek aan een locatie in Arnhem stond er direct een 
huisschilder op. Hij bood zich aan voor de grote vlakken. 
Van de meubelafdeling krijgen we kasten. In de laatjes maken we inzichten. Op de 
muur maken we doorkijkjes met ui tzicht. 

Moet ik me een soort hersenpan voorstellen? 
Zo kun je het je voorstellen ja, een soort van creatieve hersenpan waarbij steeds 
nieuwe inzichten en uitzichten zich tentoon stellen. 

W anneer wordt het project tentoongesteld en hoe lang gaan jullie er aan 
werken? 
We gaan er vij f dagen aan werken, per dag wordt er een halve dag voorbereid en 
een halve dag gewerkt met de deelnemers. Het project is te bekijken vanaf 19 juni . 

Zijn er nog meer projecten rondom kunst en het honderdjarig bestaan? 
• Op de plaats waar het theehuis stond komt een glazen huis. Het huis 

bestaat uit 54 glasplaten die door patiënten worden beschilderd. Dit 
project wordt geleid door Marrijn Ubbels . 

.. 19 .. 



• Silvester Povel deelt wegwerpcamera's uit aan mensen die in behandeling 
zijn bij de Gelderse Roos. De bedoeling is, dat men hun leefomgeving door 
eigen ogen vastlegt. Al deze beelden worden op lange rollen 
tentoongesteld. 

• Gilles Frenken maakt een soort documentaire op film van de wereld van 
de psychiatrie in het hier en nu; zo hij die waarneemt. 

Lekker fietsen over de V el uwe 

Zin in een lekker fietstochtje, maar liefst 
niet te lang en ook richting dat leuke 
terras? Sta dan eerst even stil bij dit bord 
bij het begin van de Parallelweg. Het laat 
het nieuwe fietsroutenetwerk zien. De 
doorgaande grote fietsroutes hebben 
nummers. En er zijn knooppunten waar u 
een andere route kunt inslaan. Even goed 
loeren en kilometers schatten en dan 
peddelt u zo een uurtje weg.Stukje 44 en 
dan naar 87 en weer terug over 33. Aan 
de verkeerspaJen met de bekende rode 
fietsroutebordjes zijn ook de knooppunten 
aangegeven .. 

V ooraankondiging Informatieavond Gelderse Roos 

Op donderdagavond 28 juni organiseert de Gelderse Roos een informatieve avond 
voor de bewoners van het dorp Wolfheze. 
Hoofdthema's zijn: de mogelijkheden en onmogelijkheden van de psychiatrie, 
welke specifieke doelgroepen kent de Gelderse Roos in Wolfheze. Daarnaast is er 
natuurlijk ruimte voor vragen rondom actuele thema's zoals veiligheid en overlast. 
Met de dorpbewoners, medewerkers van de Gelderse Roos en vertegenwoordigers 
van de Gemeente en politie willen wij hierover graag 
van gedachten wisselen. Tijdig ontvangt u een uitnodiging met programma voor 
deze avond. 

In de maand juni zal -naast de publiciteit naar aanleiding van het 100-jarig 
jubileum van de Gelderse Roos- tevens een informatieve Gelderse Roos-krant huis
aan-huis worden verspreid in Wolfheze . 

.. 20 .. 



Kamp voor groep 7 en 8 Prinses Beatrixschool 

We begonnen bij de Slenk. We stapten daar op de fiets richting 
het bos. Op school stond Wilco met de auto met de spullen die we 

al eerder hadden gebracht. Bij de schaapskooi gingen we even pauzeren. Toen we 
bij de Houten Hes in Lunteren aankwamen gingen we eerst even lunchen. 
We hebben in de kampgroepjes, toneelstukjes opgevoerd en corvee gedaan. We 
hebben ook veel spellen gedaan, zoals: levend stratego, alleen dan met dieren en 
echte jagers die je lieten schrikken (dit was in het donker}, de speurtocht, de bonte 
avond/disco, hutten bouwen en natuurlijk ook spookverhalen bij een ECHT 
kampvuur. We hebben ook nachtzoentjes gedaan. 
De jongens moesten, omdat ze iedereen wakker maakte meteen de eerste nacht, 
om 6.00 uur 's morgens boomstammen sjouwen en allemaal klusjes doen. 

Gythe en Suze 



Disco,avond W olfheze Night Fever 

Nou, we kwamen aan en toen zag het er gezellig en feestelijk uit. Heel veel 
kinderen gingen "jumpen" (jumpstyle) en sommige kinderen gingen kletsen. Er was 
leuke muziek op. 
Wc gingen ook nog buiten voetballen en sommige jongens pakten de bal af en die 
haalden wc neer. Wc mochten la ter niet meer naar buiten. 
We gingen duo-jurnpen en de meisjes deden ook mee, de ouders deden een 
spelletje, beneden zaten ze ook te kletsen, speelden soldaatje en deden een 
kussengevecht. 
Het was wel leuk, we mochten zoveel eten en drinken als wc wilden. 
Op het eind gingen we op de bank hangen, gezellig kle tsen en muziek luisteren en 
iedereen vond het leuk. 

Job 

PuzZltjUzzZ 
Waar brengt het koekiemenster zijn koekjes heen ? Verbind de cijfertjes! 

•41 
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De Kromheid der Dingen 

Het prettige van deadlines is dat er niets \.. 
meer uit te stellen valt. Dus vandaag 
moest het er van komen, nog één keer 
op het hakblok en dagelijkse ergernissen 
spuien. Hier komt-ie dan ... 

Lopend met mijn hond door één van onze 
mooie bossen moest ik denken aan de 
brief die wij onlangs van de politic 
ontvingen. Een allervriendelijkste brief, met veel inlevingsvermogen voor de 
getroebleerde hondenbezitter, dat er nog ongeveer één kilometer beschikbaar is 
voor het los laten lopen van je hond. 
Nog geen week later valt er een briefje op de deurmat van een aantal dorpsgenoten 
onder de paraplu van Dorpsbelang die er voor willen knokken dat het dorp zo min 
mogelijk overlast krijgt van de uitbreiding van de ASO. Bij deze wil ik mijn oprechte 
waardering uitspreken voor het feit dat deze ini tia tiefnemers opgestaan zijn. En ik 
ga ervan uit dat iedereen in dit dorp hen op zijn minst mentaal zal steunen!! 
Wat die dingen met elkaar te maken hebben? De ene overheidsdienst doet zijn best om 
overlast te verminderen, omdat een gering aantal mensen lteeft geklaagd over onopgevoed 
gedrag van een paar viervoeters. De andere overlteidsdienst doet er alles aan om voor 
1600 inwoners van een dorp zo'n groot mogelijke overlast te veroorzaken! 
Zomaar een voorbeeld van de kromheid der dingen. 
Een ander voorbeeld is dat grote aantallen inwoners al jaren te hoop lopen tegen de 
woningbouwplannen van de gemeente. Aan de andere kant staan er ter weerszijde 
van de Wolfheze een drietal panden te verkrotten omdat iemand graag veel geld 
wil verdienen aan zijn onroerend goed. Vervolgens moet geconstateerd worden dat 
het met de verkoop van huizen in het dorp hartvcrscheurend langzaam gaat. 
Het feit dat die drie panden staan te verkrotten in het zicht van iedere passant en 
potentiële huizenkoper is hier zeker debet aan. Dus heel veel mensen maken zich 
heel veel zorgen over het feit dat hun onroerend goed niet oplevert wat ze er 
terecht van hadden mogen hopen. 
En dan zijn er nog de projectontwikkelaars die geduldig hun kans afwachten om 
nóg meer huizen te bouwen op het Willemscntcrrcin en achter de Sara 
Mansveltweg, om op hun beurt hun beurs te spekken. 
En dan nog even een van mijn favoriete onderwerpen. Het terrein van de Gelderse 
Roos aan de Heelsumseweg. De gemeente is teruggefloten door de provincie dat 
vóór er iets gebouwd mag worden (o.a. in Wolfl1czc) de plannen aan Natura 2000 
getoetst moet worden. Dat kan niet voor begin 2008. Waarom staan er dan dagen 
lang sonderingmachines op dat terrein en worden er kabels in de grond gelegd?? 



Weet de Gelderse Roos iets dat wij niet weten? Of denken ze dat zij een verdere 
bijdrage moeten leveren aan de kromheid der dingen?? 
Moet u nu treurig worden van al die kromheid? Welnee! Blijf uw mening 
ventileren, knok voor wat u belangrijk vindt, niet alleen voor nu maar denk ook 
aan de toekomst. Vergeet niet, in een grijs verleden was er ooit een toekomst waar 
niemand zelfs maar van een ASO kon dromen. Dus ook al kraait de S.Cribent geen 
oproer meer, ga niet bij de pakken neer zitten. Want wie van zich laat horen heeft 
tenminste een rechte rug! 

Salut, 
S.Cribent 

De bijdrage van S.Cribent is deze uitgave voor de laame keer. Vandaar dat de 
redactuie voor de volgende Wolfskreten open staan voor een nieuwe 

"SCHERPE PEN" V /M 

die kritische, analytische en doortastende geluiden laat horen. Iemand die midden 
in de Wolfhezer samenleving staat en niet bang is voor een uitgesproken mening. 
Iemand die allergisch is voor gezapigheid en achterkamertjespolitiek. Iemand die 
een broertje dood heeft aan onderhands gekonkel, de witte boorden flink in de nek 
gaat hijgen, maar ook een broodnodig hart onder de riem weet te steken. Kortom: 
het geweten van Wolfhezc. 

Wie durft? Neem dan contact op met de readactie. 

•!• Gehele behandeling 
•!• Likdoorns verwij deren 
•!• Eelt behandeling 
•!• Diabetes voet 
•!• Reumatische voet 

Pedicure safon 
Cor[ien 

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

Ingang restaurant Neder Veluwe 
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Openluchttheater De Klaproos 

Zomerprogramma 2007 
Alle Wolfskreetlezers ontvangen nog het affiche met uitgebreide informatie, maar 
nu kunnen we alvast melden: 

Alle voorstellingen zijn nog steeds gratis, op zondagmiddag, duren van 14.30 tot 
16.00 uur en zijn zonder reserveren te bezoeken. U bent van harte welkom! 
Info: www.degelderseroos.nl/klaproos 
Contactpersoon: Jan van den Bos, PR & Voorlichting 
Email: j.van.den.bos@degelderseroos.nl, telefoon: (026) 483 33 90 

24 juni Geestdrift 

l juli Enge Buren 

8 juli Salsabar 

De musical ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan van Wolfheze. 
O ngehoord grappig. Ontzettend energiek. 
O ngelofelijk feestelijk. 
Een sensatie om dit 18 man sterke orkest 
onvervalste salsa te horen blazen. 

15 juli Rapalje Ierse muziek en meer. Al eerder in de 
Klaproos, op veler verzoek terug. Voor 
iedereen die ze nog nooit heeft horen spelen 
... kom luisteren, kijken en genieten. 

22 juli Ronald Snijders De swingende fluitist met vernieuwende eigen 
composities, van Noord-Amerikaanse jazz en 
fusion tot nieuwe Afrikaanse Caribbean jazz. 

29 juli Naïma & Tiko Trapezeact uit Frankrijk. Acrobatiek hoog in 
de luch t; poëtisch, spannend en spectaculair. 

5 aug De Zingende Fresia's W ilde smartlaprock, loepzuivere zangpartijen 
en interactieve publieksparticipatie. 

12 aug Outra Vez & Montereno Samba, door de Nijmeegse groep O utra Vez, 
verschillende percussie-instrumenten door 20 
spelers. De Arnhemse groep Montereno zet 
daar een eigen samba tegenover. 

Vriendenkring voor de Klaproos 

W as u vorig jaar zomer bij één of meer voorstellingen in openluchttheater de 
Klaproos op het terrein van de Gelderse Roos? Dan is de kans groot dat u een gift 
in één van de kleurige collectebussen hebt gedaan waar kinderen mee rondgingen. 
Dat was het eerste initiatief van de "Stichting Vrienden van de Klaproos". Het 



leverde meteen al een mooi startkapitaal van ruim EUR 1.000 op. Ondertussen is 
de stichting officieel opgericht. Met statuten en een inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel. 
De stichting stelt zich ten doel om op alle mogelijke manieren geld bijeen te 
brengen. Dat is helaas nodig, want de Klaproos heeft zelf geen financiële reserves. 
Het voortbestaan van de voorstellingen loopt daardoor gevaar. De werving van 
begunstigers is inmiddels gaande. Van particulier tot grote onderneming, iedereen 
is welkom als "Vriend van de Klaproos". 
Dat kan in de vorm van sponsoring, of 
in iedere mogelijke vorm van donatie. 
Voor Eur 15 bent u al "Vriend" en 
krijgt u op vertoon van uw 
vriendenkaart een zitkussentje te leen 
tijdens de voorstellingen. Het is niet de 
bedoeling om de financiering van de 
voorstellingen over te nemen . Maar als 
de nood aan de man komt, of er zijn 
extra middelen nodig om bepaalde 
voorstellingen mogelijk te maken, dan 
kan de Klaproos een beroep doen op de 
Stichting. Dat kan ook als de wens 
bestaat om te investeren in 
noodzakelijke voorzieningen. De 
Klaproos en de vriendenstichting zijn 
dus twee gescheiden organisaties. 
In mei is in Wolfheze een huis-aan-huis 
brief bezorgd. Dat was een oproep aan 
alle inwoners om begunstiger te worden 
van de Stichting. Er kwamen veel 
positieve reacties binnen. Maar de 
Vriendenkring kan nog veel groter. Uw 
inschrijving en donatie blijven daarom 
zeer welkom! 

Extra voorstellingen 
Steeds vaker wordt, buiten de acht 

reguliere voorstellingen om, van 
De Klaproos gebruik gemaakt. 

Zo is er op 24 augustus om 19.30 
uur een voorstelling gepland van 

een drumgroep uit Burundi die met 
concerten kinderen en jongeren 

een uitzicht biedt op een 
vreedzaam bestaan. 

Op 5 september geeft de 
Politiebigband Gelderland-Midden 

een avondconcert. 

Over deze en mogelijk andere 
voorstellingen krijgt u tijdig meer 

informatie, onder andere via 
www .degelderseroos.nl/k.laproos. 

Michel van Tooren, Martin de Graaff, Ad Bal 

Stichting Vrienden van De Klaproos 
p/a Sara Mansveltweg 18 
6874 CC Wolfheze 
Telefoon: (026) 482 18 37 
E-mail: klaproosvrienden@gmail.com 
Rabobank: 1178.07.338 



Assurantiën 
Financiën 

Van Ede 

Onafhankelijk bemiddelaar voor vele 
verzekeringsmaatschappijen en 

hypotheekverstrekkers 

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

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

Financieel adviseurs: 
Dirk Kruitbosch I Harry Waaijenberg 

Wolfhezerweg 94a 
6874 AH WOLFHEZE 

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

www. vanedeass.nl 

Extra Agenda 

V oor de tuinliefhebber 

Boschhoeve 

*Dahlia en Zomerbollendagen 5, 6 en 7 juli en 12, 13 en 14 juli 
*Ciematisfestival 11 augusts 

*Oogstfai r 15 september 

Alle dagen van 10.00 tot 17.00 met speciale lezingen, 
deskundigen in bijzondere ambiance. 

Kijk voor meer informatie op de website www.boschhoevc.nl 



Fanmail van overzee 

Via de heer J. Janssen kwam ik vandaag in het bezit van het 
4e jaargang, nummer 4 van De Wolfskreet. Ik was reuze 
verrast met het artikel over de Boschhoeve van de familie 
Braat. Ik ben geboren en getogen in De Buunderkamp. Na 
de oorlog huurde mijn vader de weide (het gazon) van de 
familie Braat en begon z'n boerderij . Mijn vader huurde 
ongeveer 1.5 ha. Als kinderen hebben wij veel gespeeld op het landgoed. Het 
landgoed is 30 ha. Groot en net na de oorlog stond er ook nog een bloemenkas en 
Orangerie. Deze zijn nog (gedeetelijk) in gebruik geweest (of nog zijn?) bij 
Bloemisterij Davidse. Ons vee was gestald in de schuren bij het huis van Van 
Doorne. 
Mijn vader en moeder kwamen na de oorlog uit Rotterdam en woonden eerst in de 
villa van de Farmilie Noordam in de Buunderkamp, daarna zijn ze verhuisd naar 
het Zonnehoek, een woning die behoorde bij Hotel De Buunderkamp. Mijn vader 
was tuinman/chauffeur voor de heer Noordam (uit Rotterdam) Na een aantal jaren 
in de Zonnehoek verhuisden zij naar Buunderkamp 13 en in 1976 naar Kruislaan l , 
waar de boerderij stond. 

Ik ben in 1986 met mijn 
gezin verhuisd naar 
Canada en ben een 
transportbedrijf 
begonnen in Ontario. 
Van de heer Janssen heb 
ik vernomen dat de 
boerderij nu in handen is 
van Natuurmonumenten 
en momenteelleeg staat. 
Heel veel succes 
toegewenst met de 
uitgave van De 
Wolfskreet. 
(Ik heb genoten van Uw 

interviews met Van Maanen, Schut en Aalderink, deze mensen ken ik allemaal!) 

Hartelijke groeten uit Canada van 

Eelke Hofstra 
Hogro Transport (website www.grandbend.com/hogro/trans.htm) 



Stationswinkel 
Wolfheze 

Wij beschikken over een RUIM ASSORTIMENT aan artikelen: 

Levensmiddelen 
Zuivel producten van ijsseloord zuivelboerderij 
Elke dag vers brood van bakker "Hus" 
Toiletartikelen 
Diverse soorten wijn 
Chips en borrelnoten 
Snoep en koekwaren 
Bloemen, planten voor binnen en buiten 
Tijdschriften, kranten en telefoonkaarten 

Kantoorartikelen 
Tabakswaren 
Speel & cadeau artikelen 
Wenskaarten 

Foto ontwikkeling Picoprint 
Stomerij Peelen 

Postagentschap 
Treintickets en (bus) strippenkaarten 

Ook bezorgen wij uw boodschappen in Wolfheze aan huis 

Openingstijden: 

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

Telefoon Winkel 026-4820484 



Krijgt W olfheze een eigen apotheek? 
Nee mensen, zover is her nog niet en zal het ook wel nooit komen. Om een 
apotheek te exploiteren heb je een klantenbestand van tegen de I 0.000 mensen 
nodig en dat haalt ons dorp bij lange na niet. Dat berekent dat geneesmiddelen uit 
Oasterbeek of Doorwerth moeten komen. Dar is lastig en omslachtig, vooral als je 
gauw een aspirientje of een hoestdrank nodig hebt of een paar zetpillen voor de 
kinderen. O m dat te ondervangen heeft onze stationswinkel sinds een halfjaar een 
twintigtal huismiddeltjes voorhanden. Het is een van de vele initiatieven die Hans 
Bennink genomen heeft teneinde de Wolfhezenaren nog beter van dienst te zijn. 
Hij heeft van het Ministerie van Volksgezondheid een vergunning gekregen om 
deze middelen te verkopen. 
Het assortiment bevat van alles wat. Het loopt van maagmiddelen tot 
keel tabletten, van pijnstillers tot neusdruppels zowel voor volwassenen als 
kinderen. Ook ontsmettingsvloeistof en kinderzetpillen tegen koorts en pijn staan 
er voor de zorgzame ouder. 
De vergunning houdt in dat hij slechts die twintig artikelen mag verkopen. Maar u 
bepaalt in overleg met hem welke dat precies zijn. Het assortiment is dus flexibel, 
mi ts het maar vrij zonder recept verkrijgbare middelen zijn. 
Help hem daarbij uw keus te bepalen. Hij heeft een lijst met indicaties waarvoor de 
middelen precies bestemd zijn. Maar dan moet u ze ook wel bij hem kopen want 
anders krijgt hij geen terugkoppeling en leert hij uw voorkeur niet. 
De winkel bestaat bij de gratie van uw bezoeken. Hij is voor ons dorp onontbeerlijk. 
Laten wij hem daarom in hoge ere houden! 

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

Lawyckerhof 4 Wolfheze Tel. 026-4821310 
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.... ) Groentenabonnement 
Dorpsboerderij via stationswinkel 

de Dorpshoerderij 
U.,.wbcck& \\olfh<T• De Dorpsboerderij levert groentenpakketten in 

Wolfheze. Deze zijn wekelijks af te halen bij de stationswinkel in Wolfheze. 
W anneer u een abonnement neemt krijgt u wekelijks kraakverse, met zorg 
geteelde, smaakvolle, biologische groenten van Hemelse oorsprong. De groenten 
zijn afkomstig van de tuinderij op landgoed de Hemelse Berg in Oosterbeek. Ze zijn 
met extra zorg geteeld door de hulpboeren die werkzaam zijn op de Dorpsboerderij; 
mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of 
autistische stoornis. Wekelijks krijgt u 4 tot 5 soorten groenten ui t het seizoen. 
Daarnaast verrijken wij het pakket regelmatig met lekkere extraatjes zoals kruiden 
ofkleinfruit. U kunt een groentenabonnement nemen van mei tot en met oktober. 
Ook is een maand proeftijd mogelijk. 

Het assortiment bestaat uit zo'n 40 verschillende soorten groenten, diverse soorten 
kleinfruit en kruiden zoals peterselie, bieslook, basilicum, rozemarijn, tijm, dille. 
Zonodig vullen wij ons assortiment aan via andere biologische tuinders in de regio. 

p .. riJzen 
Aantal groenten Aantal maaltijden Prijs 

Pakket A I persoons Ten minste 4 soorten 3 tot 4 EUR5,75 
Pakket B 2 persoons Tenminste 4 soorten 3 tot 4 EUR 7,75 
Pakket C 4 persoons Tenminste 5 soorten 3 tot 4 EUR 10,75 

Ook heeft de Dorpsboerderij diverse leuke workshops, waaronder een 
kookworkshop Hemelse gerechten, een kruiden EHBO workshop en natuurlijk de 
open dag op zondag 24 juni aanstaande. 
Voor meer informatie zie www.Dorpsboerderij.nl 

SUCCESVOL SOLLICITEREN 11 

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 sollicitatiebrieven 
• het voorbereiden en oefenen van sollicitatiegesprekken 
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 

.. 31 .. 



VERENIGING DORPSBELANG WOLFHEZE t?.:K··I 
Best Hakblok 

Elke drie maanden zien we een 
aflevering van Hakblok in dit 
respectabele kwartaalblad. 
ANONIEM kritiek geven, daar is onze 
columnist erg goed in, maar tegen wie 
moet je nu iets terugzeggen ... ? 
Dorpsbelang probeert het eens op deze 
wijze ... 
Dorpsbelang is eerlijk en open en min 
of meer zichtbaar. Zit een activiteit 
waar je mee bezig bent wat tegen, dan 
is dat gewoon een feit, maar geen 
reden om ermee te stoppen. Hooguit 
wordt een (politieke) pauze ingelast. 
Dorpsbelang kent ook haar beperkingen. 
Het bestuur wil wal berekenen voor de 
Wolfhezer gemeenscl1ap, maar vergeer 
nier dat besturen en afvaardigen in de 
IITije tijd gebeurt en die vrije rijd is 
beperkt. 
Dorpsbelang probeert op een positief 
kritische wijze in Wolfheze te staan. 
De Taart is daar een voorbeeldje van. 
Hakblok sneert naar één van de 
actiepunten, dat handelt over een 
betere en veiliger spoorwegovergang. 
Erg jammer dat de auteur van 
Hakblok volledig voorbij gaat aan het 
feit dat de toegankelijkheid van het 
middenperron er wel degelijk bij 
hoort. Hoe kan je nu onze minder 
valide medemens vergeten, die niet 
met de trein naar Ede kan. Erg 
kortzichtig vindt Dorpsbelang! 

Oeverloze bureaucratie zijn de woorden 
over dit onderwerp. Als Dorpsbelang 
moet je soms wegen bewandelen die je 
zelf niet kiezen kunt maar gewoon te 
aanvaarden hebt. 
Dorpsbelang neemt de weg die je moet 
of kunt gaan. Uiteindelijk telt het 
resultaat, ook al duurt het wat langer 
voordat je het bereikt hebt. 

Dan nog een tip van Dorpsbelang aan 
het adres van onze vaste columnist: 
Hak 'ns op echte waarheden en wees 
daar kritisch over. Verdiep u niet in 
halve waarheden, waar u meent een 
waarheid van te moeten maken. 
Wees dáár nu eens kritisch over, wam 
dat kunt u toch niet laten, heb ik wel 
begrepen. 
Dus kop op beste S.Cribent er is nog 
hoop voor u. Het gaat vast een keertje 
lukken 

Maak eens een Hakblok dat bouwt 
i.p.v breekt! 

PS: m.b.t. de topper als grootste 
subsidieverstrekker geef ik S.Cribent 
graag gelijk. De straatspeeldag, de 
muziekavond in de Burcht en de 
Wolvensprong met Koninginnedag; al 
deze activiteiten zijn 
(mede) gesubsidieerd door Dorpsbelang. 

ASO DB 
Goed om u bij te praten over de 
ontwikkelingen de voorgenomen 
reconstructie van de ASO. Van 2 x 2 



naar 3 x 3 stroken moet ie worden, 
zoals u weet. 
Grofweg leidt dat tot meer dan een 

verdubbeling van het geluid. 

Op de jaarvergadering heeft u kennis 
kunnen maken met de nieuwe 
contactpersoon vanuit Dorpsbelang 
naar de Stichting ASO-DB, Wil Holle. 
De werkgroep met Wil Holle als 
voorzitter heeft onlangs versterking 
gekregen van mw. Hanneke Vreman 
en dhr. ]akco Woutersen. Hun 
intentie voor het algemeen belang een 
bijdrage te doen past helemaal in de 
fi losofie van Dorpsbelang. 
In haar professie heeft Hanneke veel 
te maken met dit soort procedures. Bij 
de informatieavonden van 
Rijkswaterstaat heeft zij in mijn ogen 
blijk gegeven van grote kennis van 
zaken. We zijn heel blij met haar 
frisse, professionele inbreng en aanpak. 
Zoals u heeft kunnen lezen op de door 
ons verspreide flyers over 
geluidsoverlast, is er reden om aan te 
nemen dat Rijkswaterstaat een weg wil 
reconstrueren met een minimum aan 
gcluidswering en een maximum aan 
geluidsoverlast. 

U heeft naast de flyer met de 
uitnodiging voor de informatieavond 
op 29 mei j.l. ook een suggestie voor 
een persoonlijke zienswijze 
(bezwaarschrift) in de brievenbus 
gekregen. 
We hopen echt dat veel mensen in 
Wolfl1eze gebruik hebben gemaakt 
van de gelegenheid die zienswijze in te 
dienen. 

Wilt u alles nog eens door lezen of mist 
u relevante informatie, kijk dan op de 
site van Dorpsbelang. 
We houden u via deze weg van zoveel 
actual iteiten op de hoogte. 
Heeft u geen internet en wilt u toch 
weten wat er 
www.dorpsbelangwolfhcze.nl staat; in 
de buurt is vast iemand behulpzaam. En 
anders: BEL Dorpsbelang! 026-4820455 
of 026-32 13499 

TAART 
Dorpsbelang Wolfheze vindt dat dit 
huzarenstukje, dat in zo'n korte tijd met 
heel veel kwaliteit, gedrevenheid en 
professionaliteit is klaargestoomd, een 
heel goede reden om de Taart van 
Domsbelang uit te reiken aan de 
Werkgroep ASO. 
Wil Holle, ]akco Woutersen en niet in 
de laatste plaats Hanneke Vreman 
hebben met hun actie(s) van de laatste 
weken de Taart dubbel en dwars 
verdiend. Proficiat! 
De Taart van Domsbelang is deze keer 
gebakken en aangeboden door bakkerij 
Snippenberg aan de Utrechtse weg in 
Oosterbeek. 

Onze website. 
Ik zal maar gelijk met de deur in huis 
vallen. De site heeft een mooi uiterlijk, 
maar is niet actueel. We zijn nog steeds 
op zoek naar een webmaster die de 
actualiteit van de site op peil houdt. 
Ook willen we de site nog vcrder 
ui tbouwen. We willen regelmatig via 
een stelling op de site uw mening polsen 
over actuele Wolfl1ezer zaken. 
Heeft u nog niet zoveel kennis in huis 
van websites e.d, geen probleem. Via de 



Bries worden dit jaar weer allerlei 
cursussen op dit gebied georganiseerd 
en u wordt vanzelfsprekend door 
Dorpsbelang begeleid. Website van de 
vrijwilligerscentrale: 
www.vrijwill igrenkum.nl 

Wie heeft interesse? Bel 026-4820455 
of 026-3213499 
Namens het bestuur van de vereniging 
Dorpsbelang Wolfheze e.o. 
Ted Stevens 



De Duizendjarige Den vertelde 

In de vorige aflevering hebben we het over de begraafplaats 
op het terrein De Gelderse Roos gehad en dan nu een heel 
wat vrolijker onderwerp: paardenrennen in Wolfheze! 
Dus weer een bijzonder onderwerp want niet veel 
Wolfhezenaren zullen weten dat wij hier vroeger beschikten 
over een prachtige renbaan en dat komt onder andere 
omdat op weinig oude kaarten deze renbaan staat 
aangegeven. 
Aan het eind van de 19• eeuw gebeurde er nog niet zo veel 
bijzondere dingen in Wolfheze dus de Duizendjarige Den wist zich dit nog goed te 
herinneren. 
Vorig voorjaar heeft Ulbe dat aan zijn voet goed opgeschreven en dit was weer 
voldoende stof voor deze aflevering. 

Aflevering 17: Paardenrennen op de Renbaan W olfhezen 
In de jaren veertig van de 19• eeuw ontstaat er in Nederland een toenemde 
interesse in renbaanwedstrijden en op de heide van het 'Papendalsche Veld', daar 
waar nu ongeveer het hoofdgebouw van het Sociaal Pedagogisch Centrum 's 
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Koonings Jaght aan de Koningsweg ligt, wordt een renbaan aangelegd. Op l3 juli 
1846 en op 12 juli 1847 worden hier grote renbaanwedstrijden worden gehouden 
met aanzienlijke belangstelling van het Koninklijk Huis. Hierna is nauwelijks meer 
sprake van rennen op het Papendalsche Veld en niets in het terrein herinnert meer 
aan deze renbaan. 

Ook van een andere renbaan die in het begin van de jaren negentig van de 19" 
eeuw dicht bij de toenmalige Buurtschap Wolfhezen lag zijn nog nauwelijks sporen 
in het landschap terug te vinden. 
Aan het einde van de 19" eeuw nam de interesse voor het paardenrennen namelijk 
weer toe en in die tijd bezat ons land zelfs 6 renbanen: 'Clingendaal' bij Den Haag, 
'Vogelzang' ten Zuiden van Groningen, 'Cruijsbergen' in de buurt van Bussum, 
'Cruquius' in de Haarlemmermeer nabij Heemstede, de baan te Breda én .... . . ook 
'Wolfhezen', dichtbij de spoorhalte van die naam. 
Die spoorhalte was er al vanaf de opening van de 'Rhijnspoorweg' op 14 mei 1845. 
Ten Noordoosten van deze spoorhalte wordt omstreeks 1890 de 'Renbaan 
Wolfhezen' aangelegd op de 'Heide van Van Embden' (voorheen Dreyense Heide 
genoemd), één van de vele eigendommen die de toenmalige burgemeester van de 
gemeente Renkum ]. van Embden (burgemeester van 1866-1892) in bezit had. 
Omstreeks 1860 had hij dit terrein ter grootte van plm. 30 ha gekocht uit de zeer 
grote bezitting Dreyen. De renbaan wordt aangelegd door de 'Geldersche 
Harddraverij- en Renvereeniging'. 

Op dit kaartje uit de 'Gids voor 
Arnhem en Omstreken' uit 1893 is de 
ligging van de 'Renbaan Wolfllezen' en 
de daarbij behorende tribunes duidelijk 
aangegeven. 
Het Station/Halteplaats Wolflteze lag, 
net zoals nu, bij kilometerpaal 84 van 
de spoorbaan en bij kilometerpaal 85 
begon de 'Renbaanweg', die vanaf de 
'Halte-Renbaan' naar de Renbaan 
leidde. Ook de lokatie van de eerste 
renbaan is op dit kaartje te herkennen: 
rechts boven in de hoek bij Grijsoord en 
Heidepol. 

De renbaanwedstrijden op de 'Renbaan Wolfhezen' kregen geen bijzondere 
aandacht van de pers tot ..... de datum van 24 augustus 1893 dichterbij kwam. 



Hubo Willemsen 

Gardanuslaan 28 
Tel. 026-3336571 

Doorwerth 
Fax 026-3336329 

Openingstijden: 
Maandag 13.00- 18.00 uur 

Dinsdag t/m Donderdag 9.00 - 18.00 uur 
Vrijdag 9.00- 19.00 uur 

Zaterdag 9.00- 17.00 uur 

Evenals met de 'Renbaan op het Papendalsche Veld' in 1846 en 1847 het geval was, 
komt de 'Renbaan van Wolfhezen' pas uitvoerig in de schijnwerpers bij een 
Koninklijk Bezoek. 
Op die 24"" augustus 1893 had de 'Geldersche Harddraverij- en Renvereeniging' 
namelijk een Groot Sportfeest bereid op haar renbaan bij Wolfheze en daarvoor de 
beide Koninginnen uitgenodigd. 
Toen Koning Willem III op 23 november 1890 overleed bleven twee vrouwen, de 
Koningin-Weduwe Emma en het slechts 10 jaar oude Koninginnetje Wilhelmina, 
over om het Huis van Oranje te vertegenwoordigen. Tot W ilhelmina 18 jaar werd 
(31 augustus 1898) en de daarop volgende inhuldiging als Koningin (6 september 
1898) zou Emma regentes zijn en er werd in die tijd uiteraard altijd gesproken van 
de beide Koninginnen, ook al omdat Emma haar dochter Wilhelmina praktisch 
overal vergezelde. 
Duizenden belangstellenden waren in koetsen en in de extra-treinen die de 
Exploitatie-Maatschappij van Arnhem naar de renbaan had laten lopen vlakbij de 
renbaan afgezet en hadden een plaats gevonden om de wedrennen, of liever nog: de 
beide Koninginnen goed te kunnen zien. 
Om twee uur begonnen de rennen met het tweede nummer: de Tribune-prijs, een 
handicap-wedren op de vlakke baan voor paarden van 3 jaar en ouder. De winnaar 
werd 'Grosley' van baron E. Grenier. Met het eerste nummer werd daarna gewacht 
tot de komst van de Koninginnen. 



Een speciale trein van paleis Het Loo, via Arnhem, voerde tegen drie uur de hoge 
bezoeksters met hun gevolg aan. Bij de Renbaan-Halte werden zij namens de 
Renvereeniging ontvangen door Jhr. Van Rappard en in een open landauer à la 
daumont (met twee span paarden voor elkaar en twee voorrijders) reden de 
Koninginnen naar de koninklijke loge, waar zij werden begroet door de voorzitter, 
S.J. graaf van Limburg Stirum. Deze stelde het bestuur van de Renvereeniging aan 
de Majesteiten voor en bood aan de beide Koninginnen bloemruikers aan. Daarna 
namen de Koninginnen plaats in de keurig ingerichte en gedrapeerde loge, terwijl 
het gevolg ach terin geschaard bleef. Nadat hen de fraaie bewerkte programma's 
waren aangeboden zette de muziek het Wilhelmus in en juichte het duizendkoppige 
publiek de, minzaam naar alle zijden buigende, Koninginnen hartelijk toe. 

Deze foto toont de 12-jarige Koningin Wilhelmina, in lichtkleurig mousselinen kostuum 
met een witte strohoed met brede rand en witte ueren, en de Koningin-Moeder Emma in 
de fraai uersierde koninklijke loge. De man met baard links uan hen is ongetwijfeld de 
uoorzitter uan de Renuereeniging, S.]. graaf uan Limburg Stirum. 

Zodra de Koninginnen waren gezeten op de twee fauteuils, die enigszins vooraan in 
de loge stonden, werd een aanvang gemaakt met de hordenren om de Rhenena
prijs, waarnaar door zes paarden werd gedongen; de eerste prijs werd behaald door 
'Maud Elisabeth' van baron Grenier. Er ontging de jonge Koningin weinig van al 
wat in haar omgeving voorviel en was haar iets niet d uidelijk, dan vroeg zij om 
opheldering aan haar moeder of een van de leden van het gevolg. 
Het voornaamste nummer van het Sportfeest was de Steeple-chase, handicap voor 
paarden van drie jaar en ouder, toebehorende aan Nederlanders en gereden door 



'heerrijders' om de Queens-cup. Deze met de hand vervaardigde beker was uit 
vieille argent (oud zilver) vervaardigd, kunstig gedreven in Louis XV -stijl en 
versierd met het wapen van de Koningin. 

O m die vorstelijke ereprijs werd gereden door acht deelnemers; de winnaar was 
'Sweet Briar', bereden door majoor H.P. van Raden. Bij het overhandigen van die 
Koninginne-prijs sprak H.M.: 'Ik wensch u van harte geluk met uwe overwinning, 
mijnheer van Raden, en bied u dezen beker aan met den wensch, dat U nog 
dikwerf als overwinnaar uit de renbaan zal komen'. Ook door H.M. de Regentes 
werd de overwinnaar geluk gewenst. Daarna maakten de Commissaris der 
Koningin, de Burgemeester van Arnhem en andere autoriteiten hun opwachting bij 
de Regentes. 

Hierna volgde de handicap-draverij voor ingespannen paarden, toebehorende aan 
Nederlanders, waarvoor de Gelria-prijs was ui tgeloofd. Deze werd verworven door 
'Dark Wilkes' van W .A. Ockhorst. He t laatste nummer was jachtrijden om de St. 
Hubert-prijs voor paarden, die nooit, noch op de vlakke baan, noch over 
hindernissen, een prijs gewonnen hadden, aan Nederlanders toebehoorden en door 
'heerrijders' werden bereden. 'Boulanger' van Jhr. Rutgers van Rozenburg won deze 
prijs. Na afloop dankten de vorstelijke personen de voorzitter van de Harddraverij
en Renvereeniging voor de uitnodiging en, evenals bij hun aankomst, hartelijk 



roegejuicht door de duizenden aanwezigen, keerden de Koninginnen met hun 
gevolg in rijtuigen terug naar paleis Het Loo. 
Ook Koningin Wilhelmina was, ondanks de bescherming van de loge, van een 
stoffig waas voorzien en menig ander zag er uit als een neger en had, goed en wel 
thuis gekomen, moeite het zwarte stof van de heide van gezicht en kleding te 
verwijderen. Drie extra-treinen brachten de talrijke bezoekers weer naar Arnhem 
en op de weg waren het lange rijen van koetsen die alle kanten opgingen. 

Na deze 24-ste augustus 1893 werd de 'Renbaan Wolfhezen' niet of nauwelijks 
meer gebruikt en raakte spoedig in verval.De belangrijkste oorzaken hiervan zijn 
ongetwijfeld het niet zo van wedden houdende Nederlandse publiek èn de voor die 
tijd ongunstige ligging ver van de stad (de renbaan Clingendaal bij Den Haag 
onderging in 1903 o.a. om deze reden het zelfde lot). 
Vanaf 1892 was de grond in bezit van Hellingmans Bouwmij. die op deze en de 
aangrenzende gronden onder Arnhem een geheel dorp wilde stichten. 

Een electrische centrale werd gebouwd en verschillende wegen werden aangelegd 
door de uitgestrekte bossen en heide. Met de dood van Hellingman verdwenen 
echter alle plannen en in 1908 werd deze gehele omgeving (wel 900 ha) 
aangekocht door de Hilversumse industrieel G. van Mesdag. 
Deze liet Johannahoeve voor zich bouwen, een grote modelfokkerij, waar talloze 
proeven met vee werden genomen. 350 ha bouwland werd aangemaakt 
voornamelijk voor rogge en aardappelen en eenzelfde oppervlak werd ingepoot met 
jonge dennen. 

In 1934 waren er ineens plannen om waar eens de renbaan was voor paarden een 
autorenbaan te stichten, doch deze werden gelukkig nooit ten uitvoer gebracht. Na 
W0-11 kwam een gedeelte van het gebied in handen van de missionarissen van 
Mill Hili en het gehele noordelijke gebied van Wolfheze was al in W0-11 eigendom 
geworden van de wegenbouwer H. Zanen te Wassenaar, waarvan de erven nu nog 
een gedeelte daarvan in bezit hebben. 
Van de 'Renbaan Wolfhezen' is nog slechts de Renbaanweg in het landschap te 
herkennen. Ook de afgangen van de, daar op een talud liggende, spoorbaan bij de 
Renbaan-Halte bij kilometerpaal 85 (die ongetwijfeld tevens als schaapsdrift dienst 
kon doen) zijn nog duidelijk zichtbaar. 
Verder heeft de aanleg van de A-50 zijn verwoestende werk gedaan en is er dus 
toch nog een 'autorenbaan' met een tankstation en parkeerplaats ('De Slenk' 
genaamd) op de plek waar 114 jaar geleden de fraaie 'Renbaan Wolfhezen' was. 

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. 



maandag1 
dinsdag 8.30 ·17.30 

woensdag 8.30-17.30 
donderdag 9.30 · 17.30 

vriJdag 8.30 ·17.30 
zatel"tlag 8.30 • 15.30 

Winkelcentrum De Weerd 
Van der Molenallee 117 

6865 CB Doorwerth 

Uitvaartverzorging J. MIJNHART 
VOOR HET VERZORGEN VAN BEGRAFENISSEN EN CREMATI ES 

• • 0 

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

Hoofdkantoor 
Reuvensweg 2 
6861 XJ Gosterbeek 
tel. (026) 333 30 29 
fox (026) 334 00 08 

Rouwcentra 
Gosterbeek 
Arnhem 
Wageningen 
Heteren 

~-mail: info@uit.vaartverzorgi~gmij~hhart.n1 1 ~~ 
mternet: www.Uitvoortverzorgmgm•Jn ort.n 



Weekactiviteitenagenda W olfheze 

Ook iets te melden tJoor de activiteitenagenda! Meldt het ons via wolfskreet@lwtmail.com 

Maandag: 
Vanaf7.30 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 -
19.30uur Iedere twee weke11 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• di11sdag va11 de mamrd 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 Gymnastiekzaal Balijeweg 
18.10 to t 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: 
Vanaf07.30 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 tot 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 Gelde.rse Roos 
19.30 tot 21.30 uur Ee11maal per maa11d (4821932) Kelder van de Vlinder 

., 

Wolfheze Night Fever groep I of IJ 
20.00 uur ledere drie roekeu Klaverjassen Kantine van Worlanseek 

Zondag: 
09.30 uur Hardlopen (4822362) Station 



Confl iet( en) 
of relatieproblemen? 

Scheidoloog biedt de totaaloplossing bij geschillen die kunnen optreden 

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

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

Scheidoloog behartigt uw beider 

belang, maar ook ieders belang 

apart! Op een faire, oprechte 

wijze werken we samen naar een 

tevreden gevoel bij alle partijen. 

Scheidoloog: hoge deskundigheid, 

een scherp vast tarief en een 

persoonlijke benadering! 

Bent u benieuwd of we u kunnen 

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

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

Echtscheidings- & Ontslag bemiddeling, Mediation & Coaching 



l&.!mping .& Ch~letpark _· 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. 




