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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 brieflekst of een complete campagne? 
Een radio/lv-commercial of een website? Een pakkende mailing 
of nieuwsbrief? Of een van de vele andere manieren om met uw 

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

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

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



Beste dorpsgenieters, 

In september voegen wij ons weer in het gewone ritme van werk, school, 
opleiding. Maar voor sommigen kriebelt het ook en is het de maand waarin 
een extra uitdaging wordt gezocht: meer sporten, vaker de natuur in, of de 
blik echt naar binnen . In deze Wolfskreet kunt u weer op ideeen komen. 
De Wolfkreet zelf biedt ook een leuke activiteit: wordt lid van de 
redactie!! We komen twee mensen tekort, nu we ook afscheid nemen van 
Karin Sutherland Zij verzorgde het afgelopen jaar de interviews In het spoor 
van de wolf. Karin bedankt! 
Hopelijk bereikt ons blad u voor de 23c september, de Airborneherdenking 
in Wolfheze. Het comitee doet een oproep om de kas te spekken zodat wij 
de oud-strijders een gratis luch kunnen aanbieden. Leest u dit later, geen 
probleem, uw gift blijft welkom. Onze chroniquer neemt u mee naar de tijd 
van de tolweg, toen het nog 20 cent kostte om de Wolfhezerweg op te 
mogen rijden met paard en wagen. Misschien ook een oplossing voor het 
sluipverkeer? 
Een mooie nazomer gewenst en veel leesplezier, 

De redactie 

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

Wolfheze 
Verschijning vier maal per jaar Het volgende nummer verschijnt begin september 
Redactie 2007. Inleveren kopij: bij redactieleden danwel via 
Kees Koek ~ Sara Mansveltweg 30 e-mail. 

'a 4822339 "' Uiterste inleverdatum is 15 augustus 2007. 
Marc Leeflang t>=<l Wolfheze 2-15 Schoonoord De redactie houd hel recht voor om ingezonden 

'a 4430098 stukken in te korten of niet te plaatsen. 
Anton Sanderman t8J Parallelweg 4 

'a 4822362 Belangrijke telefoonnummers 
John van der Stap t>=<l Wolfhezerweg 80 Alarmnummer 112 

'a 4820165 Politie 0900-8844 
Karin Sulhertand ~ Sara Mansveltweg 15 Brandweer 026-333751 

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

'a 3830933 Weekeinddiensten huisarts 0900-1598 
Vaste medewerkers Spreekuur wijkagent 's woensdags 13:00-
UlbeAnema De Duizendjarige Den H. Berkenfeldt 14:00 uur, Medisch 
Caroline Kelderman Jeuadoaaina Centrum Wolfheze 

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



In het spoor van de wolf 

Over geheimzinnige uilen en fluitende campinggasten 
Een terugblik op twee seizoenen Lindenhof 

De receptie van de Lindenhof heeft met zijn vijf tafeltjes een knus terras dat 
een prachtig uitzicht biedt over het glooiende landschap. Op zondag kun je hier 
koffie met een Noorse wafel krijgen. Ook niet campinggasten zijn welkom. 
Hildegunns wafels zijn zo heerlijk dat ik ze voortaan wel als ontbijt, lunch en 
diner wil. Vanaf het terras kun je ook de bedrijvigheid op de camping bekijken, 
altijd weer leuk, of een gesprekje aanknopen met een onbekende zomergast. 

De rubberen oprijlaan naar de camping eindigt bij de vier chique vuilnistonnen. 
Bij de achterste staat een bebaarde heer een kartonnen doos in afgemeten 
stukken te scheuren. Hij verwerkt ze tot een keurig stapel tje A 4tjes en stopt 
ze met een tevreden gebaar in de ton die 'papier' heet. Zijn vrouw en hij zijn, 
vertelt hij al scheurend, eergisteren aangekomen op de Lindenhof. Ze hebben 
het hier reuze naar hun zin: 'Wij houden niet zo van campings met allemaal 
toeters en bellen. Weet je wel wat dat allemaal kost? 
Vorig jaar gingen we met de caravan naar België, en betaalden we zes euro (hij 
spreekt het uit als "uro") meer per dag. Omdat er een zwembad op het te rrein 
was. Bovendien zijn we dol op een stukje natuur. 

Toen ik vanochtend mijn tandenpoetste (bij het grasdakhuisje), keek ik zomaar 
recht tegen de kop van zo'n olé koe aan.' Hij lacht een beetje en doet een 
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frivool maradorspasje. 'Waar zie je dar nou in Nederland; dar is roch een 
geweldige belevenis!' Ze bewonen de caravan 'daar' (wijst richting her 
douchehuisje). 'Die witte,' voegt hij er nog verduidelijkend aan roe. Ze zijn 
allemaal wit daar, maar dat zeg ik maar niet. Zijn vrouw en hij willen vanavond 
een lekker hapje gaan e ten. Of ik de saté van de plaatselijke kroeg kan 
aanbevelen? Ik heb alleen koffie gedronken bij van der Meyden maar ik stuur 
hem enthousiast naar het terras aan de W olfhezerweg. De volgende dag zie ik 
hem en zijn vrouw fietsen op de Nico Bovenweg. Hij leest kaart vanaf het 
hekwerkje aan zijn stuur, zij volgt in zijn kielzog. Ik roe ter en steek mijn hand 
op, maar hij herkent me nie r meer en kijkt niet begrijpend achterom naar zijn 
vrouw. 

Het zomerseizoen op de Lindenhof is op zijn hoogtepunt en op de camping 
staan wel twintig caravans en een paar tentjes. Een jongetje fietst met een 
plastic tasje aan het stuur (die heeft net bij Bennink gesjapt - ik herken het 
tasje) over het gras naar een andere witte caravan. Daar leest een jonge blonde 
man in korre broek ontspannen de krant in een klapstoel. Moeder klopt een 
huilende baby op haar beluierde broekje. 

In de Kippenren, het kekke speelplaatsje voor de kleintjes, wipt een meisje met 
lange blonde haren met haar billen op he t springkussen terwij l haar moeder op 
het bankje ernaast keuvelt met haar tijdelijke buurvrouw, één oog op haar 
dochtertje gericht. Vredige vakantie taferelen kortom. 
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Stationswinkel 
Wolfheze 

Wij beschikken over een RUIM ASSORTIMENT aan artikelen: 

Levensmiddelen 
Zuivel producten van ijsseloord zuivelboerderij 
Elke dag vers brood van bakker "Hus" 

Toiletartikelen 
Diverse soorten wijn 
Chips en borrelnoten 
Snoep en koekwaren 
Bloemen, planten voor binnen en buiten 

Tijdschriften, kranten en telefoonkaarten 
Kantoorartikelen 
Tabakswaren 
Speel & cadeau artikelen 

Wenskaarten 

Foto ontwikkeling Picoprint 
Stomerij Peelen 

Postagentschap 
Treintickets en (bus) strippenkaarten 

Ook bezorgen wij uw boodschappen in Wolfheze aan huis 

Openingstijden: 

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

Telefoon Winkel 026-4820484 
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Heel anders was het begin vorig jaar; het jaar dat de camping open ging. Het 
begon al met een lang, koud pre voorjaar. Door vorst (langdurig) en erna regen 
(ook langdurig) kon Aaiderink niet verder bouwen aan zijn douches, zijn 
toegangsweg, zijn ingenieus bedach te slagbomen en de inheemse bomen en 
struiken die het geheel zouden stofferen. We leefden intens met de familie mee. 
Gelukkig was er Sara, de organisatie die met minder vermogende mensen 
fantastisch werk verzet. Zij hielpen met een hele klup mensen het terrein aan te 
kleden. Uiteindelijk kregen wij heuglijk nieuws: via een rondbrief meldde 
Aaiderink ons dat de douches klaar waren, de stroom en watervoorziening voor 
de campingplaatsen nagenoeg. O nze pasjes voor de slagbomen werden half april 
verwach t. Dat die door omstandigheden in mei kwamen, maakte niet uit: ik 
heb bewondering voor wat Aaiderink c.s. heeft gedaan. 

Het is Pasen 2006 en de camping gaat, met korting, open. Twee met caravans 
aangelijnde auto's komen het terrein oprijden, later op de dag gevolgd door een 
auto met een eenvoudig tentje. De caravans nestelen zich naast het 
gloednieuwe biologisch dynamisch douche- annex wcgebouwtje met zijn mooie 
grasdak. Onze overburen Wim en Jeanne zi jn verbouwereerd als ze 's avonds 
thuiskomen; het te rrein heeft plek voor wel 90 caravans en heeft aan de rand 
een prachtig vrij uitzicht. Maar het tentje slaat zij n haringen pal voor de 
achtertuin van het chalet van onze overburen. 

Zomer 2007 
Cecie l is van het hobbelpaard gevallen en huilt hartstochtelijk (gelukkig had ze 
niets). Pinda staat, grootogig, stokstij f naast haar zusje. Inge, die voor de 
voortent in een boek zat te lezen, komt naar de kippenren toe hollen. 'Ik heb je 
nog zo gezegd op Ceciel te le tten ,' roept ze. 'Waarom' (ze trekt aan he t 
bovenarmpje van Pinda) 'kijk je dan ook niet beter uit?!' Nu zet Pinda een keel 
op. Ceciel was net bedaard. Een paar dagen eerder had ik Ceciel en haar zusje 
betrapt terwijl ze een tak van mijn bloeiende oleander aftrokken. 'Bloem' zei 
Ceciel stralend tegen mijn onthutste gezicht. Tegen zoveel ontwapenende 
charme kon ik niet op, dus glimlachte terug. Terwijl ik ze terug het pad op 
dirigeerde, kwam een exotische blonde dame aanlopen: moeder Inge. Ze 
ma'àkte haar excuses en stelde haar kinderen voor: Ceciel van vij f en Pinda van 
zeven. Als ik zin heb, mag ik een kopje nescafe komen drinken. Ze zijn hier nog 
wel de hele week. Samen met een bevriend gezin, ook uit de omgeving van 
Dordrecht, aangekomen voor een weekje genieten van de rust, van deze mooie 
omgeving en vooral de kind-veiligheid op de Lindenhof. 
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• Huidverzorging voor Hem en Haar 
• Make- up 
• Aromatherapy 
• Electrisch ontharen ( ZF) 
• VeiWijderen couperose, fibrorne e.d. 
• Manicuren (tijdens behandeling) 
• Uchaamsmassage, (klasiek drukpunt 
• Orthomoleculaire benadering 
• Shlatsu kosmetiek 
• Cursus Shantala Babymassage voor 

verzorgers 
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Pinksteren 2006 
Een ijzige noordenwind blaast over de vlakte pal op het campingterrein. 
Plotseling barst een vreselijke onweersbui los. Hagel en regen giert over her 
veld. Ik hoor een reuzenklap en ho l naar buiten. T erwijl ik nog bijkom van de 
schrik zie ik een enorme grillige bolbliksemschicht die met een oorverdovend 
geknetter neerkomt op he t campingveld. De elektriciteit valt uit en de cd die ik 
aan he t luisteren was, komt reutelend rot stilstand. Ik zit bibberend op de 
drempel. De vo lgende morgen hoor ik dat een tentje ter nauwer nood is 
ontsnapt, de leidingen naast hun tentje gave n vonken af en alles rook naar 
verbrand rubber. Onze overburen hebben een gecrashte computer, net als onze 
naaste buren. A aiderink is dieper getroffe n: zijn nieuwe pc en de ouwe zijn 
letterlijk in rook opgegaan. De tv ook. En de spiksplinte rnieuwe slagbomen 
naar het campingveld weigeren dienst. 

Zomer 2006 
Een witte schim vliegt geruisloos langs ons raam. De kerkuil maakt een 
ommetje. Omdat, tenminste da t fantaseer ik, de Ferrari word t ges tart in de 
garage waar hij woont. W ar een imposante vogel! 

Zomer 2007 
De W ageningse motorclub mag zijn reünie houden op de Lindenhof. Ik kijk 
met verbazing naar die eno rme hoeveelheid mororen op de parkeerplaa ts. Een 
slungelige jongen komt op me afslenteren. In zijn ene hand een blik bier, in zijn 
andere een sjaggie. 'Jéé man; dit is best we l gaaf hier!' hij hijst zijn broek op, 
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slaat met een wuft gebaar zijn lange blonde haren naar achteren, en kuiert 
verder. Omdat het huisje naast ons nog niet klaar is voor zijn nieuwe 
bestemming: uitspanning voor feestjes en partijen, mag de motorclub van 
Aaiderink een gezellige bierfuif houden in de grote schuur. 

Als ze wegrijden kleurt het late zonlicht het landschap in mezzo tinten. Als ik 
dit zie, kan ik me zo goed voorstellen dat schilders als Bilders of Gabriël 
euforisch werden over deze omgeving. Niet voor niets noemde de hooggeboren 
baron van Brakeli zijn toegangsweg van kasteel Doorwerth de Italiaanse weg: 
dit is het Toscane van het noorden. 

Afgelopen nacht was het steenuiltje er weer. Zijn bescheiden schreeuwtje 
maakte me wakker. Met een blij en dankbaar gevoel draaide ik me om in bed. 
Vanochtend was de dode muis, door Supradyn naast de achterdeur neergelegd, 
verdwenen. Door het uiltje meegenomen. Of door een vos, die als dank een 
keurig drolletje naast de deur achterliet? Ik gun het ze beide. Ongelofelijk dat 
ik dit mocht meemaken. Bedankt Wolfheze, het was meer dan "best wel gaaf" 
om hier te zijn. 

Ka1in Sutlterland 

Uitvaartverzorging J. MIJNHART 
VOOR HET VERZORGEN VAN BEGRAFENISSEN EN CREMATIES 

. . . 

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

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

Rouwcentra 
Gosterbeek 
Arnhem 
Wageningen 
Heteren 

e-mail: info@uitvoartverzorgingmijnhart.nl \.A 
internet: www.uitvaartverzorgingmijnhart.nl 55S 



Volop vertier in De Klaproos 

De serie voorstellingen in openluchttheater De Klaproos zit er weer op. 
Opnieuw konden jong en oud afgelopen zomer gedurende acht 
zondagmiddagen genieten van theater, muziek, zang en dans. Een leuk en 
gevarieerd programma van een hoog niveau met voor elk wat wils. En gratis 
toegankelijk. Een woord van dank aan het organisatiecomité is op zijn 
plaats. 

Voorafgaand aan en tijdens de voorstellingen is de Stichting Vrienden van de 
Klaproos actief geweest met het werven van gelden. Doel daarvan is een 
financiële buffer te vormen om daarmee het voortbestaan van de voorstellingen 
te kunnen waarborgen. Dat is heel aardig gelukt. Ongeveer 100 mensen 
reageerden op onze huis-aan-huis actie en werden "vriend" van de stichting. 
Alles bij elkaar zit er na aftrek van kosten nu ongeveer 4.500 Euro in kas en dat 
is een prachtig bedrag. 

Hierin zijn de collectegelden van seizoen 2006 en afgelopen seizoen 
opgenomen. Daarnaast ontvingen wij een gift van basisschool de Marlijn uit 
Oasterbeek als dank voor het gebruik van he r theater. Ook hielden we een 
mooi bedrag over aan de verkoop van CD's van de musical "Geestdrift", die 
was geschreven vanwege het honderdjarig bestaan van de Gelderse Roos. 
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Wij willen alle begunstigers, in welke vorm dan ook, bedanken voor hun 
bijdrage. Samen met het organisatiecomité van de Klaproos gaan wij bepalen 
op welke manier het geld besteed zal worden. Of dat we eerst de reserve verder 
zullen opbouwen. 
In de komende tijd gaan wij tevens plannen maken om ook in seizoen 2008 
gelden voor het voortbestaan van dit unieke theater te kunnen werven. 
Wij houden u op de hoogte. 

Stichting Vrienden van de Klaproos 

Michel van Tooren, 
Martin de Graaff, 
Ad Bal 

Spoorzoekers 

Contact met dieren ... goed voor de mens! 
HuvoR heeft vorig jaar een aaidierenproject opgezet en is daar mee gestart 
in het centrum voor visueel gehandicapte ouderen Het Schild in W olfheze 
en Het Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord in Oosterbeek. Het favoriete 
aaidier is de hond maar niet iedere hond is daarvoor geschikt. Het dier 
moet een stabiel karakter en een vriendelijke uitstraling hebben. Veelal 
moet het dier goed getraind worden voor deze bijzondere taak. 

S tichting HuvoR ( Huisdieren 
voor O uderen Renkum ) is 
verantwoordelijk voor de 
ui tvoering van dit project. De 
voorzitter van he t Bestuur heeft 
aangegeven dat het tijd wordt om 
naar een opvolger te kijken. 

Belangstellenden l<unnen zich 
wenden tot Mevr. M.H. Borghorst 
voor het verkrijgen van inlichtingen. 
Tel. 026 333 5057 
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De exotische blauwvleugelsprinkhaan 

De exotische Blauwvleugelsprinkhaan waargenomen op de W olfuezer 
heide. 

Menigeen zou dit aparte beest niet opvallen tijdens een wandeling door heide 
of stuifzand. Dat is ook niet zo verwonderlijk want deze exotisch aandoende 
veldsprinkhaan beschermt zichzelf doordat hij zich met een zeer variabel 
kleurenpatroon kan aanpassen aan de bodem van het landschap. Sommige 
exemplaren kleuren donker- of lichtgrijs en zelfs bruin. Bij uitzondering kunnen 
zelfs roodbruine tot bij na zwarte exemplaren waargenomen worden. De beesten 
kunnen zelfs tot kort voor de volwassen fase nog hun kleuren aanpassen aan de 
omgeving. 

De vleugels hebben naast lichte vaak ook donkere zijbanden. Spectaculair is 

~~~b::!l!au!:!.!wvle nkhaan (zie foto onder). 
Wanneer hij onopvallend zittend op de 
kale grond wordt verstoord, dan vliegt hij 
op. Hij toont u dan zijn exotisch 
aandoende violetblauwe vleugels met 
zwarte randen. Een prachtig gezicht dat 
menig natuurliefhebber al verwonderd 
heeft doen kijken in het woeste Veluwse 
heide- en stuifzandlandschap. 

De Blauwvleugelsprinkhaan is echt een warmteliefhebber die in Midden- en 
Zuid Europa plaatselijk zeer algemeen kan voorkomen maar meer noordelijk 
veel zeldzamer wordt. Het is dan ook geen wonder dat deze soort in Nederland 
op de zogenaamde Rode Lijst van sprinkhanen voorkomt vanwege zijn status 
als kwetsbare soort. 

In Nederland is deze bijzondere sprinkhaan vrijwel teruggedrongen tot warme 
droge heide- en stuifzandgebieden of in duinlandschappen langs de kust. Vaak 
profiteren ze ook van zogenaamde kapvlakten op warme zandgronden. We 
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kunnen deze soort al in juni aantreffen. Meestal zijn dit de nimfen . Het 
volwassenstadium wordt vaak pas in juli bereikt. We kunnen ze vcrvolgens tot 
begin oktober aantreffen. 

Deze sprinkhaan is een liefhebber van allerlei kruiden 
zoals Zandblauwtje {foto) en zelfs worden korstmossen 
genuttigd. De paring van Blauwvleugelsprinkhanen 
vindt vaak plaats op kale zandige bodems. De mannetjes 
lokken de vrouwtjes door zeer zachte roepjes die voor 
het menselijke oor haas t niet te horen zijn. 
De soort heeft het in Nederland moeilijk vanwege het 
verdwijnen van open zandige plaatsen, zoals 
stuifzandgebieden. 

Mogelijk heeft de Blauwvleugelsprinkhaan de Wolfhezcrheidc kunnen bereiken 
via de omvorming van zandige braakliggende akkers tot nieuwe natuur zoals de 
Rijerscamp. Bekend is dat Blauwvleugelsprinkhanen goed vliegende dieren zijn. 

O p de voormalige landbouwgronden van Oud Reemst, gelegen in Planken 
Wambuis, werden dit jaar ook nimfen van Blauwvleugelsprinkhanen 
waargenomen. 
Op de Wolfhezerhei en de Rijerscamp kan de Blauwvleugelsprinkhaan nu en in 
de toekomst blijven profiteren van het door Na tuurmonumenten gevoerde 
begrazingsbeheer. Naast begrazing zorgen runderen ook voor kale open plekken 
in de heide, die de Blauwvleugelsprinkhaan uitstekend weet te benutten. 

Roei van Ekeris 
Boswachter Vereniging Natuurmonumenten Zuidwest Veluwe 

W olfheze Night Fever 

Data tot aan de het eind van he t jaar 

• 7 september: Groep I 
• l4 september: Groep IJ 

• 5 oktober: Groep I 
• 12 oktober: Groep II 
• 2 november: Groep I 
• 9 november: Groep II 
• 7 december: Sinterklaas 
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Sinds 1946 

Het ( tuin- ) centnnn van Wolfheze 
·' 

Bloemen en planten van een 

constante kwaliteit voor een wisselend seizoen 

Het tuincentnnn van de gemeente Renkum 

tuincqnb\Jm dauidsq 
\I\O..FHEZERII\ 104- \1\.U.FHEZE 
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Inspiratie in eigen dorp 

Sinds een jaar heeft Wolfheze er een 
bijzondere praktijk bij: de Praktijk voor 
Zijnsoriëntatie, in het pand Beukenoord 
op het terrein van de Gelderse Roos. 
Jolande Michels, Zijns-georiënteerd 
begeleidster in opleiding, legt in deze 
Wolfskreet uit wat deze Zijnsoriëntatie 
precies is. 

]e hoeft nergens heen. ]e bent er al. 
Dit najaar begin ik aan het vijfde jaar van 
de begeleideropleiding aan de School voor 
Zijnsoriënta tie in Utrecht. 

Het gedachtegoed van de School vindt zijn oorsprong in zowel het boeddhisme 
uit het Oosten als de westerse psychotherapie. 

Sta eens een moment stil bij jezelf, met nieuwsgie rige aandacht. .. Wellicht valt 
het je op hoezeer je wordt gedreven door een 'veranderingsmotor'. Er is van 
alles wat anders moet, be ter. Eigenlijk ben je steeds op weg, om iets te krijgen 
of iets te vermijden . Je leven kan zo een zorgelijke en vermoeiende 
aangelegenheid worden. Je bent niet vrij. 
Dat je met een dergel ijke houding in het leven staat, is gewoon menselijk. Zo 
zitten wij nu eenmaal in elkaar. Maar je hebt veel te zeggen over de mate 
waarin je je leven door die veranderingsmo tor laa t bepalen. Je kunt namelijk 
ook kiezen om eenvoudig aanwezig te zijn bij wat er is. Zonder oordeel. 

Training en therapie 

In de Praktijk voor Zijnsoriëntatie train je die nieuwsgierige aandacht, en leer je 
vertoeven in de volheid van het moment. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 
meditatie, visualisatie en beweging. Het is nie t moeilijk. Je wordt uitgenodigd 
om de 'motor' uit te ze tten. Je ontspant, en dan kom je met twee benen op de 
grond terecht. Je kunt dan kwaliteiten ervaren als rust, vertrouwen, vitaliteit en 
vreugde. Wij noemen dat "Rusten in Zijn". 
Met het vertrouwen en de helderheid die er dan is, kunnen persoonlijke 
levensvragen geïnspireerde antwoorden krijgen. Daarbij bied ik begeleiding in 
individuele sessies en partnersessies. Samen laten we het lich t schijnen op 
gebieden waar he t niet zo lekker loopt in je leven of je relatie . 
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We onderzoeken wat je beweegt, je leert jezelfbeter kennen, leert dingen onder 
ogen zien, en wordt vrijer in je keuzes. 

MediratiegroeJJ 
Om de houding van nieuwsgierige aandacht te trainen, en het volle leven te 
vieren, start ik in oktober met een meditatiegroep. We werken dan met 
meditatie, visualisatie en beweging op de Zijnsgeoriënteerde manier. De 
bijeenkomsten vinden plaats op maandagavond van 20:30 tot 22:00 uur in de 
cursusruimte van Beukenoord. 
De data zijn: 8, 15 en 29 oktober; 5, 19 en 26 november; 3 en 10 december. 

Jolande Miehels 
Praktijk voor Zijnsoriëntatie 
026-4438806 
Jolandemichels@hotmail.com 

Je hoeft nergens heen .... . maar je bent welkom in de Praktijk voor Zijnsoriëntatie! 

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 70/72 6874 AG Wolfheze 026 - 4821987 
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Wijnkoperij Henri Bloem 

VOOR AL UW KWALITEITSWIJNEN 

WOLFSKREET WIJNAANBIEDING: 
Frankrijk: 

2 flessen Cht. Ribebon, Bordeaux Sup. 
(€ 5,50) 
Spanje: 

2 flessen Loriflan Crianza, Rioja 
(€ 6,50) 

Italië: 
2 flessen Carbonaia Chianti, Toscane 

(€ 6,95) 

Deze doos (6 flessen) kost nu € 35,00 
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 
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Prikbord 

Papendal, iedereen kan er trainen!!! 
Er worden tegenwoordig veel eisen gesteld aan iedereen op het gebied van 
gezondheid. U wordt beloond als u weinig of geen gebruik maakt van uw 
ziektekostenverzekering. Als u ziek wordt dan zal de werkgever druk op u 
uitoefenen en in de thuissituatie is e r vaak helemaal geen ruimte om ziek te 
zijn. Het is dus van belang dat u er voor zorgt dat uw lichaam in een goede 
conditie verkeert. 
LAGENDIJK Training, met als hoofdvestiging Papendal, biedt u de 
mogelijkheid om aan uw conditie te werken en deze te onderhouden. Trainen 
op Papendal is niet alleen weggelegd voor topsporters. Eigenaar Robert 
Lagendijk geeft aan dat er voor iedere klant een trainingsschema op maat 
gemaakt wordt. "Voor ons is het doel van het individu het belangrijkst. 
Of je nu topsporter, recreaties porter, herstellende van een blessure of operatie 
bent, iedereen is welkom bij LAGENDIJK Training. Er worden vcrschillende 
mogelijkheden geboden om aan uw conditie te werken, op 3 verschillende 
locaties (Papendal, Valkenhuizen en Klarendal). LAGENDIJK Training zal u 
van harte welkom heten! 

Informatie: 06 54697512 (Robert Lagendijk), e-mail: info@lagendijktraining.nl 
www.lagendijktraining. nl 

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

Lawyckerhof 4 Wolfheze Tel. 026-4821310 
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Behandeling volgens afspraak, 
voor o.a. 

* knippen 
* permanent 
* watergolf /fohnen 
* verven 

11.50 
52.50 
15.75 
14.00 

Openingstijden: 

dinsdag t/m 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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Wolfskreten 

Herdenking Slag om Arnhem bij de Airbornebank 
Ook dit jaar komen de leden van de 'Glider Pilot Regimental 
Association' onder leiding van luitenant-kolonel Nichelis weer 
naar Wolfheze voor een korte herdenking bij de Airbornebank. 
De oud-strijders komen samen met hun echtgenotes, begeleiders 

en Nederlandse gastgezinnen naar Wolfheze met ongeveer 45 personen. 
Luitenant-kolonel N iche lis is voorzitter van de veteranenclub en voert o.a. het 
woord tijdens de korte herdenking bij de Airbornebank. 

Deze herdenking vindt plaats op zondag 23 september om 14:30 uur. 

Het Comité Airbornebank Wolfheze 
hoopt dat de Wolfhezenaren weer in 
ruime mate aanwezig zijn bij deze korte 
plechtigheid, die herinnert aan het 
bombardement en Je daarop volgende 
luchtlandingen in en rondom het dorp. 
De kinderen worden ook dit jaar weer 
betrokken bij de plechtigheid en leggen 
de bloemen namens de inwoners van 
Wolfheze. 

Voorafgaande aan de herdenking wordt 
de oud-strijders en hun echtgenotes 
een lunch aangeboden door de 
Vereniging Dorpsbelang Wolfheze in 
gebouw De Burcht. 

Nieuw adres Steunpunt Vrijwillige Hulp & Mantelzorg 

Steunpunt Vrijwillige Hulp & Mantelzorg 
Generaal Urquhartlaan L8m, Oasterbeek 
Tel: 026-339 72 70 (via het Zorgloket) 
Email: vrijwilligehulpenmantelzorg@ renkum.nl 
Bereikbaar: ma. t/m vr. van 09:00- 12:00 uur. 
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DE KAS VAN DE AIRBORNEBANK IS LEEG! 

In het voorgaande artikel over de herdenking bij de 
Airbornebank heeft u kunnen lezen dat dit jaar de 
lunch voor de veteranen en hun echtgenotes wordt 
aangeboden door de Vereniging Dorpsbelang 
Wolfheze. 

Jarenlang hebben we kunnen teren op het geld dat over was van de bouw van 
de bank in 1991 en een mooi bedrag dat binnen kwam na een oproep in de 
Wolfskreet van een paar jaar geleden. 
Nu is de kas echter helemaal leeg! 
Wij vinden het niet passen om de oud-strijders in Wolfheze te laten betalen 
voor lunch of consumpties na alles wat zij in het verleden voor ons hebben 
gedaan en de kosten die zij elk jaar toch al moeten maken om hier te komen. 
Daarom vragen wij u de kas van de Airbornebank weer te spekken zodat wij 
weer een tijdje vooruit kunnen. Elk bedrag is welkom! 
Uw financiële ondersteuning voor dit mooie doel ontvangen wij graag op 
bankrekening 59.66.30.425 t.n.v. Airbonebank Wolfheze. 

Het Comité Airbornebank Wolfheze 
Ulbe Anema, Paul Hendriks en Jan Aaiderink 

• mverzorg•ng 
De specialisten voor Uw bomen: 

- snoeien, kappen, klimmen, planten, 
veil heidscontrole en boomonderzoek 

Fiedeldij Dop & Tuinte 
Boshoeve 2 6874NB Wolfheze 
Tel: 026-48 21 779 of 06-51 126 942 
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Geestelijke gezondheidszorg 

Informatieavond 28 juni 2007, een terugblik 

Op donderdag 28 juni jongstleden organiseerde de directie van de 
locatie Gespecialiseerde Psychiatrie Woltbeze van de Gelderse Roos een 
informatieve avond voor de bewoners van het dorp Woltbeze. 

In een goed gevulde Opstandingskerk startte, na een woord van welkom 
door directeur bedrijfsvoering Joke Groeneweg, waarnemend burgemeester 
Klein de avond. Hij wees op het belang van een goede relatie tussen de 
Gelderse Roos en de bewoners van het dorp. Directeur cliëntenzorgT om 
Zewald lichtte in een korte inleiding toe welke groepen binnen GPW 
worden behandeld, vanuit welke visie dit gebeurt en plannen voor de 
toekomst. Met name de mogelijke uitbreiding van de forensische afdeling 
kwam nadrukkelijk aan de orde. 

Ook stond hij stil bij het thema veiligheid en overlast. Daarmee kwam de 
situatie rond het station tijdens een gezamenlijke gedachtewisseling, 
uitgebreid aan de orde. Het stoort een aantal dorpsbewoners dat een 
groepje cliënten rond het station bivakkeert, met name op het bankje dat 
daar staat en alcohol drinkt. Zonder in te kunnen gaan op de 
achtergronden van deze specifieke cliënten werd vanuit de Gelderse Roos 
toegelicht dat er soms wel sprake kan zijn van gedwongen opname, maar 
dat gedwongen behandeling in Nederland slechts uiterst zelden toegepast 
kan worden. Vanuit de dorpsbewoners werd benadrukt dat er op deze wijze 
sprake was van een negatiefbeeld van 'het ziekenhuis'. Ook werd stil 
gestaan bij de veiligheid op en rond het terrein en de rol daarbij van 
beveiligingsbeambten en politie. 

Andere zaken die aan de orde kwamen en die we hier graag doorgeven zijn: 
• Een avond als deze wordt zinvol geacht en zou tweemaal per jaar 

moeten plaatsvinden 
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• De aanwezigen zijn het erover eens dat het goed is dat de 
beveiligingsmedewerkers zichtbaar aanwezig zijn op en rond het 
terrein. 

• Aan de Gelderse Roos werd gevraagd om bij voor het dorp 
belangrijke ontwikkelingen, zoals nieuwbouw, in een zo vroeg 
mogelijk stadium informatie te vestrekken. 

• Bij overlast kan, behalve met de politie , contact worden 
opgenomen met de receptie (026) 483 3 1 11. Een 
beveiligingsmedewerker zal dan, zonodig, contact opnemen. 

• Er komt een mogelijkheid voor het volgen van een basiscursus 
psychiatrie van vier dagdelen . Belangstellenden kunnen zich 
opgeven bij het directiesecretariaat GPW: Lia van Wijk en Oineke 
van Manen: (026) 483 33 207/161. 

Glas-in-lood atelier 
"de Bonte Specht" 

De kunst van het licht. 
Vervaardigen, ontwerpen, restoure 
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~ Thuis van ~ 
~ alle gemakken ~ 
~ voorzien! ~ 
~ ~ 
~ Niet alleen kapper, pedicure en ~ 
; maaltijden, maar ook PGB, huishoudelijk ; 

~ werk en belastingconsulent. Meer info? ~ 
~ ~ 
~ Bel 026 4820 009 of ga naar onze site ~ 

~ www.zorgservicethuis.nl ; 

~ ~ 
~ ! 
~ ZorgService Thuis i 
~ ; 
~ ~ 

~ ' ' ~ ~ Een zorgprobleem opgelost ' . ~ 
~ ~ 
~ 'ZorgServiceThuis, eigenlijk had ik me er nog nooit in verdiept. ~ 
~ Logisch eigenlijk ook, want je gaat niet echt op zoek naar iets wat ~ 
~ je niet nodig hebt.' Aan het woord is mevrouw Mieke Kuik van de ~ 
~ Burchtlaan. 'Op een onverwacht moment struikel ik en breek mijn ; 
~ been, snel naar het ziekenhuis. Mijn been kon gelukkig gezet ~ 
~ worden.' ~ 
~ Bij ontslag uit het ziekenhuis bleek echter dat er een wachttijd was ~ 
~ voor de reguliere nazorg thuis, (i.v.m. de vakantieperiode) ; 
' waardoor zij niet met zorg naar huis kon terugkeren. S 
~ ' Ik wist dat mijn buurvrouw via een bureau, ZorgServiceThuis in i 
~ Wolfheze, werkt en zij kon heel snel regelen dat ik naar huis kon ' 
~ met de nodige zorg. Ook hebben zij geregeld dat alle benodigde = 
~ hulpmiddelen op tijd aanwezig waren. Elke ochtend, ook in het ~ 
~ weekend, komt één van de zorgverleners, allemaal uit Wolfheze I ! e.o., me ondersteunen. Ik heb gekozen voor een ' 
~ Persoonsgebonden Budget. ZorgService Thuis regelt dit allemaal ~ 
~ voor mij . Ik ben heel tevreden, ik kon naar huis! Gelukkig had ik = 
~ geen zorgprobleem.' ' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~W~~~#I~II,#~#I~~~~~~~-~~~~W.II#~I~~# 



Spoorzoekers 

Verloren! 
Ik ben nog steeds mijn kleine pandabeerknuffel kwijt {sinds 
half maart) . Mogelijk verloren op/bij school of in de buurt 
van de Burcht. 
Heeft iemand hem misschien gevonden ? 
Lysanne van Berlo, te/4821908 

Verkeersveiligheid versus Regelzucht 

Als u wel eens met de fiets van de 
Heelsumseweg de Wolfltezerweg oprijdt 
dan weet u waar ik over ga mopperen. 
Ik voel een enorme aandrang om de 
verkeersveiligheid in Wolfheze eens onder 
de loep te nemen. 

Wat gebeurt er namelijk als je de 
Heelsumseweg verlaat? Je wordt omver 
gereden door verkeer vanaf het spoor. Rij je toch door dan volgt er 
gegarandeerd een obsceen gebaar; dit in de volle overtuiging dat een fietser van 
rechts niet voorgaat. Of in de overruiging dat men op de Wolfhezerweg nog 
steeds op een voorrangsweg zit. 

Nu kan ik mij dit als automobilist goed voorstellen. De weg is ten opzichte van 
alle omringende wegen een stuk breder. Er is geen verhoging aangebracht zoals 
bij de andere zijwegen en de kruising met de parallelweg is onmogelijk 
gelijkwaardig te maken daar anders wachtenden op het spoor komen te staan. 
Hier gebeurt al genoeg ellende zonder een dergelijke maatregel. 
Wat wel weer aardig is dat i.v.m. de verkeersveiligheid de auto's op 
fie tssnelheid door het dorp geleid worden. Met rood aangelopen hoofd van 
ergernis kunnen ze dan volop genieten van de rust in Wolfheze, met 
halverwege de Wolfhezerweg als hoofdgerecht: de wegversmalling. Als een weg 
te breed is voor de doorstroming dan is een wegversmalling toch een enorme 
vondst. 
Als fie tser tussen deze ingeblikte frustratie rijden is geen pretje. Laat staan de 
straatbeeldvervuiling die al deze gekunstelde maatregelen met zich 
meebrengen. Er is een hoeveelheid borden nodig voor al deze dwalingen, voor 
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dat geld zou de gemeente zonder probleem alle openbaar vervoer kunnen 
verdubbelen en nog gra tis kunnen aanbicden ook. Voorbeelden van deze 
verkwistende en beeldvervuilende uitwassen zijn aan de Parallelweg te zien ter 
hoogte van het schooltje. Een zandweg met drie verboden. Stel je voor dat er 
een sluiproute van gemaakt wordt. 
Over de hoekTelefoonweg- Parallelweg wil ik het niet eens hebben; daar is 
zelfs de gemeente de weg kwijtgeraakt. Het beste kunt u daar onder het genot 
van een ijsje uit de ijscokar rustig gaan zitten borden tellen. Na drie pogingen 
met steeds wisselende uitkomsten ben ik er mee opgehouden. 
Wolfheze moet aan de andere kant de wet en regelgeving ontzettend dankbaar 
zijn. Er is namelijk bijna niets zo onveilig als al die eiken aan de Wolfhezerweg. 
Denk eens in war deze voor gevaar kunnen opleveren. 

Gelukkig is her qua regelgeving ondoenlijk om voor al deze bomen een 
kapvergunning te krijgen. Dit is één van de weinige lichtpuntjes in de 
overtollige regelzucht van deze gemeente die ik hogelijk waardeer, zelfs al gaan 
deze bomen ten koste van de verkeersveiligheid. Ik ben blij dat ik in Wolfheze 
woon! 

S.Cribent. 
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De Duizendjarige Den vertelde 

Na de aflevering van de vorige keer over de 
Paardenrennen op de Renbaan W olfhezen nu een wat 
korter artikel over een (voor Oud, W olfhezenaren) 
meer bekend onderwerp. Daarvoor gaan we naar de 
eigenlijke entree van Wolfheze, de plek waar je al van 
oudsher het mooie Wolfheze(n) binnenkwam: de 
kruising van de Utrechtseweg en de Wolfhezerweg. De 
bijzonder mooie Wolfhezerweg zou je kunnen 

beschouwen als de oprijlaan naar ons prachtige dorp waar de Duizendjarige 
Den tot voor kort een belangrijk deel van uit maakte. Daarom kon de 
Duizendjarige Den over deze entree ook veel vertellen en vorig voorjaar 
heeft Ulbe dat aan zijn voet héél goed opgeschreven. De bijna 400 jaar 
ouwe reus gaf hem toen weer voldoende stof voor deze nieuwe aflevering. 

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 onslil I 

Financieel adviseurs: 
Dirk Kruitbosch I Harry Waaijenberg 

Wolfhezerweg 94a 
6874 AH WOLFHEZE 

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

www. vanedeass.nl 
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Aflevering 18: De Tol en het Paviljoen Wolfbezen 
Na de opening van de 'Rhijnspoonveg' op 14 mei 1845 en daarmee dus ook de 
spoorhal te Wolfheze (zie Aflevering 2 - Station Wolfheze) laat Baron van 
Brakel!, kasteelheer van Doorwerth, een weg aanleggen die deze halte met de 
Utrechtseweg verbindt en laat deze daarna ook bestraten; de huidige 
Wolfhezerweg. 
In de zomer van 1847 worden door Baron van Brakel! diverse tollen op zijn 
grondgebied geplaatst. De gemeente Renkum, in tweeën gedeeld door de 
wigvormige gemeente Doonverth, is hier helemaal nie t over te spreken en zij 
beklaagt zich bij Gedeputeerde Staten. Maar daar het particuliere wegen betreft 
is het heffen van tol hier toegestaan, zo besluit de gemeenteraad van 
Doorwerth op 9 september 1847. 

Zo wordt ook aan het begin van Wolfhezenveg een tol geïnstalleerd om wat te 
kunnen verdienen aan deze weg. 
Daarvoor wordt in al 1846 links van de Wolfhezerweg een woning voor de 
boswachter/tolgaarder gebouwd. Deze boswachter en zijn vrouw innen de 
tolgelden van ieder die gebruik wil maken van de Wolfl1ezerweg en zij doen dat 
tevens voor de aan de overkant van de Utrechtseweg gelegen tol van de 
Italiaanse weg. Een slagboom moet voorkomen dat men gebruik maakt van 
deze weg zonder te betalen. Bewoners van Wolfheze (en dat waren er toen niet 
veel) zijn vrijgesteld van tolgeld. Voor een rijtuig met twee paarden wordt 
bijvoorbeeld het bedrag van 20 cent geheven. 

W e weten dat J. Verhoef 'Boschbaas aan de Tol' is in februari 1910 omdat hij 
daar de leiding heeft bij een houtverkoping ten bate van het nog te bouwen 
Tehuis voor Alleenstaande Blinden in W olfhczc. 
T. Schut volgt hem op in 1911/1912. In ongeveer 1916 komt Martines van 
Beek, die op 8 juni 1917 wordt doodgeschoten op het bruggetje bij Hotel 
Wolfheze toen hij daar iemand met vuunvapens betrapte. Dit was uiteraard een 
hele consternatie in het hotel en in de kleine Wolfhezer gemeenschap. 
Jan Bos (de vader van Dik Bos (geh. 1920) , tot voor kort Lindeboomlaan 21, 
nu Zorgcentrum Heidesrein te Heelsum) wordt daarna boswachter/tolgaarder 
in september 1917. 

Op 23 juli 1938 valt het Tolhuis ten offer aan de slopershamer. Boswachter Bos 
en zijn gezin waren in 1936 al verhuisd naar de bij Hotel Wolfheze voor hen 
gebouwde boswachterswoning. Nog steeds wordt door Oud-Wolfhezenaren de 
kruising van Utrechtseweg en Wolfhezerweg de Tol genoemd: ik zie je wel bij 
de Tol! 
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Dit is de oudst bekende 
foto van het Tol/tuis aan 
de Wolfhezerwe~ met 
rechts (nog net 

zichtbaar) de slagboom 
naar de Wolfhezerweg. 
Het was een eenvoudige 
woning waarvan het dak 
niet beschoten was, de 
sneeuw kwam door de 
pannen heen. Het 

lichtere gedeelte links is in 1916 aangebouwd voor Van Beek. Iedereen zette de fiets 
neer bij het Tolhuis om vandaar de tram te nemen. Achter op deze foto (van Dik 
Bos) staat: Snelfotografie Swaab - Oasterpark russe/ten brug en muziektent
Amsterdam. De kwaliteit van de foto doet ook duidelijk aan snelfotografie denken. 

Een ander verdwenen gebouw aan het begin van deze Wolfhezerweg is het 
Paviljoen Wolfhezen. 
Op 3 mei 1880 vond de opening plaats van de interlokale tramlijn (met 
paarden) van Station Arnhem naar Velp van de Arnhemse Tramweg
Maatschappij (AhTM). Deze maatschappij exploiteerde meerdere lijnen in 
Arnhem (lokaal) en de interlokale lijn naar Velp. Midden op het Velperplein 
in Arnhem, recht tegenover Musis Sacrum was een belangrijke halte van deze 
paardentram. Van de grote Nationale en Internationale Handelsbeurs in 
Arnhem van 1879 was een mooi gebouwtje over gebleven en de AhTM kocht 
dit op en plaatste het als haltegebouw voor deze paardentram tegenover Musis 
Sacrum. 

Deze op 22 juli 1901 
verstuurde ansichtkaan 
van het Velperplein laat 
rechts Musis Sacrum 
zien, in het midden de Sc. 
Martini Kerl< aan het 
begin van de Steenstraat 
en links, tegen de 
boompartij, het mooie 
Haltegebouw van de 
paardentram naar Velp. 
Iedereen staat stil voor 
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de fowgraaf en zorgt dat hij goed ofJ de foto komt. Haast nog mooier dan de foto is de 
tekst voorop deze oude kaart: Alida, als Anna het te gmf maakt moet gij ze maar met 
de bezem wegjagen. Hebt de groette van ons allen en de familie. G.]. SfJeijers geboren 
Goedhart. Bonjour! 

Op 9 december 1907 neemt de Arnhemse gemeenteraad het besluit om zelf een 
(elektrische) tram te gaan exploiteren en dit wordt de Gemeente Elektrische 
Tram Arnhem (Geta). Op 2 januari 1911 wordt de paardentram van de Ah TM 
opgeheven en op 21 mei 1911 rijdt de eerste elektrische tram door Arnhem: 
lijn 1 en daarna volgen meer lijnen. 
Het Haltegebouw van de paardentram aan het Velperplein van de vroegere 
A TM wordt verkocht aan de heer C. Ogterop, directeur van Exploitatie 
Maatschappij de Tafelberg en daardoor ook directeur van Hotel Wolfheze. Het 
Haltegebouw wordt gedemonteerd en in mei 1914 weer opgebouwd aan het 
begin van de Wolfhezerweg, schuin tegenover het Tolhuis om 'wandelaars van 
de omliggende Landgoederen een rustplaats en een gelegenheid te bieden om 
een consumptie te genieten'. Het gebouwtje is rijk voorzien van houtsnijwerk 
en van binnen met wandschilderingen (vermoedelijk van Antoon Markus) en 
krijgt de naam Paviljoen Wolfhezen. 
Het hele seizoen stond bovenaan de Tol de snelfotograaf (Reintjes uit Arnhem) 
om de toeristen te fotograferen bij een door hem geplaatst groot bord met de 
tekst 'Groeten van Tol Wolfhezen' en het jaartal. 

Na 24 jaar als verversingspiaars gediend te hebben wordt het Paviljoen in mei 
1938 bij inschrijving verkocht en afgebroken. Het wordt verplaatst naar de 
Dennenkamp, het terrein van boer Nieuwehuizen voorbij Wegenwachtstation 
Planken Wambuis en voor bewoning geschikt gemaakt. Later schijnt het naar 
Harskamp verplaatst te zijn. 
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Een mooie en duidelijke 
ansichtkaart van het 
Paviljoen Wolfilezen 
(afgestempeld 1932) . 
Het fraaie houtsnijwerk 
is hierop duidelijk te zien. 
Links van de entree 
wordt reclame gemaakt 
voor de twee hotels Hotel 
de Ta felberg en Hotel 
Uitspanning Wolfilezen 
en rechts wordt ten·ein 



voor de bouw van landhuizen te koojJ aangeboden op ltet Landgoed Wolfhezen, te 
bevragen bij C. Ogterop te Oosterbeek. Rechts is nog net een soort koepel te zien 
waar je overdekt kon zitten en waar de stoelen en tafels werden oJJgeslagen. Op ltet 
bord aan de boom links staat dat er Wandelkaarten voor Groot Wolj71ezen zijn te 
krijgen (bij boswachter Bos) . 

Hubo Willemsen 

Card~nu&lólan 28 
l ef, 026·3336671 

Do-erth 
F"" 026·3336329 

Opening!iil:ijden: 

MaandBg 13.00 - 18.00 uur 
Dinsdag tlm Donderdag 9.00 - 18.00 uur 

Vrijdag 9.00 -19 .00 uur 
Zaterd11g 9.00 - 11.00 uur 

Op deze ansichtkaart 
(afgestempeld 193 1) is 
zowel het ToU1uis als l1et 
Paviljoen goed te zien. 
De tol is dan opgeheven 
en het huis dient als 
woning voor de bosbaas 
en huisknecht ]. Bos van 
Hotel Wolfoeze. De tol 
was ook een halte van de 
tramlijn Arnhem-
Wageningen van de 

Oosterstoomtram die er al sinds 1885 ligt (de rails is links goed te zien). Na de 
stoomtrams reden er benzine-elektrische motorwagens (Benzo's) en later ook 
elekt1·isclte wagens tot I [ebrua1i 1937 toen de tmm Arnhem-Rhenen we1·d 
opgeheven. Sinds oktober 1935 reden er namelijk al bussen tussen Arnhem en 
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Wageningen van de NV Buurtvervoer Mij te Zeist (NBM). Ook deze bussen hadden 
als stopplaats Tol Wolfheze. 

Volgende keer uiteraard wéér een mooi 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. 

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

CIJedicure safon 
Corfien 

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

Ingang restaurant Neder Veluwe 

Lawijckerhaf 30 
6874 AT WalDle:ze 
D2c5 - 482 12 29 

behandeling volgens afspraak 

IMAGO 
• Schaanheidssalan 
• Vis:agie: (bru.ids)make-up, 

Schmink e .d 
• Pedicure 
• Manicure 
• Zonnebank met badycaaler 
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Weekactiviteitenagenda W olfheze 

Ook iets re melden voor de activiteitenagenda? Meldt het ons via wolfskreer@hotmail.com 

Maandag: 
Vanaf7.30 uur Duobak en grof tuinafval 3348150 
16.30 tot 19.00 uur Trainingen pupillen Wodanseck -
18.00 tot 18.30 uur Zwem ABC (RZC 0317-312763) Zwembad Geld. Roos -
19.30 tot 22.00 uur Badminton De Brug 

-
19.30 uur ledere twee weken Bridgen {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• dinsdag vatt de maaud 55+ fietsen De Burcl\.t 
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 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 -
20.00uur Afrikaanse Percussielessen Gebouw Helios 
20.30 tot 22.00 uur Volleyballen De Brug 

Woensdag: 
Vanaf 07.30 uur Grofafval 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 Harmonv 4821909 

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

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

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

Zondag: 
09.30uur Hardlopen (4822362) Station 
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Conflict( en) 
of relatieproblemen? 

Scheidoloog biedt de totaaloplossing bij geschillen die kunnen optreden 

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

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

Scheidoloog behartigt uw beider 

belang, maar ook ieders belang 

apart! Op een faire, oprechte 

wijze werken we samen naar een 

tevreden gevoel bij alle partijen. 

Scheidol oog: hoge deskundigheid, 

een scherp vast tarief en een 

persoonlijke benadering! 

sche1;toog 
Bent u benieuwd of we u kunnen 

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

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

Echtscheidings- & Ontslagbemiddeling, Mediation & Coaching 



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. 

Welkom op CtJmping & Cha/erpilrk Lfndenhof, 
Jan en Hlldegunn Aaiderink 

www~camping .. lindenhof.nl 




