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Uitvaartverzorging J. MIJNHART 
VOOR HET VERZORGEN VAN f3EGRAFENISSEN EN CREMATIES 
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Vooruit regelen, geheel naar eigen wens; 
ook dit kunt u met ons bespreken en vastleggen. 

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

Rouwcentra 
Oasterbeek 
Arnhem 
Wageningen 
Heteren 

~-mail: info@uit.vaortverzorgi~gmij~hhort.nl 1 ~ rnternet: www.UitvoortverzorgrngmiJn ort.n 

Paardenpension 
HENRIETTE HOEVE 

Fam. Schut 
Duitsekampweg 24,6874 BT Wolfbeze 

tel.: 026 - 4821367 



Voorwoord 

Met genoegen schrijf ik dit voorwoord voor een nieuwe uitgave in onze gemeente 'Een blad 
van en voor de inwoners van Wolfheze'. De naam 'Wolfskreet' is heel toepasselijk voor een 
blad dat zeker de spreekbuis van het dorp gaat worden. Een blad waarin niet alleen sport en 
recreatie een rol krijgen, rnaaar waarin ook wetenswaardigheden van allerlei instanties 
worden opgenomen. Het dorpsblad gaat zeker deel uitmaken van de samenleving, want elk 
huishouden in Wolfheze krijgt het in de brievenbus. 

Door een dorpsblad wordt een dorp levendiger. De lezers blijven op de hoogte van het wel en 
wee van mensen en organisaties in de gemeenschap. Het plaatselijke nieuws van 
verenigingen e~ organisati~ krijgt een vaste plek in deze uitgave en daarmee krijgt de 
gemeenschapszm weer een tmpuls. 

De oprichters en de samenstellers wens ik veel succes met het uitbrengen van 'Wolfskreet'. 
Daarnaast spreek ik de wens uit dat de inwoners van Wolfheze veelleesplezier zullen beleven 
aan het blad. 

DE BURGEMEESTER VAN RENKUM 

Drs. J.W.A.M. Verlinden 

Oosterbeek, januari 2003 

Colofon oplage 650 stuks 

Redactie 
Marja van Tooren 
Lindeboomlaan 32, tel. 333 3537 
Anne Fransen 
Wolfheze 4, Linden hol, tel. 383 0933 
Christianne Pielage 
Sara Mansveltweg 4, tel. 482 1908 
Geesje Ebregt 
Wolfhezerweg 120-50, tel. 482 2230 
Ad Bal 
Sara Mansveltweg 18, tel. 482 1837 
Vincent Bleeker 
Lindeboomlaan 24, tel. 482 1328 

Kopij kunt u inleveren bij de redact ieleden. 
Uiterste inleverdatum voor het tweede nummer 
is 11 april. De redactie behoudt het recht om 
ingezonden stukjes niet te plaatsen. 
Anon ieme berichten worden niet geplaatst. 

Wolfskreet verschijnt 4 keer per jaar. 

Advertenties 
Marja van Tooren 

Aan dit nummer werkten mee: 
Ulbe Anema, Caroline Kelderman en 
Astrid van Scha ijk 

Belangrij ke telefoonnummers 
Alarmnummer 112 
Politie 0900-8844 
Brandweer 026-3337751 
Dierenambulance 0317-314141 
Aanbieden afval 0317·319120 
Weekenddiensten huisarts 0900-1598 
Spreekuur Wijkagent Hans Berkenleidt: 
woensdag 13.00 tot 14.00 uur, 
Medisch Centrum Wolfheze 



Beste dorpsbewoners, 

Het is zo ver. Wolfheze heeft zijn eerste eigen dorpsblad: Wolfskreet Het is op 
vleugels gemaakt. De zeskoppige redactie was snel gevormd en de interviews 
en stukjes uit het verenigingsleven stapelden zich op. Maar ook de 
adverteerders stroomden binnen. 
We kregen meer dan 30 inzendingen binnen met heel fraaie suggesties voor 
namen. ledereen hartelijk dank hiervoor. De redactie viel unaniem voor 
Wolfskreet In deze naam zit kracht, energie en uitstraling. Dat past bij hoe wij 
het dorpsblad willen vormgeven: een blad waarin Wolfhezenaren vertellen over 
Wolfheze: over het rijke verenigingsleven, over de geschiedenis, over de 
betrokkenheid van nieuwe en oude bewoners en over alle zaken die in 
Dorpsbelang aan de orde komen. We willen een ontmoetingspunt zijn, een 
supermarkt in nieuwtjes, activiteiten en ervaringen. De bedenker van de naam 
is Christianne Pielage. Zij is lid van de redactie en heeft de cadeaubon 
teruggeschonken . 
Vanaf nu verschijnt Wolfskreet iedere drie maanden. In ieder nummer 
besteden we aandacht aan enkele van de verenigingen die ons dorp rijk is. 
Daarnaast zijn er vaste rubrieken zoals de activiteitenagenda, een interview 
met een bewoner, het voorstellen van een nieuwkomer in Wolfheze, een stukje 
historie en niet te vergeten de stroom nieuws vanuit Dorpsbelang. 
De Wolfskreet is vooral een blad 'iJ)SJ[ en dQQI inwoners van Wolfheze . Het 
dorpsblad staat en valt met zijn lezers en dus met voldoen"de leesvoer! Kopij is 
daarom van harte welkom. Heeft u of uw club iets te melden, een 
lezenswaardige ervaring te vertellen, wilt u een oproep plaatsen, zoekt u iets of 
heeft u iets aan te bieden, stuur de berichten naar de redactie van de 
Wolfskreet Het adres is te vinden in het colofon . Daarin staat ook wanneer de 
uiterste inleverdatum voor kopij is. Ook als u als lezer iets te wensen of op te 
merken heeft over de Wolfskreet, laat het ons vooral weten. We staan open 
voor suggesties en willen naast leesvoer ook spreekbuis zijn . De adressen van 
de redactieleden zijn in dit nummer opgenomen. 

Veel leesplezier, 

De redactie 



Klaverjassen in Wolfbeze 
In het dorp gebeurt meer dan u denkt. Weet u bijvoorbeeld dat wij bij 
Wodanseck niet alleen voetballen, maar ook klaverjassen? Eens per 3 weken 
wordt in de kantine aan de Duitsekampweg een kaartje gelegd. We spelen dan 
per avond 4 partijen, waarbij de resu ltaten van de 3 hoogste worden opgeteld. 
Er zijn leuke prijzen te winnen. Uw resultaat telt mee voor de eindplaats van 
het seizoen. U kunt dan in het bezit komen van een heuse bekeren/of 
wisselbeker. Tevens houden wij dan een verloting met fraaie prijzen. Een ieder 
uit ons dorp maar ook uit de wijde omgeving is van harte welkom om zonder 
verdere verplichten één of meer avonden te komen meespelen. 

Speeldata voor de rest van het seizoen: 

31 januari 
21 februari 
14 maart 
04 april 
18 april (Paaskaarten) 
09 mei (Pegasus Toernooi) 

ledere avond begint om 19.45 uur 

Inlichtingen: Jan van Kampen, Lindeboomlaan 7, tel. 4821856 

Lawijckerhof 30 
6874 AT Wolfueze 
026 - 482 12 29 
behandeling volgens afspraak 

IMAGO 
-Schoonheidssalon 
- Nagelstudio (gel- & acrylsystemen) 
- Visagie 

zonnebank aanwezig 



Spuitgasteil gezocht 
De meeste inwoners van Wolfheze weten dat ons dorp een vrijwillige brandweer 
heeft. De garage staat achter het restaurant " Het Wolvenbosch" en biedt 
plaats aan de 731 , een tankautospuit Onze groep vrijwilligers bestaat 
momenteel uit 11 spuitgasten (1 vrouw en 10 mannen) die alleen een 
opleiding voor spuitgast hebben genoten. Daarvoor zoeken we versterking. 

Brandweerman/vrouw zijn is een vrijwillige hobby. Totdat de pieper gaat. Dan 
wordt het menens. Dan moet je geoefend zijn , want vele ogen zijn op je 
gericht. Je wordt kritisch bekeken en als je fatale fouten maakt is er altijd wel 
een of ander TV programma dat daar aandacht aan schenkt. 

Waar gaat de brandweer naar toe bij een alarm? Dit zijn, naast uiteraard 
branden, bijvoorbeeld ongevallen met beknelling, automatische brandalarmen, 
assistentie verlen ing aan andere korpsen of hulpverlen ing bij zware stormen. 
Soms ben je de hele dag op pad om de bewoners uit ons dorp en of de 
gemeente Renkum uit het grootste leed te helpen. 

Vaak kri jg je de vraag of het leuk is bij de brandweer. Ja, het is leuk. Het is een 
hechte ploeg waar je van op aan kunt. 
Baal je als 's nachts de pieper gaat? Ja, maar het hoort erbij. Is het spannend? 
Ja, het is spannend. Bijvoorbeeld als je naar de A·12 of A·50 moet om een auto 
die in brand staat te blussen. Tussen de fi les door, over de vluchtstrook, de 
weg is afgezet voor jou . Soms moet je dan ook als politieagent optreden. Want 
niet iedereen houdt zich aan regels. En je moet niet uit het oog verliezen dat er 
nare dingen gebeuren, waar de brandweer bij wordt geroepen. 

Gezien het aantal kinderen op de basisschool lijkt de vergrijzing in Wolfheze 
nog wel mee te vallen. Maar onze brandweer vergrijst wel. Tussen nu en 3 jaar 
zal een aantal personen gelet op hun leeftijd of andere redenen, het korps 
verlaten. Eigenlijk moet het korps 13 personen sterk zijn . Ondanks de 
onderbezetting redden we ons nog. De vrijwil lige brandweer in Wolfheze heeft 
een lange traditie en die moet in de toekomst blijven bestaan. Er zijn niet meer 
zoveel kleine dorpen die een vrijwillige brandweer hebben. De meeste gaan 
over in een groot korps. Dit is voor Wolfheze nog niet van toepassing, maar 
dan moeten er wel nieuwe spuitgasten (mannen en/of vrouwen) bij komen. 

Heb je interesse? Kom eens langs op donderdagavond na 22.00 uur in onze 
kazerne. Dit is na de vaste oefenavond. 



Inlichtingen: 

Ben Besselink, groepscommandant, Heelsumseweg 31, tel. 4821715 
Herry Kelderman, plv. groepscommandant, S. Mansveltweg 6, tel. 4821932. 

Restaurant 

Het 
1
Wólvenbosch 

Restaurant Het Wolvenbosch 
Wolfltezenveg 87 
6874 AC Wolfltcze 
026 4821202 
www. wolven bosch.nl 

# Het van oudsher bel<endste restaurant uit de regio 
# Gehele dag uitgebreide warme lceulcen 
# Ooi< voor uw receptie I feestavond I verjanrdngstliner 
# Uitgebreide Frans I Nederlandse lceul<en 
#Altijd verse seizoensgebonden producten (wild, asperges, mosselen) 
# Regelmatig wisselende menul<aart 
# Vricndelijlw, g11stvrije bediening 
# Reserveren gewenst 

Wolvenbosch : k/assie/(e en motiem e gerechten voor een eerlijke prijs 



ln bet spoor Yélll de Wolf 
Kees Klaver: "Elke centimeter van dit huis hebben we zelf weer opgebouwd" 

Aan de telefoon is Kees Klaver wat twijfelend.'Wat moeten jullie nou van mij 
weten, ik heb toch niks te vertellen?'. Maar na enige aarzeling stemt hij in 
met een interview. Een beetje gespannen loop ik die novemberavond het 
tuinpad op van Wolfhezerweg 29, de woning van Kees en Jeanne Klaver. Mijn 
eerste vraaggesprek en dat met een rasechte Wolfhezenaar. Een vriendelijk 
ogende man doet open. Kees Klaver', stelt hij zich aan mij voor. 'Kom 
binnen'. Zijn vrouw geeft meteen blijk van herkenning als ze me ziet. Het ijs 
is gebroken. 

Kees Klaver is in 1935 geboren op Wol fhezerweg 63, waar nu zijn dochter 
Jo landa woont. Tussendoor heeft hij zes jaar aan de Balijeweg gewoond en nu 
al weer tien jaar op Wolfhezerweg 29. 'We zijn altijd in deze hoek van Wolfheze 
gebleven. En wat mij betreft blijven we hier voorlopig nog wonen. Maar je moet 
natuurlijk ook nuchter zijn. Als we moeten verhuizen, zal het om praktische 
redenen zijn . De tuin vergt bijvoorbeeld veel onderhoud. Maar dan gaan we niet 
ver weg.' 

Vertel eens iets oyer uzelf 

Ik ben getrouwd met Jeanne en we hebben vier kinderen - 1 jongen en 3 
meisjes· en 8 kleinkinderen, variërend in de leeftijd van een half jaar tot 17 
jaar. De kinderen van Jolanda vangen we altijd op maandag tussen de middag 
op, dat vinden zij en wij heel leuk. Maar de kinderen leggen ons beslist geen 



claim op. En het voordeel van opa en oma zijn is, dat de kinderen uiteindelijk 
weer naar hun eigen huis gaan.' 

Bevalt Wo[fbeze u goed? 

'Ik vind het een fijn dorp om te wonen. Ik heb er een leuke jeugd gehad, ook 
een spannende, tijdens de oorlogsjaren. Er is de afgelopen jaren veel 
veranderd. Door het verdwi jnen van de middenstand is het we l een sti l dorp 
geworden. Je hebt wel een auto nodig'. 

Wat voor werk deed u woeger? 

'Mijn vader had een installatie· en loodgieterbedrijf, dat ik later heb 
overgenomen. We hebben hier in Wolfheze bij heel wat gezinnen 
gasverwarming en elektriciteit aangelegd. Ik heb de opkomst van het aardgas 
nog meegemaakt. Soms verkochten we zo'n 200 kachels per jaar. En we deden 
veel voor Rijkswaterstaat, onderhoud aan machines voor gladheidbestrijding 
bijvoorbeeld en de verlichting bij de aanleg van de A12. Hard werken was het, 
soms ook 's nachts of in het weekend. Je kunt de mensen toch niet in de kou 
laten zitten?'. Zeven jaar geleden zette Klaver er een punt achter en geniet nu 
van zijn hobby's. 

Welke bobby's heeft u? 

'Ik doe veel aan historisch onderzoek. Samen met mijn vriend Cor de Winkel 
hebben we een onderzoek gedaan over het Duitse Kamp uit Wereldoorlog I en 
we zijn bezig met een historisch onderzoek over de Johannahoeve. We zitten 
één ochtend per week in het gemeentearchief. Daar helpen we ook met het 
beschrijven van alle archiefmateriaal en het digitaliseren van kadastrale 
kaarten. Het gemeentehuis is in de oorlog verbrand en daarmee was ook het 
archief verloren gegaan. Dit moest dus helemaal weer opgebouwd worden. Van 
de brandweer hebben we alles uitgezocht van 1850 tot 1950'. 

Waarom de brandweer? 

'Ja, de brandweer, daar ben ik speciaal in geïnteresseerd, omdat ik altijd bij de 
vrijwillige brandweer ben geweest. Trouwens, mijn grootvader, vader en onze 
zoon nu ook! We zijn allen opgeklommen van brandwacht tot staflid . 36 jaar 
heb ik dat vrijwilligerswerk gedaan, naast m'n werk, tot ik, toen ik zestig jaar 
werd, er uit moest. Dan wordt het tijd voor de jongere generatie'. 

Is dat historisch oaeierzoek ergens te lezen? 

Ja, dat kan nu nog in het gemeentearchief in Oosterbeek. Maar voor hoe lang 
nog ... ? Het is de bedoeling dat alles straks over gaat naar het Gelders archief 
in Arnhem. Wij vinden dat erg jammer en we stoppen dan ook met het 
vrijwilligerswerk (inmiddels is besloten dat alle archiefmateriaal verhuist naar het 
Gelders archief; redactie). 



Glas in Jood 

'Een andere hobby van mij is glas in lood. Vooral paneeltjes maken'. Klaver 
wijst enkele in de ramen aan. 'We hebben in de kelder een grote hobbyruimte 
gemaakt, daar doe ik dat werk. Tja, dit huis, elke centimeter is zo ongeveer 
door onszelf opgebouwd. Het z iet er nog precies zo uit als voorheen, alleen 
al les is vernieuwd. Toen we dit pand kochten, troffen we een gigantische bende 
aan'. Klaver pakt een fotoboek uit de kast. 'Kijk, zo zag het er uit'. De foto's 
tonen een indrukwekkende troep. 'We hebben er een f ijn huis van gemaakt. 
Daarom wil ik hier ook niet graag weg, begrijp je '. 

Wat vindt u het mooiste olekje yan Wo/fheze? 

Klaver lacht. 'Ik zou haast zeggen, hier, waar ons hu is staat. Nee, wij komen 
heel graag bij de beken van Laag·Wolfheze, het gebied van 
Natuurmonumenten. Heel mooi om er te wandelen . Maar ook de 
Wolfhezerweg, met die grillige eiken, is erg fraai'. 

Zou u iets wUien veranderen in Woltheze? 

'Op de Wolfhezerweg de drempels vervangen door van die oplichtende borden 
'u rijdt te snel' . Die drempels helpen niet, daar wordt overheen geknald'. 

Wat is uw liifsoreuk? 

'Gen ieten , zolang het nog kan' . Ik ben 67 jaar en nog gezond en fit, gelukkig. 

Waar Jooot het 'sooor van de wolf' verder naar toe? 

Ik bedoe l daarmee: wie moet ik voor de volgende Wolfskreet interviewen? 
Vrijwel meteen zegt Klaver: 'Naar de heer Lanting, de oud·hoofdonderwijzer uit 
Wolfheze. Hij woont aan de Macharislaan.' 
Met deze boodschap neem ik afscheid van Kees en Jeanne Klaver. Op het 
spoor naar de volgende Wolfhezenaar ...... 

Geesje Eleveld 

DINSDAG 18 MAART 
JAARVERGADERING 

DORPSBELANG 
2 0.00 uur DE BURCHT 



IJSbaan tn bet licbt 
Er komt zicht op de aanpassingen rond de ijsbaan. Letterlijk zelfs. Rond de 
asfaltbaan staan inmiddels vier "nieuwe" lichtmasten. Daarmee is de baan 
ook 's avonds goed bruikbaar. Andere verbeteringen staan nog in de 
planning. Bedoeld om dit voorjaar uit te voeren. 

De lichtmasten rond de ijsbaan waren dringend aan vervanging toe. Ze waren 
oud en onveilig en gaven nog maar weinig licht. Dorpsbelang vond dat een 
goede aanleiding om de boel te vernieuwen en het wijkbudget voor 2002 aan te 
besteden. Bij de gemeente Renkum viel dat plan in goede aarde. Zodanig zelfs, 
dat de gemeente vier gebruikte masten ter beschikking stelde en deze ook 
wilde aansluiten. Voorwaarde was wel dat de dorpsbewoners zelf de kabel 
zouden ingraven. Zo geschiedde, op een mistige zaterdagmorgen begin 
december. Bas Medze trok met zijn minigraver de sleuf, waarna enkele actieve 
dorpsgenoten de kabel op zijn plaats legden. De masten staan nu aan 
weerszijden van de baan. Voorheen was dat alleen aan de noordzijde. 
Met het plaatsen van de masten is het wijkbudget dus nog maar gedeeltelijk 
gebruikt. Maar er zijn volop plannen in de maak om het terrein in zijn totaliteit 
opnieuw in te richten en aantrekkelijker te maken. Dat gebeurt door een 
commissie o.l.v. onze nieuwe dorpsbewoner Taro Eekhoutte. In deze 
commissie zijn vertegenwoordigd de Oranjevereniging, de ijsbaancommissie, 
bewoners van de Van Mesdagweg en een paar jongeren. Samen smeden ze 
plannen om het terrein gedurende het hele jaar beter te kunnen gebruiken. Aan 
de verlichting zal het niet liggen. Voorlopig is die weer in orde. 

Hoe houden we de waterleiding heel. Overleg tussen Ju/es van Ber/o, Herry 
Kelderman en Bas Medze bij het graven van de sleuf langs de ijsbaan aan de Van 
Mesdagweg 
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Dien en Wijnand van den Berq 60 jaar qetrouwd 
Op 4 december 2002 vierden Dien en Wijnand van den Berg hun 60-jarige 
huwelijksdag. Het 87 -jarige echtpaar van den Berg woont al vanaf het begin in 
een van de bungalows van het Hazeleger. De d rie kinderen hadden op 4 
december een feesteli jke dag voor ze georgan iseerd. Het bruidspaar maakte 
net als 60 jaar geleden een rijtoer in een zwarte postkoets met twee koetsiers 
en twee paarden ervoor. Ook het - toenmalige- bruidsmeisje was er bij, nu 
inmiddels 71 jaar oud. De rijtocht ging naar het Everwijnsgoed tussen Renkum 
en Bennekom, waar de receptie en een diner werden gehouden. Het was een 
feestelijke dag, waa r Dien en Wijnand met veel plezier naar terugkijken. 

Foto A/ice Dingeman-Meppelder 

VAN RIJ EN VAN TOLEDO 

marketing communicatie innovatie a 
Lindeboomlaan 1 5 • 

6 8 7 4 BN Wolfheze Netherlands 

tel . ++31 (0)26 482 1389 

fax ++31 (0)26 482 1672 



Wel wandelen, maar met fietsen 
U heeft ze vast al gezien bij de ingangen van de terreinen van 
Natuurmonumenten, de 'anti fietsbordjes'. In de zomer van 2002 zijn deze 
geplaatst. Wij hebben nogal wat vragen gehad over het waarom van deze 
bordjes. Dat willen we u graag uitleggen. 
Wolfheze is een schitterend natuurgebied, waar al vele bezoekers van hebben 
kunnen genieten. Langzaam maar zeker dreigde Wolfheze echter voor de 
wandelaar minder aantrekkelijk te worden. De oorzaak was de toenemende 
populariteit van het mountainbiken. Wij kregen steeds meer klachten van 
bezoekers, vooral van de wat oudere wandelaars. Natuurmonumenten heeft 
niets tegen mountainbiken. Alleen gaat het rustige wandelen slecht samen met 
het snelle mountainbiken, zeker wanneer zij samen komen op smalle en 
onoverzichtelijke paden. En dit is nogal eens het geval in Wolfheze. Wij hebben 
dan ook gemeend om de wandelaars te moeten beschermen. Door de hoge 
snelheid van mountainbikers hebben ze vaak onvoldoende tijd om onze 
toegangsborden te lezen. Om te zorgen dat zij zich toch aan de toegangsregels 
houden, hebben wij de anti fietsbordjes geplaatst. 
Natuurlijk heeft een mountainbikerook het recht om te recreëren . 
Natuurmonumenten heeft dan ook meegewerkt aan de aanleg van een 
regionale mountainbike route. Het doel van zo'n route is er voor zorgen dat 
wandelaars en mountainbikers elkaar zo min mogelijk tegenkomen. De route is 
inmiddels geopend en er wordt veel gebruik van gemaakt. 

Juridisch gezien is er geen verschil tussen mountainbikers en 'gewone' 
fietsers. Om onduidelijkheden te voorkomen, willen wij u dan ook vriendelijk 
verzoeken om, wanneer u van en naar Doorwerth fietst, gebruik te maken van 
de ingang net voorbij het hotel. Hier kunt u rechts langs de slagboom het bos 
in. U komt er dan bij de Kerklaan in Doorwerth weer uit. U zult op deze route 
geen anti fietsbordjes aantreffen. 

Wij hopen dat het u duidelijk is geworden dat de bordjes dus niet zijn geplaatst 
om de fietsers te 'pesten', maar om de wandelaar te 'beschermen' . Wij hopen 
dat u begrip heeft voor deze keuze. 

Bart de Haan, Boswachter Vereniging Natuurmonumenten 
tel. 06·54905320 

11 
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Het was meteen raak, begin december. Verrassend vroeg viel de vorst dit seizoen in. 
Maar de jeugd in Wolfheze had daar geen enkel probleem mee. Er lag nog maar één 
dun laagje ijs op de baan, of de eerste sportievelingen waren van de partij. En toen 
de baan nog een paar keer gespoten was, konden ze helemaal hun hart ophalen. De 
leerkrachten van groep 7 en 8 van de Beatrixschool, gingen zelfs om en lieten de 
kinderen schaatsen in plaats van rekenen. Moet kunnen. 
In januari kon de ijsbaancommissie opnieuw in actie komen. 

Comco 

Comco onderhoud en 
ne[Werkbeheer voor 
scholen 
Tel: 0629047830 



Even voorstellen 
Nieuwe wolven 

Sinds augustus zijn wij te horen in Wolfheze. We moesten een beetje wennen in 
het begin. Net een drukke verhuizing achter de rug, nieuwe geluiden in de 
omgeving en vooral veel katten ... In de eerste week liep er een kat in onze tuin 
en deze hebben wij achtervolgd om vervolgens met mensen verderop in de 
straat kennis te maken in hun tuin. De kennismaking hadden zij zich 
waarschijnlijk anders voorgesteld, onze baasjes keken ook niet blij toen ze ons 
weer op kwamen halen. Overpeinzend in een grote kuil die nu een vijver is 
geworden, hebben we besloten dat de volgende keer toch maar anders aan te 
pakken. We brengen nu gewoon wat flinke wolfskreten uit bij signalering van 
een kat. Het vreemde was dat vervolgens de katten wel uitbleven, maar er 
allerlei mensen verdacht langs ons huis kwamen lopen. Van verre, hoorden we 
later van onze baasjes, kwamen ze poolshoogte nemen wat er aan de hand 
was. Met als gevolg dat we die mensen óók nog weg moesten jagen. Tja, en nu 
heb ik, de roedelleider en aanjager van het stel, een blafbandje om waar 
citronella uit spuit als ik het weer eens te bont maak. 

Wie zijn jullie baasjes? 

Onze baasjes, tja ... wat zijn dat voor mensen? In ieder geval zijn Ronald en 
Astrid echte hondenmensen. Ze hebben elkaar 3 jaar terug leren kennen via 
een behendigheidsvereniging voor honden. Het was liefde op het eerste gezicht 
en ik moet zeggen, die 2 teven van Astrid zagen er ook helemaal niet verkeerd 
uit. M'n broertje en ik vonden het dus helemaal niet erg dat ze gingen 
samenwonen. Nu hebben we tenminste ook meer plezier met zijn vieren als 
beide baasjes aan het werk zijn. 
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Wat doen ju/lje baasjes voor de brokken? 

Naast voor ons en Astrid, heeft Ronald een grote liefde voor computers. Als we 
ons af en toe niet laten horen kan hij ons helemaal vergeten als hij achter dat 
"oog" zit. Volgens mij doet hij op z'n werk ook iets met computers, 
systeembeheer of zoiets. Astrid doet iets met beleid bij de regionale 
brandweer; het voorkomen van rampen noemt ze het zelf. Daarnaast is Astrid 
in haar vrije tijd met ons in de tuin aan het graven. 

Hebben juWe het naar je zin jo Wolfheze? 

Super! Veel bossen, veel ruimte in en om het hu is en veel. .... katten!! 

De Roedel , Macharislaan 12 

Wijnkoperij Henri Bloem 

Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem 
Tel.: 026 - 4455220 Fax: 026 - 4455085 
E-mail : arnhem@henribloem.nl 

Voor kwaliteitswijnen vanaf € 3,50. 
Parkeergelegenheid voor de deur, maar: 
In Wolfheze bezorgen wij gratis bij u thuis. 



Bezoek ohze' showroo'~ óp De Gelderse Poort 
(Mr. E.N. van Kleffensstraat 4) in Arnhem~luid. 

Tevens vestigingen in Arnhem-Centrum en Oosterbeek. 
Op werkdagen geopend van 8.30 - 17.30 uur. 
Vestiging Arnhem-Centrum i s tevens zaterdag 
en op koopzondagen geopend van 11.00 - 15.00 uur. 

www.engelsing.nl 

026- 400 11 22 
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Hieronder staan drie rebussen. Elke rebus beeldt een 
speelgoedje ult. Welke speelgoedj es staan hier? 
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Sinds 1946 

Het ( tuin- ) centrum van Wolfheze 

Bloemen en planten van een 

constante kwaliteit voor een wisselend seizoen 

Het tuincentrum van de gemeente Renkum 

tuincqntrum dauidsq 
WOLFHElERWEG 101 - WOLFHElE 



De Duizelldjartqe DM vertelt 
Omdat ik de oudste bewoner van Wolfheze ben, heeft de redactie van het 
dorpsblad mij gevraagd in elke aflevering van het blad iets te vertellen over de 
historie van het dorp. Gelukkig is er een inwoner van Wolfheze die, net zoals 
Prinses lrene, met bomen kan praten en bovendien goed kan luisteren. Hij 
heeft mij beloofd dat hij mijn verhalen zal opschrijven en er elke keer een 
artikel voor het dorpsblad van zal maken. Deze inwoner is Ulbe Anema en hij is 
gelukkig ook amateur-historicus van Wolfheze, zodat hij mijn oude verhalen 
kan aanvullen met afbeeldingen en kan toetsen aan zijn geschiedkundige 
kennis van Wolfheze. 
In deze eerste aflevering wil ik echter eerst alles wat ik nog weet over mijzelf 
vertellen en Ulbe zit al aan mijn voet om alles op te schrijven. 

Aflevering 1 
Over mezelf: de oudste van gemeente Renkum 
Wanneer ik precies ben geboren weet ik niet meer, maar boomdeskundigen 
hebben geschat dat het tussen 1600 en 1640 moet zijn geweest dat ik het 
levenslicht zag. Met de leeftijd van minimaal 360 jaar ben ik de oudste boom 
van de gemeente Renkum, want de dikke acacia op het terrein van Kasteel 
Doorwerth stamt uit 1650. Voor deze acacia gloort er volgens de experts hoop: 
volgens hen gaat mijn gezondheid langzaam achteruit. Ik laat ze maar lekker 
in die waan , want ik ben kerngezond en heb ook de laatste storm van eind 
oktober 2002 goed overleefd. 
Omstreeks 1600 was de grond hier in beheer van de Gelderse Rekenkamer. Er 
was toen grote behoefte aan masten voor schepen in de strijd tegen de 
Spanjaarden. Zowel bij Breda, het Mastbos, als in het Nederrijkswoud (bij 
Groesbeek) werden hiervoor flinke oppervlakten met zaad, afkomstig uit 
Neurenberg in Duitsland ingezaaid. De Gelderse Rekenkamer was toen tevens 
eigenaar van het Nederrijkswoud, dus is het niet ondenkbaar dat zij mij en ook 
de enkele andere grove dennen langs de brede zandlaan noordelijk van mij 
heeft ingezaaid. Deskundigen vermoeden echter dat ik toch, samen met enkele 
oude dennen bij het Brabantse Oisterwijk, de enige inheemse, dus 'autochtone' 
grove den ben. 
Mijn Latijnse naam is pinus sylvestris en dat klinkt toch wel wat chiquer dan 
mijn Hollandse naam grove den, of de vroegere benaming pijnboom. Men zegt 
dat de grove den de eerste plaats inneemt onder de Europese dennen en 
misschien zelfs nummer één van de hele wereld is. Mogelijk zi jn wij ook de 
mooiste van allemaal. Hoe grauw de dagen 's winters ook zijn, er hangt altijd 
een warme gloed over mijn schilferende oranje·rode schors: in mijn gegroefde 
naalden vindt men alle tinten van licht·, zee· en donkergroen tot blauw. Maar 
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niet alleen mijn rijkdom aan kleurschakeringen, ook de vorm, de gestalte, de 
harsig geurende takken en de jonge kegels maken de grove den tot een 
geliefde boom. Mijn natuurlijke verspreidingsgebied reikt van Siberië tot de 
Schotse Hooglanden, van Scandinavië tot de Middellandse Zee, en ook in dit 
opzicht ben ik uniek. Als enige Noordeuropese soort heb ik de ijstijden 
overleefd. Naarmate het warmer werd, moest ik echter wijken voor 
loofboomsoorten. In 1515·1520 werd de grove den opnieuw in Nederland 
geïntroduceerd. Omdat ik zo oud en uniek ben, word ik gekoesterd als geen 
ander. Om te voorkomen dat omstanders op de wortels lopen, staat er een hek 
om mij heen. De bodem rondom mij wordt regelmatig los gemaakt, waardoor 
mijn wortels meer lucht (zuurstof) krijgen en er wordt om de paar jaar een 
speciaal soort mest rond mijn stam ingebracht. Eigenlijk sta ik wat ongunstig 
op het puntje van een oude, door mensen aangelegde wal. Ook haalt 
Natuurmonumenten zo nu en dan wat dode takken uit mijn kroon. Daarmee 
hoopt ze verder inrotten te voorkomen. Eind maart 1999 heeft men met een 
hoogwerker groot onderhoud aan mij gepleegd en zijn mijn vroeger behandelde 
oude wonden, die met beton waren opgevuld, weer geopend en goed schoon 
gemaakt. Volgens de huidige inzichten kan ik, mits ze goed gereinigd zijn, mijn 
wonden zelf veel beter onderhouden en weer genezen. Tijdens een storm, 
omstreeks 1970/71 , is er een grote zijtak van mij afgebroken. Hiervan heeft 
men een schijf afgezaagd en door onderzoek van die schijf heeft men mijn 
leeft ijd bij benadering kunnen bepalen: 400 jaar, maar dat wist ik al. Wat 
daardoor is overgebleven is mijn kale stam met een brede kroon. Een 
wandelaar hoorde ik laatst treffend opmerken: 'Een oude man met een mooie 
bos haar'. Dat ik zo mooi vrij sta is ook te danken aan de Vereniging 
Natuurmonumenten. Die houdt concurrerende bomen angstvallig uit de buurt, 
zodat mijn wortels vrij hun gang kunnen gaan en de eikenbomen die om mij 
heen staan worden regelmatig teruggesnoeid . Mijn stamomtrek is vier meter 
en dertig centimeter en ik ben wel tweeëntwintig meter hoog. Wie precies de 
naam Duizendjarige Den voor mij heeft verzonnen kan ik mij niet herinneren. 
Waren het de schilders van de Oosterbeekse School die vaak aan mijn voet 
zaten of waren het de gasten van de nabijgelegen Uitspanning Wolfhezen? Wel 
weet ik nog heel goed dat er 's zomers een jaarfeest ter ere van mij werd 
gegeven voor de kinderen van de gasten van Hotel Wolfheze. Dit jeugdfeest 
werd vaak opgelu isterd met muziek, een goochelaar en een poppentheater. 
Voor mijn jaarfeest op zaterdag 29 juli 1939 werd er zelfs een fraai lied voor 
mij gecomponeerd dat de kinderen zongen met begeleiding van de 
Muziekvereniging De Harmonie uit Oosterbeek. De eerste twee coupletten 
waren: 



We vieren met ons allen feest. Een feest als nooit tevoren/ 
We zingen vrolijk met elkaar. Dat je 't van ver kunt horen/ 

je ziet die dennenboom toch daar? Die is geworden duizend jaar! 

Wat heb jij vrees' lijk veel gezien, in a/ die duizend jaren, 
Wat wilde stormen zijn er a/ over jouw kruin gevaren. 

Verte/de jij 't ons allemaal. Dan werd het vast een mooi verhaal! 

Zeker vijfentwintig verschillende ansichtkaarten zijn er vanaf 1900 uitgegeven met 
een afbeelding van mij. Op de eerste kaart uit 1900 word ik nog niet Duizendjarige 
Den genoemd. Op de kaart uit 1903 (poststempel) al wel. Aan de voet van mij staat 
een kindje zodat ik nog groter lijk. (col/. U/beG. Anema) 
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Volgende keer vertel ik weer zo'n mooi verhaal aan de lezers van het 
dorpsblad. Als u bepaalde historische onderwerpen van Wolfheze graag bel icht 
wi lt z ien, dan kunt u dit aan de redactie doorgeven. Ulbe zal mij dan uithoren 
over dat onderwerp, het verhaal voor u opschrijven en van afbeeldingen 
voorzien . 

De Du izendjarige Den 

De specialisten voor Uw bomen: 

snoeien, kappen, klimmen, 
planten, veiligheidscontrole en 

boomonderzoek 

Fiedeldij Dop & Tuinte, Boshoeve 2 
6874 NB Wolfheze 
Tel: 026-48 21 779 of 06 51 126 942 
www.degroenepraktijk.nl 
info@degroenepraktijk.nl 



Inzamelactie Alfbornebank 
Wolfheze werd op 17 september 1944 getroffen door een bombardement, dat 
ongeveer negentig slachtoffers maakte. Vervolgens vormde de directe 
omgeving van Wolfheze het centrum van de massale luchtlandingen van de 
operatie 'Market Garden' . Doordat de herinneringen aan het bombardement en 
haar slachtoffers na de oorlog lange tijd bleven overheersen, is men in 
Wolfheze eerst in 1985 gaan denken over een herinneringsteken aan de 
luchtlandingen in het dorp. 
Een comité werd gevormd, plannen gemaakt en een inzamelactie in 1988 bij 
de bevolking bracht f 6.200 op. Een architect werd in de arm genomen en de 
keuze viel op een halfronde stenen zitbank met een hardhouten zitting en een 
bronzen plaquette op een verhoogd gedee lte. Er werd gekozen voor een 
centrale plaats in het dorp vlak bij het station, het punt waar vele soldaten zich 
in september 1944 verzamelden om hun mars naar Arnhem te beginnen. 
Dankzij de inzamelactie, royale bijdragen in de vorm van materiaal en arbeid, 
een bedrag van de gemeente Renkum en een grote sponsorwerving, werd de 
bouw van de bank in 1991 financieel mogelijk gemaakt. 

Onder stralende weersomstandigheden werd op zaterdag 21 september 1991 
de Airbornebank in Wolfheze onthuld . De onthulling werd verricht door 6 
Engelse en 3 Poolse oud·strijders door het wegtrekken van een originele 
parachute uit 1944. Er was een grote belangstelling van veteranen en inwoners 
van Wolfheze voor deze plechtigheid . 
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Sindsdien is de bank niet meer weg te denken uit het dorpsbeeld en er wordt 
goed gebruik van gemaakt door inwoners van Wolfheze en toeristen . 
Regelmatig werd het comité daarna nog verrast met gitten van sponsors en 
ook van de 'Arnhem 1944 Veterans Club' uit Engeland. In september 1994 
werd dit geld gebruikt om de bank aan te kleden met twee gietijzeren 
straatlantaarns, die de wat donkere plek van de bank 's avonds sfeervol 
verlichten. 

De piloten van de Gliders, de grote zweefvliegtuigen van 1944 die in groten 
getale rondom Wolfheze landden, hebben de Airbornebank geadopteerd. 
Sindsdien vindt elk jaar in september een korte plechtigheid plaats bij de bank 
waarbij de leden van 'The Glider Pilot Regimental Association' aanwezig zijn. 
Na afloop van deze herdenking wordt met de veteranen, hun echtgenotes en de 
begeleiders nagepraat en wordt de groep van ongeveer 100 personen een 
consumptie aangeboden. Dit kon altijd worden betaald van het geld dat over 
was van de bouw uit 1991 , maar na 12 jaar is de kas nu geheel leeg. Wij willen 
deze manier van herdenken graag de komende jaren voortzetten en roepen u 
daarom hierbij op om een bijdrage te storten op rekeningnummer 
59.66.30.425 t.n.v. Airborne Bank Wolfheze. 
Bij voorbaat dank en tot ziens bij de herdenking in september. 

Comité Airbornebank Wolfheze 
Ulbe Anema, Paul Hendriksen Jan Aaiderink 

Kapsalon Jeanette 
Dames in Doorwerth Heren 

Winkelcentrum de Weerd 
tel. 026-3341856 

Openingstijden: 
maandag 10:00-17:30 
dinsdag 8:3().17:30 
w~nsdag 8:3().17:30 
donderdag 8:3().17:30 
vrijdag 8:3().18:00 
zaterdag 8:3().15:30 

* met en zonder afspraak 
* maandag en dinsdag 65+ korting 

* bairextensions en dreads 
*zonnestudio 
* nagelstylist 

U kunt bij ons gratis parkeren 



Dorpsbelanq 
Het eerste echte dorpsblad voor de inwoners van Wolfheze is een feit. Een club 
enthousiaste mensen heeft de Wolfskreet het licht doen zien. Daarin is ook de 
nieuwsbrief van Dorpsbelang opgenomen. Voorheen ontving u die twee tot drie 
keer per jaar. Vanaf nu zult u de berichten van onze vereniging echter in deze 
Wolfskreet aantreffen. Omdat dit blad vier keer per jaar verschijnt, biedt ons 
dat ook de gelegenheid iets vaker met berichten naar buiten komen. 
De redactie en bezorging van de nieuwsbrief van Dorpsbelang berustte lange 
tijd bij Niek de Ruiter en Rien Knook. Beiden hebben zij echter aangegeven hier 
onderhand mee te willen stoppen. De overgang naar de Wolfskreet is een mooi 
moment daarvoor. Wij willen Niek en Rien hartelijk bedanken voor het werk dat 
zij de afgelopen jaren hebben verricht. Het is een goede basis geweest voor het 
ontstaan van de Wolfskreet We hebben er alle vertrouwen in dat dit een prima 
blad wordt, waarin ook de berichten van Dorpsbelang een goede plaats zullen 
vinden. 

Bestuur Vereniging Dorpsbelang Wolfheze e.o. 

Van de Penningmeester 
Ik verzoek de leden van Dorpsbelang die hun contributie over 2003 nog niet 
hebben betaald, dit spoedig te doen. De contributie bedraagt 4,50 euro per 
jaar, die u kunt overmaken op girorekening 5991439, of bankrekening 
385025505, t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Wolfheze e.o. te Wolfheze. 

Indien u nog geen lid bent maar dat wil worden, kunt u op dezelfde wijze te 
werk gaan. Vermeld s.v.p. wel uw adres op de overschrijving! 

Projectgroep Stationsomgeving 

Dorpsbelang heeft een projectgroep "Stationsomgeving" in het leven geroepen. 
Doel hiervan is om alle problemen m.b.t. toegankelijkheid va n en 
verkeersveiligheid rond het station te inventariseren en met verbetervoorstellen 
te komen, die daarna met de betrokken instanties (gemeente, provincie, NS) 
besproken kunnen worden. De projectgroep bestaat uit Han Heidema en Henk 
van Randwijk namens Dorpsbelang, gebiedsagentHans Berkenfeldt, en de 
heren T.B. Koning vanSGOR en P. Aukema van 3VO. Wij houden u op de 
hoogte. 

Han Heidema, tel. 3333302 
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Van Ede 
Assurantiën 
Financiën 

Onafhankelijk bemiddelaar voor vele 
verzekeringsmaatschappijen en 

hypotheekverstrekkers 

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

Loop even binnen, bel of mail onsllll 

Financieel adviseurs: 
Dirk Kruitbosch I Harry Waaijenberg 

Wolfhezerweg 94a 
6874 AH WOLFHEZE 

Tel: 026-48217 51 I Fa x: 026-4821921 
E-mail: vanedeass@hetnet. nl 

Hubo Willemsen 

Cardanuslaan 28 
Tel. 026-3336571 

Doorwerth 
Fax 026-3336329 

Openingstijden: Maandag 13.00 - 18.00 uur 
Dinsdag t/m Donderdag 8.30 -12.30 en 13.30 -18.00 uur 
Vrijdag 8.30 - 12.30 en 13.30-20.00 uur 
Zaterdag 8.30 -17.00 uur 



Wolf.beze bruist! 
Vervoersmaatjes gezocht! 

Hierbij doe ik opnieuw een oproep aan de autobezitters van Wolfheze of u 
bereid bent af en toe iemand mee te laten rijden (tegen een 
kilometervergoeding). Op mijn vorige verzoek is slechts één reactie gekomen 
en ik ben ervan overtuigd dat er toch meer bewoners zijn die het geen punt 
vinden als er iemand met u mee rijdt. Meld u alsnog aan: Ellen Ninaber, tel. 
4821719 

Inloopmorgen voor ouderen 

In samenwerking met Stichting de Bries zal op korte termijn gestart worden 
met een inloopmorgen voor ouderen. Al enige tijd zijn er plannen om eens in 
de maand bewoners uit Wolfheze de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten 
en samen een kopje koffie te drinken. Daarnaast worden voor de verdere 
invu lling van de ochtend plaatsgenoten uitgenodigd om een deel van het 
programma te verzorgen. Dit is bijvoorbeeld het verzorgen van een 
muziekprogramma, vertellen over een interessant reisdoel, hetuitleggen van 
een hobby, enz. Wilt u hier zelf voor in aanmerking komen, of kent u iemand, 
meldt u zich. Voor deze activiteit zi jn we ook nog op zoek naar vrijwilligers, die 
voor de koffie/thee zouden willen zorgen. 
De details worden via pers en posters in het dorp bekend gemaakt. Wilt u niet 
het risico lopen de eerste bijeenkomst te missen, dan kunt u zich aanmelden, 
of nadere informatie aanvragen bij C. Reerink, tel. 3333560 of via e-mail: 
c. reerink@debries.nl 

Luisteren naar muziek 

Houdt u van muziek en zou u zich er wat meer in willen verdiepen? Dan is deze 
cursus beslist wat voor u. Tijdens acht bijeenkomsten wandelen we door de 
muziekgeschiedenis, van Bach naar Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, 
enz. Doel van deze cursus is de deelnemers te inspireren zelf verder op 
ontdekkingstocht te gaan. Cursusdata: 11 en 25 februari, 11 en 25 maart, 8 
en 23 april, 6 en 13 mei. 
14.00 . 16.00 uur. Locatie nader te bepalen. Kosten: 35 euro, te voldoen vóór 
aanvang van de cu rsus. 
Inlichtingen: Sam Brussee, tel. 446 4638 
Aanmelden: Ellen Ninaber, tel. 482 1719 

Kennismaken met de computer 

Deze cursus is bedoeld voor diegenen die weinig weten van het gebruik van 
een computer. Stap voor stap worden de cursisten wegwijs gemaakt op de 
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computer. Naast de groepsuitleg van de docent zullen de cursisten vooral zelf 
gebruik leren maken van de verschillende toepassingsmogelijkheden van de 
computer. Twee personen werken aan één computer. Bij voldoende 
belangstelling is er tevens de mogelijkheid een cursus voor gevorderden op te 
zetten. 

Plaats: de Gelderse Roos, gebouw "de VI inder 
Tijd: donderdagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur 
Docent: de heer Bakker 
Start cursus (bij voldoende belangstelling): zo spoedig mogelijk na verschijning 
van deze uitgave. 
Aantal lessen: 10 
Kosten: 83,55 euro (exclusief cursusmateriaal) 
Aanmelden: telefonisch: 026 3333560, vragen naar Ci lia Reerink of via een 
aanmeldingsformulier. Deze liggen klaar in de Burcht. S.v.p. invullen en in een 
envelop t.a.v. C. Reerink in de brievenbus van de Burcht deponeren. 

Pianoles 
Docente Annemarie Zweers geeft op maandag en vrijdag in Wolfheze pianoles 
in de Burcht vanaf 11.40 uur (een half uur per persoon). Op beide dagen heeft 
ze nog ruimte voor lessen. 
Informatie: tel. 3337478. 

Ook Sam Brussee heeft nog ru imte voor p ianocursisten (ook 's avonds), 
inlichtingen: tel. 4464638. 

Slagwerk 
Sander van Veelen is bereid slagwerklessen in Wolfheze te komen geven. 
Locatie: de kelder van de Vlinder. Belangstellenden kunnen contact opnemen 
met Ellen Ninaber. 

Circuscursus 
In maart of begin april begint de volgende circuscursus van 10 weken onder 
leiding van een docent van circus Poehaa. Leefti jd : 4 · 13 jaar. Voor meer 
informatie, bel Ellen Ninaber, tel. 4821719. 

Zwemles 
In januari start de eerste groep kinderen met zwemles in het zwembad van de 
Gelderse Roos. Belangstellenden die zich nog niet eerder hebben aangemeld 
kunnen contact opnemen met Maaike Brasz, tel. 482 1111. 



Aquajoggen voor volwassenen 
Binnenkort start de eerste groep volwassenen met aquajoggen in het zwembad 
van de Gelderse Roos. De cursus zit vol, maar wilt u op de wachtlijst komen te 
staan, dan kunt u contact opnemen met Maaike Brasz. 

Watergymnastiek voor ouderen en minder-validen 
Goed nieuws voor ouderen die op een gezellige en comfortabele manier hun 
spieren soepel willen houden! Op donderdagmiddag organiseert het 
Lucassenbad te Oosterbeek watergymnastiek voor ouderen en slechtzienden 
uit Wolfheze. U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan een GRATIS 
PROEFLES. De les duurt drie kwartier, te weten een half uur watergymnastiek 
en een kwartier vrij zwemmen. Na het aankleden krijgt u een kopje koffie of 
thee aangeboden. 
Mocht u na de proefles besluiten om door te gaan, dan kunt u een 
strippenkaart voor 10 lessen kopen voor 29,50 euro . Losse kaarten kosten 
3,25 euro. De prijs is inclusief koffie na afloop. 
Het bad is lekker warm en de oefeningen zijn aangepast aan wat u kunt. Het is 
niet strikt noodzakelijk dat u kunt zwemmen, maar u moet wel watervrij zijn . 
De lessen duren van 14.00 tot 14.45 uur, gevolgd door het gezamenlijk koffie 
drinken. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Ninaber of met de 
eigenaresse van het Lucassenbad, mevr. Verwoerd, tel. 3332760. 

Schilderen, tekenen of boetseren 
Margreeth van den Toorn verzorgt cursussen voor alle leeftijden. Tijdens de 
schoolvakant ie geeft zij ook tekenles aan kinderen van de basisschool in de 
Burcht. Voor meer informatie kunt u bij haar terecht, te l. 0317 ·317732. 

Sieraden maken 
Voor meiden van 12·17 jaar organiseert lnge Giliamse een cursus sieraden 
maken. In vijf avonden leer je van eenvoudige materialen prachtige sieraden te 
maken. Ook vertelt lnge je iets over moderne sieraden en als er een leuke 
sieradententoonste ll ing is, kunnen we die samen bezoeken. 
Vanaf februari 5 avonden van 1,5 uur. Dag en tijd in overleg met de cursisten. 
Kosten: 10 euro per cursus exclusief de kosten van het materiaal. Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met lnge, tel. 4821700. 

Jongerensoos 
Een aantal ouders heeft zich bereid verklaard om de jongerensoos van de 
grond te krijgen. Om het een kans van slagen te geven, hebben we nog wel wat 
meer vrijwilligers nodig. En natuurlijk jongeren. We streven er naar om in 
februari van start te gaan in de kelder van de Vlinder. Belangstelling? Neem 
contact op met Ellen Ninaber 

29 



30 

Gezocht: vrijwilligers 

Voor veel activiteiten geldt, dat ze alleen dankzij de inzet van vrijwilligers door 
kunnen gaan. Daarom zoeken we nog steeds naar mensen die af en toe of 
regelmatig een bijdrage willen leveren om dit dorp te laten bruisen. 
We zijn nog op zoek naar mensen die willen helpen bij watergymnastiek voor 
ouderen, mensen die wi llen helpen bij zwemmen voor bewoners van de 
Gelderse Roos en begeleiders voor de jongerensoos. Belangstelling? Neem 
contact op met Ellen Ninaber. 

Openingstijden: 
Maandag en vrijdag : 10.00-16.00 
en op afspraak 

• Huidverzorging voor Haar en Hem 
*Make-up 
• Massage 
• Manicuren 
*Electrisch ontharen ( Z.F.) 
*verwijderen fibromen, couperose 

e. d. 
* Orthomoleculaire benadering 

Bij inlevering van deze bon in de 
maanden januari en februari 2003 

Kennismakingsaanbieding: 

- Mini gezlchtsbehandellng met gratis 
wenkbrauwen epileren 

€ 18,50 



Aqenda Wolfbeze 
We hebben geprobeerd te inventariseren wat er in Wolfheze zoal georganiseerd 
wordt. zodat wij u daarvan op de hoogte kunnen houden. Deze lijst is vast niet 
compleet, dus als u iets in deze agenda vermeld wilt hebben, laat het ons even 
weten, want hoe meer mensen van alles op de hoogte zijn, hoe leuker het 
wordt in ons dorp. 

Weekagenda 
Maandag 
Vanaf 7.30 uur duobak en grof tuinafval 
11.30- 13.00 pianoles 

3348150 
Burcht (3337478) 
Gelderse Roos 
Wodanseck 

15.40-17.10 Bib liobus 
16.30 - 19.00 voetbaltraining pupillen 

Dinsdag 
8.30- 11.30 
9.15- 11.15 

14.00 uur 
15.30 uur 
16.30 uur 
16.00- 18.30 
19.00 uur 
19.15-21.30 

Woensdag 

Peuterspeelzaal 't Wolfje Burcht (4821837) 
Damesgymnastiek Gymnastiekzaal Balijeweg 
Inloopspreekuur Dr. Giesberts Burcht, ingang J. Stratiusln 
Inloopspreekuur Dr. Blankenspoor idem 
Inloopspreekuur Dr. Jongerius idem 
Kindergymnastiek en turnen Gymnastiekzaal Balijeweg 
Jeux de Boules Burcht (4821630) 
Voetbaltraining senioren Wodanseck 

Vanaf 7.30 uur Grof afval 3348150 
9.30- 10.30 Gymnastiek voor ouderen 

19.30- 21.00 Voetba ltraining recreanten 
20.00-22.00 Koor Harmony 

Burcht (4821327) 
Wodanseck 
Kerk Gelderse Roos 
(4822667) 

Donderdag 
8.30 - 11.30 

10.15- 11.45 
16.15 uur 
19.15-21.00 

Vrijdag 

Peuterspeelzaal 't Wolfje Burcht (4821837) 
Bibliobus Pr. Beatrixschool 
Inloopspreekuur Dr. Onderwater Burcht, ingang J. Stratiusln 
Voetbaltraining senioren Wodanseck 

11.30 - 13.00 Pianoles Burcht (3337478) 
14.00 - 16.30 Klaverjassen en jokeren(om de 14 dagen) Burcht 

31 



32 

vr 7 februari 
wo 12 februari 

vr 14 februari 
wo 19 februari 
vr 21 februari 
vr 21 februari 
vr 21 februari 
ma 24 februari 
di 25 februari 
wo 26 februari 

wo 26 februari 
vr 7 maart 
vr 14 maart 
di 18 maart 
wo 19 maart 
vr 21 maart 
di 25 maart 
ma 31 maart 
do 3 april 
vr 4 april 
vr 4 april 
wo 16 april 
vr 18 april 
vr 18 april 
za 19 april 
ma 21 april 
zo 27 april 
ma 28 april 
ma 28 april 
di 29 april 
wo 30 april 
zo 4 mei 
vr 9 mei 
zo 11 mei 
19-23 mei 
wo 21 mei 
ma 26 mei 
di 27 mei 
31 mei - 8 juni 

Maandagenda 

Klaverjassen en jokeren Burcht 
Comedie·voorstelling "Champagne voor ... meneer"door Familietheater 
in de Vlinder 19.00 uur 
Hervatting competitie jr. en sr. 
Bingo 
Klaverjassen 
Hervatting competitie pupillen 
Klaverjassen en jokeren 
Oud papier 

Wodanseck 
Burcht 
Wodanseck 
Wodanseck 
Burcht 

Milieubus bij station 
Artiestenduo Diabolique speelt de muzikale voorstelling 
"Winterwonderland"in de Vlinder 19.00 uur 
Tentoonstelling Prinses Beatrixschool 
Klaverjassen en jokeren Burcht 
Klaverjassen Wodanseck 
Jaarvergadering Dorpsbelang Burcht 
Bingo Burcht 
Klaverjassen en jokeren Burcht 
Milieubus bij station 
Oud papier 
Opvang nieuwe leden Tennisvereniging De Slenk 
Klaverjassen Wodanseck 
Klaverjassen en jokeren Burcht 
Bingo Burcht 
Klaverjassen Pasen Wodanseck 
Klaverassen en jokeren Burcht 
Gewijzigde datum duobak 
Eiertoernooi (jeugd) 
Koffieconcert 
Oud papier 
Bruin café 
Milieubus 
Koninginnedagviering 
Dodenherdenking 
Klaverjassen Pegasus toernooi 
Daviscup Ueugd) 
Mixed toernooi 
Bingo 
Oud papier 
Milieubus 
Clubkampioenschappen (jeugd) 

Tennisvereniging De Slenk 
Oranjevereniging 

Oranjevereniging 
bij station 
Oranjevereniging 
Oranjevereniging 
Wodanseck 
Tennisvereniging De Slenk 
Tennisvereniging De Slenk 
Burcht 

bij station 
Tennisvereniging De Slenk 



MMM 
Balyeweg 10 
6874 AJ WOLFHEZE 

ADVISERING 
& 

ARBITRAGE 

lr.M.C.W.Moerdijk 

Tel (026)-48 224 63 

-energie 
-gebouwinstallaties 
-technisch onderhoud 

Wolfskreet is mede mogelijk gemaakt door: 

·Acacia Consultancy B.V. 
· De Bosch hoeve 
· Bilderberg Hotel de Buunderkamp 
· ITV Consult B.V. 
· Handels· en Montagebedrijf W. Meerveld 
· Nico Verloo B.N.I. Interieur Architektuur 
· Original 7 
- Paul Hendriks Tweewielers 
· S.I.S. Sistermans lnspired Systems B.V. 

De volgende Wolfskreet verschijnt in mei. De uiterste inleverdatum 
voor kopij Is 11 april. Voor inleveradressen zie pag. 1 van deze 
uitgave. 

l 
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KAMPEER & CHALETPARK LINDENHOF 

WOLFHEZE 

VERHUUR VAN STACARAVANS, CHALETS EN HUISJES 
Stacaravans kunnen van 1.april t/m 30.oktober gehuurd worden. 
Huisjes en chalets het gehele jaar rond. 
U kunt bij ons terecht voor Uw vakantie, maar ook voor langere tijd 
als overbrugging bij verbouwingen, en/of verkoop van Uw huis. 
Weekend en midweek worden alleen "last minute" verhuurd. 

VERKOOP VAN CHALETS 
VVij verkopen prachtige EDELWEISZ CHALETS, die geheel volgens uw wensen 
worden gebouwd. 
Tevens leveren wij bijpassende houten schuurtjes in alle maten en modellen. 
Op ons park zijn er nog en aantal vrije kavels waar de chalets geplaatst kunnen 
worden. Transport, plaatsen, stellen en aansluiten verzorgen wij ook geheel voor U. 

WELKOM OP LINDENHOF 
Sara Mansweltweg 15 
6874 CB Wolfheze 
tel.: 026-4821728 
E-mail: info@chaletpark-lindenhof.nl 
www.chaletpark-lindenhof.nl 




