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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 draalt het om bij uw merk, uw product, uw dienst. 

En daar draait het dus zéker om bij TaaiTotaaL 

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

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

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

doelgroep Ie communiceren? Neem dan snel contact op met 
Bert van der Neut van TaaiTotaa L 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, 

Wie ben ik, wie wil ik zijn. Echte wintervragen die wij als thema door deze 
Wolfkreet hebben gevlochten. Immers, hoe u het ook draait: één stukje van uw 
identiteit is inwoner van Wolfheze te zijn. Wat betekent dat dan? In de 
Duizendjarige Den kunnen we lezen dat dat 100 jaar terug een duidelijke zaak was: 
gereformeerd en werkend op het Krankzinnigengesticht. Volgens prinses Maxima is 
identiteit altijd in beweging en meervoudig. Wist u dar het eerste personeel vooral 
uit Friesland en Groningen kwam? Een Wijze Wolfhezenaar keek eens naar alle 
beschikbare cijfers en schetste een actueel plaatje van ons bestaan hier. Iemand zijn 
doe je nier in je eentje. Je wilt meetellen. In de bijdrage van Doprsbelang lezen we 
hoe zij bij de gemeente hun mopperpunten indienden omdat Wolfheze te veel 
wordt overgeslagen. Maar ook goed nieuws van hun kant over een Kulrurhus in 
2008. Geesjc Eleveld, oud-redactielid van de Wolfkreet verrelt over de 
cultuurschok toen zij na drie jaar Nepal weer terugkwamen tussen de hoge bomen 
de Veluwe. Identiteit is voor sommigen van ons ook verbonden met dat deel van 
het bestaan waar woorden tekort schieten en je je misschien meer één voelt, dan 
alleen: kunst en religie. Deze keer aandacht voor de expositie in De Vlinder over 
Engelen. En de gezamenlijke kerstavonddienst met als thema: In doeken gewikkeld. 
Terug naar de basics: wie helpen concreet mee om alle inititatieven vorm te geven. 
Wij zijn blij met de komst van een nieuwe columnist, Carel Prenen. In dit nummer 
zijn eerste bijdrage. Heeft u iets te melden, wil t u iets schrijven, laar het ons weten. 
Nieuwe redactieleden zijn nog steeds welkom! 
Wij wensen alle Wolfhezenaren of zij zich nu een klein beetje of veel verbonden 
voelen mel dil slipje op de kaan , goede kerstdagen en een vervuld 2008! 

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 maart 2008. 
Redactie Inleveren kopij: bij redadieleden danwel via e-mail. 
Kees Koek 181 Sara Mansveltweg 30 <r Uiterste inleverdatum is 15 f ebruari 2008. 

V 4822339 De redactie houdt het recht voor om ingezonden 
Marc Leeflang 181 Wolfheze 2-15 Schoonoord stukken in te korten of niet te plaatsen. 

V 4430098 
Anten Sanderman 181 Parallelweg 64 Belangrijk~ telefoonnummers 

V 4822362 Alarmnummer 11 2 
John van der Stap ~ Wolfhezerweg 80 Politie 0900-8844 

V 4820165 Brandweer 026-333751 
Anne Veenstra t5=<l Wolfheze 4 Lindenhof Dierenambulance 0317-314141 

V 3830933 Servicelijn 026-3348150 
Weekeinddiensten huisarts 0900-1598 

Vaste medewerkers Spreekuur wijkagent 's woensdags 13:00-
UlbeAnema De Duizendjarige Den H. Berl<enfeldt 14:00 uur. Medisch 
Caroline Kelderman Jeugdpagina Centrum Wolfheze 

Advertenties Dorpsbelang Wolfheze 026-3213499 
Anne Veenstra E-mail info@dorpsbelangwolfheze.nl 
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Ik venvachtte hel en verdoemenis, duivelsaanbidding en voodoopraktijken 
Een huis verbouwd tot een zwarce grot, met op elke stalagmiet een druipende 
kaars en aan het plafond een kolonie vleermuizen. Voor de zekerheid toch 
maar even een knolletje knoflook onder m'n oksel gestoken. 

Met een ietwat ve rkrampte arm belde ik aan. De heer des huizes deed open. 
Vreemd - de deur kraakte niet eens. "Hoi, kom binnen". Hij gaf me een hand 
en de knoflook lie t los. O nder m'n jas, via de broekspijp rolde het knolletje de 
gang in. 
Ik ging er onopvallend op staan en het ding raakte geplet. De geur van vers 
gepers t ging via dezelfde broekspijp retour naar boven. "Zal ik je jas even 
aannemen? Eh ... jij hebt goed getafeld ... " Ik verontschuldigde me voor deze 
pijnlijke situatie. "Is niet erg hoor, wij houden ook van knoflook". De schrik 
sloeg me om het hart. "Heb je zin in thee?'' Aan de keukentafel kwam ik 
eindelijk in een ontspannen flow terecht. Het gesprek kon beginnen. 

Inna Ausma, Kees de Brouwer, de kinderen River en Storm en de drie 
prachtige Newfoundlanders zijn half juli vanuit Utrecht naar Wolfl1eze 
verhuisd. Ze wonen nu in een klein huis met een enorme tuin. Als 
interieurontwerper zou ik zeggen een huis vol. Gelukkig zijn ze allen in het 
zwart en zwart kleedt slank af. Dus zo vollijkt he t niet. Het zijn mooie 
uitgesproken eigenzinnige mensen. 
Inna komt oorspronkelijk uit Es tland en Kees is een Hollandse blonde Goth. Zij 
studeerde zeevaarckunde en was enige jaren een stoere stuurvrouw op de grote 
vaart. N u is ze werkzaam in de meldkamer van de KLPD in Driebergen. Ze 
handelt daar ongevallen af op snel- en waterwegen . Dus na een leuk ongeluk 
staat lnna ons snel en hulpvaardig te woord. Me t haar prettige stem uit de 



mobiel kan de behoefte ontstaan een calamiteit uit te smeren over twee dagen. 
Kees studeerde aan de kunstacademie voor leraar handvaardigheid en begon 
dansavonden te organiseren. Nu staat hij bekend als de godfather van de 
gothicscene. Hij is o.a. initiatie fnemer en organisator van Summer Darkness in 
Utrecht, he t grootste gothic lifestyle festival van Nederland. Daarnaas t is hij 
fulltime papa. Gothvader dus. Samen met lnna bereidt hij River (2) en 
Storm{J) voor op de komende Wolfl1ezer jeugdjaren. 

He t gezin is in W olfheze gaan wonen voor rust, ruimte en natuur. "Na Utrecht 
is Wolfheze voor ons een weldaad, zonder drukke winkelstraten en 
bijbehorende overconsumerende mensen." Het valt hun wel op dat het hier 
drukker is dan verwacht. "We dachten dat het zoiets als een stil dorpje op het 
platte land zou zijn ... " Desalniettemin vinden ze he t een leuk en levendig dorp. 

"Nog een kopje thee?" He t was een gezellig gesprek. Me t veel passie en 
overtuiging deden ze hun levensstijl uit de doeken. Educatie, een wereldse 
opvoeding, partij voor de dieren, schoolkeuze ... Diverse (aardse) onderwerpen 
passeerden de revue. Onderwerpen die elke Wolfhezer ouder bezighoudt. 

De kleine jongens kwamen even nieuwsgierig 
om de hoek piepen. In kleurige kleding. "Nee, 
onze kinderen hoeven niet in zwart." 
De woning verkeert nog in een pregothic 
staat. "We gaan het huis nog flink 
onderhanden nemen". Kees had he t over de 
kleuren zilver, lila, paars en rood. Met hier en 
daar een aluminium traanplaat accentje. En 
Inna had het over een prominente plek voor 
de verzameling gargoyle beelden. Als collega 
kunstenaar begreep ik hen helemaal. Gothic is 
toch heel anders dan ik mij had voorgesteld . 

Voor 2008 stelde ik Kees nog een 
gothicmiddag in de Klaproos voor. Zijn ogen 
begonnen te twinkelen .. He t heeft wel iets 
hoor die zwarte gothiclifestyle. W as er nog 
een voorkeur voor de donkere dagen voor 
kerst? "Als er maar heel veel sneeuw ligt!" 

Marc. 



Wijnkoperij Henri Bloem 
VOOR AL UW KWALITEITSWIJNEN 

WOLFSKREET KERSTWIJNAANBIEDING: 

Apéritief: 

1 fles Prosecco Solicum 
Voorgerecht: 

2 flessen Macrina, Verdicchio,Garofoli 
Hoofdgerecht: 

2 flessen Cht. Ribebon, Bordeaux Supérieur 
Nagerecht: 

1 fles Moscato d 'Asti 

Deze doos (6 flessen) kost slechts € 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 



Spoorzoekers 

(1962) 

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

Lawyckerhof 4 Wolfheze Tel. 026-4821310 
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De Steenuil, bewaker van ons Veluwse 
cultuurlandschap 

Uilen zijn fascinerend. Hun markante blik, felle ogen en wendbare kop 
hebben iets mysterieus dat ons telkens weer weet te boeien tijdens een 
onverwachte ontmoeting in het mooie Veluwse landschap. 

De omgeving van Wolfheze biedt mogelijkheden voor de Steenuil. Het 
halfopen landschap, de extensief gebruikte graslanden en verspreid liggende 
landschapselementen als bosjes of een enkele boom bieden hem doorgaans 
voldoende perspectief. 

Vaak hebben ze een voorkeur voor houtwallen. Daar broeden ze in holen 
van oudere bomen. Maar ook boerenschuren of konijnenholen worden 
benut als broedgelegenheid. 
Tot ver in de twintigste eeuw broedden er nog tienduizenden paartjes in 
Nederland maar de laatste decennia is de stand behoorlijk afgenomen. 

Ook in onze omgeving gaat het al jaren niet goed met de Steenuil terwijl 
onze omgeving zich juist uitstekend leent voor steenuilen door de 
aanwezigheid van beekdalen, uiterwaarden en kleinschalige agrarische 
landschappen. 

Met een omvang van iets tneer dan twintig centimeter en een vleugelwijdte 
van circa 50 a 60 cm is onze Steenuil de kleinste uil van Nederland. Ze 
hebben een bruin verenkleed met witte stippels. De markante snelle, lage 
en golvende vlucht over het landschap is zeer herkenbaar. Vaak zijn ze op 
zoek naar prooi zoals vogeltjes, muizen, spinnen en insecten. 
De achteruitgang van de steenuil in Nederland heeft voornamelijk te 
maken met het verdwijnen van het kleinschalige cultuurlandschap, 
intensivering van het grondgebruik, veranderde gewaskeuze, gebruik van 
pesticiden, verstedelijking en uitbreiding van de infrastructuur. Ook vallen 
veel steenuilen ten prooi aan het verkeer. 

.. 8 .. 



De Steenuil houdt van de mens. Vaak zoekt hij de menselijke omgeving op 
om te broeden. Ook U kunt de Steenuil helpen bijvoorbeeld door het 
plaatsen van een Steenuilenkast op een mooi en geschikt plekje. 

Wilt U nadere informatie over de bescherming van de Steenuil en wilt u 
hem een handje helpen dan kan ik u de sites www.vogelbescherming.nl en 
www.steenuil.nl van de 
Stichting Stone van harte aanbevelen. 

Voor Vereniging Natuurmonumenten is de Steenuil geen onbekende. 
Vooral de omgeving van Reijerscamp is een uitgelezen plek voor een 
ontmoeting met een Steenuil. Door onze zorg voor afwisseling en variatie 
zal de Steenuil goed kunnen blijven meeprofiteren van de ontwikkelingen 
van de natuur in dit gebied. 

Roei van Ekeris 
Boswachter Vereniging Natuurmonumenten Zuid West-Veluwe 



Wolfskreten ( 1) 

Kerstnachtviering in de Opstandingskerk 

Traditiegetrouw is er ook dit jaar op maandag 24 december een oecumenische 
kerstnachtviering in de Opstandingskerk op het terrein van de Gelderse Roos. 
Deze viering is een gezamenlijk initiatief van de kerken in Wolfheze en de 
geestelijke verzorging van de Gelderse Roos. 
Vanaf21:45 uur is er samenzang, waarna om 22:00 uur de dienst begint. 
Voorganger is pastor Quang Nguyen. "In doeken gewikkeld" is het thema in 
deze viering. Het koor Immanuël uit Wageningen o.l.v. de heer Dik Sipma zal 
de muzikale ondersteuning verzorgen. Na afloop is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten rondom de vuurkorfbij de ingang van de kerk, met een glaasje 
Glühwein en/of warme chocolademelk. Voor en na afloop van de viering kunt 
u genieten van de muzikale omlijsting door muziekgroep Cuadrilla uit 
Oosterbeek. 

U bent van harte welkom . 

................................................................................................................ 

Lawijckerhof 30 
6874 AT Wolfheze 
026 - 482 12 29 

IMAGO 
• Schoonheidssalon 
• Visagie: (bruids)make-up, Schmink e.d 
• Pedicure 
• Manicure 
• Zonnebank met bodycooler 

behandeling volgens afspraak .................................................................................................................. 
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Expositie "Ieder zijn Engel" 

In vrijetijdsgebouw de Vlinder op het terrein van de Gelderse Roos zijn 
wisselende exposities te bewonderen. 
De maanden november tot januari exposeert 
Marina Rietbergen. 

"Ieder zijn Engel" is de titel van een boekje 
van Anselm Grün, waarin de Benedictijnse 
monnik op een theologische en psycholo
gische manier probeert ruimte te scheppen 
waarin de "genezende nabijheid" van God 
ervaarbaar wordt. "Wij zijn altijd op weg om 
meer en meer onszelf te worden. ( ... ) Engelen 
inspireren ons op de weg om verder te gaan, op 
te breken, op te staan, vol te houden", schrijft 
hij. 

Marina Rietbergen, die vanaf 7 november in de Vlinder haar schilderijen 
exposeert, zou dit volop beamen. Voor haar zij engelen kosmische wezens, één 
en al liefde, ze begeleiden de mensen en bevorderen hen in hun geestelijke 
groei. 
Met haar 37 jaar weetMarinade kracht van deze 'nabijheid' te waarderen: 
immers, bedreigd door manische depressiviteit, vraagt haar het leven dagelijks 
opnieuw zich aan haar eigen weg toe te vertrouwen, zonder dan weer door te 
schieten in te veel activiteiten, dan weer door te zakken in vermoeidheid en 
somberte. Door dit vertrouwen uiting te geven in schilderijen, wordt zij aan een 
kant bevestigd: het verbindt haar met haar hemelse begeleiders; terwijl aan de 
andere kant de techniek die ze toepast, het fijnschilderen, haar letterlijk en 
figuurlijk in de mate1ie dwingt: hoe met verf en dunne penselen de innere 
ervaringen zo natuurgetrouw mogelijk op het doek te krijgen? Resultaat is een 
veeltal schilderijen, mooi en evenwichtig, naïef en wijs. Schilderijen die van 
een groot geloof, of beter: van een zekere overgave getuigen, van geduld, van 
elke dag opnieuw proberen er het beste van te maken met de middelen die voor 
handen zijn. De expositie geleidt ons naar de donkere dagen. 

De werken zijn tot begin januari te bewonderen in v1ijetijdsgebouw De Vlinder, van 
maandag t/m v1ijdag van 13.30- 16.30 uur en van 18.30- 21.30 uur, zaterdag en 
zondag van 18.30 - 21.30 uur. 



De Column van Carel 

Tudanca's 

In de afrastering aan de noordkant van de 
Lindenhof, niet ver van het grasdakhuisje vandaan, 
is een klaphek aangebracht. Voorzichtig maak ik het 
hek open, want daarachter zijn de Tudanca's aan 
het grazen. 

In de lucht cirkelen twee buizerds en laten hun klagende 'piuuuu' horen. Een 
valkje scheert weg naar het oosten, op weg naar een prooi. 

Zogauw de Tudanca's mij opmerken komt de baas van het spul, de grote 
Tudanca-stier, wat naar voren. De anderen stellen zich afwachtend op, 
allemaal hun koppen recht naar voren en in slagorde naar mij toe gericht. Ik 
ben niet bang, want als je je heel rustig houdt, dan gaan ze spoedig weer verder 
met waar ze mee bezig waren. 
Dat weet ik allemaal van Peter van Geneijgen, de man van de blauwe piek-up 
truck, die daar regelmatig vertoeft om zijn kudde te inspecteren. "Zijn kudde?". 
Jazeker! Hij heeft de verantwoordelijkheid over het wel en wee van die dieren! 
In het vroege voorjaar van 2003 zijn er drie Schotse Hooglanders (vaarskalfjes) 
op het ingerasterde terrein uitgezet en ruim een jaar later, in maan 2004, zijn er 
vier Tudanca's (een stierkalfje en drie vaarskalfjes) bijgekomen, afkomstig uit 
Cantabrië in Noord Spanje. Intussen is dat groepje runderen uitgegroeid tot 
een imposante veestapel van enkele tientallen exemplaren. Het mooiste 
exemplaar is de inmiddels volwassen stier Sindo, met zijn mooie aalstreep op de 
rug. De Hooglanders (op één kruisling na) zijn intussen verhuisd naar het 
Lauwersmeer. 

Vlak voor de eeuwwisseling is dit gebied, ingesloten door de spoorlijn, de ASO, 
de Amsterdamseweg en de Wolfhezerweg helemaal omrasterd. 
Nog verder terug in de tijd, zo'n honderd jaar geleden was dit gebied onderdeel 
van de grote Renkumse Heide, die zo'n beetje het hele ZW -deel van het 
Veluwemassiefbedekte en waar grote schaapskudden ervoor zorgden dat het 
gebied degelijk begraasd werd zodat het niet kon vergrassen en verbossen. De 
Renkumse Heide was in handen van de gemeenschap. Het potstalmest-systeem 
maakte het mogelijk om op stukken grond akkerbouw te plegen. In de 
veestallen werden heideplaggen gelegd en die bleven daar een heel seizoen 
liggen. In het voorjaar werden de stallen uitgeruimd, waarna de stalmest op de 
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akkers werd uitgestrooid. Door de opkomst van nieuwe technieken is de 
potsralmest verdrongen door eenvoudiger te verkrijgen kunstmeststoffen. 
Daardoor hoefde er nier meer zo nodig gegraasd, gemaaid en geplagd te worden 
en werd he t instandhouden van heidevelden problematisch. 

Nog niet zo lang geleden 
is bij velen het besef 
doorgedrongen, dat heide 
cultuurhistorisch erfgoed 
is en als zodanig waard 
om te behouden. Als je 
dan heidegebied op 
natuurlijke wijze in stand 
wil houden, dan heb je 
daar grazers voor nodig, 
die zich het hele jaar door 
kunnen voeden met wat 
er voorhanden is. 

En dan kom je terecht bij primitieve runderrassen: regelrechte afstammelingen 
van de oeros, die in vroeger tijden (in 162 7 is de laatste oeros gedood) in 
Europa voorkwam. De Tudanca's vormen zo'n primitief runderras. Veehouders 
hebben met dit ras niet geëxperimenteerd om een specialisatie als hoge melk
of vleesproductie te verkrijgen, want de arme bodem daar in Cantabrië liet dat 
niet toe. Dit is een van de redenen waarom de Tudanca's uitverkozen zijn om 
de begrazing hier uit te voeren. In dit ras zijn de laatste restjes oerosbloed 
bewaard gebleven. Ze hebben he t hier kennelijk goed naar de zin, want ze 
gedragen zich als echte kuddedieren, met een heel eigen patroon van grazen, 
(met elkaar) spelen, rusten, zich verplaa tsen, zonnen, herkauwen en slapen. 

De campingbewoners van het "achte rste veld" van de Lindenhof we ten 
daarover mee te praten. Zij kunnen het 's avonds duidelijk horen wanneer de 
Tudanca's naar hun slaapgebied gaan. Want dat doen ze nie t geruisloos! 

Door zachtjes te loeien geven de leidende Tudanca's de weg aan. 

Ca rel 



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

Telefoon Winkel 026-4820484 



Wolfskreten (2) 

Vrijwilligers gezocht voor maaltijdservice 
• MAAUIJDHIIVICf 

Al jaren zorgt Stichting Welzijn De Bries 
ervoor dat er warme en vries-verse maaltijden bezorgd worden bij merendeel 
ouderen die tijdelijk of langdurig moeilijkheden ondervinden bij het bereiden 
van hun dagelijkse warme maaltijd. Deze maalrijden worden door vrijwilligers 
aan huis bezorgd. 52 vrijwilligers vinden dit een leuke en dankbare taak. 

Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op dezelfde zeer gemotiveerde 
mensen. Dit komt doordat de teams in de dorpen Wolfheze, Renkum en 
Doorwerth vrij klein zijn en er een aantal vrijwilligers na jarenlange inzet en 
vanwege hun leeftijd gaan stoppen.Tevens stijgt het aantal hulpvragers. 
Om die reden zijn we op zoek naar nieuwe enthousiaste mensen. 

Met nieuwe vrijwilligers kunnen nog meer hulpvragers gebruik maken van de 
maaltijdservice. Zo kunnen wij hen helpen bij het voorzien in hun 
basisbehoeften. Iedereen heeft toch recht op goede voeding? 

Wat biedt de maaltijdservice aan haar vrijwilligers? 
Professionele ondersteuning, een vraagbaak bij problemen, een kilometer 
vergoeding, meedenken in vernieuwing en verbetering van de maaltijdservice. 

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00- 14.00 uur. 

Tel: 0317- 317553 
e-mail: maaltijdservice@uebries.nl 
kijk ook op onze website : www.debries.nl 

Rectificatie 
In de vorige uitgave prijkte op de voorpagina een prachtige ets van de 

Wodanseiken. Helaas hebben we vergeten te vermelden wie de kunstenaar 
is en aan wie wij deze ers te danken hebben, waarvoor onze excuses! 

Vooralsnog willen wij dit hieronder vermelden. 

De ets "Wodanseiken" is gemaakt door dhr Fernhout. 
Met dank aan mw. B. Heij uit Amsterdam! 



Glas-in-lood atelier 
"de Bonte Specht" 

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

Job Becker 
Heelsumseweg 12 

Wolfheze 

Meditatie,avonden in Beukenoord 

Meditatie is een kunst. Je maakt contact met wie je ten diepste bent. Je 
temt je geest. Je wordt er ontspannen en helder van. En het is puur 
genieten! 

In januari start ik weer met een serie meditatieavonden in de Praktijk voor 
Zijnsoriëntatie. We werken met beweging, meditatie en visualisatie. De groep 
bestaat uit minimaal vier en maximaal tien personen. Meditatie-ervaring is niet 
nodig; we beginnen met een introductiebijeenkomst voor nieuwe mensen. Je 
bent van harte welkom! 

Tijd: 
Data: 

Kosten: 

Info en aanmelden: 

maandagavond 20.30- 22.00 uur 
7 januari (introductiebijeenkomst) , 21 januari, 4 en 18 
februari, 10, 17 en 31 maart, 7 en 21 april, 5 en 19 mei, 2, 
16 en JO juni 
Euro 120,- voor lJ avonden 
Euro 10,- introductiebijeenkomst 
tel. 026-4438806 of e-mail jolandemichels@hotmail.com 

Heb je wel interesse, maar komt de maandagavond niet uit, laat het dan weten. 
Bij voldoende belangstelling kan nog een (ochtend) groep gestart worden. 
Tot ziens! Jolande Michels. 



Wre: 
Waar: 

Wanneer: 

Waarom: 

Meisjes en jongens vanaf 6 jaar tot en met 13 jaar. 
Sporthal van Nationaal Sportcentrum PapendaL 

Zaterdag 5 januari 2008 van 9.30-12.30 uur. 

Kinderen kunnen samen met anderen en met veel 
plezier actief bezig zijn! Alles op eigen niveau. 

s~n "i n.o QJJJ ~ ,.l •• "U dit gebeurt in verschillende sprongvormen, op en over hindernissen 
heen en waarbij o.a. materialen als springplank gebruikt worden. 

~QJJ.I).I!JJJ er wordt geleerd hoe je het beste met een handbal, basketbal en 
korfbal goed en geplaatst kunt werpen. Mikken en punten scoren komen zeker aan 
bod. 

s·~oetQJJJ 
~-~~ staat wegens succes weer als activiteit gepland. Voor zowel meisjes 

als jongens zijn het leren een ander uit balans te brengen, leren vallen, 
vastklemmen en loskomen leuke en uitdagende vaardigheden. 

Begeleiding: ervaren sportinstructeurs van LAGENDIJK Training. 

Ouders ook actief: een proefles fitness is mogelijk. 

Kosten: Kinderen: € 8,50 (inclusief een drankje). Ouders/verzorgers: € 5 bij 
deelname proefles fitness. 

Inschrijven 
Stuur een inschrijfformulier of e-mail o.v.v. "sportinstuir met je naam, leeftijd en 
telefoonnummer. E-mailadres: info@lagendijktraining.nl 
Volwassenen tevens opgeven voor het onderdeel fitness 

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.lagendijktraining.nl. 

LAGENDIJK Training, Papendallaan 60, 
6816 VD Arnhem. Tel 026-4822416 
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Na drie jaar Nepal is er een einde aan 
ons verre avontuur gekomen en 
hebben we ons weer gesetteld in 
Woltheze. We kijken terug op een 
prachtige tijd en bijzondere ervaringen 
die niemand ons kan afnemen. 

Nepal is een geweldig leuk land om te 
wonen en te werken, ondanks alle 
problemen, ondanks de politieke ' ·. 
instabiliteit. De Nepalezen zijn ddorgaan; 
erg aardig, behulpzaam en gastvrij . . · 
De hoofdstad Kathmandu is hectischl ' 
vies en druk~ ~ar heeft-oo~ héle m.ooie 
tempels (zie foto: de Bodnath tempel), , 
leuke wu)keltjes en markten en 'vele ~ '"' 
resta~ants1 waar je heerlijk van alle ' ~~ 

I - ' fJ 

windstreken kunt eten. • . • ' . I / ' ~ \ 

' I 
Het was een enorme overgang van het b6srijke, rustige Wolfheze naal deze 

6 • • 

miljoenenstad. Maar dat went en onäanks de viezigheid en drukte had het ook 
J 

hele leuke kanten. -• · 
Wij woonden er zeer.riant, in eep groot huis met grote tuin en enorm dakterras 
met uitzicht over d~ stad en de (sneeuw) bergen. Met vier badkamers en een . ,. ') ... 
didi , die·schoonmaakte, lèóokte, wasre.en streek, is het wel even vlee'r wennen 
h. ~ { 

1er. ... 1 .. ( 

Elke vakantie gingen we met een gids en drager bergtrekt~chterf ~ken. R~os 
en Marrijn voorop, vaak rennend berg af, Arthur en ik ied voorzichrij er 
stappend . Zweet en tranen af en tQe; maar adembeneme1~d mooi. Door .. 
roqodepdronbossen, l~ng_s)lteile a~gronden, boven de boomgrens doo de 
sneeuf ,en ~et fal)_~astlsche uftzichten op de Himalaya-toppen. Elke dag 
~indi~e ?U een kQf!ppend h aardvuurtje in een eenvoudige k>dge, waar de daal , 
baht (rijst met linzen)ons heerlijk smaakte./ 
D~n deelde je ervaringen met andere ~eizigers , of deden wc spelletjes et de 
lokale bevolking. Mensen die niets hebben, ver weg wonen van, we en, 

~i-.11~ .~ ~ 
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ziekenhuizen en scholen, maar die zo aardig en gastvrij zijn. We kunnen er een 
voorbeeld aan nemen. 

Soms gingen we naar het zuiden yan Nepal, 
he t laagland, naar een natiofyip) park, op zoek 
naar ájgers. Die hebben we niet g~zjen' helaas, ... 
wel veel neushoorns en krokodillen. Op 

~ 

olifanten gingen we door de jungle en de : 
kinderen mochten helpen met olifanten 
wassen in de rivier. Een nat avontuur. 

Roos en Marrijn hadden het erg naar de zin op 
de Britse internationale school. De eerste 
wek!'!J:l. Cvaren moeilijk, want ze spraken 

~nauwelijks Engels. Maar dat werd snel 
•. ingehaald en nu.corrigeren ze ons. Op die 

. · school zaten kinderen j jt t_neer dan 30 
:Ver5ch _ Marrijn had o.a. vriendjes uit SeHotland, Bhutan, 
~l~mbia, 1\us"trálië; Roos haar vriendinnen kwamen ui t q hana, Engeland, 
Duitsland en Nepal. Maar ze gingen ook iedere week een middag naar de . \ 
Nèderlandse school! Hier zitten zo'n 20 Nederlandstaligd- kif\deren op, van 4 
tot 18 jaar. , J · ...-

1. ' 

Sinterklaas en Koninginnedag is echt een feest onder ,~1Nedfriandse 
gemeenschap van Nepal. De Nepalezen huO.og~ 'uiu als. 'die rare ". 
Sinterklaas en zwarte Pieten door là{e E~ àls ~vij op 30 aRril 

. ~ ' . met versierde fie tsen door straten maak op 
af~~;u1d veellekkerder.. . Nederlandse 1 
o~s~là'át op Koninginned 

Arnhem! Meegenomen riru'l'r.~ITMi'inrl.> . ~..,. 

spannend of ze nog, goed war~tj~L>iej5i~lit:fi;p~fuèëftc~~~ffi! 
-, nad een Vertraging van 12 ~(~~~:;_~~)"\~6(1ll.Juif•,OriQl~\\le 

l\ve zijn niet zielègeworden ..:eau""•~•..:· 



En nu zijn we weer terug in Wolfheze en pakken we de draad van het 
Nederlandse leven weer op. Ik kon weer aan de slag bij Geldersch Landschap 
en Geldersche Kastcelen en Arthur heeft een nieuwe baan bij FSC Nederland 
in Utrecht. Roos zit op het Beekdal Lyceum in Arnhem en Marrijn weer op de 
Prinses Beatrixschool. En natuurlijk voetballen bij Wodanseck, hoe kan he t 
anders. De kinderen waren meteen al weer gewend en druk met vrienden. Af 
en toe horen wc een geluid van ie ts of iemand die ze missen uit Nepal. 
Maar zij leven vooral in het heden, dat is goed. Arthur en ik hebben meer 
moeite met wennen. Het leven is hier zo druk, gehaast, Nederland is vol en plat 
en vooral ik vind he t koud en met veel te weinig zon. En de bureaucratie en de 
vele regeltjes. 

Maar we mogen nie t klagen: we hebben een 
warm huis, een baan, te eten, gezondheidszorg. 
Allemaal zaken die in Nepal helemaal nie t 
vanzelfsprekend zijn. We hebben hier vrienden 
en familie dichtbij, dat is fijn. 
En W olfheze is een van de be tere 
woonplekken van Nederland. Veel ruimte en 
groen, grote naruurgebieden en ook steden 
dichtbij en centraal in Nederland. 

We gaan er wel weer van genie ten! 

Geesje Eleveld 

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

CJ>eáicure safon 
Cor{ien 

De Gelderse Roos, Wolfhere 2, Wolfl1eze 
Tel: 026-4833111 vragen naar toestel 793 Ingang restaurant Neder Veluwe 



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 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 

De specialisten voor Uw bomen: 
- snoeien, kappen, klimmen, planten, 

veili idscontrole en boomonderzoek 

Fiedeldij Dop & Tuinte 
Boshoeve 2 687 4NB Wolfheze 
Tel: 026-48 21 779 of 06-51126 942 

\NWW.degroenepraktijk.nl 
k.nl 
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In de ban van de cijfers. 

In de geest van "de identiteit van Wolfheze" hierbij Wolfheze in cijfers. H et 
is een korte opsomming van cijfers aangeleverd door gemeente, politie, 
bestuursleden van verenigingen en medewerkers van instellingen. 

Het is van alles door elkaar. Waarschijnlijk roept het meer vragen op dan dat 
het antwoorden geeft. Heeft u aanvullingen, andere cijfers of wilt u nader 
onderzoek doen en dit publiceren in de Wolfskreet: schroom niet. Het kan het 
begin zijn van bewustwording op een ander vlak. 

Wijze Wolfgang weet ltet eeltter wel. Hij lteeft daarom vast wat opmerkingen aan de 
redactie meegegeven. 

Gerealiseerde nieuwbouw 
Vanaf2004 zijn 37 woningen gerealiseerd in Wolfheze namelijk: 

• 7 nieuwbouwwoningen zijn gerealiseerd in de koopprijs categorie 
boven Euro 292.000,- genaamd project Kruiskerk. 

• 30 nieuwbouwwoningen zijn gerealiseerd in de sociale huur categorie, 
prijzen tot de fiatteringgrens (prijspeil 2007-2008 Euro 62 1,-). 

Wijze Wolfgang heeft direct met de gemeente gebeld. Dertig nieuwbouwwoningen in 
Wolj11eze; waar haal je die vandaan? Nou, die staan op het Schild. 

Hubo Willernsen 

Cnrdttnuslaan 28 
Tel. 026-3336671 

Ooorwerth 
F"" 026-3336329 

Openingstijden: 
Maandag 13.00 - 18.00 uur 

Dinsdag t/m Donderdag 9.00 - 18.00 uur 
Vrijdag 9.00 -1 9.00 uur 

Zaterdag 9.00 - 17.00 uur 

In Wolfheze bezorgen wij gratis aan huis 



.. 

Geplande n ieuwbouw 
Op de planningslijst staan de projecten Wolfgangsen/Naaldhout en Sara 
Mansveltweg voor ongeveer 100 woningen. 

W ijze Wolfgang zegt: zolang de draadnagelaal en de zandhagedis daar zijn territorium 
nog heeft komt er geen steen op elkaar! 

WOZ w aarde aantal woningen 2007 _____ 
1 

WOZ Prl sklasse WOLFHEZE 
€ 0,- tot € 100.000,- 43 

€ 100.000,- tot € 125.000,- 17 

€ 125.000,- tot € 150.000,- 45 

€ 150.000,- tot € 172.000,- 66 
€ 172.000,- tot € 200.000,- 19 
€ 200.000,- tot € 218.000,- 33 

€ 218.000,- tot € 225.000,- 8 

€ 225.000,- tot € 250.000,- 31 
€ 250.000,- tot € 275.000,- 49 
€ 275.000,- tot € 300.000,- 31 

€ 300.000,- tot € 400.000,- 125 
€ 400.000,- tot € 500.000,- 116 
€ 500.000,- tot € 750.000,- 64 

€ 750.000,- tot € 1.000.000,- 6 

€ 1.000000,- en meer 0 

WOZ onbekend 2 

Totaal aantal wonin en 655 

Wijze Wolfgang l1eeft over deze cijfers ook een opmerking: Hoezo rijk dorp; geen één 
huis boven het miljoen. WOZ onbekend zijn die twee Intizen van de onderwereld. In 
het kader van witwaspraktijken worden die wekelijks een ton duurder ver/wc/it. De 
gemeente wacht op het moment dat de twee miljoen- grens is gepasseerd en hapt dan 
toe. Wolfgang mag de loca!ie niet bekend maken. 

Aantal woningen op soort (2007) Aantallen 

Vrij staande woningen 257 

Onderverdeling 
• vrijstaande -woninQ 244 

• vrijstaande semi-bungalow 2 

• vrijstaande bungalow 11 



Aantal woningen op soort (2007) Aantallen 

Twee onder één kap woningen 147 
Rijwoningen 33 
Hoekwoningen 28 

Tussenwoningen 0 
Geschakelde woningen 3 
Meergezinswoningen 103 
Onderverdeling 

• flat -woning 89 

• appartement 8 

• penthouse 1 

• benedenwoning 2 

• bovenwoning 3 

Recreatie woningen 10 
vrijstaande recreatiewoning 

Bejaarden woningen 59 
Onderverdeling : 

• Twee onder één kap bejaarden/aanleunwoning 2 

• rij bejaarden/aanleunwoning 47 

• hoek bejaarden/aanleunwoning 7 

• bejaarden appartement 3 

Bedrijfswoningen 15 
Onderverdeling: 

• Bedrijfswoning 4 

• vrijstaande bedrijfswoning 8 

• Twee onder één kap bedrijfswoning 2 

• woning met praktijk 1 

Aantal toewijzingen huursubsidie jaar gemeente Wolfheze 
Aantallen Jaarsubsidie Rekenhuur 

2004- 2005- 2004- 2005- 2004- 2005-
2005 2006 2005 2006 2005 2006 

Eenpersoons Huishoudens 
Minima 21 12 1.936 2.225 372 399 
Totaal 29 23 1.924 1.920 387 396 
Meerpersoons huishoudens 
Minima 9 6 2.788 2.820 475 476 
Totaal 14 15 2.413 2.310 475 482 
Totaal aantal huis-
houdens met huur-
subsidie 43 38 2.083 2.074 416 430 



Wijze Wolfgang zegt, zulke cijfers kan ik niks mee, kom dan met namen. Dan gaat 
het nog ergens over! 

Huishouden Huishouden 
Huishouden Eenpersoon zonder met 

- ·~ 
Wijken totaal huishouden kinderen kinderen 

Absoluut % % % 

Gemeente Renkum 13.970 35 33 32 
Verspreide huizen 
De Bilderberg 10 57 36 7 

Wolfheze 580 42 35 23 
Verspreide Huizen 
hotel Wolfheze 10 40 60 0 
Verspreide Huizen 
Buunderkamp 10 30 50 20 

14000 staat tot 600 is 23 staat tot 1. Het huizenbestand is 1/23 van de gemeellle 
Renkum. Mondiaal dus helemaal niks. Toch zijn we het middelf>Unt van de wereld. 
Wijze Wolfgang zegt: lekker puh. 

Politiegegevens 
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• >geen letsel 

• > letsel 

• Totaal 
GEWELDSDELIKTEN 

Aantal geweldsdelicten (2007 tot l oktober) 

Wijze Wolfgang maakt geen grapjes over geweld. Ieder delict is er één teveel. Het zal 
je maar gebeuren. 



Aangiftes vernieling 
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Aantallen aangiftes van vernieling (2007 tot l oktober) 

Wijze Wolfgang vraagt zich af hoe het nu zit met al die vuilcontainers die afgefikt zijn. 
Is hier wel aangifte van gedaan? Of waren het er maar twee en is het een broodje aap 
verhaal geworden? 
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• Aangiftes diefstal fiets 

• Aangiftes diefstal auto 

• Aangiftes diefstal af of 
uit auto 

• Anngiftes diefstill uit 
woning 

• Totaal DIEFSTALLEN 

Aantal diefstallen (2007 tot l oktober) 

Wijze Wolfgang zegt: jammer, de fietsen mken op. Nieuwe kansen voor Paul 
Hend1iks. 
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• Verkeersongevallen 
materiele schade 

• Verkeersongevallen 
letsel 

• Totaal 
VERKEERSONGEVALLEN 

2003 2004 2005 2006 2007 

Aantal verkeersongevallen (2007 tot 1 oktober) 

Overige cijfers over Wolfheze 
Het Schild: 
De Gelderse Roos: 

Beatrixschool: 
Bilderberg Wolfheze: 

Bilderberg Buunderkamp: 
Voetbalvereniging Wodanseck: 
Tennisvereniging de Slenk: 

127 woningen met 150 bewoners 
500 24- uurs behandelplaatsen (exclusief 
dubbeldiagnose). 
80 kinderen (exclusief peuterspeelzaal) 

· 70 kamers; 12 éénpersoons, 7 familie- en 51 
tweepersoons kamers. 
101 kamers en 15 vergaderzalen. 
80 jeugdleden en 90 seniorenleden. 
250 senioren (helft komt uit Wolfheze) en 
35 junioren. 

Tot slot zegt Wijze Wolfgang, Niks geen nieuws onder de zon, ik had het wel gedacht. 
Ziehier; zo is Wolfgang aan zijn naam gekomen. 



• Huidverzorging voor hem en haar 
• Make-up 
• Elektrisch ontharen 
• Verwijderen couperose, fibromen e.d. 
• Manicuren (tijdens behandeling) 
• Lichaamsmassage: (klassiek,drukpunt) 
• Orthomoleculaire benadering 
• Cursus Shantala Babymassage voor verzorgers 
• Shiatsu cosmetiek 
• Bed and Breaktast 

~rfst- en wintermaanden zijn maskermaanden: 
Heerlijk even je huid laten bijkomen 

• Tyro warmte relax behandeling 
• Tyro collageenvliesmasker behandeling 
• Tyro elastigel behandeling 
• Tyro treatment met keuze uit 7 oliën 

Aanbiedingen Tyrofolder in de salon! 

Wolfskreten (3) 

€ 46,60 
€ 49,50 
€ 47,50 
€ 65,00 

Splogclljo. -

aan de "Wand ... 

Care! Prenen (1938), wonende Sara Mansveltweg 26 in W olfheze heeft 
(onder schrijversnaam Charles Reijnders) een verhalenbundel 
geschreven . Deze bundel is uitgegeven door Uitgeverij Kontrast te 
Oostcrbeek en is op 8 september jl aan het publiek gepresenteerd. 
De titel van de bundel is: "Voor tenminste een glimlach" en bevat 26 min of 
meer korte verhalen met humoristische ondertoon, maar ook met wat ernst. 

Het is een ideaal boek om mee op reis te nemen of aan een vriend(in) cadeau 
te doen. Als kerstcadeau zult U ongetwijfeld "vet scoren". 
Het boek kost 14.95 Euro. 

Interesse of wilt U meer weten? 

Bel Care I Prenen 026 482 1860 of e-mail naar: prevlam@gmail.com 



Sinds 1946 

Het ( tuin- ) centrum van W oltheze 

Bloemen en planten van een 

constante kwaliteit voor een wisselend seizoen 

Het tuincentrum van de gemeente Renkum 

tuincqnhtlm dauidsq 
WOLFHElERWEG 104- WOLFHElE 



~~ 
Gelderse Roos fi f.a 

,.o•~" 
de Geestelijke gezondheidszorg 

De Gelderse Roos Arnhem open haar deuren naar 
nieuwe zorg 

Verhuizing en herinrichting maken de zorg klantvriendelijker 
In november betrok de Gelderse Roos een gloednieuw gebouw op De 
Braamberg in Arnhem. Het is voor de Gelderse Roos een ideale locatie om 
goede en snelle zorg te verlenen in Arnhem en omgeving. De officiële opening 
vindt plaats op 19 januari 2008. 

De belangrijkste verbetering die de Gelderse Roos met de verhuizing naar De 
Braamberg realiseert, is concentratie. De zorg voor volwassenen en ouderen 
komt onder één dak samen. Ook biedt het nieuwe centrum faciliteiten en 
ruimte voor kortdurende opnamen en mogelijkheden voor het realiseren van 
ketenzorg. "Dankzij de nieuwe locatie kan de Gelderse Roos Arnhem een 
regionale centrumfunctie vervullen", vertelt locatiedirecteur Chrit van Ewijk. 
"Het is een fantas tisch gebouw van waaruit we op een efficiënte manier goede 
zorg kunnen bieden en nog beter de brug kunnen slaan met de zorg die we in 
de regio Arnhem bij huisartsen en verpleeginstellingen bieden. " 



Opening 
De vcrhuizing naar de nieuwe locatie stond gepland voor 19 to t 26 november. 
In de week daarna zijn de medewerkers voor het eerst in het nieuwe gebouw 
aan de slag. De officiële opening wordt gecombineerd met een open dag en 
vindt plaats op19 januari 2008. Minister Elia Vogelaar van Wonen, Wijken en 
Integratie zal de opening verrichten. 

Nieuw adres De Gelderse Roos Arnhem 
Bczoekadres: Wagnerlaan 2, 68 15 AG Arnhem, (026) 312 40 00. 
Pos tadres: de Gelderse Roos Arnhem, De Braamberg, postbus 545, 6800 AM 
Arnhem. 

Bereikbaarheid 
De Braamberg is vanuit het centrum van Arnhem bereikbaar met het openbaar 
vervoer (buslijnen 3, 20, 21 en 91) . Met de auto is De Braamberg bereikbaar 
door de route naar ziekenhuis Rijnstate te volgen. 

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 Oesterbeek 
tel. (026) 333 30 29 
fax (026) 334 00 08 

Rouwcentra 
Oest erbeek 
Arnhem 
Wageningen 
Heteren 

e-mail: info@uitvoortverzorgingmijnhart.nl ~--~~ 
internet: www.uitvoartverzorgingmijnhart.nl 



Foto's Sint Maarten 
Elf november is de dag ...... dar mijn camera 
foto's knippen mag! Omdat her zo donker was 
zie je hier alleen wat "sfeerbeelden"! 

~ Wolfheze Night Fever 
'I' 1} Zoals jullie natuurlijk allang weten is er elke maand 2 maal een 

gezellige avond voor de jeugd in Wolfheze . Deze avond heeft Wolfheze Night 
Fever. 
Oir is in de kelder van het gebouw 'De Vlinder' op he t terrein van de Gelderse 
Roos. 
De 1 c groep is welkom op de 1 • vrijdagavond van de maand van 19:30 tot 21 :30 
uur. Dit is voor de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. 
De 2" groep is welkom op de 2c vrijdagavond van de maand van 19:30 tot 21:30 
uur. Dit is voor kinderen die op het Voortgezet Onderwijs zitten. 
De entrée is € 1,50. Hier kopen we chips en cola e re. van en sparen voor leuke 
uitjes. Alle kinderen zijn van harte welkom. 

Caroline Kelderman (4821932),Marja van Tooren (3333537) en 
Jozephien Huihers (482011 1) 



Foto's Intocht Sinterklaas 

Speurtocht met 
kampvuur 

Eindelijk was he t dan zover. 

Zaterdag 24 november kwam 
Sinterklaas weer aan in Wolfheze. 
De Goedheiligman werd door een 
enthousiaste menigte begroet! 
Hieronder vinden jullie wat leuke 
plaatjes! Als je meer en grotere 
foto's wilt zien, surf dan naar 

www.wolfheze.nl 

Het plan lag al geruime tijd klaar om een speurtocht te lopen en op 20 oktober 
gingen we op pad. Het vertrek was om 18:30 uur bij Wodanseck. Er hadden 
zich 23 kinderen aangemeld. 
Deze werden verdeeld over 3 groepen en na uitleg door Frans Kappen vertrok 
de lc groep om 19:00 uur. De groep moest goed samenwerken om op de juiste 
plek aan te komen. Dit kon met een GPS, foto's die van plaatsen of 
voorwerpen gemaakt waren en opdrachten die moesten worden uitgevoerd. 
Ook zat er iemand (Herry Kelderman) in het bos om te controleren of iedereen 
wel goed liep. De meiden vonden het in ieder geval super spannend. Die waren 
aan het gillen bij alles wat ze hoorden en raakten één keer de weg kwijt. 



Gelukkig door een snelle actie van een "zwevend" rood licht werden ze 
teruggevonden. Uiteindelijk kwamen de groepen aan bij een kampvuur op de 
Ginkelse Heide. Marja en Marja (de vrouw van Frans) stonden ons op re 
wachten. 
Het vuur was heerlijk, er waren warme wors tjes en slaatjes, er werden broodjes 
gebakken en appeltjes met kaneel verwarmd. Kortom erg lekker en erg gezellig. 
Dit alles werd gesponsord door een vader die dit een geweldig idee vond. 
Zowel de politie als de boswach ter kwamen even controleren of alles wel ne tjes 
verliep, dat gaf een veilig gevoel. We hebben rond het kampvuur nog een leuk 
en creatief spel gedaan en tegen 2 1:30 uur zijn we gezamenlij k teruggelopen 
naar Wolfheze waar we moe maar voldaan aankwamen. W ij kijken terug op 
een leuke , spannende en gezellige avond. "Vader" van één van de kinderen: 
Bedankt namens de kinderen van WNF. 

Jozephien, Marja en 
Caroline 

help de 
sneeuwman 
zijn hoed te 
vinden! 

zet de letters in de goede volgorde 

En dan nu . .. 

VROLIJK 
KERSTFEEST! 



Vereniging Dorpsbelang WOLFHEZE e.o. rn
. 

' -

VRIJWILLERSWERK 
Heel veel vrijwilligerswerk ligt er voor u klaar in ons mooie dorp Wolfheze. 
Op dit moment bestaat he t bestuur nog uit 4 personen. Dat is nie t voldoende. 
Daarover in dit artikella ter nog meer. Verder wil ik op de hoogte houden van 
nieuwe ontwikkelingen zoals de buurtbus, maar ook zijn er ontwikkelingen te 
melden over het dorpshuis. 

BUURTBUS IN OPRICHTING 
In he t coalitie-akkoord van ons gemeentebestuur staat o.a. "dat op korte 
termijn een onderzoek gaat starten naar de haalbaarheid van een buurtbus in 
Renkum". Deze buurtbus gaat Wolfheze verbinden met Papendal, O ostcrbeek 
en Doorwerth. 

Voor de Vereniging Dorpsbelang Wolfheze is dit een reden geweest om de 
voorzitters van de dorpspla tforms Oostcrbeek en Doorwerth uit te nodigen 
voor een verkennend gesprek. 

Vanzelfsprekend waren ook De Bries, de ambtelijke ondersteuning van de 
gemeente en wethouder Van Uitert uitgenodigd voor deze bijeenkomst die 
onlangs heeft plaatsgevonden. 

Ik kan u het goede nieuws mededelen: alle deelnemers zijn heel enthousiast 
over het initiatief een buurtbus te laten rijden. De eerste verkenning kan als 
start worden gezien van de "Initiatiefgroep oprichting Buurtbus Renkum". 
Het idee is de buurtbus in beginsel te laten rijden volgens een vast dienstrooster 
en een vaste route, maar tevens volgens het model van een opstapbus. 

Een opstapbus werkt volgens he t principe, dat de bus rijdt volgens een vaste 
route en stopt op vaste haltes. Als u op een andere plek op de route wilt in- of 
uitstappen, dan stopt de bus op uw verzoek, gewoon hand opsteken dus! 

De buurtbus rijdt van maandag t/m zaterdag, maar als er meer inzet wordt 
gevraagd, dan zal de bus meer gaan rijden. Ook is het mogelijk de buurtbus in 
te zetten bij speciale gelegenheden. De buurtbus gaat rijden met het principe 
"voor elkaar, met elkaar" en dat be tekent dat de chauffeurs vrijwilligers zijn. 
Dat geldt ook voor de Buurtbuscommisie. 



Behandeling volgens afspraak, 

voor o.a. 

* knippen 11.50 

* permanent 52.50 

* watergolf/ fohnen 15.75 

* verven 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 



De betrokken Dorpsplatforms laten hun gedachten gaan over een doeluitkering 
voor deze buurtbus, om nut en noodzaak kracht bij te zetten. Vanzelfsprekend 
zal er ook contact worden gelegd met het bedrijfsleven, de horeca, de WV en 
de NS. 

De "Initiatiefgroep oprichting Buurtbus Renkum" is voortvarend te werk 
gegaan. Na de tweede bijeenkomst is er een keus gemaakt uit de offertes voor 
een haalbaarheidsonderzoek. Inmiddels is de opdracht verleend aan het 
adviesbureau Mobycon. Rond de jaarwisseling hopen we kennis te kunnen 
nemen van het onderzoek. De kosten worden betaald door de gemeente 
Renkum. 

Wilt u nog meer informatie, krijgt u er een warm gevoel bij, vindt u het leuk 
een buurtbus te besturen, heeft u goede ideeën: houdt u dan de komende tijd 
de publicaties over dit onderwerp in de gaten en bel of mail met UW 
Dorpsbelang! 

DORPSHARTVAN WOLFHElE 
Voor het zomerreces heeft Dorpsbelang een waslijst met punten naar alle 
raadsleden en het gemeentebestuur gezonden. De "mopperpunten" die 
Dorpsbelang heeft geventileerd: 

Geachte raadsleden, 
• Met verbazing en ontstemdheid hebben wij, dorpsbewoners van Wolfheze, kennis 

genomen van het nieuws dat de bijdrage van de gemeente Renkum aan de 
vernieuwing van het dorpsplein is gecanceld. Dit betekent effectief dat Wolfheze 
wederom achter het net vist. 

• Uiteraard zijn wij op de hoogte van het financiële wat zware weer waarin de 
gemeente verkeert. 

• Aan de andere kant hebben we begrepen dat er meevallers zijn van enkele 
tonnen. juist omdat een meevaller niet structureel ingezet kan worden, zou deze 
zeer geschikt zijn voor 'n éénmalige financiering, zoals een bijdmge aan (niet eens 
de totale financiering van) de herinrichting van het dorpsplein. 

• De ergemis groeit over het feit dat Wolfheze zich acheergesteld voelt: 
Hele scholen worden gesloopt en vernieuwd in Oosterbeek, maar voor Wolfheze 
is een opknapbeurt voldoende. De meeste kosten van deze oplmapbeurt komen 
overigens van het schoolbestuw· zelf! 

• Vervolgens dreigt nu ook de voor Wolfheze zo belang~ijke Bilderberg/aan uit 
financiële overwegingen gesloten te worden. Een volgende klap in het gezicht van 
de bewoners. Deze weg is de enige weg die beschikbaar is om fatsoenlijk tijdens 



de spits in Oasterbeek te komen. Filevorming op de Wolf/•ezerweg zal hij 
afsluiting van de Bilde1·be1·glaan wel scandaard worden (gezien de grote stromen 
sluipverl<.eer). 

• Als we alle geldstromen onder de loep nemen, dan kunnen wij ons niet aan de 
indruk ontrekken, dat Wolfheze jaarlijks slechts een geringe aanslag pleegt op de 
gemeentelijke budgetten: geen vaste bibliotheek, geen geldstromen naar allerlei 
jongerenprojecten, geen financiering van in temetpunt voor ouderen, geen 
geldstmom voor zwem faciliteiten, etc. 

• Ondertussen lezen we in de krant (De Gelderlander do 7 juni 2007) dat in de 
inloopbijeenkomst in de Poort te Doorwerth gesproken zal worden over de 
plannen voor de aanleg van een dorpsplein te Doonuerth, naast o.a. verbouwing 
winkelcentntm en de inrichting van de omgeving van het tuinkelcentrum. Wij 

gaan ervan uit dat daar dus nu ook wel geen geld meer voor zal zijn. Mocht 
blijken dat gemeentelijke financiering van deze plannen (deels) wel doorgang 
vinden, dan is er dus onomstotelijk bewijs van l1et meten met twee maten. 

• Wij attenderen u er nog eens graag op dat alle politieke partijen op 21 november 
2005 hun steun hebben betuigd voor een reconstructie en inrichting van een echt 
dorJ)splein voor Wolfheze. Dat was tocl1 in verkiezingstijd! 
Inmiddels is de reconstructie van het Wolf/1ezer dorpsplein in het coalitieplan van 
de nieuwe Gemeenteraad opgenomen. Het blijkt echte1· geen garantie voor de 
daadwerkelijke toestemming van de Raad van de gemeente Renkum. 
Verkiezingsbeloften een farce? 

• Ook gedeputeerde Marijke van Haren die wij in maart van 2006 hebben 
ontvangen, was ontvankelijk voor de veiligheidsaspecten. Van die kant is er 
medewerking genoeg. Als de Raad toestemt in een beperkte investering voor een 
veiliger do1·psplein, dan komen de andere subsidieverleners vanzelf in zicht. 

• Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 was ooi< het kulturhus heel 
actueel bij de politiek. Één jaar verder moeten we tot de conclusie komen, dat het 
een verkiezingsstunt was. Ook voor de betrokken ambtenaren moet deze gang 
van zaken teleurstellend vinden. 

• Gaat het om subsidies voor dit soort projecten bij de provincie of misschien wel 
bij EuroJ)a, dan moet de vereniging Dorpsbelang Wolf/•eze consta teren dat 
deadlines van subsidieaanvragen keer op keer overschreden worden en dan is de 
subsidiepot natuurlijk leeg! 
Zowel bij de susidie-aanvragen van het kulturhus als het Dorpsplein zelf is deze 
oversch1ijding waargenomen. Zeer spijtig! 

Gaame vememen wij hoe de Raad van Renkum aan de inwoners van Wolfheze gaat 
uitleggen, wat een belofte en een coalitieplan van de Renkttmse Gemeenteraad waard 
is. 



Deze e-mail heeft effect gehad. Van elke zichzelf respecterende fractie (allemaal 
dus) hebben we een antwoord gekregen. Het antwoord varieerde van een 
aantal tips dat er nog andere mogelijkheden waren, om de startsubsidie voor 
Dorpshart voor Wolfheze toch voor elkaar te krijgen, tot een uitnodiging om in 
het afzonderlijke fractie-overleggen het Dorpshart aan de orde te stellen. Alle 
gemeenteraadsfracties die ons hebben uitgenodigd hebben we bezocht. 
Ook hebben wij het advies gekregen om gebruik te maken van het 
burgerspreekrecht, door in te spreken in de beslissende raadsvergadering van 26 
september j.l. Dat hebben we prompt gedaan. 
Inmiddels is het resultaat bekend; de startsubsidie is toegekend en nu is het 
wachten op het moment dat het project van start gaat. 
Omdat we nog niets hebben vernomen over het startmoment van het project, 
hebben we aan de wethouder Heinrich de volgende e-mail verzonden: 

Geachte wethouder Heinrich, 

Zoals u wellicht niet is ontgaan, heeft het DorJJsplatform Woljheze gepoogd de 
ontwikkeling van een dorpsplein in Woljheze kracht bij te zetten. 
H et Dorpsplatform/Dorpsbelang Wolfheze heeft in het najaar van 2005 gemeend een 
doelsubsidie beschikbaar te stellen aan het project dat de dm·psplei1l01ltwikkeling in 
Wolfheze ten doel heeft. We zijn blij dat deze geste uiteindelijk heeft meegewogen in de 
besluitvorming mnd het dorpsplein. 

Het zou ons een genoegen zijn deze startsubsidie aan de projectleider van ons nieuwe 
DorJJshart te mogen aanreiken, dit als teken van de officiële start van het project "Een 

DorJJshart voor Wolj11eze". 
Een kort moment met een fees telijk tintje achten wij zeer op zijn plaats. 

Graag zou ik van u vernemen wie de projectleider is; ik kan dan een gerichte afspraak 
met hem of haar maken. Ook u bent daar vanzelfsprekend voor uitgenodigd. 

Tot zover de mail aan wethouder Heinrich op 18 oktober 2007. 
Voor de volledigheid moet ik u melden, dat tot op he t moment dat dit artikel 
geschreven wordt nog geen antwoord heb mogen ontvangen. N iettemin gaan 
wij er van uit, dat de gemeente heel druk bezig is de noodzakelijke 
voorbereidingen te treffen. 



KULTURHUS ANNEX 
DORPSHUIS WOLFHEZE 
Ook daar is iets ove1· te melden. 
In de komende maanden vindt er 
een start plaats van een project dat 
tot doel heeft; om in 2008 de 
functies van een dorpshuis in 
Wolfheze te faciliteren. 
Het project zal voor de zomer 
worden afgerond en Dorpsbelang 
heeft al een doel geponeerd om naar 
te streven: 

Doordeweeks elke middag een 
ontmoetingsplaats openstellen 
voor jong en oud in W olfheze 

ACTUALITEIT WEBSITE 

Als u naar onze website 
www.dorosbelangwolfheze.nl kijkt 
die vorig jaar samen met 
www.wolfheze.nl van start is 
gegaan, zult u zien dat de actualiteit 
op dit moment tekort schie t. 

De reden is de eerder genoemde 
onderbezetting van het bestuur. 
Op dit moment zijn er vier 
bestuursleden, te weten: 

TAARTVAN DORPSBELANG 
Zoals u in het interview met T anja 
Duiven in de vorige Wolfskreet hebt 
kunnen lezen, heeft zij zich 
opgeworpen als 'V rijwilliger van het 
Airborne-monumemje' bij de 
driesprong Wolfhezerweg I 
Heelsumseweg. Elke zondag steekt ze 
voor dag en dauw de straat over om 
het monument weer in onberispelijke 
staat te brengen . Dat doet ze al 
jaren .... 

Dorpsbelang heeft grote waardering 
voor dergelijke burgerinitiatieven. Zij 
wil die waardering uitspreken door 
Tanja de Taart van Dorpsbelang toe 
te kennen. Deze keer is de taart 
gebakken en beschikbaar gesteld door 
Bakkerij Timmer, Weverstraat 19 
Oosterbeek, 026-3343065 

De Taart van Dorpsbelang zal een 
dezer dagen door de voorzitter van 
Dorpsbelang bij Tanja Duiven 
worden thuisbezorgd. Weer zo'n 
vrijwilliger die ongevraagd, haast 
ongemerkt maar zeer gewaardeerd 
werk doet. 

Erwin van Wonderen 
H an Heidema 

penningmeester vanaf voorjaar 2008 tel 482 1797 
penningmeester tot voorjaar 2008 te l 3333302 

Jan van Oort secretaris, te l 4820455 
Ted Stevens voorzitter, te188102 13 

Daarnaast hebben we vier vacatures: 
Vacature afgevaardigde in o .a. reconstructie dorpsplein 
Vacature afgevaardigde in o .a. buurtbuscommisie 
Vacature afgevaardigde in o .a. buurthuis 
Vacature beheerder website 



Zoals u ziet, beste mensen in Wolfheze e.o, als er niet spoedig nieuwe 
bestuursleden bijkomen, is het niet uitgesloten dat Dorpsbelang Wolfheze zal 
ophouden te bestaan. 

Met een bezetting van drie personen kun je "alleen nog maar op de tent 
passen", wat inhoudt dat "het dienen van he t dorp Wolfheze" op een heellaag 
pitje komt te staan. U als Wolfhezenaar (V /M) kunt met uw inzet helpen het 
dorp leefbaar te houden! 

Wilt u zich oriënteren als vrijwilliger in het bestuur van Wolfheze, of heeft u 
veel verstand van bovengenoemde onderwerpen en wilt u, misschien niet als 
bestuurder, maar wel als deskundige de schouders eronder zetten, bel naar een 
van de bestuursleden van Dorpsbelang Wolfheze of e-mail naar 
info@dorosbelangwolfheze.nl 

En tot slot ... WOLFHEZE is het waard! 

Namens het bestuur van Dorpsbelang I Dorpsplatform W olfheze, 
Ted Stevens (vz) 

Wmkelcentrum De Weerd 
Van der Molenallee 117 

6865 CB Doonverth 



De Duizendjarige Den vertelde 

In de vorige aflevering gingen we naar de entree van 
W olfheze, de plek waar je van oudsher het mooie 
Wolfheze(n) binnenkomt: de kruising van de 
Utrechtseweg en de Wolfhezerweg. 
Een ander begin van Wolfheze was precies 100 jaar 
geleden: de opening op 28 november 1907 van het 
"Krankzinnigengesticht Wolfhezen". 

Aan dit feit is in de maand juni van dit jaar met o.a. een musical, het 
Zomerfeest, een symposium, een personeelsfeest en een reünie royaal aandacht 
besteed. Daarnaast verscheen het prachtige boekwerk over 100 jaar geestelijke 
gezondheidszorg in Zuid-West Gelderland met de welgekozen titel 'Van streek'. 
Een boek om in huis te hebben! 
In deze aflevering kijken we echter niet zo zeer naar deze opening in 1907 maar 
meer naar de grote invloed die de Stichting op het dorp had. 
De Duizendjarige Den was in 1907 erg bezig met de op handen zijnde afbraak 
van de schuin onder hem gelegen Boerderij/Uitspanning en de komst van het 
Hotel-Restaurant (zie Aflevering 3) en daarom heeft hij deze opening en wat 
daar allemaal op volgde wat minder bewust meegemaakt. Daarom moest Ulbe 
veel informatie halen bij Cees Boersma, de historicus van de Stichting en 
Directeur van het Historisch Museum. 
Vorig voorjaar heeft Ulbe wat de Den wél wist van dit onderwerp aan zijn voet 
goed opgeschreven. Aangevuld met de informatie van Cees is dit samen weer 
voldoende stof voor deze én ook de volgende aflevering. 

Aflevering 19: 100 jaar Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze en de invloed 
daarvan op het dorp - Deel 1. 
De "Vereeniging tot Christelijke Verzorging vanGeestes-en Zenuwzieken in 
Nederland" koopt in december 1905 een 86 hectare groot terrein ten 
zuidwesten van Station Wolfheze, voor de bouw van haar vierde 
Krankzinnigengesticht in Nederland. Men had eerst het oog laten vallen op het 
mooie terrein van de Buunderkamp maar dit was te duur. De keuze werd dus 
bepaald door de prijs en de rustige ligging van het terrein, maar ook door de 
directe nabijheid van een station met een al aanwezig of gemakkelijk aan te 
leggen los- en laadperron. Het gebied wordt gekocht van Baron Van Brakeli 
van Wadenoyen voor f. 20.000,- en er stond een huis op ter waarde van f. 
5.000,- (de Ontginningsboerderij - zie Aflevering 7). 

~ 42 ~ 



Op 16 september 1906 vindt de aanbesteding plaats van de eerste fase van de 
bouw voor f. 286.846,- Deze eerste fase behelst 6 Paviljoens, woning 
Geneesheer-directeur, H oofdgebouw, Centrale Keuken, Linnen- en 
Naaikamer, Watertoren en verschillende dienstwoningen. De eerste steen 
wordt gelegd op 23 januari 1907 door Generaal-majoor H.W. van Marle. 

De entree van het Hoofdgebouw is begin van dit jaar gerestaureerd en weer voorzien 
van deuren die er een eeuw geleden ook in zaten. Met het voorbereidende sloopwerk 
werd in januari 2007 begonnen en wie schetst de verbazing wen men de gedenksteen 
blootlegde die op 23 januari 1907 was geplaatst ter herinnering aan de aanvang van 
de bouw van het ziekenhuis. Bij eerdere verbouwingen was deze steen aan het zicht 
onttrokken. Uitgerekend honderd jaar na zijn plaatsing werd hij teruggevonden! De 
foto toont de steen zoals hij werd aangetroffen. De steen is gerestaureerd en op korte 

afstand van waar hij werd aangetroffen opnieuw geplaatst. (Foto P. Hamburg) 

Drs. ]. Ronda wordt op 1 augustus 1907 aangewezen als Geneesheer-directeur 
en tot 1935 zou hij deze functie vervullen. Sinds 1902 was hij Geneesheer op 
Dennenoord Zuidlaren (het derde psychiatrisch ziekenhuis van de Vereniging}. 
Op 28 november 1907 vindt de plechtige opening van het gesticht plaats en al 
in begin december worden de eerste 82 patiënten geplaatst. 

A . Invloed van het Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze op de samenstelling 
en het geloof van de bevolking van het nieuwe W olfheze. 
Aan het hoofd van een Paviljoen op de Stichting wordt een echtpaar of een 
Huismoeder geplaatst, verder werkten er verplegers en leerling-verplegers. 



Van Dennenoord Zuidlaren kwam veel personeel over naar Wolfheze en dit 
maakte dat veel Groningers en Friezen de bevolking van Stichting en dorp 
uitmaakten. Namen als Huizinga, Bousma, Balkema, Strijkema, Van Altena 
zijn daar voorbeelden van. 

Daarnaast wordt er geworven door middel van advertenties. Het Bureau voor 
Nieuwsbladen te Wageningen verzorgt deze advertenties in geselecteerde 
kranten en wel in De Standaard, De Bazuin (een gereformeerde krant), Trouw 
(na de oorlog) en de landelijke kerkbladen. Deze manier van werven bepaalde 
tevens de bevolkingssamenstelling van het nieuwe dorp Wolfheze die daardoor 
uit veel gereformeerde Groningers, Friezen en Zeeuwen bestond. 

In maart 1908 treedt Ds. H.O. Drenth als Geestelijk Verzorger in dienst en hij 
zal gedurende 20 jaar een nadrukkelijk stempel op het leven op de Stichting en 
in het dorp drukken. 

Een foto van de Geestelijk Verzorger Ds. H.D. Drenth (( 1908- 1928) en zijn 
vrouw. Het echtpaar Drenth gaf ook leiding aan de ]ongelings- en Jongedochter
verenigingen, die beiden als voom aamste doel hadden het leven van de patiënten 

aangenamer te maken. 
De "Gerefmmeerde ]ongelingsvereeniging Eutychus" werd opge1·icht in 1908 en een 

jaar later wordt ook een "Gerefmmeerde ]ongedochtervereeniging" met de naam 
"Tryfena" opgericht. Ook de oprichting van de "Muziekvereniging ]uliana" in 1910 is 

een initiatief van Ds. Drenth (Foto Historisch Museum Wolfheze- C. Boersma). 



Door de grondslag van de inrichting waren de personeelsleden van de Stichting 
bijna uitsluitend van gereformeerde huize e n ze woonde n praktisch allen op he t 
terrein in een Paviljoen/woning óf in het dorp. Dit grote aantal gereformeerden 
stond in hoge mate onder invloed van het gezag van de Stichting Wolfheze (n). 
Zij kerkten eerst bijna twintig jaar in Oosterbeek, want de gereformeerden in 
W olfheze ressorteerden in het begin onder de Gereformeerde Kerk van 
Oosterbeek. Zij moesten elke zondag ongeveer 10 km lopen of fietsen (vice 
versa) om zich onder het gehoor van hun predikant te stellen. 

H et gereformeerde kerkje in Oasterbeek lag aan de Van T oulon van der 
Koogweg en deze kerkgang was een hele opgave, vooral voor jonge kinderen en 
oude ren. T weemaal op zondag naar de kerk gaan was bovendien heel gewoon 
in die dagen en de diensten waren beduidend langer dan nu . Zo was de zondag 
dus goed gevuld! 

H et aantal gereformeerde kerkgangers uit Wolfheze was in die tijd niet gering. 
Het jaarboekje van 1925 spreekt zelfs over 310 "zielen", waarvan 157 belijdende 
leden. De kerkgang werd nadrukkelijk gecontroleerd en men moest maandag 
verantwoording afleggen op de Stichting als men niet in de kerk was gezien. 

In het "Christelijk Nationaal Weekblad De Spiegel" van 11 november 1933 staat 
deze foto van bestuur en leden van de "Gereformeerde ]ongelingsvereeniging 

Eutychus" tijdens de viering van haar 25-jarig bestaan. 22 Jongemannen poseren 
keurig gekleed voor de fotograaf van De Spiegel. 



Eind 1918 krijgt de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Oasterbeek 
toestemming om éénmaal per maand (op woensdagavond) gebruik te mogen 
maken van de Stichtingskerk voor godsdienstoefeningen en om gelegenheid tot 
dopen te bieden. Dit is eigenlijk het prille begin van het uite indelijk zelfstandig 
worden van de kerkelijke gemeente van Wolfheze. 

Ondertussen is men in Oasterbeek druk bezig met verbouw- of 
nieuwbouwplannen, waarbij men bij nieuwbouw streeft naar een kerkgebouw 
dat dichte r bij Wolfheze is gelegen. Op de gemeentevergadering van l april 
l924 1aten de Wolfhezer lidmaten echter merken dat men denkt aan een eigen 
kerkgebouw. Het Stichtingsbestuur dringt ondertussen ook aan op het stichten 
van een eigen kerk en toen dat n iet spoedig genoeg ging, werd het gebruik van 
de Stichtingskerk over een jaar opgezegd, zodat het bouwen van een eigen kerk 
als noodzakelijk werd gevoeld. Voor de kerkenraad is dit aanleiding de broeders 
en zusters in Wolfheze te adviseren over te gaan tot he t stichten van een eigen 
kerkgemeente. Twee nieuwe kerkgebouwen zijn niet te betalen! In Wolfheze 
voelt men helemaal niets voor zelfstandigheid en de kerkenraad vaart daarop 
snel een andere koers. 

Op 2 7 mei 1924 wordt door de kerkenraad het principebeslui t genomen zowel 
te Oasterbeek als Wolfheze nieuw te bouwen! 



Zeer gewillig poseert dit grote gezelschap voor de fotograaf bij de eerste steenlegging op 
8 oktober 1925 van de Gereformeerde Kerk W olflleze wat duidelijk met enige 

plechtigheid gepaard ging. Nadrukkelijk aanwezig was ook de Stichting in de persoon 
van Ds. H.D. Drenth met zijn echtgenote (links vooraan zictend) en verder (van links 
naar rechts), Toos Koers (dochter van de dominee) , mevrouw Koers, Ds. ].H. Koers 
en de burgemeester van de gemeente Renkum ]an van der Molen. Ook vele andere 

aanwezigen waren bij de Stichting betrokken. 

De eerste steen voor de Gereformeerde Kerk W olfheze aan de Lawijckerhof 
wordt op donderdag 8 oktober 1925 door Ds. J.H. Koers gelegd en op 
donderdag 2 7 mei 1926 (precies 2 jaar nadat was besloten nieuw te gaan 
bouwen) wordt het fraaie nieuwe kerkgebouw in Wolfheze, met een volle kerk, 
plechtig in gebruik genomen, ook door Ds. Koers. 

B . Invloed van het Psychiatrisch Ziekenhuis Woltbeze op de relaties van en 
tussen het personeel 
Naast de echtparen die aan het hoofd van een Paviljoen stonden mochten er 
binnen het personeel geen relaties bestaan. Als een dergelijke relatie wel 
opbloeide, dan moest één van de twee verdwijnen en werd dus met ontslag 
gestuurd. 

Café "De Balije" Wolfheze 

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

Dagelijks geopend van vanaf 16.00 uur 
maandag en dinsdag gesloten 

Ook voor feesten en partijen in een gezellige sfeer 

Wolfhezerweg 70/72 687 4 AG Wolfheze 026 - 4821987 



Om te kunnen trouwen moest toestemming worden gevraagd aan de 
Stichtingsraad. Je moest in principe eerst 7 jaar tot volle tevredenheid hebben 
gewerkt en pas dan mocht je een verzoek indienen bij de Stichtingsraad om te 
gaan huwen. 

Voorbeelden van dit strikte beleid zijn: 
• In 1908 wordt door de Stichtingsraad besloten dat leerlingverpleger 

Goetheer (geh. 14 januari 1880 en 1 december 1907 begonnen) nog 
niet mag trouwen. 

• In 1909 is verpleger Rieken verloofd met de linnenmoeder en één van 
beide moet met 3 maanden vertrekken. 

• Eveneens in 1909 is Verpleger Heizner verloofd met zuster R. Monster. 
De Stichtingsraad zal de laatste met ontslag sturen. 

• Magazijnmeester B. Pelster vraagt in 1909 aan de Stichtingsraad te 
mogen gaan huwen. In mei 1910 mag hij dan een woning betrekken 
van de Stichting. 

• In 1909 is Moeder Bousma (Vader en Moeder Bousma stonden aan 
het hoofd van Paviljoen 9) in blijde verwachting. Een advertentie 
wordt geplaatst voor een nieuw echtpaar. Vader Bousma komt in de 
vergadering van het Centraal Bestuur en er wordt besloten dat hij zo 
spoedig mogelijk moet vertrekken (Vader en Moeder van een 
Paviljoen moesten kinderloos zijn) . 

• Het verzoek in 1909 van Nijboer om te mogen trouwen wordt 
uitgesteld en in 1910 beslist de Stichtingsraad dat hij in november mag 
gaan trouwen. 

• Als Moeder Wijnhout in 1910 na een longontsteking overlijdt, krijgt 
vader Wijnhout te horen dat hij per 1 augustus kan vertrekken. 

• Het Hoofd Buitenwerk, de heer Smid, vraagt in 19l0 toestemming om 
te gaan huwen. Het wordt goed gevonden! 

• Terwijl er in 1914 nog maar 2 gehuwde verplegers zijn, zijn dat er in 
1918 al9! 

• In 1919 wordt op medisch advies besloten dat broeder Keijzer nog een 
jaar moet wachten met huwen. 

Zo zijn er voorbeelden te over hoe groot de invloed en macht was die de 
Stichting had betreffende de relaties van en onder he t personeel. Dit was nie t 
alleen in het begin maar zelfs ook nog in de tijd van de Geneesheer-directeur 
Hendrik van der Drift (1950-1975). 



Volgende keer een vervolg op bovenstaande aflevering met de invloed van het 
Psychia trisch Ziekenhuis Wolfheze op de oprichting van een Christelijke 
School, het gezinsleven, de woningbouw in het dorp en de middenstand in 
Wolfheze e.o. Leuke details over werktijden e.d. vormen de afsluiting van 
deze twee delen. 

, 
i' , 

(advertentie) 

Thuis van 
alle gemakken 

voorzien! 
Niet alleen kapper, pedicure en 

maaltijden, maar ook PGB, huishoudelijk 

werk en belastingconsulent. Meer Info? 

Bel 026 4820 009 of ga naar onze site 

www.zorgservicethuis.nl 

ZorgService Thuis 

Wij zoeken een verpleegkundige (MN) 

ZorgServiceThuis is op zoek naar een verpleegkundige die 
1 of 2 dagen per week, bij vaste klanten, wil werken. De klanten hebben 

een Persoonsgebonden Budget, je komt in dienst bij de klant. 
ZorgServiceThuis heeft hierin een bemiddelende rol. 

Onze klanten zijn allen woonachtig in de dorpen rondom, of in Wolfheze. 
Het gaat om verzorgende en verpleegkundige taken. 

Je werkt bij gezellige en met gezellige mensen. 

Ben je verpleegkundige, verzorgende IG, herintreder of zelfstandig 
ondernemer in de zorg en wil je 1 of 2 dagen per week werken, neem dan 

zeker contact op. We informeren je graag over de mogelijkheden. 

ZorgServiceThuis, Ellen ten Cate, 026-4820009. 
/ 



Weekactiviteitenagenda W olfheze 

Ook iecs te melden voor de activiteitenagenda? 
Meld lier ons via wolfsheet@lwtmail.com 

Maandag: 
Vanaf 7.30 uur Duobak en grof tuinafval 
16.30 tot 19.00 uur Trainingen pupillen 
18.00 tot 18.30 uur Zwem ABC (RZC 0317-312763) 
19.30 tot 2200 uur Badminton 
19.30 uur ledere twee weken Brigden (4821570) 
20.00 tot 2200 uur Zang en Vriendschap (4821578) 
20.00 to t 22.30 uur Holistische Ontspanningsmassage 
20.30 tot 22.00 uur Meditatieavond (4438806) 

Dinsdag: 
09.15 tot 11.15 uur Dames gymnastiek/ sport en spel 
14.00 tot 16.30 uur Inloopspreekuur huisartsen 
14.00 uur 1• dinsdag van de maand 55+ fietsen 
15.30 tot 16.30 uur Zwemmen voor ouderen (4821327) 
16.00 tot 18.30 uur Kindergymnastiek en turnen 
18.10 tot 18.40 uur Zwem ABC (RZC 0317-312763) 
19.30 uur Jeux de BeuJes (4821630) 
19.00 tot 21.00 uur Aquarobics (RZC 06-12925039) 
20.00 uur Afrikaanse Percussielessen 
20.30 tot 2200 uur Volleyballen 

Woensdag: 
Vanaf 07.30 uur Grofafval 
13.00 tot 14.00 uur Spreekuur gebiedsagent 
17.00 tot 18.30 uur Inloopspreekuur Open H of Kerk 
17.15 tot 18.15 uur Peuter-, kleuter- en kinderzwemmen 
20.30 tot 2200 uur Volleyballen (4821860) 
20.00 tot 22.00 uur Koor Harmony 

Donderdag: 
10.30 tot 11.30 uur Bibliobus 
11.35 tot 1235 uur Bibliobus 
16.15 uur Inloopspreekuur huisarts 

Vrijdag: 
08.00 tot 11.30 uur Weekmarkt 
19.30 tot 21.30 uur Eenmaal per mnand (4821932) 

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

Zondag: 
09.30 uur Hardlopen (4822362) 

3348150 
Wodanseck 
Zwembad Geld. Roos 
De Brug 
De Slenk 
Opstandingskerk 
Villa Beukenoord 
Villa Beukenoord 

Gymnastiekzaal Balijeweg 
De Burcht 
De Burcht 
Zwembad Gelderse Roos 
Gymnastiekzaal Balijeweg 
Zwembad Geld. Roos 
De Burcht 
Zwembad Gelderse Roos 
Gebouw Helios 
De Brug 

3348150 
Medisch Centrum Wolfhezc 
ingang Macharislaan 
Zwembad Gelderse Roos 
De Brug 
4821909 

Beatrixschool 
Gelderse Roos 
De Burcht 

Terrein Gelderse Roos 
Kelder van de Vlinder 

KantiJle van Wodanseck 

Station 



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. 

Scheidoloog: hoge deskundigheid, 

een scherp vast tarief en een 

persoonlijke benadering! 

Bent u benieuwd of we u kunnen 

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

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

Echtscheidings- & Ontslag bemiddeling, Mediation & Coaching 



& ping, & 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. 




