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De prestaties van het grote bureau 
voor de tarieven van het kleine! 

Opvallen kan iedereen. Loop op stellen door het dorp met een 
spandoek 'Joop voor al uw tuinhout' en het za l u aan aandacht 

niet on tbreken. U valt op en hoe! Maar ... valt u ook relevant op? 
Want dáár draait het om bij uw merk , uw product, uw dienst. 

En daa r d raait het d us zéker om bij Taa iTotaaL 

TaaiTotaal denkt en ge looft in op lossingen zonder nutteloze 
poespas. In even effectieve a ls verrassende comm unicatie . 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 comp lete campagne? 
Een radio/tv-commercia l of een website? Een pakkende mailing 
of nieuwsbrief? Of een van de ve le andere manieren om met uw 

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

gsm {06-50655777) o f v ia de mail (taaltotaal@planet.nl). 

Taa iTotaal Lindeboomlaan 49 6874 BP Wolfheze 
T 06-50655777 E laaltotaa l@planet.n l 
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Beste dorpsgenieters, 

Mee een bee tje geluk leest u deze W olfkreet in een voorjaarzo nnetje op uw favorie te bankje. 
H e laas is he t dorpsple in nog niet gerealiseerd maar Dorpsbelang bericht in h aar bijdrage over 
de voor tgang. En d a t be teken t vergaderingen, overleg en bijeenkomsten mee ambtenaren, 
projectle iders en wie al niet meer. Bestuurd worden heeft wat voeten in aarde. W e willen 
een goed geregelde samenleving maar d ie orde staat spontane plannen d anig in de weg zou je 
denken. En kele buurvro uwen op de Lindenboomnlaan spreken die tegen : zij nodigden 
spo ntaan de burgemeeste r uit om eens mee koffie te drinken e n hij kwam! Uitgebre id 
ko nden zij hun ervaren in W olfheze toelichten. Een open oor bij de beslissers zoeken ook de 
bewon ers van versch illende paviljoens op her te rre in van de Gelderse Roos. O f zij daar 
kunnen blijven won en n a 2011 staa t te r discussie. Zij krijgen bijval van dorpsbewo ners. O o k 
de Gelderse Roos staa t nog achter de oorsponkelijke doelste lling van omgekeerde integratie : 
de maa tsch appij het eerre in op. 
De regelgeving die her huisje De Hut op d e Buunderkamp tot sloop veroordeeld, inspireert 
onze geschiedsschrijver to t een terugblik. Voor wie zich vrijwillig inzet heeft d e G emeen te 
Renkum in samenwerking me t Rij n ljssel verschillende cursussen in de aanbeiding. En voor 

wie zorgt voor een ernstig zieke o f afh ankelijk medemens is er maandelijks een verwendag. 
A llemaal perikelen van menselijke aard. Maar h oe is he t me t d e d ieren ? Een koe d ie bekneld 
zit in een sloot, mag je d ie helpen ? Moet de n a tuur haar gang gaan ? Wie beslist d aarover e n 
waarom? Vanuit welke visie? Toevallig kan de blauwe kiekedie f hie r overwinteren o mdat e r 
zo lekker veel voedsel voorhande n is, schrijft d e boswach ter. Maar je zal die muis maar zijn .. 

A ls tegenwicht h ebben we e r een nie uwe rubrie k bij me e een mooie na tuurfoto en enkele 
wijze woorden. Om even stil te worden en te genieeen van d a t momen t op da t bankje, waar 
d an ook. 

Veel leesplezier 

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

Wolfheze 
Verschijning vier maal per jaar Het volgende nummer verschijnt begin juni 2008. 
Redactie Inleveren kopij: bij redactieleden danwel via e-mail. 
Kees Koek IEl Sara Mansveltweg 30 -r Uiterste inleverdatum is 15 me/2008. 

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

'2 4430098 
Anten Sanderman IEl Parallelweg 4 Belangrijke telefoonnummers 

'2 4822362 Alarmnummer 112 
John van der Stap 18! Wolfhezerweg 80 Politie 0900-8844 

'2 4820165 Brandweer 026-333751 
Anne Veenstra !>4 Wolfheze 4 Lindenhof Dierenambulance 0317-314141 

'2 3830933 Servicelijn 026-3348150 
Geesje Eleveld t8l Wolfhezerweg 120-50 Weekeinddiensten huisarts 0900-1598 

'2 4822310 
Vaste medewerkers Spreekuur wijkagent 's woensdags 13:00 -
Ulbe Anema De Duizendjarige Den H. Berkenleidt 14:00 uur, Medisch 
Caroline Kelderman Jeugdpagina Centrum Wolfheze 

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



Burgemeester Jean Paul Gebben op de koffie 

ledere maandagmorgen zie je een bijzonder ritueel in het doodlopende stukje 
van de Lindeboomlaan. Huisdeuren van nummer 15 t/m 27 en 1 deur op de 
Duitsekampweg gaan open en de bewoners (met name de vrouwen dan) 
verzamelen zich om koffie te drinken. Om de beurt staat bij een van hen de 
koffie klaar met wat lekkers. De laatste nieuwtjes worden doorgenomen: 
buurtnieuws, maar ook lief en leed. Zo nu en dan wordt een oud bewoner van 
nummer 21, Dik Bos, opgehaald uit Heelsum. 

Tijdens een van deze ochtenden ontstaat het idee om de burgemeester uit te 
nodigen. Hij heeft immers in de Veluwepost aangegeven kennis te willen maken 
met de bewoners van de gemeente Renkum. Marianne Horsman nodigt hem per 
brief uit en op 7 januari is het zover. O mdat we meer willen dan alleen maar een 
kletspraatje, hebben we een collage gemaakt met positieve punten en 
aandachtspunten van ons dorp. 

fow: Atie Frederiks 

De eerste vraag die de burgemeester stelt, is waar we trots op zijn in Wolfl1eze. 
Voor klachten is de gemeente wel te vinden, maar wat gaat er nu goed? Daar 
hoeven we niet over na te denken. De mooie omgeving, rustig wonen dicht bij de 
natuur. Het mooie gerestaureerde stationsgebouw. Maar vooral de gezellige buurt 
en een gro te onderlinge betrokkenheid. Elkaars container aan de weg zetten of 
terug brengen. Even kijken of er iets aan de hand is als de gordijnen te lang dich t 
blijven. Bij afwezigheid een oogje in het zeil houden. Even vragen hoe het in het 
ziekenhuis is gegaan. Een boodschap meenemen of iemand een lift geven als je toch 
naar Oostcrbeek rijdt. "Noaberschap" zoals Jean Paul Gebben het noemt, oftewel je 
buren helpen als dat nodig is. 



Nu we het toch over boodschappen hebben, over de voorzieningen in Wolfheze 
zijn we minder tevreden. Het magere openbare vervoer. Geen bejaardentehuis. Nog 
maar één stationswinkeltje en één restaurant. De overige winkels zijn verdwenen, 
en in eetcafé de Balije kun je niet meer eten. Daar is de burgemeester duidelijk in: 
"Dat kan ik niet regelen. De bewoners van Wolfheze gaan zelf naar Oasterbeek om 
boodschappen re doen en beter openbaar vervoer is lastig als er maar zo weinig 
mensen gebruik van maken. Als een ondernemer zich wil vestigen, zal de gemeente 
dar steunen, maar we kunnen niemand dwingen. Wèl komt er wellicht een 
Kulrurhus in Wolfheze, een verzamelgebouw waarin meerdere parrijen zich kunnen 
vestigen; een bank, een huisarts en ook de Gelderse Roos zou mogelijk daarin mee 
kunnen doen". 

fuw: A tie Frcdcriks 

Het volgende gesprekspunt 
is het spanningsveld tussen 
dorpsbewoners van 
W olfheze en de bewoners 
van het psychiatrisch 
ziekenhuis. De veiligheid 
van de dorpsbewoners 
wordt besproken en de 
"patiëntenhangplek" voor 
her srarionswinkelrje: her 
bankje waar vaak enkele 
patiënten van de Gelderse 
Roos zitten. Volgens Jean 
Paul Gebben zal er aan die 

vorm van overlas t niets gebeuren. "Echte gevaarlijke mensen zitten vast, mensen 
met een zogenaamde dubbele diagnose, ze hebben een psychische aandoening en 
zijn ook nog verslaafd aan alcohol of drugs. Die zitten niet op dat bankje". In een 
overleg war de burgemeester met de directie van het ziekenhuis heeft gehad, kwam 
wel aan de orde dar de communicatie verbeterd kan worden. "Hierdoor kan 90% 
van de onrust weggenomen worden". 

Er worden nog een paar punten besproken: her dorpsbeeld, met het slooppand op 
de Wolfhezerweg waar de bouw maar niet begint, de supermarkt die leegstaat en 
verloedert. Her dorpsplein wat er gelukkig toch komt, maar waar goed naar de 
veiligheid gekeken moet worden. En de runderen die sinds kort in her natuurgebied 
"de Reijerskamp" lopen en liggen, waardoor het de wandelaars zo nu en dan 
onmogelijk gemaakt wordt de kudde te passeren. Over dit laatste punt zegt Jean 
Paul Gebben dat de gemeente geen eigenaar is van de grond en daar dus niets aan 



kan doen. Wel kan er contact opgenomen worden met een wethouder, die in 
gesprek kan gaan met Natuurmonumenten. 

Na een tweede kopje koffie en nog wat gepraat, is het alweer tijd voor de 
burgemeester om afscheid te nemen. Voor ons is de boodschap helder; neem als 
burger zelf ini tiatief, zet dingen in gang, de gemeente stimuleert en ondersteunt, als 
je aangeeft welke vorm van ondersteuning er nodig is. Het was een leuk en open 
gesprek. Jean Paul Gebben is een aardige burgemeester die geen valse beloftes doet. 
De collage gaat mee naar het gemeentehuis en een dag later krijgen we een 
bedankbrief. Hij schuift graag nog een keer aan tijdens ons koffieritueel ! 

Namens de bewoners van de Lindeboomlaan 15 t/m 27 , Dui tsekampweg 26, 
Atie Frederiks 

Assurantiën 
Financiën 

Van Ede 

Onafhankelijk bemiddelaar voor vele 
verzekeringsmaatschappijen en 

hypotheekverstrekkers 

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

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

Financieel adviseurs: 
Dirk Kruitbosch I Harry Waaijenberg 

Wolfhezerweg 94a 
6874 AH WOLFHEZE 

Tel : 026-4821 751 I Fax: 026-4821921 
E-mail: vanedeass@hetnet.nl 

www. vanedeass. nl 



Dode Koe 

Afgelopen jaar heeft een wandelaar een koe in nood aangetroffen in de buurt 
van de Wodanseiken. Er was geen hulp voorhanden om het dier te bevrijden, 
het is ter plaatse overleden. Naar aanleiding van dit voorval belde een van onze 
redacteuren met de boswachter. 

Natuurmonumenten is geen eigenaar van het vee, het land wordt verpach t aan een 
veehouder. Di t geldt niet overal, maar bij Wolfheze wel. De pachter is 
verantwoordelijk voor het , vee ~n voor de afrastering. Dit neemt niet weg dat de 
boswachter met ons van méning is dat je eêh. dier niet zomaar dood laat gaan als 
he t bekneld zit. Dit is ge~n beleid. ' 'Î{ ,. 

\; . 
Zo gaat het verhaal van de d0de ko,e äe äo1fpot in en is het de vraag of het er ooit 
uit komt. Wild dat rondloopt kent overigens geen eigenaar. Wild is van zichzelf. 
Dat zal wel een financiële al:htergron hebben, dan is er ook niemand anders 
aansprakelijk dan het dode varken zdf, n daarvoor geld hetzelfde als bij een (kale) 
kip- al kun je het vlees van het varken w~l OJ?eten. Komt een varken of een ree dus 
uit het bos de weg op gesneld en veroorzaa~het een ongeluk dan ben je op je 
eigen verzekering aangewezen. " - '-

" . 
Vooral het gegeven dat. wild van zichzelf is boeit mij . W ie is er nog meer van 
zichzelf of zijn we f lÎçmaal van onszelf en worden we geleid door de onzich tbare 
mach t van het geld eJ. de .~erzekeringen? Dir.soort vragen. ' \ x ., ' >J~ •t• ~ 
Een humanist is natuurlijk voor auton9mie·, in lexe~n· dood, wetende ech ter dat 
wij onderling afhankelijk en kwetsbaar zijn. Mi~~lüè.tfwil~ ·de koe wel dood? 

lf'1\ I "- j 

Wil je nog wel van jezelf zijn met·dergelijke v6orbeelélen i~ je achternoofd? Of zijn 
we uit balans geraakt? Zijn we van een~ar\qer, zljn ;,e van 'het collectief? Een 
humanist is voor autonomie. Ook binnen het collectief. Soms wordt ik wel eens 
overmand door twij fe l. Ben ik wel zo autonoom als ik zou willen zijn? 

Mocht u in de bossen rond Wolfheze een dier verstrikt in een struik, een draad of 
iets anders zien zitten maak het dan gerust los of schakel de boswachter in, ook al is 
het van zichzelf, autonoom of boventallig. 

; 5 ; 



Uitvaartverzorging J. MIJNHART 
VOOR HET VERZORGEN VAN BEGRAFENISSEN EN CREMATIES 

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

Hoofdkontoor 
Reuvensweg 2 
6861 XJ Gost erbeek 
tel. (026) 333 30 29 
fox (026) 334 00 08 

Rouwcentra 
Gosterbeek 
Arnhem 
Wageningen 
Heteren 

e-mail: info@uitvoortverzorgingmijnhort.nl ~A 
internet: www.uitvoortverzorgingmijnhort.nl ::::5! 

Lawijckcrhof 30 
6874 AT Wolflteze 
026-482 12 29 

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

behandeling volgens a fspraak 



~ ~~ 
Gelderse Roos 0 f.t •o•" de Geestelijke gezondheidszorg 

Permanente bewoning 
Via een huis aan huis krant zijn de bewoners van W olfheze recent op de 
hoogte gesteld van een aantal actuele ontwikkelingen. Graag gaan we in deze 
Wolfskreet iets nader in op een van die onderwerpen n.l. particuliere bewoning 
op ons terrein. 

Particuliere bewoning 

Zoals de meeste dorpsbewoners bekend is, heeft de Geldene Roos in 2000 en 2001 
de paviljoenen Schoonoord, Beukenoord, Dennenoord en Lindenhof via 
verenigingen/stichtingen aan particulieren verhuurd. Enerzijds omdat sloop van 
dergelijke monumentale panden, die niet meer geschikt zijn voor de zorg, een 
verlies zou zijn voor de uitstraling van het lerrein. Anderzijds omdat we particuliere 
bewoning als een verrijking zien vanui t de integratiegedachte. Er bleek ruime 
belangstelling te bestaan voor het betrekken van deze panden en al een aanral 
jaren zijn zowel de organisatie als de bewoners tevreden met deze oplossing. De 
afspraak is hierbij gemaakt, dat de panden weer in gebruik worden genomen door 
de Gelderse Roos als deze nodig zijn voor de zorg. Zoals het er op dit moment uitziet, 
zou dit volgens de huidige plannen van de Gelderse Roos vooralsnog alleen 
Dennenoord kunnen betreffen. Voor zover nu kan worden overzien, zijn er geen 
concrete plannen die de andere panden betreffen. 

Gevolgen bestemmingsplan voor particuliere bewoning 

Het aantal beschikbare vierkante meters te bebouwen grond op het terrein van de 
Gelderse Roos is in relatie tot de huidige en toekomstige beiloeften beperkt. Om die reden 
heeft de gemeente in liet bestemmingsfJlan nog eens nadrukkelijk gesteld dat ook de 
particulier bewoonde panden in de wekomst weer beschikbaar moeten komen voor de 
zorg. Zij gaat daarin echter een stap verder dan de nu geldende afspraken tussen Gelderse 
Roos en huurders: met liet aflopen van de huurovereenkomsten (in 20 I 0) moet de 
bewoning stoppen. 
Het standpunt van de Gelderse Roos ten aanzien van het bestemmingsplan is: zolang 
de panden (of bouwlocaties) niet voor de zorg nodig zijn kunnen de panden door 
particulieren worden bewoond. 
Op dit moment is er regelmatig contact met de bewoners die vanzelfsprekend graag 
weten waar ze voor de komende periode aan toe zijn. 
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Thuis van 
alle gemakken 

voorzien! 
Niet alleen kapper, pedicure en 

m~altijdcn, maar ook PGB, huishoudelijk 

werk en belastingconsulent. Meer info 1 

Bel 026 4B20 009 of ga naar onze site 

www.zorgservlcethuis.nl 

ZorgService Thuis 

/ 

/ Een zorgprobleem opgelost 
/ 

/ 'Ik ben in oktober vorig jaar in Wolfheze komen wonen, dicht bij 
/ 

/ mijn zoon en schoondochter' zegt mevrouw Oldenbroek van het 
/ . 
/ Hendnksplantsoen. 
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/ ~ 
/ ' In Zwolle, waar ik voorheen woonde, had ik iedere week ~ 

/ 

/ ~ 
/ huishoudelijke hulp via de plaatselijke thuiszorg. Hier moest dit ~ 
~ ~ 
/ ook weer worden geregeld. Mijn schoondochter werkt via ~ 
~ ZorgService Thuis, dus zij heeft het allemaal snel kunnen regelen. ~ 
/ ~ 
/ ledere week komt Naomi een paar uur bij me, zij helpt me met van ~ 
~ alles wat ik zelf niet meer kan. ~ 
/ ~ 
/ ~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ Ik heb gekozen voor een Persoonsgebonden Budget. 
~ ZorgServiceThuis regelt dit allemaal voor mij, want van al dat 
~ papierwerk heb ik geen kaas gegeten. 
~ Ik ben zeer tevreden en had het niet beter kunnen treffen. Mijn 
~ zorgprobleem is opgelost. ' 
/ 
/ 

~ ZorgServiceThuis, Ellen ten Cate, 026-4820009. 

/ 

1 
~ 
~ 
~ :; 
~ :; 



Sinds 1946 

Het ( tuin- ) centrum van W olfueze 

Bloemen en planten van een 

constante kwaliteit voor een wisselend seizoen 

Het tuincentrum van de gemeente Renkum 

tuinc<tntrum dauids<t 
WOLFHElERWEG 104- WOLFHEZE 



Beukenoord, Schoonoord en Lindenhof: de bewoners 
aan het woord ... 
De bewoners van de panden Beukenoord, Lindenhof, Schoonoord en 
Dennenoord op het terrein van de Gelderse Roos hebben van de Gemeente 
Renkum te horen gekregen dat zij daar in 2011 weg moeten zijn. Niet de 
Gelderse Roos, maar de Gemeente wil de bewoners daar weg hebben. 

Het gaat om 4 panden. Dat lijkt weinig, maar het gaat wel om 4 grote panden die 
opgedeeld zijn in 23 woningen! Bij elkaar ongeveer 60 personen. Dat is ongeveer 
een halve nieuwbouwwijk zoals hier in het dorp gepland. 

Een aanzienlijk aantal bewoners van deze panden vcrvult een belangrijke rol in 
onze dorpsgemeenschap. Een of meer bewoners van deze panden vervult een 
essentiële rol bij: 

• Redactie Wolfskreet 
• Buitenschoolse opvang 
• Muzieklessen 
• O rganisatie en stimulatie van creatieve, 

activi teiten binnen en buiten school 
• Kinderzwemmen 
• Cursussen op allerlei gebied 
• Klaproos 
• Ruimtelijke ordening 
• Voko Beukenootje 
• T ussenschoolsc opvang op school 
• inval-leiding Peuterspeelzaal 't Wolfje 

Momentcel zitten er 6 kinderen uit de betreffende woningen hier op school, één 
daarvan zit in de bovenbouw en zal de school al ruim voor 20 L L verlaten, maar 
daarnaast zijn er al 5 kinderen uit deze woningen aangemeld om de komende tijd in 
te stromen. Dat betekent dat de school 10 leerlingen zou vcrliezen (op het huidige 
leerlingen aantal van 78 een substantieel deel). 

De woningen op het terrein van de Gelderse Roos hebben een speciaal karakter, 
waardoor zij een bijzondere groep erg aanspreekt. Een groep die zich niet snel thuis 
zal voelen in de nieuwbouwwijken zoals die in Wolfhczc gepland staan. De kans is 
dus heel erg groot dat als deze panden aan de woningvoorraad onttrokken worden 
wij deze dorpsgenoten zullen kwijtraken. Juist vanwege het speciale karakter van 
deze bewonersgroep zal dat een groot gemis zijn. 

Het gaat hier niet alleen om het belang van de individuele bewoners van deze 



panden maar juist ook om het belang voor onze gehele dorpsgemeenschap. Ik ben 
van mening dat het Dorp duidelijk moet maken aan zowel de Gemeente Renkum 
als aan de Gelderse Roos dat wij de huidige bewoning van deze 4 panden willen 
behouden. 

BALLAST en BAGAGE 

THOMASVIERING DOSTERBEEK 

ZATERDAG 17MEI 2008 
19.00 UUR 

BERNULPHUSKERK 
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De Blauwe Kiekendieven van de Reijerscamp 

De echte vogelliefhebber weet de 
Reijerscamp te vinden vanwege het 
voorkomen van veel roofvogel
soorten. Wie in de wintermaanden 
Reijerscamp bezoekt kan er 
verschillende aantreffen die vooral 
op zoek zijn naar muizen. 

Een zeer markante roofvogel is de Blauwe Kiekendief. Deze roofvogel komt voor op 
de rode lijst van broedvogels in Nederland. Het mannetje heeft een prachtig 
blauwgrijs verenkleed. Het vrouwtje echter is bruin van kleur en heeft een lichte 
onderzijde. Opvallend bij deze vogels is de witte stuit die goed zichtbaar is. Het is 
een grote vogel. Zijn vleugels bereiken een spanwijdte van wel 1 meter en 20 
centimeter. 

Het zijn langzame vliegers tijdens hun speurtochten naar prooi. Dat is voor menig 
natuurliefhebber ook gunstig omdat deze vogel zich zo goed laat bestuderen. Al 
vliegend kun je zo ook de V -vormige vleugelstand opmerken. 

Het zijn behendige jagers op kleinere zoogdieren zoals muizen, kleinere vogels en 
amfibieën. 
Vanuit de luch t laten ze zich boven op de prooi vallen. Ook heel bijzonder is hun 
jachttechniek langs bosranden. Heel spectaculair zijn hun vliegkunsten wanneer ze 
langs bosranden van hoog naar laag duiken en weer vervolgens weer opstijgen. 
Met deze jach ttechniek trachten ze kleinere vogeltjes in de bosranden op te 
schrikken om ze vervolgens te pakken te krijgen. 

Natuurmonumenten is blij met de Kiekendieven in de winter. Hun langdurige 
verblij f gedurende de wintermaanden geeft aan dat het voedselaanbod in de 
Reijerscamp prima in orde is voor deze roofvogels. Doordat in de wintermaanden 
kruiden niet gemaaid worden blijft er voor overtrekkende zangvogels altijd voedsel 
te vinden. Ook muizen profiteren daarvan. 
O m meer amfibieën te trekken zijn poelen aangelegd waar deze dieren gebruik van 
kunnen maken. 



Begrazing door vee zorgt voor meer vanatle in het terrein. Daar profiteren veel 
planten- en diersoorten weer van. Uiteindelijk komt dat ook de Blauwe 
kiekendieven ten goede. 
Natuurmonumenten hecht veel belang aan een goed overwinteringgebied voor 
deze zeldzame roofvogels zodat ze later in het seizoen in goede conditie kunnen 
broeden. 

We hebben voor u wandelpaden aangelegd. Hier vandaan kunt u de 
bewonderenswaardige Blauwe Kiekendieven prima gadeslaan. Vergeet U de 
volgende keer niet uw verrekijker mee te nemen? 

Natuurmonumenten wenst u een fijne 
wandeling door de Reijerscamp toe. 

Roei van Ekeris 
Boswachter 
Vereniging Natuurmonumenten 
Zuidwest Veluwe 

maandag 
dinsdag 8.30 ·17.30 

woensdag 8.30 -17.30 
donderdag 8.30 -17.30 

vrijdag 8.30-17.30 
zaterdag 8.30 • 15.30 

Winkelcentrum Oe Weerd 
Van der Molenallee t 17 

6865 CB Doorwerth 



Wolfskreten 
Wolfje zoekt sponsors 
Peuterspeelzaal 't Wolfje zoekt sponsors voor de aanschaf van buitenspeelgoed. 
Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een speciale peuter glijbaan en/of een wip. Met 
o.a. de Jantje Beton collectes, een schilderijenactie en het Zomerfeest van 
afgelopen zomer is al wat geld bij elkaar gebracht, maar nog lang niet voldoende 
voor de vereiste professionele speeltoestellen. 

O ndernemers die een band hebben met Wolfheze en die de peuterspeelzaal hier 
willen steunen kunnen een bijdrage storten bij penningmeester Kees Koek of bij de 
leidsters Cocki Vink en Thea Guikers. 
Als tegenprestatie kunnen sponsors rekenen op een eervolle vermelding op of bij 
het toestel en in de nieuwsbrief van 't Wolfje. En natuurlijk op de eeuwigdurende 
dank van de spelende peuters. 

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

Lawyckerhof 4 Wolfheze Tel. 026-4821310 

Nieuwe peuters welkom! 
Peuterspeelzaal 't Wolfje heeft momenteel enkele plaatsen beschikbaar voor 
peuters van 2 of 3 jaar oud. De peuterspeelzaal is gehuisvest in een ruim en licht 
lokaal van de Beatrixschool, maar verder daarvan onafhankelijk. 
't Wolfje is op dinsdag- en donderdagochtend geopend en biedt peuters de 
gelegenheid om samen te spelen en zo hun sociale vaardigheden te oefenen en te 
ontwikkelen. 
Als uw kind al van kinderopvang gebruik maakt is het heel goed mogelijk om 
daarnaast ook gebruik te maken van peuterspeelzaal. En in Wolfheze hebben we 
toevallig de mooiste en leukste peuterspeelzaal van de gemeente Renkum! 



Restaurant Het Wolvenbosch 

www.wolvenbosch.nl 

Openingstijden: 
Dinsdag Um zondag 

Lunch van 1 2:00 tot1 5:00 
Dinervanaf17:30 

Wij zijn geopend vanaf 11 :00 uur 

Wij werken uitsluitend met biologisch vlees, 
dagverse groentes en fruit 

(zo veel mogelijk ook biologisch) 
Onze vis komt dagelijks vers binnen van de 

afslag uit IJmuiden. 

SPECIAAL 

Op 1 mei a.s. vieren wij ons eerste jaar "Wolvenbosch" 

Dit laten wij niet onopgemerkt voorbij gaan. 

Wij hebben in de week van 1 tlm 4 mei een speciaal menu. 

U wordt ontvangen met een huisaperitief. daarna word er 
een lekker 6 gangen amuse menu geserveerd. 

Dit menu kan zowel voor de lunch als voor het diner 
geserveerd worden. 

Kosten voor dit uitgebreide menu zijnE 40,- per persoon. 
Incl. huisaperitief. 

I Danlei & Johanna Vlnke 

• WolfhezerNeg 87 • www.wolvenbosch.nl 

• 6874 AC Wolfheze • lnfo®wolvenbosch.nl 

• Tel.: 026 • 48 21 202 • Fax: 026 - 48 25 404 

Ook voor een feestavond, receptie, bruiloft of een besloten lunch of diner kunt u prima 
bij ons terecht. Wilt u een andere invulling? Geen probleem. wij maken altijd een 

passend voorslel voor u in overleg. 

Ons Ierras is van aprillot en met september geopend voor de lunch of een kopje koffie 
of voor een drankje. Bij mooi weer seNeren wij 's avonds diner op hel terras. 

Ook voor kooklessen kunt u bJj ons terecht. 
Wij ZJ]n hier sinds maart dil jaar mee begonnen, lijkt u hel wal om ook les van de 

"meesler"te knjgen? Bel of mail om Ie reseNeren. De lessen worden uilsluitend op 
maandag gegeven en kan alleen op andere dagen als hel voor een grote groep betreft. 



De Column van Carel 

Een kampioenschap 
Reeds in het vroege voorjaar had het veteranen-team van 
de FC van Willcm een feestje te vieren. Ze waren 
weliswaar nog lang geen kampioen, maar voor Willem en 
zijn maten was dat slechts een kwestie van tijd. Ze hadden 
toch niet voor niets al een reeks fraaie uitslagen neergezet. 
En al zeven weken onbedreigd bovenaan! Achteraf zou 
blijken dat deze opvatting niet op gepaste inschatting van 

eigen kunnen gebaseerd was, maar op een reeks blunderpartijen van de 
concurrentie. Uitgerekend in cruciale partijen. 

Het feestje dus. 
Willem moest voor twee dozijn gebakjes zorgen. Hij had gepland om met de auto 
naar de bakker te gaan en ze dan thuis tot de andere dag in de koelkast te bewaren, 
maar de auto was er niet. Die had Marie meegenomen. Die deed dat wel vaker op 
onverwachte momenten. 'Altijd hetzelfde met die vrouwen.', dacht hij. 'Kunnen ze 
daar nie t gewoon even over communiceren? Wat willen ze nou eigenlijk ?' Even had 
hij goed de smoor in. 

Daarna pakte hij z'n fiets. Voorzichtig hield hij de mogelijkheid open om de 
gebaksdoos in de ene en het stuur in de andere hand te houden als hij weer terug 
naar huis zou fietsen. Hij had geen flauw benul van de capaciteit van één 
gcbaksdoos. 'Ik zie wel', dacht Willem. 
Hij ging de bakkerswinkel binnen en bestelde de gebakjes. 'Zal ik er twintig in een 
grote doos doen en de rest in een kleine?' vroeg het meisje. 'Perfect', blufte Willem. 
Ze pakte twee dozen, deed de gebakjes er voorzichtig in en zette de ene doos op de 
andere. Toen dreigde bij Willem de verwarring toe te slaan. 'Krijg nou wat!' wilde 
hij zeggen. Hij was onthutst. Zijn mond viel open. Zijn fiets-scenario reikte niet 
vcrder dan één doos. Wist hij veel! 

De winkelbel ging en Berthe kwam binnen. Zij speelde samen met Willem in het 
recreanten-team van de plaatselijke tennisclub. 
'Hallo Berthe'. En even later: 'Ben je met de auto?'. 
- 'Ja, hoezo?' 
'Nou, dat gebak moet mee naar huis en ik ben op de fiets. Zou je mij even naar huis 
kunnen brengen?'. 
-'Zit niet veel anders op of wou je die dozen misschien onder de snelbinders doen?'. 
Dus werden de dozen rechts voorin weggezet en Willem voor zijn deur afgezet. "De 
fiets haal ik later wel op.", dacht hij ." 
- "Als jij die dozen maar in de koelkast kan bergen!" zei Berthe nog, want die ene 
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was nogal groor uitgevallen. En verder vond ze het voorbarig om nu al een 
kampioensfeestje te bouwen. 

Maanden later ontmoeten ze elkaar weer. Ditmaal in het winkeltje van de 
plaatselijke zuivelboerderij. Zij is heel vrolijk. Ze komt net van een receptie 
vandaan. Ja, wanneer eigenlijk niet? 
Ze begint over die gebakjes en doet dat zo aanstekelijk dat de klanten in het 
winkeltje geamuseerd luisteren. Dat ontgaat haar niet. Opblazen die story, denkt en 
doe t ze. Ze weet hoe dat werkt. En heeft er plezier om. 
'Weet je nog Willem, dat jij die gebakjes mee moest nemen? En dat die dozen zo 
groot waren dat je ze in de koelkast moest proppen ? Het zag er niet uit toen ze 
gepresenteerd werden'. 
O ngemerkt waren de andere klanten weggegaan. Alleen Berthe en Willem waren 
er nog. 

'Dat met die gebakjes, is dat echt gebeurd ?' vroeg het meisje later. 'Hebt U echt die 
gebakjes in de koelkast gepropt?' 
'Welnee joh' , zei Willem. 'Grapje!' 

De FC sloot de competitie af met de eerste plaats. 
'Als je maar niet denkt, dat ik weer gebaksdozen ga rijden' , zei Berthe bij het 
binnenkomen op de kampioensreceptie. En toen was ze nog niet eens vrolijk. Dat 
zou daarna komen. Met het vorderen van de receptie. 

Ca rel 

Café "De Balije" Wolfheze 

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

Dagelijks geopend vanaf 16.00 uur 
maandag en dinsdag gesloten 

Ook voor feesten en partijen in een gezellige sfeer 
Wolfhezerweg 70r72 6874 AG Wolfheze 026-

4821987 



Spoorzoekers 
Vermist 
O nze witte poes, genaamd Midnight, wordt sinds 26 februari vermist. Het is een 2 
jaar oude gecastreerde kater, wit met wat grijs/zwarte vlekken, ondernemend en 
nieuwsgierig. Wij wonen in het Hazeleger, maar hij is in de verre omtrek 
gesignaleerd. Heeft u informatie? Familie Ebregt/Eieveld, tel. (026) 48223 LO. 

Te koop: 
Babykleertjes maat 56-62-68 voor een meisje. 
Veel wit, voornamelijk zomerkleding. 
Tel 026-4822707 Vragen naar Mariken. 

Gevraagd: Wie kan mijn 10-jarige zoon gitaar leren spelen ? 
Bel naar 026-4822707 Fam van der Gun 

Hubo Willernsen 

Cardan u s laon 28 
Tel. 026-3336571 

Ooorwerth 
Fox 026-3336329 

Openingstijden: 
Maandag 13.00- 18.00 uur 

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

Zaterdag 9.00- 17.00 uur 

In Wolfheze bezorgen wij gratis aan huis 



SINGER/SONGWRITERS IN DE KLAPROOS 

Voor het singer/songwriter festival op zondag 22 juni a . s da I 
gehouden wordt als opening van het Klaproosseizoen 2008 

zoeken wij nieuwe onbekende talenten . Als singer/songwriter 
schrijf je je e i gen liedjes en begel e idt je jezelf meestal op 
een instrument. Als anderen je begele i den (band) . kan dat 

oo k . 
De allereerste singer/songwriter was Bob Dylan en hij 

begon ook "klein'' . Vele anderen volgden zi j n pad.(Zie boven) 
Wordt de Klaproos de springplank voor een nieuwe Dylan u i t 

Wolfheze? 
Kortom durf j i j je voor een groot publiek te presenteren met 2 of 

3 l iedjes bel of mail voor 15 april naar: 
Marc leeflang 06-29513380 of ma i l naar lnfo@marcleeflang . nl 

Wij zorgen voor een profess i onele gelu idsinstallat i e . 



KerstGala W olfhezeNightFever 
Van te voren hadden de kids briefjes meegekregen waarop ze aan 
konden geven wat ze wilden doen om samen met de ouders een 
spetterend kerstgala met diner te genieten. Zo hadden zich 6 
kinderen opgegeven voor het koken , een heel aantal voor het 
versieren en klaar zetten en een nog groter aantal voor de 
bediening. 
Overdag werd er gekookt in de Notenkraker van de Gelderse Roos. 
Er werden soepen gemaakt met balletjes , salades, hartige taarten 
en allerlei dingen met bladerdeeg. 
Tegen l8:00 stalde Tim de installatie voor de muziek uit en 
werden de tafels opgemaakt voor het eten. 
Om 19:00 kwamen de ouders en kon het kerstgala beginnen. 
Een kerstmuziekje op de achtergrond, rijk gevulde borden en 
behalve enkele sneuvelende glazen liep de bediening gesmeerd. Tot 
besluit nog een heerlijk toetje. En dat alles verzorgt door de 
kinderen zelf. 
Het was een heerlijke avond om op terug te kijken. Helemaal als je 
weet dat de vaatwasser stuk was en er ouders in de rij stonden om 
af te drogen. Heerlijk!!!! 

Schaatsen in Nijmegen 
De kinderen hadden de wens om ook dit jaar te gaan schaatsen. 
Omdat zich genoeg ouders hadden gemeld voor het vervoer 
konden we met 24 kinderen van WNF op pad naar Nijmegen naar 
de schaatsbaan Triavium. We konden schaatsen huren voor wie 
dat nodig had en binnen korte tijd stonden alle kids op de grote 
baan. 
Het was gezellig onder elkaar en onder het genot van warme chocolademelk en 
snoep of koek was deze avond snel voorbij. Moe maar voldaan gingen we tegen 
22 :00 weer huiswaarts. 
Wc hopen nog op een buurtcheque van de gemeente om de kosten van deze avond 
te dekken. 

Reminder 
Het mooie weer komt er weer aan!!!! 
Zoals al eerder gemeld staat bij het terrein aan de Van Mesdagweg een container 
met speelgoed om buiten te spelen. 
Sleutels zijn op te halen en terug brengen bij Dorien Medze of Caroline Kelderman, 
beiden wonend aan de Sara Mansveltweg. ! 

! 



W olfhezerwegtrekkers 

Wat doen al die PC Hooftstraattrekkers 
in Wolfueze? Ze rijden 500 m om 
kinderen naar school te brengen en 
rijden dan weer terug naar huis. 

Alsof het niet veel sneller is om de fiets te 
pakken. Alsof het niet veel veiliger zou zijn 
voor alle andere kinderen op straat als 
daar geen auto's zouden rijden. Alsof de 

Wolfhezer schoolkinderen niet meer tegen een regendruppeltje kunnen. Alsof de 
Wolfhezer wegen niet allemaal geplaveid zijn en je echt een terreinwagen nodig 
hebt voor het blokje om naar school. 

In deze tijd waarin zelfs de rechtse Franse President een groene revolutie in het 
Elysée afkondigt, in deze tijd waarin velen zich zorgen maken over het 
broeikaseffect, juist nu zou je toch verwachten dat ouders hun kinderen bijbrengen 
dat je korte afstanden loopt of fietst en dat iedereen eens nadenkt over wat hij of zij 
zelf aan de C02 ui tstoot kan doen. 

SOCIALLY 
UNACCEPTED 

VEHICLE 

Ik kan mij voorstellen dat je denkt: ach, het is een 
wereldwijd probleem en wat heel Nederland doet is 
slechts een druppel op een gloeiende plaat dus wat ik 
zelf doe heeft helemaal geen invloed. Maar als je 
kinderen later (als je bij Heveadorp aan het 
Noordzeestrand zit) aan je vragen: wat deed jij toen je 
de eerste verhalen hoorde over wereldwijde 
opwarming? Kan je dan zeggen: "toen kochten we 
juist die terreinwagen om jullie naar school te 
brengen!" 

De wisselwachter 

SUCCESVOL SOLLICITEREN 11 

Persoonlijke begeleiding en/of groepsgewijze lrainlng bij 
hel herkennen van je kwaliteilen 
het maken van een goed Curriculum Vitae 

• hel zoeken naar vacatures die bij je passen 
• hel schrijven van aansprekende sollicitaliebrleven 
• hel voorbereiden en oefenen van sollicilaliegesprekkcn 
Dit maatwerk naar jouw behoeften en silualle levert: 

Ulbo G. Anoma • Balljowog 5. 6874 AK Wolfhozo 
tol. (026) 482 13 92 of 06 • 41 43 05 26 

uanema@hotnot.nl 



MANTELZORGSALON RENKUM 
Agenda voorjaar 2008 

Als u voor een zieke, dementerende of gehandicapte in uw directe omgeving zorgt, 
bent u mantelzorger. In de mantelzorgsalon ontmoet u lotgenoten. Door met 
anderen te praten, merkt u dat u niet alleen staat met uw gevoelens en dat u elkaar 
tot steun kunt zijn. De Mantelzorgsalons zulJen dit voorjaar plaatsvinden op 
onderstaande data en op de daarbij aangegeven lokatie. 

Het programma duurt van 14:00- 16:00 uur. U bent welkom vanaf 13:30 uur. 
De mantelzorgsalon is een initiatief van Stichting Vrijwillige Hulpverlening Renkum, 
i.s.m. Stichting Welzijn De Bries en Cortenbergh (ONO). 

Wij hopen u te ontmoeten in onze mantelzorgsalons! 

De onderwerpen van de komende mantelzorgsalons zijn als volgt: 
B- 4 maart - Theatervoorstelling 'Zorg in stilte', 

locatie: buurtcentrum De Hucht (Dorrestijnplantsoen 1 in Heelsum). 
Een theatervoorstelling over mantelzorg en voor mantelzorgers. Het zal velen 
(h)erkenning bieden, want wie zorgt er vandaag de dag niet voor een ander, 
vaak in de schaduw, in stilte. De voorstelling is elders in Nederland met groot 
enthousiasme ontvangen door mantelzorgers. 

B- 15 april- Kennismaken met Nordie Walking, 
locatie: sportpark Hartensrein OJ Talsmalaan 9 in Oosterbeek). 
Voor mantelzorgers dé gelegenheid om even de zorgtaken neer te leggen en al 
wandelend op ontspannen wijze te genieten van o.a. de natuur. 

B- 27 mei Bezoek aan Dorpsboerderij Oosterbeek, 
lokatie: Dorpsboerderij (Van Letmepweg 12 in Oosterbeek). 
We gaan op bezoek bij Dorpsboerderij Oosterbeek, gevestigd op het landgoed de 
Hemelse Berg in Oosterbeek. De boerderij biedt een beschennde werkplek aan 
mensen die ondersteuning nodig hebben. 

Tijdens iedere mante lzorgsalon zal er veel gelegenheid zijn voor onnnoeting met elkaar 
en uitwisseling van ervaringen. Ook zullen er steeds goed toegeruste vrijwilligers zijn bij 
wie u terecht kunt met specifieke vragen omtrent uw persoonlijke situatie. 
Deelname is kosteloos en aanmelding is niet verplicht. Wij stellen het echter wel op 
prijs om te weten of u de mantelzorgsalon wilt bijwonen. Kunt u uw partner of familielid 
niet alleen thuis laten, dan kan een vrijwilliger via het Steunpunt Vrijwillige Hulp & 
Mantelzorg uw zorg even ovememen. 

Het Steunpunt is bereikbaar via het Zorgloket, op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur, 
te l.: 026-339 72 70 of e-mail vrijwilligehulpenmantelzorg@renkum.nl. 



~' 

• 
• 

Wolfskreten (2) 

zwart/wit prints 

kleuren prints 

folders 

clubbladen 

flyers .. ~ 

m 
I 

!: 
> ;= 

)> 
c 
::0 
m:;o 
cnm 

." 
::0 
0 

Voor vrijwilligers uit de Gemeente Renkum biedt de 
Gemeente in samenwerking met het ROC Rijn ljssel een 
aantal gratis cursussen aan: 

• Effectief communiceren; hoe doe ik dat! - 8 avonden. 
• Vergaderen en notuleren - 6 avonden 
• Interculturele Communicatie - 4 avonden 
• Kennismaking met de computer - 7 middagen 
• Internet en E-mail - 4 avonden 
• Basiscursus Excel - 8 avonden 
• Introductie boekhouden en financiële administratie met Excel - 8 avonden 
• Website bouwen- 8 middagen 
• Power Point - 4 middagen 

Voor uitgebreidere informatie: www.renkum.nl 

• • • • 
rrJnlJ~eL Gemeente Renkum 
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GOED NIEUWS in deze eerste uitgave van Wolfskreet in 2008. 

O p onze oproep in december 2007 om u aan re melden voor diverse 

Vereniging Dorpsbelang W olfheze e.o. 

belang van her dorp is response gekomen. Ook over onze buurtbus valt voortgang 
te melden. Worden we straks met een uurdienst verbonden met de city van 
Oosterbeek? Verder verklap ik u nog niets over de T aart van Dorpsbelang die ten 
deel valt aan . .. .. ... . En ook ons dorpsplein krijgt de aandacht die het verdient. 
Nog meer goed nieuws "speelt" zich af aan de Heelsumseweg. Verder meer 
hierover. 

VRIJWILLERSWERK 

Kunt u zich nog de vacatures herinneren uit het vorig nummer van Wolfskreet? 
De reconstructie dorpsplein, de buurtbuscommisie, het buurthuis, beheerder 
website, en zelfs een nieuwe init iatief; de verkeerscommissie. O p alle plekken zijn er 
Wolfhczcnarcn m/v de in alle vrijwilligheid hun diensten beschikbaar te stellen. 

• Wil Holle rot nu toe afgevaardigde bij de werkgroep A50db (u weet wel die 
actieve groep mensen die zich zorgen maken over de gevolgen van de 
verbreding van de ASO) heeft zich moeten terug trekken als afgevaardigde 
vanuit Dorpsbelang. 
Wil heeft zich steeds meer ingeleefd in deze werkgroep en meer taken op zich 
genomen. Helaas is hij tot de conclusie moeten komen dat 't bij zijn leeftijd 
(> 75) past om niet altijd vol gas te geven. Wil Holle gaat het voortaan wat 
kalmer aan doen en treed terug als afgevaardigde vanuit Dorpsbelang in de 
werkgroep A50db. Vanuit deze plek spreek ik mijn dank en waardering uit 
voor het werk dar Wil Holle voor ons dorp heeft vcrricht in de werkgroep 
A50db. Ik hoop dat het spoedig weer wat beter met hem gaat. 
Zoals u begrijpt beste mensen van Wolfheze: er is een vacature voor deze 
dankbare taak; afgevaardigde namens het dorp(sbelang) in de werkgroep 
A50db. 

• Henk Horsman heeft zich aangemeld als algemeen bestuurslid van onze 
vereniging. 

• T aro Eekhoutte is afgevaardigde in de reconstructie van ons dorpsplein. 
• Michel van Toeren en Caroline Kelderman zijn onze afgevaardigden bij de 

ontwikkelingen van ons buurthuis 
• Frans van Daal wordt beheerder van onze website. 
• Tanja Duiven: penningmeester in de Buunbuscommissie i.o . 
• Voor wat betreft de andere vacatures in het bestuur, deze zijn er nog steeds. 

O p dit moment zijn er nog 5 bestuursleden, bij de jaarvergadering op 18 maart 
a.s. is onze penningmeester Han Heidema volgens onze statuten aftredend. 



O ns bestuur kan volgende dezelfde statuten 7 personen groot zijn. Er is dus 
voldoende ruimte voor nieuwe bestuursleden. 

Ook u kunt het bestuur van Dorpsbelang maar ook Wolfheze gelukkiger maken 
met uw vrijwilligheid en inzet voor ons dorp. 

BUURTBUS IN OPRICHTING 

Zoals ik u in december heb gemeld, is een initiatief vanuit Dorpsbelang Wolfheze 
verder gedragen door alle Platformvoorzitters van Renkum. 
Inmiddels is er een onderzoek geweest naar de haalbaarheid van een Buurtbus voor 
de routes: 
(L) Wolfheze via Oostcrbeek naar Doorwerth v.v, 
(2) Wolfheze via Oostcrbeek en Doorwerth naar Renkum v.v., 
(3) Wolfheze via Oostcrbeek en Doorwerth naar Renkum en langs de telefoonweg 

naar Wolfheze 

Vooralsnog wijst het onderzoek uit dat alle routes haalbaar zijn. Toch is het 
verstandig om met variant (L) te beginnen en volgens via een groeimodel door te 
gaan naar misschien wel variant (3). 



Inmiddels heeft zich een voorzitter gemeld voor de BuurtbusCie in oprichting 
(i.o.); Rob Spaan uit Oosterbeek. U zult vast nog meer van hem horen. 
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! 

JAARVERGADERING DORPSBELANG dinsdag 18 maart 
Alle leden van vereniging Dorpsbelang Wolfheze e.o. zijn van harte welkom op 
onze jaarvergadering van 18 maart 2008. In 2006 en 2007 had de 
jaarvergadering een verenigingsdeel en een infom1atief deel in de vorm van 
stands. Gebleken is dat onze lede11 het infonnarieve deel minder waardeerden, 
vandaar dat de agenda er als vanouds uitziet. 

Plaats: de Burcht. 
Tijd: dinsdag 18 maart 2008 van 19:30-22:00 uur 

Voorlopige agenda: 
1. Opening, mededelingen , vaststellen agenda. 
2. Behandeling verslag jaarvergadering 2007 
3. Verslaglegging van de penningmeester Han Heidema 
4. Bestuurssamenstelling 

a. Voordracht en verkiezing van een nieuw bestuurslid, Henk 
Horsman 

b. V oordracht en verkiezing van een nieuwe penningmeester 
Erwin van Wonderen 

c. Voordracht en verkiezing van voorzitter Ted Stevens, is 
herkiesbaar voor een tweede termijn van 3 jaar 

d. Andere kandidaten kunnen zich melden tot twee weken vóór 
de jaarvergadering. 

5. Kennismaking Burgemeester J.P. Gebben 
6. Nieuws van de Gelderse Roos door mevr. joke Groeneweg (onder 

voorbehoud) 
7. Nieuws over de Buurtbus Renkum door de voorzitter Rob Spaan van 

de BuurtbusCie i.o. 
8. Voortgang Dorpsplein, Dorpshuis, ASO 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 

Speelplaats bij het Herstellingsoord aan de Heelsumseweg. 

Bij de nieuwbouw van het Herstellingsoord moest het bestaande speeltuintje 
worden verhuisd. Enkele speeltoestellen konden niet meer worden opgebouwd. 



.. 

In overleg met de gemeente Renkum is gezocht naar een oplossing. Het is een 
klimwandje geworden. Uit ervaring van het gemeentebedrijf op andere locaties is 
gebleken dat een klimwand veel aftrek vindt bij de jeugd. Bij een praktijktest door 

TAARTVAN DORPSBELANG 
Dat er mensen zijn in ons mooie dorp die zich -ook op hogere leeftijd
inzetten voor de mensen in Wolfheze, dat zal u niet verbazen. 
Als bestuurslid van Dorpsbelang ging hij ons voor. Menig bingominnend 
bezoeker van de bingo in de Burcht beleeft plezier aan de inzet en het 
enthousiasme waarmee hij deze middagen vorm geeft. Ook de 
klaverjasmiddagen vinden nog steeds veel aftrek bij de kaartende 
Wolfhezenaar. Waren het eerst Jan en Mieke Kuik die deze middagen 
realiseerden, toen zij ermee stopten heeft Rien Knook zich hard gemaakt om 
deze inmiddels traditie geworden middagen voort te zetten. Ook de kosten 
zijn n.a.v. zijn aanvraag en initiatief, door Dorpsbelang en de Bries 
gefinancierd. 
Heel mooi van deze tweeëntachtig jarige heer uit Wolfheze, die niet achter 
de geraniums zit maar actief is in Wolfheze. Zo iemand verdient de T aart 
van Dorpsbelang. 
Alweer zo'n vrijwilliger die ongevraagd, haast ongemerkt maar zeer 
gewaardeerd werk doet. 

(Rien Knook heeft mij wel eens toegefluisterd dat hij -nu hij wat ouder wordt-
graag wat assistentie zou willen krijgen van .......... u zegt l1et maar!) 

de jeugd zelf, bleek dat een klimwand een zeer welkome aanvulling is op het 
beperkte assortiment. Met de gemeente Renkum is gesproken over de bekostiging. 
Het totaalbedrag van de klimwand bedraagt Euro 3.820,00. 

De gemeente heeft een bedrag kunnen vrijmaken van Euro 1.000,00. Dorpsbelang 
Wolfheze heeft uit het Wijkbudget eveneens Euro 1.000,00 beschikbaar gesteld 
voor de aanschaf en plaatsing van het klimwandje. Dorpsbelang heeft een 
subsidieverzoek ingediend bij de Stichting A.C. van Deventer om ons op weg te 
helpen, om voor de jeugd van Wolfheze de klimwand aan te kunnen schaffen. 
Ik kan u melden dat de subsidie is verleend. Namens de jeugd van Wolfheze zijn wij 
de Stichting A.C. van Deventer zeer erkentelijk voor hun bijdrage van Euro 
1.820,00. 
De Gelderse Roos heeft toegezegd dat zij een vergunning afgeven voor het 
speeltuintje op hun terrein en de gemeente neemt direct na de plaatsing het 
onderhoud op zich. Van de Gelderse Roos is tevens een bijdrage ontvangen van 
Euro 350,00. Dit bedrag zal worden besteed aan een zitbankje. Dat maakt het 
geheel weer compleet! Bedankt! 



Werkgroep A50db. 

Dorpsbelang participeert in de werkgroep A50 db. 
We kunnen gerust zeggen dat ze in het afgelopen twee jaar zeer succesvol hebben 
geopereerd. 
Het devies van de werkgroep ASOdb is, in principe niet tegen een verbreding van 
de ASO zijn. Wel probeen de werkgroep de geluidsoverlast die nu reeds de 
geluidsnormen van 2015 overschrijdt terug te dringen, het fijnstof binnen 
aanvaardbare grenzen te laten houden en daardoor ons leefklimaat te verbeteren. 
Wij zijn als vereniging benaderd door de voorzitter van deze werkgroep Raymond 
den Burger. Zijn vraag aan ons is, of een van de bestuursleden van Dorpsbelang 
vice voorzitter kan of wil worden bij de werkgroep A50 db. 

Dorpsbelang heeft hem geantwoord dat de bestuursleden van Dorpsbelang op dit 
moment geen kans zien deze functie erbij te gaan doen. Wel heb ik Raymond den 
Burger beloofd op zoek te gaan naar een vice voorzitter bij de werkgroep ASO db. 
Met dit stukje in Wolfskreet voldoe ik aan mijn belofte. Als er geen verdere 
reacties komen zal ik mogelijke kandidaten persoonlijk gaan benaderen. 

Voor nadere informatie over deze functie; vraag aan uw voorzitter Ted Stevens. 



Een Dorpshart voor W olfbeze. 

inzet van de bijeenkomst die heeft plaatsgevonden op zaterdag 9 

Indruk van het dorpsplein, gemaakt door Marc Leeflang 
Oe gemeenteraad heeft in september 2007 een ontwikkelingssubsidie toegekend 
van Euro 50.000 voor een veiliger en beter ingericht leefbaarder dorpsplein in het 
dorp W olfheze. 

Ruim veertig aanwezigen waren getuige van een unieke gebeurtenis; de gemeente 
kreeg officieel de "Aanmoedigingspremie voor een Dorpshart voor Wolfheze" 
uitgereikt namens u door de voorzitter van uw dorpsverenging. Daarmee werd een 
twee jaar oude belofte waargemaakt. 

Dhr. Jaap Modder (foto rechts), voorzitter van de Stadsregio 
Arnhem-Nijmegen, was één van de belangrijke gasten op 
deze bijeenkomst. Wethouder van Uitert, de drijfveer achter 
de schennen, maakte bekend dat hij Euro 10.000 heeft 
vrijgemaakt voor een onderzoek naar de verkeersveiligheid 
rond spoorovergang en dorpsplein. De ui tkomsten zullen 
gebruikt worden voor verdere ontwikkeling van deze 
toevallige samenloop van infrastructuur in Wolfheze. 

Foto: Kees Koek 
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Wijnkoperij Henri Bloem 
VOOR AL UW KWALITEITSWIJNEN 

In Wo(flieze lie6 je 

eerder een goed gfas wijn, 

dan een nieuw dorpspfein. 
((])anefijk.§e 6ezorging aan liuis.) 

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

E-mail: arnhem@henribloem.nl 

Zie voor aanbiedingen: 

www.henribloem.nl 
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Wethoulier van uitert ontvangt uit handen van de voorzitter van Dorpsbelang Wolfheze, 
T ed Stevens, de aanmoedigingscheque voor het dorpsplein 

(foto: Kees Koek) 

Bij deze bijeenkomst waren verder aanwezig een mix van omwonenden van het 
dorpsplein, inwoners van Wolfhcze, ambtelijke ondersteuning van de gemeente , 
zoals de dorpsmanager Gert van Maanen en mw. Miranda Nagel, de projectleider 
van het onderzoek en verdere ontwikkeling van ons Dorpshart 
Mw. Miranda Nagel heeft samen met T aro Eekhoutte veel werk verzet om de 
bijeenkomst to t een succes te maken. W ij zullen vast nog meer horen van mw. 
Nagel. De verwachtingen zijn hoog gespannen! 

Ik durf gerust uit te spreken dat het een geslaagde bijeenkomst was, die ruim de 
aandacht heeft gekregen van de regionale pers. 

Een speciaal woord van dank spreek ik uit naar T aro Eekhourte. Hij heeft op 
professionele wijze de deze dag voorbereid en vormgegeven. De komende tijd zal hij 
in proces naar een Dorpshart namens Dorpsbelang en dus ook voor u onze 
"Dorpsharrbelangen" verdedigen. 

Contributie 2008 

Heeft u uw contributie voor Dorpsbelang over 2008 nog niet betaald? Dan vcrzoekt 
de penningmeester u vriendelijk 5 euro over te maken op banknr. 5 1.54.46. 71 8, 
t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Wolfheze e.o. Bij voorbaat onze dank! 

En tot slot ... W olfheze is het waard! 



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 



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

De kunst van het licht. 
Vervaardigen, ontwerpen, restau 

• 
P·Y.GMAtiONTl 
praktijk voor e 
HUIDIIERZORGING 
Yvon'le Geerdlnk' • 
tel.nr. Q26-48331'#9 e 
moble/:0622791224 / -... ~ . ,.M 4 BE Wo4fll•to 

:~(llltboog3 • 
70810X Gft .. ~$'" • 

Kennismakingsaanbieding: 

Job Becker 
Heelsumseweg 1 2 

Wolfheze 
026-4821675 

• Huidverzorging voor hem en haar 
• Make-up 
• Elektrisch ontharen 
• Verwijderen couperose. fibromen e.d. 
• Manicuren (tijdens behandeling) 
• Llchaamsmassàge: 

(Kiasslek,aukpunt) 
• Orthomoleculai'e benadering 
• Cursus Shantala Babymassage 

voor -.erzorgers 
• Shlatsu cosmetlek 
• Bed and Breaktast 

• Gezlchtsbehandeling met Tyro producten of Medex, 

de maand maart met gratis nagels vijlen en polijsten 

voor 29,95 ~ '(\'> ·1 
", 'lllée. ~'r...e(\ · '"" ,, ,,, . -1,,,\e.(\ ~;)Ö'~' 

V Ö\<:.'Q 
ee.(\ 



De Duizendjarige Den vertelde 

Vorige aflevering hadden we Deel 1 van de serie "100 
jaar Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze en de invloed 
daarvan op het dorp" en we zouden dit deze keer 
voortzetten. 

We onderbreken deze serie echter even voor een véél 
actueler Wolthezer onderwerp: de huisjes bij Hotel De 
Buunderkamp. 

• In De Gelderlander van 19 februari jl. stond een groot artikel over De Hut, het 
huisje dat volgens de eigenaar Teije Bakker van de gemeente zou moeten 
verdwijnen omdat het "niet past in her nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied 
van de gemeente Renkum". Bakker heeft het op Marktplaats gezet voor elk 
aannemelijk bod, anders brengt hij het naar de Veentjesbrug. Hij zou het 
Openluchtmuseum hebben gepolst doch deze zeggen niet officieel benaderd te 
zijn en lijkt- los daar van - nog niet geïnteresseerd. 

• Daarnaast staat er al enige tijd op Funda een ander huisue) bij De 
Buunderkamp te koop namelijk De Berk. De Berk wordt daar gepresenteerd 
als "een vrijstaand jachthuis met een aangebouwd recreatie/gastenhuis", 
bouwjaar 1935 (=onjuist) met330m2 vloeroppervlak, op een perceel van ruin 
I ha en dat voor het luttele bedrag van Euro 895.000,-. 

Deze ontwikkelingen betreffende De Hut en De Berk maken dar we duiken in de 
geschiedenis van deze huisjes/huizen bij De Buunderkamp. De Duizendjarige Den 
wist in het voorjaar van 2006 hierover nog veel te vertellen en Ulbe heeft dit -
zittend aan zijn voet- toen heel goed opgeschreven. 

Aflevering 20: De huisjes bij Hotel De Buunderkamp 

Op de plaats waar nu het bekende Bilderberghotel De Buunderkamp staat wordt in 
1872 een boerderij gebouwd in opdracht van Je heer A.A. van Rijswijk die dan ook 
op 12 februari van dat jaar de eerste steen legt. Aannemelijk is dat het in eerste 
instantie een onrginningsboerderij was doch andere bronnen spreken van een 
moderne boerderij met daarbij een kaasmakerij . De naam Buunderkamp verwijst 
naar de bezems en borstels (boenders) die vroeger in deze streek werden gemaakt 
van de heidestengels. 

In 1897 kopen Dr. Derk Hendrik Nicelaas Adriani uit Oostcrbeek en Hendrik Jan 
van der Goot (2e officier bij West Indische Maildienst) de boerderij en in 1902 
wordt her een klein pension met de heer Johannes Smit, een oud-zendeling, als 
exploitant. In 1904 laat Dr. Adriani het inrichten als Rust- en Herstellingsoord. 



Dr. Adriani was huisarts in Oasterbeek en bestuurslid van het Gem. Ziekenhuis 
Oasterbeek dat van 1900 tot 1909 functioneerde. 

·--·---~ 

De afdruk links van een dia van de Stichting voor 
Heemkunde in de gemeente Renkum toont De 
Buunderkamp in zijn oorsJ>ronkelijke staat, namelijk 
in de beginperiode als pension/rust- en 
herstellingsoord, vlak na 1902. Rechts is bijgebouw 
De Hut te zien dat toen rechts naast De 
Buunderkamp stond. 

Na slechts korte tijd als Rust- en herstellingsoord 
gediend te hebben wordt De Buunderkamp weer 
een pension en in 1908 verkocht aan Baron 
Francis Van Lijnden (oud ritmeester) te Haarlem. 

Deze ansichtkaart van De Buunderlwmp heeft als datering Pascl1en 1920 gekregen en 
achterop staat "Den Heer]. Smit". Deze kaart is dus waarschijnlijl< tijdens een verblijf op 
Pasen 1920 als herinnering gekocht en toen was Smit nog net de pensionhouder. Links is 
een gedeelte van de grote deel te zien die eerst diende als auto-stalling en in 19 36 werd 

verbouwd tot 

woonruimte voor de 
familie Evers. Het 
bijgebouwtje rechts 
is weer De Hut dat 
korte tijd later 
verJ>laatst is naar de 
overkant van de 
weg. Op de oude 
plaats van De Hut 
werd (iets verder) in 

1922 bijgebouw De 
Zonnebloem ge-

1l:=IQ~"' bouwd. 

Het speelgoed van de kinderen van de welgestelde pensiongasten dat na het verblijf 
in de zomer bleef liggen bewaarde de heer Smit {en ook zijn opvolger Evers) 
zorgvuldig en met Sinterklaas of Kerst gaf hij dat aan kinderen in Wolfheze. De 
exploitant Smit weet in 1918 uiteindelijk het grootste gedeelte van grond en 
opstallen van de familie Van Lijnden (Baronnen en Baronessen) te kopen. 
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ATTENTIE 
Uw vertrouwd adres 

Onderhoudsbedrijf en dakreparatie ALL STONE 

Geen voorrijkosten! 
Elke maand aanbiedingen 

Gratis inspectie en offerte! 
Dakgoten reinigen Euro 5,- per goot 

Repareren en verzinken van gootwerk 

Schoorsteen vegen Euro 22,50 

Waterafstietend maken (imprigneren) 
van uw gevels en schoorstenen enz. 

Gehele schoorsteenrenovatie 
Bitumineuse dakbedekking -

Dakkapelrenovatie 

Voeg- en Metselwerk - Schilderwerk 

Ook plaatsen wij Regenkappen, 
Kraaienkappen en Boldraad roosters 

Tevens het vastzetten van al Uw 
Vorst en gevelpannen (Nokreparatie) 

Totaal onderhoud van Uw huis 

Bel nu: ALL STONE 
M. 06 238 22 939 
T. 026 84 84 489 

Groeningensingel 1213 6835HZ ARNHEM 
K.v.Knr: 09158244 Ingeschreven bij CRK Den Haag 

www.all-stone.nl 



Al in1920 verkoopt de heer Smit het geheel weer aan de heer E. Evers die al in 
1909, als 14-jarige jongen, bij hem kwam werken als tuinknecht/manusje van alles. 
Evers gaat verder met het kleine pension (1 8 bedden) . 
De heer Evers laat in 1921/22 de veranda verbouwen tot serre en ook in deze 
periode worden de bijgebouwen De Zonnebloem, Magnolia, De Struik en 
Sonnehoeck gebouwd en De Hut naar de overkant verplaatst. In 1921 wordt ook 
huisje De Den gebouwd. 

Het was een echt familiehoteL De gasten gingen met een lampetkan met waswater 
en met een kandelaar met kaars naar hun kamer of huisje want in het begin was er 
geen waterleiding, geen elektrisch licht en geen telefoon. De gasten hielpen zelfs in 
de huishouding en met het bedienen van de pompinstallatie. 
In 1920 was de pensionprijs per dag f. 4,50 en voor een gezin met 2 kinderen f. 15 ,
per dag. Tot 1961 zal Evers het hotel/pension (dan 70 bedden) exploiteren en een 
heel goede naam bezorgen. Bekende gasten als de ministers Coli jn, Slotemaker de 
Bruine en Kan (vader van Wim Kan) zorgden daar ook voor. 

Op 10 september 1944 weet Evers een inkwartiering van Duitsers nog uit het hotel 
te houden door ze de huisjes De Den, De Berk en Sonnehoeck aan te bieden. En 
ook De Hut, waar oud-minister Mr. ].B. Kan met zijn echtgenote verblijft, moet 
worden ontruimd voor de Duitsers. De serres van het hotel worden tot dagverblijf 
voor de officieren. Als er echter nog 80 man bij komt, moeten ook de zalen van het 
hotel tot slaapgelegenheid worden omgebouwd en worden 30 man in De 
Boschhoeve (de verderop gelegen villa van Braat) ondergebracht. Na de 
luchtlandingen van 17 september namen de Britten bezit van De Buunderkamp en 
de bijbehorende zomerhuisjes en daarna weer de Duitsers. Zelfs de Britse generaal 
Hackett verbleef in De Buunderkamp en had er zi jn Hoofdkwartier. In oktober 
evacueerde de familie Evers naar Ede en keerde pas na de bevrijding weer terug. 

f 
Links (is ten 
zuiden) van De 

Buunderkamp 
staat sinds 
ongeveer 1907 
bijgebouw De Berk 
en dit is het huis 
dat up het ugenblik 
te koop staat als 
"een vrijstaand 
jachthuis met een 

aangebouwd 



recrearie/gasrenhuis" met330m2 vloeroppervlak, op een perceel van ruim één ha voor het 
bedrag van Euro 895.000,-. 
Gelukkig heeft de koper van deze kaart in 1907 met potlood aangeven waar het was, 
anders had deze kaart alleen met erg veel moeite gelokaliseerd kunnen worden. 

Door de huidige eigenaren van De Den en De Berk kon op basis van kadastrale 
gegevens en adresboeken worden aangetoond dat zij bestemd waren/gebruikt zijn 
voor permanente bewoning. Hierom zijn De Den en De Berk gelegaliseerd en de 
andere huizen in de directe omgeving van De Buunderkamp nog niet. Procedures 
lopen echter nog en laten een aantal bewoners in een vervelende onzekerheid 

Een prachtige oude 
ansichtkaart van 
De Hur, het huisje 
dat de eigenaar 
Teije Bakker op 
Marktplaats heeft 
gezet voor elk 
aannen1elijk bod. 
De kaart is één 
van een hele serie 
van De 
Buunderkamp uit 
becrin ]·aren twintig · 
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van de vorige 
eeuw, waarbij her Hotel als "Hoofdgebouw", De Hut, De Zonnebloem en zelfs De Berk 
als "Bijgebouw" worden betiteld, doch De Den als "Huize De Den". 
Dir laatste waarschijnlijk omdat de familie Evers De Den 's winters gebruikte als woning. 
De Hut is gebouwd in het begin van de vorige eeuw, ongetwijfeld in de korte periode dat 
De Buunderlwmp een Rust- en Herstellingsoord was. Ook het links van het hotel staande 
huisje De Berk stamt uit die periode. Tot begin jaren twintig stond De Hut rechts (is ten 
noorden) van het lwtel. Bij de monumenteninventarisatie van 2003 heeft men de 
vakantiehuisjes op De Buunderkamp niet bekeken. Omdat het huisje nimmer is 
beoordeeld, staat het noch op deze gemeentelijke monumentenlijst van 2003 (waarop tot 
nu toe 80 panden zijn geplaatst), noch op de lijst met talloze monumenten die reeds vóór 
2003 waren aangewezen. 

Tenslotte een kaartje (Gem. Renkum en bijgewerkt tot 1968) dat de locatie van de 
bijgebouwen/huisjes goed weer geeft ten opzichte van het oude hotel De Buunderkamp. 
Rechtsboven (gearceerd) loopt het fietspad/zandweg richting A 12 in praktisch noordelijke 
richting. Rechtsonder begint de (ook huidige) toegangsweg naar het hotel. Ook rechtsonder 
ligt het enige huisje dat niet bij Hotel De Buunderkamp behoorde: De Canterel (zo staat 



ltet op de gevel en niet 
Cantharel!). Dit l1uisje was van 
de, in de jaren dertig van de 
vorige eeuw, bekende 
operazanger Tom Denijs 

Volgende keer dan toch het 
vervolg op de serie "100 jaar 
Psychiatrisch Ziekenhuis 
Wolfheze en de invloed 
daarvan op het dorp" met de 
invloed van het Psychiatrisch 
Ziekenhuis Wolfheze op de 
oprichting van een 
Christelijke School, het 
gezinsleven, de woningbouw 
in het dorp en de 
middenstand in Wolfheze 
e.o. 

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

Pedicure safon 
Corfien 

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



Weekactiviteitenagenda W oltheze 

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

Maandag: 
Vanaf 7.30 uur Duobak en grof tuinafval (3348150) 
16.30 tot 19.00 uur Trainingen pupillen Worlanseek 
18.00 tot 18.30 uur Zwem ABC (RZC 0317-312763) Zwembad Geld. Roos 

~-

~-

19.30 tot 22.00 uur Badminton De Brug -
19.30 uur ledere twee weken Bridgen (4821570) De Slenk ·-
20.00 tot 22.00 uur Zang en Vriendschap (4821578) Opstandingskerk 
20.00 tot 22.30 uur Holistische Ontspanningsmassage Villa Beukenoord 

Dinsdag: 
09.15 tot 11.15 uur Dames gymnastiek/ sport en spel Gymnastiekzaal Balijeweg 
14.00 tot 16.30 uur Inloopspreekuur huisartsen De Burcht 
14.00 uur 1< dinsdag van de mamtd 55+ fietsen De Burcht 
15.30 tot 16.30 uur Zwemmen voor ouderen (4821327) Zwembad Geld. Roos 
16.00 tot 18.30 uur Kindergymnastiek Gymnastiekzaal Balijeweg 
18.10 tot 18.40 uur Zwem ABC (RZC 0317-312763) Zwembad Geld. Roos 
19.30uur jeux de Boules (4821630) De Burcht -
19.00 tot 21.00 uur Aquarobics (RZC 06-12925039) Zwembad Geld. Roos -
20.00uur Afrikaanse Percussielessen (06- Gebouw Helios 

11123034) 
20.00 tot 21.30 Yoga (4821930) Villa Beukenoord 

Woensdag: 
Vanaf 07.30 uur Grof afval (3348150) 
08.45 tot 11.00 uur VOKO De Beukenoot (4821930) Beukenoord Geld. Roos 
13.00 tot 14.00 uur Spree1.'Uur gebiedsagent Medisch Centrum Wolfheze 
17.00 tot 18.30 uur Inloopspreekuur Open Hof Kerk ingang Macharislaan 
19.00 uur Peuter-, kleuter- en kinderzwemmen Zwembad Gelderse Roos 

(4438806) 
20.30 tot 22.00 uur Volleyballen (4821860) De Brug 
20.00 tot 22.00 uur Koor Harmony (4821909) Opstandingskerk 

Donderdag: 
10.30 tot 11.30 uur Bibliobus Beatrixschool 
11.35 tot 1235 uur Bibliobus Gelderse Roos 
16.15 uur Inloopspreekuur huisarts De Burcht 
21.00 tot 22.30 VoUeybal (4821236) De Brug 

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

Wolfheze Night Fever groep l of ll 
20.00 uur ledere drie weken KlaveJjassen Kantine van Worlanseek 

Zondag: 
09.30 uur Hardlopen (4822362) 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- & Ontslagbemiddeling, Mediation & Coaching 



ChaletP.!fk Lindenhof 

Walfh : • 

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. 




