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tekst • concept • reclame & media-advies • uitvoering & 
productiebegeleiding 

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

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

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

En daar draait het dus zéker om bij TaaiTotaaL 

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

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

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

doelgroep te 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 
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Beste dorpsgenieters, 
Je hebt ideeën, je hebt plannen en je hebt concepten. Woorden die passen bij vrijwel alle 
artikelen in deze Wolfkreet. Blijkbaar heeft het de afgelopen maanden gegist in onze 
gemeenschap, want de digitale brievenbus puilde uit met berichten die we graag verspreiden. 
Het dorpshuis is inmiddels van start en een typisch voorbeeld van een COI1Cept: er hoefde 
geen steen te worden gemetseld, enkel het nieuwe woord dat als een boog, in ons hoofd, de 
Burcht, de Beatrixschool, de Gelderse Roos en de Skar samenvoegt. Alles gebeurde altijd al 
maar nu gaan we voor de samenhang en zichtbaarheid. 
Een nieuw idee is om een Historische Kring op te richten in Wolfheze. Enkele inwoners, 
waaronder natuurlijk onze chroniqueur Ulbe Anema laten een ballonne tje op. En dan heb je 
nog de plannen, al dan niet gerealiseerd. Als een idee een plan is geworden dan gaan de 
handen uit de mouwen. Zoals bij Daniel en Johanna Vinke, de nieuwe eigenaars van He t 
Wolvenbosch èn inwoners van \Volfheze. Hun plnn: lekker eten en een mooie avond voor 
gasten, werpt zichtbaar resultaat af. We intervieweden hen voor het Spoor van de wolf. 
Natuurmonumenten had ook een mooi plan me t De Reijerskamp. Wij kregen echter een 
kritische brief binnen over de toegankelijkheid van dit gebied. Gelukkig was er tijd voor 
Natuurmonumenten om hier op te reageren. Hoor en wederhoor dus dit keer, over hoe 
tussen droom en daad de wandelschoen blijft steken in mul zand . De grootste plannenmaker 
in deze kreet is de Werkgroep ASOdB. Zij timmeren aan de weg voor meer stilte en hebben 
de lokale en regionale media al gehaald. 
We zijn e r nog niet: wat te denken van het Forum, op de website van Dorpsbelang. Of de 
Buurtbus die vanaf half december van start gaat. Deze wolfkreet heeft een bepaalde 
luchtigheid, want ideeën, plannen en concepten, ze kunnen niet zonder uw daadwerkelijke 
bemoeienis. Pas met onze lach, zweet, en tranen , gaan ze deel uitmaken van he t dagelijkse 
leven hier en landen ze op aarde. Over aarde gesproken., vergeet de paddestoelen niet deze 
herfst. De boswachter schrijft erover. 
Veel leesplezier, 

De redactie 

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

Wolfheze 
Verschijning vier maal per jaar Het volgende nummer verschijnt begin december 
Redactie 2008. Inleveren kopij: bij redactieleden dan wel via 
Kees Koek !8l Sara Mansveltweg 30 e-mail. 

1l 4822339 <r Uiterste inleverdatum is 15 november 2008. 
Marc Leeflang (8] Wolfheze 2-15 Schoonoord De redactie houdt hel recht voor om ingezonden 

w 4430098 stukken in te korten of niette plaatsen. 
Anten Sanderman !8l Parallelweg 64 Billangrijke telefoonnummers 

w 4822362 Alarmnummer 112 
John van der Stap !8l Wolfhezerweg 80 Politie 0900-8844 

w 4820165 Dierenambulance 0317-314141 
Anne Veenstra !8l Wolfheze 4 Lindenhof Weekeinddiensten huisarts 0900-1598 

w 3830933 Spreekuur wijkagent 's woensdags 
H. Berkenleidt 13:00 - 14:00 

uur, Medisch 
Centrum olfheze 

Vaste medewerkers 
UlbeAnema De Duizendjarige Den Dorpsbelang Wolfheze 026-3213499 
Caroline Kelderman Jeugdpagina 

Advertenties Anne Veenstra E-mail info@dorpsbelangwolfheze.nl 
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Even voorstellen: 

Johanna en Daniel Vinke, 
ouders van Myrthe en 
Michelle, inwoners van 
W olfheze en eigenaren van 
Het Wolvenbosch 

Even stil staan en genieten 
van wat er al is 

We kennen hen vooral als de 
nieuwe eigenaars van Het 

Wlolvenbosch. Maar ze zijn ook 
nieuwe inwoners van Wlolfheze. 

In mei openden zij het 
restaurant en in juli betrokken 
zij de woning erboven. 
Ze 0111 vangen mij in het 

resta urant aan de oude 
stamtafel met - lekkere- koffie. 

Dat wist eigenlijk niemand mij te vertellen, dat jullie ook wonen in \'(!olfheze! 
Johanna: ja dat is vreemd hè, maar we wonen er echt al meer dan een jaar. Nu is het wel zo 
we het eerste jaar heel erg druk zijn geweest en helemar~l gericht op het restaurant 
opbouwen. 
Daniel: juist dat hier ook een woning bij het restaumnt zit, maakte he t zo aantrekkelijk voor 
ons. 
Johanna: onze dochte r Myrthe is nu tweeënhalf jaar oud, en onze andere dochter 18 jaar en 
zo kunnen we makkelijk het gezin en het werk combineren. 

Hoe leidde de weg dan naar Wolfitezel 
Wij komen uit W ijk bij Duurstede. 
Daniel: ik heb 15 jaar bij toprestaumnts gewerkt de laatste zes jaar als chefkok. In die tijd 
heb ik ook twee restaurants helpen openen. En nu wilde ik zelf, dit is voor mij een 
jeugddroom. 
Johanna: ik heb eerder een kantoorbaan gehad, maar dan zie je nooit mensen, alles is 
telefoon of computer. Ik was dus al in de horeca gestapt, en de laatste jaren werkte we ook al 
samen in een restaurant. De wens om dat helemaal voor jezelf te doen was groot. Echt je 
eigen ding neerzetten. 
Daniel: We hebben drie jaar gezocht en voorwerk gedaan. Toen kwam het Wolvenbosch 
voorbij en dat had eigenlijk alles wat we zochten: woning erbij, mogelijkheden om uit te 
breiden, mooie locatie. 

- 2-



Restaurant Het Wolvenbosch 

www.wolvenbosch.nl 

November wildmaand! 
November breekt weer aan en dat betekent dat wij u 
weer kunnen vergasten op heerlijke wildgerechten. 

Arrangementen 
Samen met zelf een overheerlijk wijn en spijs 

arrangement samenstellen? Dat kan! Neem contact op 
met onze chefkok en ondervind de mogelijkheden van 

onze keuken. 

Verrassingsmenu 
Laat u eens verrassen door onze keukenbrigade met 

een 3-, 4- of 5-gangen surprisemenu. Vanaf Euro 33, 50 

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 

\Vat hebben jullie met eten? 
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Joharma: eten koken is onze passie. 
Daniel: ik wil kwaliteit leveren, dat gasten tevreden weg gaan. En daarom werk ik ook met 
kwaliteitsproducten, biologisch en uit deze streek. Als mensen bij ons een zelfgebakken 
stukje brood eten met boerenboter, dan zie je ze genie ten. Ik wil alles dagvers hebben en zelf 
bereid. De zorg en aandacht die jij er als kok aan besteed, dat proeven de mensen. 
Johanna: Ik vertel ook altijd bij de kaart en bij he t uitserveren van de gerechten waar het 
van gemaakt is en waar dat vandaan komt. Dat draag ik over. 
Danicl: En we luisteren naar onze gasten, hoe ze he t vinden. Als ik in de keuken sta, dan 
weet ik: ieder bord staat straks voor een gast die hier komt voor een goede avond. 

Hard werken, de horeca! 
Zeker, 80 of90 uur is geen ui tzondering. Maar wc zijn dat gewend. Dit is onze droom en daar 
gaan we voor. Wij hoeven niet rijk te worden. We willen gewoon een goed belegde 
boterh;~m door te doen w;~ar ons lum ligt. Ge lukkig hebben we goede vrienden die snappen 
dat onze weckenden juist druk zijn en die ;~ndere momenten nemen om contact te houden. 
Horeca is geen beroep maar een roeping. 

Hoe bevalt !tet jrlilie in Wolfheze! 
Johan na: Het is hier een kleiner dorp dan we gewend zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat we niet 
toekomen aan het sociale leven in Wolfheze. Onze jongste dochter zit wel op de 
peuterspeelzaal en de creche. Maar verder zijn we hier nog aan het opbouwen. 
Daniel: Ik probeer naar de avonden te gaan over bcleidsaken zoals de struc tuurvisie. Wat 
mij opvalt is dat er veel plannen zijn maar dat het heellang duurt eer iets gerealiseerd wordt. 
je zou denken: beslissen, inspraak en dan doen. Maar het blijft maar duren. 
Johanna: Wat soms ook lastig is, is dat je altijd gezien wordt als de eigenaren van het 
Wolvenbosch. Nee, zeg ik dan op het schoolplein, ik ben de moeder van Myrthe. 
Daniel: We trekken nog niet veel gasten uit Wolfhcze. Het oude Wolvenbosch had geen 
goede reputatie . Maar vooral nu we het terras hebben verbouwd zie je dat mensen over de 
drempel komen en enthousiast raken. 
Johanna: wat ik zo fijn vind is dat verschillende bewoners van het Schild hie r komen eten. 
D;~t is nog zelfst;~ndig te lopen of even met een begeleider. En dat ze dan een fijne avond 
hebben, dat doet me goed. 

\Vat missen jullie! 
Samen: Een friettent en een bee tje levendigheid in het dorp. 

Hoe kijken jullie naar al die kookprogramma's en de Michelinsterren? 
Johanna: Alleen Herman den Bijker, die kijk ik graag. De rest is flut. Maar die man die weet 
wat neer te zetten, hij is ook respectvol en kookt eerlijk. 
Daniel: Ik wil echt geen ster hebben. Als je een ste r hebt dan moet je ook mee in die stroom, 
dan moeten je prijzen bijvoorbeeld omhoog en zit je volgenboekt om je ster. Ik wil graag goed 
koken en een zilveren of gouden bestek (red: de voorklasses bij Michelin) die wil ik best wel, 
hoor. Maar verder graag gewoon zoals ik nu werk. 
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Draag je ook kookkennis over! 
Daniel: ik heb mijn leermeester ople iding gehaald en Johanna is bezig. We zijn nu een 
erkend leerbedrijf voor zowel koksopleiding als voor bediening. We hebben nu ook een 
leerling in de bediening. 

\V cm neer zeggen jullie: ja her is gelukt? 
Johanna: dat zeggen we nu al heel vaak. Je moet niet alleen maar hollen , je moet ook 
regelmatig stil staan en gelukkig zijn met wat je hebt bereikt, genieten van wat er al is. 

Als laatste: jullie mooiste plekje in \XIolfheze! 
Unaniem en met een lach zeggen beiden: Het Wolvenbosch. 
Johanna: weet je, aan de voorkant zitten we hier in de kern van het dorp terwijl als we er 
achter uitlopen we in het bos staan. Mooier kun je het niet hebben toch !? 

Assurantiën 
Financiën 

Van Ede 

Onafhankelijk bemiddelaar voor vele 
verzekeringsmaatschappijen en 

hypotheekverstrekkers 

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

Loop even binnen, bel of mail onslil I 

Financieel adviseurs: 
Dirk Kruitbosch I Harry Waaijenberg 

Wolfhezerweg 94a 
6874 AH WOLFHEZE 

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

www.vanedeass.nl 
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Dorpshuis W olfheze 

Sinds jaar en dag wordt er gesproken over de 
komst van een Kulturhus of Dorpshuis in 
WoUheze. Jarenlang is er vergaderd, 
geïnventariseerd, gelobbyd, gewikt en gewogen, 
en al die tijd is er feitelijk niet veel gebeurd. 
En als u dit leest, hebben wij ineens de start van Dorpshuis W olfheze achter de rug. 

Eén woord kunt u uit de woordenlijst schrappen, en dat is het woord Kul turhus. Alle soc iale 
en culturele instellingen onder één dak daar is Wolfheze gewoon te klein voor. Blijft over het 
woord Dorpshuis: tot op heden was alleen De Burcht in beeld om als Dorpshuis te fungeren, 
m;~<tr in een klein dorp als het onze moet je de faciliteiten die e r zijn zo optimaal mogelijk 
benutten. En dus is het idee ontstaan, dat een dorpshuis zich niet to t één enkele lokalitei t 
hoeft te beperken, maar evengoed een samenwerking tussen verschillende instanties kan zijn 
op diverse terreinen, een soort netwerkje tussen verschillende gebouwen. Concreet betekent 
uit voor Wolfheze dat Beatrixschool, De Burcht en De Vlinder de locaties zijn voor het 
Dorpshuis. De partijen die hie rin samenwerken zijn de gemeente Renkum, de Prinses 
Beatrixschool, De Bries, de Bieb Veluwezoom, Kinderopvang SKAR, De Burcht, De 
Gelderse Roos en het Dorpsplatform Wolfheze. 

De peilers waarop het Dorpshuis gebouwd gaat worden, zijn: 
• Het jonge kind 
• Cultuur en Educatie 
• Sport en Gezondheid 

Alle drie de locaties hebben natuurlijk hun eigen specialisatie, maar we moeten dat in ruimer 
verband gaan zien: De SKAR verzorgt op school de BSO, De Bries de peuterspeelzaal en de 
Beatrixschool zelf voor de basis-educatie, maar "het jonge kind" viert Sinterklaas in De 
Burcht, waar ook educatieve cursussen gegeven. Gezondheid is in goede handen bij De 
Gelderse Roos, maar de huisartsen houden spreekuur in De Burcht. 
Di t zijn slechts een paar voorbeelden om te laten zien, wat er bedoeld wordt met het woord 
"Dorpshuis": zoveel mogelijk fac iliteiten en activiteiten binnen onze eigen dorpskern, met als 
enige doel de leefbaarheid in Wolfheze te vergroten. 
Met de opening op 17 september is de kop er weliswaar af, maar nu komt het erop aan om 
het dorpshuis ook daadwerkelijk inhoud te gaan geven. Ondergetekenden zullen zich, samen 
me t de beheerders van De Burcht (Carla en Dirk van de Kraats), en het Kerkbestuur 
(eigenaar van het pand) tot het uite rste inspannen om van De Burcht het bruisend 
middelpunt te maken van allerlei activiteiten, want wat ons betreft is een belangrijke vierde 
peiler onder het Dorpshuis: Ontspanning en sociaal bindmiddel 
Ons doel is bereikt als straks iedere inwoner van Wolfheze zegt: Ik heb twee huizen in 
Wolfheze, mijn e igen huis en Het Dorpshuis. 

Caroline Kelderman 
Michel van Toeren 
WW\\' .renkum.11llkul rurh us 
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Wijnkoperij Henri Bloem 
VOOR AL UW KWALITEITSWIJNEN 

GROTE 
NAJAARSPROEVE RIJ 

OP ZONDAG 23 NOVEMBER A . S . VINDT ONZE 

ASSORTIMENTSPROEVERIJ PLAATS IN 

HOTEL DE BILDERBERG IN OOSTERBEEK. 

MET CA. 75 WIJNEN OP DE PROEFTAFELS IS DIT 

EEN MOOIE GELEGENHEID OM KENNIS 

TE MAKEN MET DE WIJNEN VAN BLOEM 

VOOR MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN 

Wijnkoperij Henri Bloem 
Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem 

Tel. : 026 - 4455220 
Fax: 026-4455085 

E-mail: arnhem@henribloem.nl 

Zie voor aanbiedingen en actuele informatie:: 

www. henribloem. nl 
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'Groeten uit hotel W olfheze' 

Week van de Geschiedenis van hotels & pensions in de gemeente Renkum 
Dit najaar zal de jaarlijkse Open Monumentendag deel gaan uitmaken van de W eck van 
de Geschiedenis die plaatsvindt van 11 tot en met 19 oktober. Aanleiding hiertoe is het 
beleid om de scptembem1aand nog meer het karakter van Airbornemaand te geven. 

Tijdens de Week van de Geschiedenis staat dit jailr de historie van hotels en pensions in de 
gemeente Renkum centraal. De gemeente heeft op dit punt een bijzonder rijke historie. Veel 
van de nog bestaande monumentale panden in onze gemeente hebben enige tijd de functie 
van hotel of pension gehad. Gebeurtenissen tijdens de Slag om Arnhem voegden daar soms 
een bijzondere dimensie aan toe; in enkele gevallen betekende het oorlogsgeweld ook het 
definitieve einde van een hotel, zotlis op de Duno. 
In de dorpen van de gemeente Renkum zijn voor het komende evenement vijf locaties 
uitgezocht. In elk zal een tentoonstelling ingericht zijn over de plaatselijke oude hotels en 
pensions. Daarnaast kan men een fiets huren om daarna op verkenning te gaan. 

Voor wat betreft het dorp V?olfl•eze wordt op zondag 12 oktober a.s. in Hotel \XIolfheze om 15.00 
uur een beknopte lezing gehouden over de geschiedenis van de betreffende locatie en de historie van 
l1et Hotel \XIolP•eze door U/be Anema uit WolP•eze. 
De toegang tot de lezing in Hotel \XIolP•eze is gratis maar men dient zic/1 aan te melden daar l1e1 
aanral plaatsen beperkt is. Aanmelding voor de lezing wordt via de gemeentelijke website en de 
informatiepagina in de Veluwepost van eind september opengesteld. 

De lezing in Hotel Wolfheze en de andere evenementen worde n tijdig aangekondigd in de 
lokale pers en op de evenementenkalender op de gemeentelijke website www.renkum.nl. 
De totale organisatie is in handen van Miehiel Lassche (coördinator monumentenzorg en 
toerisme van de gemeente Renkum). 
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H. van Capelleveen 
Bovag garage - Uitdeuken en Spuiten 
APK 11 Keuringstation 

Lawyckerhof 4 Wolfheze Tel. 026-4821310 

Verbreding A50 
Het is al weer even geleden dat in de "\Volfskreet'' geschreven werd over de plannen 
van Rijkswaterstaat met betrekking tot de verbreding van de ASO. Het Lijkt ons daarom 
goed de ontwikkelingen hiervan gedurende het afgelopen jaar in dit nummer van de 
"Wolfskreet''te vermelden. 

Twee nieuwe namen 
Sinds april van dit jaar vertegenwoordigen Hanneke Vreman-Woutersen en Piet Bloem 
Wolfheze in de "Stichting ASOdB". Zij volgen de heer Holle op. Samen met de andere leden 
heeft hij zich sterk gemaakt voor een betere oplossing dan voorgesteld door Rijkswaterstaat. 
Hij heeft nu zijn taak beëindigd; naast zijn andere bezigheden werd de hiervoor benodigde 
inspanning te veel. We d;mken hem voor de tijd en energie die hij gegeven heeft voor dit 
project. 

Zienswijzen op het OTB 
In maart 2007 heeft Rijkswaterstaat het licht doen schijnen over het Ontwerp Tracé Besluit 
(OTB) en aan de hand daarvan werd voor de bewoners van de gemeente Renkum in "De 
Rijnkom"een inspraakavond gehouden Daarna heeft het "Dorpsplatform"van Wolfheze een 
voorlichtingsavond gehouden. Tijdens deze avond waren er veel reacties op de toekomstige 
plannen van Rijkswaterstaat en dat heeft geresulteerd in 171 zogenoemde zienswijzen 
(inspraakreacties) vanuit ons dorp. Al deze zienswijzen zijn aan RWS in Den Haag 
overh;mdigd en opgenomen in he t rapport Ïnspraakreacties" . 
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We bed;mken ;~tien die hier;~an hebben meegewerkt; het l ;~at zien hoe groot de zorg is in 
Wolfheze ove r de beoogde verbreding. 

Acties van de Stichting A50dB 
Na het verschijnen van het OTB heeft de "Stichting ASOdB" een aantal voorste llen ter 
verbetering geformuleerd. Voor Wolfheze zijn van belang: 

sluiting p;~rkeerpla;~ts Kabelj;ww (is door RWS mondeling toegezegd) 
een betere en veiliger routing van het fietspad tussen Wolfheze en Heelsum 
geluidwerende voorzieningen 
een goede landschappelijke inpassing van ASO ter hoogte van de Doorwethse- en 
Wolfhezer heide 
een lagere concentratie aan fijnstof in de bewoonde gebieden 

Deze voorstellen zijn via onderzoek door de Wetenschapswinkel van de Universiteit 
Wageningen onde rbouwd; de resultaten zijn vermeld in een rapport 
(www.wur.wetenschapswinkel.nl of www.a50db.nl). Daarin wordt ondermeer voorgesteld om 
ter hoogte van Wolfheze een halve overkapping aan te leggen.(zie bijga;~nde figu ur) . 
Hierdoor kan een belangrijke geluidsreducrie verkregen worden. 
Her rapport is verzonden aan de gemeente Renkum, de provincie Gelderland en de 
rijksoverhe id, dit om draagvlak te krijgen voor onze inzichten. Verder zal de gemeente 
Renkum op verzoek van de "Stichting ASOdB" geluidsmetingen in ondermeer Wolfheze uit 
laten voe ren om na te gaan of de berekende waarden in het OTB overeen komen met de 
huidige geluidsste rkte . U zult dus in de komende periode auto's met geluidsappara tuur aan 
het we rk zien in Wolfheze 
lnmidcls is op zaterdag 13 september een "lnfomiddag" gehouden worden voor alle inwoners 
uit onze omgeving. Doel hiervan is om iedereen in te lichten over het alternatief. Daarnaast 
is er een conferentie voor genodigden met als thema "Hoeveel ruimte is er voor de ASO"! 
Wa<~rschijnlijk heeft u reeds verschillende reacties hierover gehoord of gelezen 

Het Tracébesluit 
Oorspronkelijk zou he t definitieve besluit (het zgn. Tracébesluit) in het naj a;~r v<Jn 2007 
gepubliceerd worden. Dit tijdstip is enige malen aangepast; momenteel wordt verwacht dat 
het e ind 2008 openbaar wordt. In de nog resterende tijd zal met verschillende instanties 
contact gezocht worden om onze zienswijze te bepleiten en toe te lichten. ASOdB bereidt 
zich reeds voor op een beroepsprocedure bij de Raad van State indien het T racébesluit 
onverhoopt ongunstig voor ons uit zou vallen. 

Na het verschijnen v;~n het Tr;~cebesluit zullen we bij u te rugkomen om u dan verder bij te 
praten over de voortg;mg v;~n dit project . 

H anneke Vrem;~n- Woutersen en Piet Bloem 
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Wolfskreten ( 1) 

MANTELZORGSALON RENKUM 
Agenda najaar 2008 

Stichting Vrijwillige Hulpverlening Renkum organiseert samen met Stichting Welzijn De 
Bries en Cortenbergh (O NO ) de Mantelzorgsalon Renkum voor hen die voor 

zorgbehoevende in hun directe omgeving zorgen. 

20 oktober- Film 'Away fmm her' in Heerenstraattheater Wageningen aanvang 13: IS uur 
8 december- High tea als geze llige jaarafsluiting in buurreentrum De Poort van Doorwerth 
Mozartlaan 2, Doorwerth aanvang 14:00 

Tijdens iedere mantelzorgsalon zal er veel gelegenheid zijn voor ontmoeting 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 in principe kosteloos en aanmelding is nier verplichr. \X/ij stellen her echter wel op prijs 
om re tueren of u de mantelzorgsalon wilt bijwonen. Kunr u 11111 partner of familielid nier alleen thuis 
laren, dan kan een vrijwilliger via her Sreunfmnr Vrijwillige I-lult> & Mantelzorg uw zorg even 
overnemen. 
Het Steunpunt is bereikbaar via het Zorgloket, op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur, 
tel.: 026- 339 72 70 of e-mailtrrijwilligelrulpenmanrelzorg@renkwn.nl. 

Uitvaartverzorging J. MIJNHART 
VOOR HET VERZORGEN VAN BEGRAFENISSEN EN CREMATIES 

• - 0 

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

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

Rouwcentra 
Oasterbeek 
Arnhem 
Wageningen 
Heteren 

e-mail: info@uitvoortverzorgingmijnhart.nl ~~ 
internet: www.uitvoortverzorgingmijnhort.nl 
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Natuurmonumenten verdient een zware 
onvoldoende 
Met enige regelmaat verschijnen er in de Wolfskreet artikelen 
van Natuurmonumenten over de ontwikkelingen op haar 
terreinen rond Wolfheze. 

Eén van die terreinen is De Reijerskamp, sinds 2005 in beheer bij de organisatie. 
Het moet gezegd, de ontwikkeling van de flora in het gebied is fascinerend te noemen. 
De toegankelijkheid voor mens en groot wild is mijns inziens echter in het geding. 
Het verbaasde mij vooral om half februari dit jaar te moeten constateren dat de omheining 
werd gesierd met twee stuks prikkeldraad , bovenop de drie dr;1den die er ;1l hingen. 

De vraag rijst wie hier moet worden tegengehouden. Wellicht de Blaarkoppen die het buiten 
de Reijerskamp ook interessant vinden; of wellicht het grof wild uit Planken Wambuis, dat 
straks via de A IZ vooral niet verder mag komen dan het spoor, de sportvelden en de 
Buunde rkamp; of de enkele ree op het 1-lazeleger die wat al te gre tig gebruik maakte van het 
voedsel op de Reijerskamp en me t de nieuwe omheining voorgoed buiten wordt gehouden en 
geen kant meer op kan; of is het om de Wolf11ezenaar tegen te houden, die al jaren gewend is 
een rondje Reijerskamp te lopen en zich niet de gebaande en vooral ook ontoeganke lijke 
structuur van Natuurmonumenten laa t opleggen. 

Al bij de aanvankelijke inrichting van de Reiierskamp werd snel duidelijk dat de 
toegankelijkheid tot het gebied voor de mens zou worden ingeperkt. Maar om he t dan -
onder he t mom van rust en ruimte voor het wild dat straks via het ecod uc t ove r de A IZ het 
gebied binnenwandelt richting de Rijn - geheel onaantrekkelijk te maken voor de wandelaar 
en bestaande en oude paden, sporen en ve rbindingen af te sluiten, dat gaat wel erg ver. 

De nieuwe paden die zijn aangelegd zijn een farce . Een goede conditie en ste rk van lijf en 
leden zijn is strikt noodzakelijk om het parcours te kunnen volbrengen. He t lijkt op een 
wandeling door het rulle zand langs de vloedlijn aan de kust. Voor ouderen of mensen met 
een beperking is het belopen van die paden onmogelijk. Zelfs de Blaarkoppen in het gebied 
lopen liever naast dan op de paden. De oude brresporen worden afgeslo ten met 
takkenbossen of eindigen bij de omheining; nu, zoals gezegd, ge tooid met vij f draden. Sinds 
deze nieuwe omheining heb ik overigens op de Reije rskamp geen ree meer gezien. 

De hoeveelheid bezoekers aan het gebied -en dat zijn toch vooral inwoners van Wolf11eze 
rechtvaardigt een zo zware inperking niet. Bovendien verdwijnen prachtige routes en 
doorsteekjes naar bijvoorbeeld Planken Wambuis. Wellicht wil Natuurmonumenten inze tten 
op grote massa's toeristen die een kijkje komen nemen op de 'uitkijkheuvel', maar de vraag is 
ofWolfheze- en vooral de huidige bezoeker van dit nu nog stille gebied - daar echt op zit te 
wachten. De rust en ruimte zoekende toerist kan ook met name gevonden worden onder de 
ouderen. Juist voor hen is wandelen in he t gebied door de ontoegankelijkheid 
onaantrekkelijk. 

De Reijerskamp verwordt steeds meer tot een zware vesting waar nie ts uit en ook niets in 
mag. Naruur is in Nederland steeds meer stukjes afgebakend gebied met een groot hek er 
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omheen. De Reijerskamp is war dar becre fc niet anders. Blaarkoppen zorgen voor zogenaamd 
naruurlijk beheer, d ie mogen her gebied niet verlaten, dus zeeeen we er een hek omheen. 
Dan blij ft e r van her 'natuurlijke' weinig meer over. O f je beheert he r gebied goed, houdt 
rekening mee de diverse belangen en probeert die zo goed mogelijk in te passen, of je beheert 
her niet. O p beheer dar in mijn ogen op een aantal punten zo ondertussen een zware 
onvoldoende ve rdient zit, lij kc mij, niemand re wachten. 

Frans van Daal. 

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. Vm 18:00 u. 
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9:00 Vm 18:00 u. 
Zaterdag van 9:00 u. Vm 16:00 u. 

·Telefoon Winkel 026-4820484 
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Wolfskreten {2) 

HATHA YOGALESSEN IN WOLFHEZE 

Creëer meer balans en innerlijke rust in je dagelijkse leven me t deze yoga c ursus voor 
lichaam en geest. 
Door het wisselspel van inspanning en ontspanning vcrbete rt je eigen 
lichaamsgevoel, wordt je soepeler e n ga je makkelijker met stress e n emoties om. 
W e doen dynamische en statische lichaamsoefeningen, ademhalingsoefeningen e n eindigen 

d. . ... '- J 
met een 1epc ontsp<mnmg. ~ 1 1 

I I 
Benodigdheden : kussens e n dèkens zijn aa nwezig. 

Zorg zelf voor ee11 yogamatje en makkelijk zittende kleding. 

Plaats: W olfheze, Villa Beukenoord, op het terrein v/d Gelderse Roos 
\V;mneer: Iedere woensd;:~g v;:~n 20.00-21.30 uur 
Kosten: losse les Euro 10,-, b ij betaling van een serie lessen is e r reductie. 

De lessen worden gegeven door Rob Groen in een kleine groep; max 8 mensen. 
Bel of mail voor meer informatie: 026 48 21 930 I robgrocn@gmail.com 

:::. ./ 

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

verzorgers 
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Oprichting Historische Kring W olfheze 

Het blijkt dat er veel belangstelling bestaat voor de geschiedenis van ons dorp en dat 
sommigen daar ook ie ts mee willen doen. Daarom willen we kijken of er voldoende 
belangstelling bestaat voor het oprichten van een "Historische Kring Wolfheze". 

Gezamenlijk een hobby bedrijven maakt dat dynamischer en veel socialer. Een Historische 
Kring Wolfheze ht:eft in het verleden al eens bestaan als het nodig was om een vuist te 
maken richt ing gemeente (behoud grenspalen), voor de naamgeving nieuwe straten, advies 
bij de restaumtie van het station e.d. 

Mogelijke doelstellingen en activiteiten zijn: 
A. aanwezige kennis betreffende de geschiedenis van Wolfhcze overdragen/delen en 

vastleggen 
B. nieuwe informatie betreffende de geschiedenis van Wolfheze individueel of in 

kleine groepen verzamelen 
C. opbouwen en beheren van een archief betreffende de geschiedenis van Wolfheze 
D. informatie betreffende de geschiedenis van Wolfheze openbaar maken door middel 

van publicaties, tentoonste llingen, rondleidingen, lezingen, diapresentaties, 
website e.d. 

E. samenwerken met het Historisch Museum van De Gelderse Roos, het toekomstige 
Luchtlandingsmuseum \X!olfheze, de Stichting voor Heemkunde in de gemeente 
Renkum en het Gelders Archief in onderzoek en uitwisseling van infonnatie 

Mogelijke werkwijzen zijn: 
A. door éénmaal in de maand bij elkaar te komen op een van de locaties van 

Dorpshuis Wolfheze (De Burcht, Prinses Beatrixschool of De Vlinder) 
B. op deze bijeenkomsten informatie en materiaal uit te wisselen, te discussiëren over 

historische onderwerpen, studieopdrachten uit te zetten e.d. 
C. door minstens éénmaal per jaar een tentoonstelling, rondleiding, lezing of 

diapresentatie betreffende een onderwerp van de geschiedenis van Wolfheze te 
organiseren 

D. door het v;:~n. informatie voorzien (vullen) v;:~n het gedeelte "Historie" van de 
website www.wolfheze.nl 

Het bovenstaande moet nog verder worden uitgewerkt. 
Op een plezierige en ontspannen manier samen werken aan een onderwerp dat een ieder 
boeit moet de belangrijkste doelstelling zijn. 
Belangstellenden voor deze Historische Kring Wolfheze kunnen contact op nemen met Ulbe 
Anema, Balijeweg 5 te Wolfheze, t. 482 13 92, m. 06-41 43 05 26 of e. 
u.;:~nema@hernet.nl . 

We zijn benieuwd naar de reacties! 
Ulbe Anema 
Bram van den Berg 
Jan-joris van Kampen 
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Wolfskreten (3) 

Opheffing Gymnastiekvereniging Wolfheze 
Na een bestaan van ruim 35 jaar heeft de bijzondere ledenvergadering van 12 
juni jl. Noodgedwongen besloten tot opheffing van Gymnastiekvereniging 
Wolfheze. 

De activiteiten worden voortgezet door de verenigingen 50+ Sport & Spel en 
Gymnastiekvereniging ODIO 

• Iedere dinsdagochtend damesgym bij de vereniging "50+ Sport & Spel" 
• ledere dinsdagmiddag kindergym bij de gymnastiekvereniging "ODIO" 

Voor meer informatie: 
Vereniging "50+ Sport & Spel": 
Gymnastiekvereniging "ODIO": 
website: www.odio.nl 

telefoon: 0317-316053 
telefoon: 06 33846186 
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VERENIGING DORPSBELANG 
WOLFHElE e.o. 

Goed nieuws in deze bijdrage van uw Dorpsvereniging. Wie 
smikkelt deze keer de Taart van Dorpsbelang op ... W anneer 
gaat de buurtbus in de vaart ... Een andere invulling van 
Buurtavond Dorpsplatform. 

Website Dorpsbelang uitgebreid met FORUM 
Van om e websitebeheerder Frans van Daal kreeg ik het volgende bericht: 
Vanaf I september is de website uitgebreid met een heus FORUM. Het discussieplatform 
staat open voor iedereen. De website van Dorpsbelang Wolfhcze is uitgebreid met een 
forum. ledereen kan vanaf nu zijn of haar mening kwijt over zaken die spelen in het dorp 
Wolfheze. Het forum biedt ook de mogelijkheid te reageren op al geplaatste artikelen. 
Een discussieplatform op haar interne tsite was al langer een wens een Dorpsbelang. Begin 

dit jaar is een inventarisatie gemaakt van mogelijkheden inwoners van Wolfheze hun 
mening kenbaar te laren maken. 

In het voorjaar resulteerde dat in een interactieve meningspeHing over onderwerpen die in 
het dorp spelen. Nu is tevens een discussieforum toegevoegd. Om het forum zo toegankelijk 
mogelijk te houden, is het aanvragen van een gebruikersnaam of wachtwoord niet nodig. 
ledereen kan reageren en onderwerpen plaatsen. 

Wel verwacht Dorpsbelang Wolfheze dat auteurs normen van fatsoen in acht nemen, 
discussies niet op de persoon spelen, zaken aandragen die betrekking hebben op Wolfheze en 
geen commerciële berichten plaatsen. 

Lawijckerhof 30 
687 4 AT Wolfbeze 
026 - 482 12 29 

behandeling volgens afspraak 

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

Schmink e.d 
• Pedicure 
• Manicure 
• Zonnebank met bodycooler 
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Dorpsbelang Wolfheze behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van reden, berichten 
te verwijderen. 

Zou in de toekomst blijken dat de makkelijke toegankelijkheid leidt tot ongewenste 
ontwikkelingen, dan kan de procedure om berichten te kunnen plaatsen op het forum 
worden verscherpt. Dorpsbelang Wolfheze vertrouwt erop dat dat niet nodig zal zijn. 

Buurtavond Dorpsplatform Wolfheze 
Het zal u vast niet ontgaan zijn dat we dit jaar geen buurtavond hebben in mei. 

Voor dit jaar is de buurtavond verplaa tst naar 7 oktober 2008. (19:30- 22:00 de Burcht) 
Dorpsbelang wil de avond deze keer op een andere wijze invullen. De j a<~rlijkse 
dorpswandeling slaan we dit j<~ar een keertje over. 
"Wonen in \XIolfheze" is het thema en verder willen we Dorpsplatformpartners, Yiv;~re, 
Yilente en de Bries de gelegenheid geven om aan Wolfheze te laten weten wat zij voor de 
inwoners van \'Volfheze kunnen betekenen. 
Anderzijds willen we Wolfheze de kans geven hun verwachtingen uit te spreken naar deze 
partners. 

Buurtbus Wolfheze e.o ... 
Eindelijk is de kogel door de kerk, 
van<~f 15 december gaat onze 
buurtbus mm het werk. 
De provincie en Connex x ion heeft de 
nodige gelden toegezegd. 
Ook de gemeente Renkum heeft een 
éénmalige (st:ut) subsidie toegekend. 

Daarvan kunne n onder andere 
kosten worden betaald voor het 
opzetten van een website, de nomris 
en inschrijvingskosten in het 
handelsregister van de binnenkort op 

te richten vereniging, het ontwerpen en drukken van brie fpapier, en het promoten van de 
buurtbus. 

Het bestuur zal binnenkort een structurele subsidie voor 2009 aanvragen bij de gemeente die 
een deel van de kosten van de vereniging dekken, waarbij voornamelijk gedacht wordt aan 
kosten die voor de vrijwilligers worden gemaakt. Daaronder valt ook een vergoeding voor 
woon werk verkeer (he t zijn kosten die gemaakt worden voor een afstand van minimaal 6 
kilometer, heen en weer, d ie per auto worden afgelegd) . Daarbij word t de Rijksnorm 
gehanteerd van Euro 0,19 ct. per kilometer (belastingvrij) . 
Het is de bedoeling dat de vrijwillige chauffeurs en bestuursleden lid v::~n de vereniging 
worden. De contributie bedmagt Euro 0.00,-. De leden krijgen t.z.t. de statuten en het 
huishoudelijk reglement toegestuurd. Het is helaas na drie maande n niet gelukt om een 
bestuurslid voor website beheer en PR activiteiten uit Doorwerth, Heveadorp of WoiA1eze te 
vinden. Het betekent dat waarschijnlijk ook het zesde bestuurslid d:m uit Oostcrbeek 
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afkomstig kan zijn. Mocht u in uw netwerk een geschikte kand idaat daar voor vinden dan 
kunt u dat melden aan de voorzitte r (Rob Spaan) of secretaris (Bert Takman) . De 
taakomschrijving kunt u vinden op de website van De Bries: www.vrijwilligrenkum.nl 
Het aanta l aanmeldingen voor vrijwillige chauffeurs is 23. Gehoopt wordt dat medio 
september het benodigde aantal van 35 bijna bereikt zal zijn. 

A ls alles naar wens blijft gaan dan zal medio september samen met de gemeente een 
persconferentie gehouden worden. Dan zullen wken nis route- dienstregeling- tarief (voor 
2009)- stalling- statuten- rijrest-medische keuring en dergelijke bekend worden 
gemaakt. Uiteraard zal die informatie kort daarop op onze eigen website vermeld worden. 
Her bureau Hans Bakker is nu volop bezig de website professioneel op te zetten. 
Binnenkort heeft het bestuur Qoop Ulrich en Bert Takman) overleg met de gemeente en 
Connexxion over de definitieve plaats van de haltes en de (her)inrichting daarvan. He t 
bestuur zal proberen op enke le haltes abri's geplaatst te krijgen. Daarbij is vereniging 
afhanke lijk van de gemeente en Connexxion. Maar uit betrouwbare bron is al ve rnomen dat 
het plaatsen van abri's in onze gemeente niet op veel bezwaren zal stuiten. 

Gegcve::ns van de bestuursleden: 
• Voorzitter: Rob Spaan 

026-3342865 jrjspaan@ hotmail.com 
• Secretaris: Bert T akman 

026-3336358 (alleen 's avonds) 
e.takman@wxs.nl 

• Penningmeester: Tanja Duiven 
026-482 124 7 tduiven@hetner.nl 

• Coördinator vervoerszaken: Joop 
Ulrich 
026-3516561 joopulrich@ hetnet.nl 

• Coördinator technische zaken Johan 
Tuininga 
026-3333319 
johantuininga@plane t.nl 

Rob Spaan 

SAMENSTELLING BESTUUR 
Het bestuur van Dorpsbelang 
Wolfheze bestaat vanaf 18 maart 
2008 uit Henk Horsman, Jan van 
Oort (secr.), Erwin van Wonderen 
(penningmeester) en voorzitter Ted 
Stevens. 
Werkgroep Dorpsplein: Taro 
Eekhoutte. Werkgroep A50dB: 
Hanneke Vreman en Piet Bloem. 
Werkgroep Dorpshuis: Carolien 
Kelderman en Michel van Tooren. 
Buurtbuscommissie: T anja Duiven. 
Er zijn nog 3 besturmvacatures 
vacant! 

Voorzitter commissie buurtbus in de gemeente Renkum i.o. 

Buurt Actief Cheque 
Reeds eerder heeft Dorpsbelang u attent gemaakt op de zgn. Buurt Acrief Cheque 
De gemeente heeft met de platforms afgesproken dat er een beperkte subsidie mogelijk is, als 
u samen in uw buurt of straat iets op touw zet. Met name de intentie om "SAMEN" iets te 
gaan doen is he t belangrijkst. Wellicht brengt de volgende regelgeving u op een idee. 
10 gouden regels Buurt ActiefCheque (voorwaarden) 

I. ledere buurt in de gemeente Renkum komt in aanmerking voor de Buurt Actief Cheque. 
2. De Buurt ActiefCheque vertegenwoordigt een waarde van 150 euro. 
3. Per kalenderjaar mag een buurt 3 keer een Buurt ActiefCheque aanvragen. 
4. MinimaallO adressen doen mee aan de activitei t. 
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5. Jaarlijks kunnen maximaal90 Buurt Actief Cheques worden uitgereikt. Hiervoor geldt 
he t uitg;mgspunt "wie het eerst komt wie het eerst maalt" en "op = op". 

6. Om in aanmerking te komen voor de Buurt ActiefCheque dient een standaard 
aanvraagformulier te worden ingevuld en afgegeven te worden bij het secretariaat 
Dorpsmanagement. 

7. De aanvragers verplichten zich, om binnen 2 weken na afloop van het initiatief, een 
evaluatie formulier in te vullen en in te leveren bij he t secretariaat dorpsm:m agement. 
Blij ft dit formulier uit of is het evenement niet doorgegaan dan verplicht de aanvrager 
zich het bedrag van de Buurt ActiefCheque (Euro 150) terug te storte n naar de 
gemeente Renkum. 

8. De Buurt ActiefCheque wordt overgemaakt op het bankrekeningnummer van de 
aanvrager. Ook is het mogelijk dat de Buurt Actief Cheque, na afspraak, contant wordt 
opgehaald op het gemeentehuis. 

9. De buurtinitiatieven zijn in de regel kleinschalig van aard en daardoor in veel gevallen 
vergunningsvrij . De aanvrager dient zel f te onderzoeken of een vergunning noodzakelijk 
is op grond van de A.P. V. 

10. De Buurt ActiefCheque geldt gedurende het jaar 2008. Aan het eind van dit jaar wordt 
bepaald of de Buurt ActiefCheque in 2009 een vervolg krijgt. 

Het formulier kunt u downloaden van onze site, of even een belletje naar onze secre taris en 
u krijgt het formulier thuisbezorgd 

En tot slot ... WOLFHEZE is het waard ! 

Namens het bestuur van 
Dorpsbelang I Dorpsplatform \XIolfh ezc, 

Ted Stevens (vz) 

CAFÉ "Dl! BALIJE» WOLFHI!ZI! 

U kunt bij ons terecht en 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 
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Als u dit leest is de Jeugdclub van Woltheze, Wolfheze Night Fever alweer van start 
gegaan voor het vijfde seizoen. Langzaamaan worden we een bekende club met een eigen 
clubruimte, een eigen website en subsidie van de gemeente. Het voortbestaan van onze 
WNF is dus gewaarborgd en daar zijn we erg blij mee. Doordat we nu wat financiële 
middelen hebben, kunnen we ook meer voor de Wolfhezer kids organiseren. 

Dit jaar is WN F van start gegaan op vrijdag 12 september met een Open Huis om iedereen 
die wel eens van ons gehoord had en nieuwsgierig was kennis te laten maken. Een hele 
nieuwe groep kids die naar groep 7 gegaan zijn kwam erbij en ook hun ouders en andere 
familieleden waren van harte welkom. 

Maandelijks organiseert WNF activiteiten, voor meer informatie: 
www.wollhezenightfever.nl. 

Alhoewel we graag vooruit kijken, willen we toch ook nog even terugblikken naar de 
afsluiting van het vorige seizoen. 

AFSLUITING WNF SEIZOEN 

O p vrijdag 4 juli j.l. verzamelde een twintigtal kids zich om 16:00 uur bij de kelder van de 
Vlinder om een avond met elkaar te gaan zwemmen in Centre Parcs Heijderbos. 
Gelukkig hf!dden we genoeg chauffeurs beschikbaar om ons te brengen, allemaal nog 
bedankt daarvoor. 

Na enige vertraging bij de kassa, konden we allemaal een duik nemen, in het golfslagbad 
dobberen, van de glijbaan roetsjen of de echte wildwaterbaan trotseren. 

• Iedereen had reuze plezier. Toen de magen begonnen te knorren mocht iedereen zelf wat te 
eten halen bij de snackbar en daarna weer snel het water in. Voor drankjes en snoepjes 
hadden we gezorgd. 
De avond ging natuurlijk veel te snel, maar rond 22:00 uur moesten we wel de terugtocht 
aanvaarden. Met elkaar een ijsje eten leek ons een goede afsluiting van de avond, dus 
halverwege werd de grote M aangedaan en werd iedereen getrakteerd op iets lekkers. 

Mede dankzij subsidie van de gemeente hebben wij voor de jeugd van Wolfheze een leuke 

avond kunnen organiseren. Voor het komend jaar hebben wij ook weer leuke plannen. 

Kijk ook op www.wolfhezenightfever.nl en meld je aan voor de nieuwsbrief. 
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Wolfskreten ( 4) 

LEUK, DAMESGYM IN WOLFHEZE! 
Sinds jaar en dag wordt er op dinsdagochtend door twee groepen vrouwen enthousiast 
gesport, en wel in de gymzaal bij de school. Fijn dat je daar het dorp niet voor uit hoeft en 
fijn om na een gezellig en actief uurtje weer fit naar huis te gaan. 

Hdaas is in de loop der jaren ons ledenrallangzaam teruggelopen en daarom zijn we op zoek 
naar nieuwe leden. Iedereen, ook inwoners uit andere dorpen van de gemeente Renkum, 
kan met ons meedoen; u hoeft bepaald geen acrobaat te zijn om bij ons plezierig te kunnen 
gymmen. En als het bewegen u wat moeilijk afgaat, is dat een reden te meer om daar onder 
deskundige leiding iets aan te doen. 

Voor verdere inlichtingen kunr u terecht bij Mieke Heidema, tel. 026-3333302, e-mail: 
mieke.heidema@ hetnet.nl. U kunt ook gewoon eens komen kijken op dinsdag om 9: IS of 
10: 15 uur in de gymzaal naast de school. 

WEERBAARHEIDSTRAINING VOOR KINDEREN 
Lagendijk Training op Papendal organiseerr weer weerbaarheidtrainingen voor kinderen 
vanaf 6 jaar op woensdagmiddagen van 14:00-15:00. 

Daarnaast organiseren zij Weerbaarheidtrainingen voor vrouwen en bedrijven. 

Voor meer informatie www.lngcndijktraining.nl of bellen naar 026-4822416. 

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

ÇPecficure safon 
CorCien 

De Gelderse Roos, Wollheze 2, Wolfheze 
Tel: 026 - 4833111 vragen naar toestel 793 
In an restaurant Neder Veluwe 
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Sinds 1946 

Het ( tuin- ) centrum van W olfheze 

Bloemen en planten van een 

constante kwaliteit voor een wisselend seizoen 

Het tuincentrum van de gemeente Renkum 

tuincqnhtJm dauidsq 
WOLFHElERWEG 104 - WOLFHEZE 



TAARTVAN DORPSBELANG 

Zich inzetten voor ons dorp; 't zit hem in zijn genen denk ik wel eens. 
T aart van Dorpsbelang is deze keer voor 

Jan Aaiderink 

Waarom ontvangt deze gewaardeerde dorpsgenoot de "taart van dorpsbelang"? 
Al jaren is Jan actief in het bestuur van de Oranjevereniging. Dat geldt ook voor 

Wodanseck. Als de gemeenschap een beroep doet op Jan Aalderink, dan steekt hij 
vervolgens gelijk de handen uit de mouwen; zoals de verhuizing van de inventaris 

van de Beatrixschool, rond de verbouwing. 
Sinds mijn mensenheugenis is Jan actief lid van het Airborne herdenkingscomité. 

Jan heeft ook her milieu hoog in het vaandel. Hij speelt het klaar om zijn kampeer
terrein de Lindenhof uit te breiden op een smaakvolle en egologische wijze. 

En regelijkertijd geeft hij een deel van zijn eigendom terug aan de natuur. Jan heeft 
op zijn terrein milieuvriendelijke oplossingen toegepast. De camping kreeg hiervoor 

de zilveren milieubarometer. Van toiletgebouw tot aan de inrichting van het 
terrein, een juweeltje. Dit a lles natuurlijk mede mogelijk gemaakt met steun van 

zijn gezin. Meer dan verdiend die taart! We hopen dat-ie smaakt ! De taart zal een 
dezer dagen wordt aangereikt. 

De taart is deze keer gebakken en wordtbelangenloos aangeboden door: 

J. HUS te Oesterbeek Utrechtseweg 79 Tel: 026-3333053 
Bakkerij HUS is ook de leverancier van het brood in ome eigen Stationswinket 

N B: Heeft u een dorpsgenoot op het oog die in uw perceptie veel doet voor on s 
dorp, of een steuntje in de rug nodig heeft, bijvoorbeeld na een ongemakkelijke tijd. 
Laat het ons weten. Stuur uw motivatie via e-mail of gewoon in de brievenbus van 
ons secretariaat op de van Mesdaglaan 23. Ik hoop dat we als bestuur uit meerdere 

inzendingen een goede keus kunnen maken voor de volgende Taart van 
Dorpsbelang. 
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de Gelderse Roos 0 ' 
•o•t' 

Branden in W oltheze 

Geestelijke gezondheidszorg 

De Gelderse Roos is de afgelopen weken helaas twee keer geconfronteerd met brand. 
Op zondag 17 augustus en op zaterdagochtend 6 september en in beide gevallen in 
gebouw Triade. In dit gebouw is de afdeling Langdurige Zorg Ouderen gevestigd. 

Gevolgen beperkt 
Persoonlijke ongelukken deden 
zich hierbij gelukkig niet voor, 
maar natuurlijk brengen dergelijke 
gebeurtenissen bij patiënten en 
medewerkers gevoelens van onrust 
en ontregeling met zich mee. 
In beide gevallen was het vuur snel 
onder controle en bleven de 
gevolgen beperkt. Dit dankzij het 
tijdig handelen van een groot 
aantal medewerkers, brandweer, 
politie en andere hulpverleners. 
De bewoners werden tijdelijk 
ondergebracht in een ander gebouw. Naar de oorzaken vindt nog onderzoek plaats. 

Protocol 
Natuurlijk is de Gelderse Roos voorbereid op dergelijke calamiteiten. Na het signaleren van 
een brandhaard of rookontwikkeling treedt in zo'n geval onmidde llijk een protocol in 
werking. Tijdens de recente gebeurtenissen is geconstateerd, dat alle betrokkenen goed 
weten wat te doen en zeer adequaat handelen. Ook vindt na afloop een uitgebreide evaluatie 
van de gebeurtenissen plaats om er lering uit te trekken en waar nodig de bestaande 
protocollen en regels nog aan te scherpen. 

Voorkomen is beter dan blussen! 
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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) 

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

Groeningensingel121 3 6835HZ ARNHEM 
K.v.Knr: 09158244 Ingeschreven bij CRK Den Haag 

www.all-stone.nl 
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Paddenstoelen 

De tijd is aangebroken dat de 
herfstverschijnselen weer van 
zich doen spreken. 

~~ 

Grote sponszwam 

Herfstkleuren zullen het bos weer goudgeel 
kleuren. De zomervogels zijn verdwenen en de 
wintergasten zullen snel weer onze bossen 
bevolken. Herfstig weer met veel wind zal menig 
verzwakte boom doen sneuvelen. Zij zullen een 
prooi worden voor de vele houmvammen die 
gespecialiseerd zijn in he t afbreken van het hout. 
Natuurmonumenten laat het dode ho ut zoveel 
mogelijk liggen. Let u vooral eens op 
verscheidenheid aan paddenstoelen in het bos die 
profiteren van het dode of levende ho ut. 

Paddenstoelen zijn niet meer of minder dan de 
vruchtlichamen (bloeiwijze) van de in de bodem 
tl:mwezige zwtlmvlokken van "hogere"schimmels. 
Er zijn zoveel soorten paddenstoelen te vinden 
rond Wolfheze. 

Ntltuurmonumenten hecht veel Wtltlrde aan het 
voorkomen van paddenstoelen op haar 
terre inen. Er komen in onze gebieden 
verschillende minder algemene en zeldzame 
soorten voor, mede door toedoen van het door Vliegenzwam 
ons gekozen beheer. Maak eens een wandeling 
door ons gebied achter Hotel Wolfl1eze, daar waar de 1000-jarige den gestrekt ligt. De 
komende maanden is daar een verscheidenheid aan paddenstoelen te ontdekken. Veel 
tonderzwammen komen daar voor. Dan kunt u zien welke waardevolle rol het dode hout 
heeft op he t voorkomen van paddenscoelen. 

Tonderzwam 

Wij streven naar meer natuurlijk en een 
gevarieerder bos. Des te ouder het bos des te 
meer kansen er ontstaan voor paddenstoelen. 
Maar ook andere soorten zullen van een ouder 
en gevarieerder bos profi teren zoals insecten, 
mossen, korstmossen, vogels en zoogdieren. Wij 
wensen u de komende tijd veel ntltuurplezier toe 
in onze terreinen. 

Roei van Ekeris 
Boswachter Naruunnonumenten Zuidwest Veluwe 
Beheerkantoor: 026 48222 19 

- 27-



Reijerscamp, een gebied in ontwikkeling. 

H et na tuurgebied Reijerscamp, in beheer bij Natuurmonumenten, krijgt regelmatig 
aandacht, zoals u kunt lezen in het stukje van de heer Van Daal elders in deze 
W olfs kreet. 

Reijerscamp is een gebied in ontwikkeling met een voor een nawurgebied nog zeer jonge 
leeftijd. Elk jaar zullen we nieuwe soorten en ontwikkelingen te zien krijgen en het beeld 
van hoe het e r over 10 of20 jaar uit ziet ligt niet vast. 
Een van de kwalite iten van het gebied is de grote openheid , als je er fietst of wandelt ervaar 
je deze ruimte. Om de Reijerscamp op te houden, laten Natuurmonumenten er runderen 
grazen. En om die runderen niet de bebouwde kom van Wolfheze in te laten open heb je een 
raster nodig. Aanvankelijk lukte he t ons deze ossen achter een raster van een drietal gladde 
draden te houden. Echter op enig moment, in de afgelopen winter, kreeg de kudde in de 
gaten hoe ze dit raste r konden passeren. Daardoor liep een aantal van deze dieren op 
plaatsen die niet voor ze bedoeld waren. In overleg met de eigenaar van de dieren, boer 
W ieringa , hebben we een twee tal puntdraden aan het raster bevestigd i niet mooi maar wel 
effectief, want daarna zijn e r geen runderen meer uitgebroken. Echter, de circa 12 reeën die 
op de Reijerscamp en directe omgeving wonen, passeren deze constructie zonder probleem. 

De wandelpaden op Reijercamp zijn aangelegd met zand uit het gebied zelf. Dat zand blijkt 
te grof. Daarom blijven delen van de paden mul en is lopen op het pad niet bepaald een 
genoegen. Diverse bewerkingen hebben niet voldoende verbetering opgeleverd. Inmiddels 
maaien we de len van de bem1en v:m de paden. Wandelaars kunnen dan over de korte 
vegetatie lopen en er zal dan naast het oorspronkelijke pad een paadje ontstaan. 
In samenspraak met enkele buurtbewoonsters gaan we dit najaar het huidige padenne t 
ui tbre iden. Dan zal het wandelen van een ommetje via de Buunderkamp weer mogelijk zijn. 
Ook het doorsteekje naar Planken Wambuis is, in iets andere vorm, weer mogelijk. Voor de 
aanleg van dit paadje hadden we de toestemming nodig van de heer van Walbeek, eigenaar 
van de bosstrook naast Reijerscamp en deze toestemming hebben we onlangs gàregen. 

Afgelopen jaar zijn er broedvogels gete ld op Reiierscamp Deze telresultaten hebben ons blij 
verrast. Zo noteerden onze vrijwilligers zo'n 40 verschillende soorten waaronder veel 
veldleeuweriken. Maar ook bijzondere soorten als Roodborsttapuit, Putter en Geelgors die al 
profiteren van de ontwikkeling van de begroeiing. 
Natuurmonumenten organiseert jaarlijks een "spreekuur" op Reijerscamp. Op een in Hoog 
en Laag vooraf gepubliceerde datum, dit jaar 25 juni is een van onze boswachters in het 
gebied aanwezig om vragen te beantwoorden en uitleg te geven over het gebied, uw vragen 
te beantwoorden en te luisteren naar uw suggesties. 
Op zaterdag 1 november as. ( 9.00- 12.00 uur) organiseert Nawurmonumenren een speciale 
werkdag met aansluitend een wandelexcursie over de Reijerscamp. Een prima gelegenheid zelf mee 
re helpen aan de ontwikkeling van dit terrein. Vooraf aanmelden bij ons beheerkantoor (026 
4822219), waar u ook teredl! met uw vragen en opmerkingen. 

Machiel Bosch 
Beheerder Zuidwest Veluwe, Vereniging Nawurmonumenten 
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Hubo Willemsen 

Gardanuslaan 28 
Tel. 026-3336571 

Ooorwerth 
Fox 0 26-3336329 

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 

Openlngsli)d!lll 
maandag 10.00 • 17. 0 
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 

Wlnkelcenlrum De Weerd 
Van der Molenallee 117 

6865 CB Doorwerth 



Spoorzoekers 

GEZOCHT: VERSTERKING VOOR DE REDACTIEVAN WOLFSKREET. 
Vindt u het leuk af en toe een stukje te schrijven voor Wolfskreet en daarnaast 8 leuke 
avondjes per jaar te hebben dan nodigen we u van harte uit contact met ons op te nemen. 
Op dit moment bestaa t de redactie uit 5 personen. We zijn op zoek naar iemand die 
makkelijk schrijft, het liefst vanuit interesse voor hetgeen zich rond de mens in Wolfheze 
afspeelt. We willen als redactie van \'Volfskreet vie r keer per jaar een informatief, 
onderhoudend, kritisch met een knipoog blad uitbrengen. Het doel is her blad, de weg er 
naar roe moet vooral ook prettig zijn. 

Bel gerust, niet twijfelen. Aanmelden kan bij alle redactieleden. Namen en nummers in de 
colofon. 

De redactie van Wolfskreet 

Behandeling volgens afspraak, 
voor o.a. 

* knippen Eur J J .50 
* permanent Eur 52.50 
* watergolf/fohnen Eur 15.75 

* verven Eur 14.00 

Openingstijden: 

dinsdag t/ m vrijdag 9:00 - J 6:00 
zaterdag 9:00 - J 3:00 

De Gelderse Roos 
Wolfheze 2 
Wolfheze 

026-4833 J J J 
( toestel nr. 840 ) 

Ingang restaurant Neder-Veluwe 
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BABY -ALLERLEI 
Een bijzonder cadeau voor een bijzondere baby? 

In een u nieke com binatie van dessin s, kleuren en stoffen 
u it Marianne's atelier hebt u een keuze uit: 

- badcape's 
- box opbergzak voor knuffels en speeltjes 

- deken- en la ken setjes 
- kleertjes 

- aankleedbakken 
en zo meer . 

Lindeboomlaan 15, 6874 BN Wolfheze 
Bel on s voor een afspraak: 026 4820075 

marian nehw@baby-a llerlei.nl: .!!..!.:'-!!..:..~~=~~ 

Vioolles 
Pianoles voor beginners 
Oriëntatiecursus muziek 

(leeftijd 4 t/m 6 jaar) 

Hanna Koens 
Heelsumseweg 12 b (om de hoek) Wolfheze 

Tel 06-272 66 011 
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De Duizendjarige Den vertelde 

Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van het 
"Krankzinnigengesticht Wolfltezen" begonnen we in de 
Wolfskree t van december vorig jaar een serie die de grote 
invloed van dit ziekenhuis op het dorp Wolfheze vertelt. 

In Aflevering 19kwamen toen aan de orde: de invloed op de 
samenstelling en he t geloof van de bevolking van het nieuwe 
Wolfheze (A.} en de invloed op de relaties van en russen het 
personeel (B.). 
Deze serie vervolgen we nu met de invloed op andere terreinen 

zoals op de woningbouw in het dorp, de middenstand in Wolfheze, de naam van het dorp, de 
oprichting van een Christe lijke School en het gezinsleven. 
De Duizendjarige Den was niet zo goed thuis in dit onderwerp en daarom moest Ulbe, net als 
vorige keer, veel informatie halen in het Historisch Museum van he t ziekenhuis bij Cees 
Boersma, de historicus van de Stichting en ook Directeur van dit Historisch Museum. 
Wat de Den wél wist van dit bijzondere onderwerp heeft Ulbe in het voorjaar van 2006 aan 
zijn voe r goed opgeschreven. Aangevuld met de informatie van Cees is dit samen weer 
voldoende stof voor deze aflevering. 

Aflevering 21: 100 jaar Psychiatrisch Ziekenhuis Wolflteze en de invloed daarvan op het 
dorp - Deel 2. 
In de vorige aflevering vertelden we dat aan he t hoofd van de Paviljoens op de Stichting een 
echtpaar of een Huismoeder werd geplaatst en dat er verder verplegers en leerling-verplegers 
werkten. In het begin woonden ze praktisch allen op het terrein in een Paviljoen of in een 
van de weinige dienstwoningen. 
In de eerste bouwfase ( 1906- 1907) met 6 paviljoens werden deze dienstwoningen gebouwd. 
In de tweede fase (1908) worden er 4 paviljoens bijgebouwd voor 130 patiënten. 
En in de derde bouwfase ( 1909) wordt begonnen met de bouw van nog eens 4 paviljoens 
voor 161 patiënten, maar nu ook met woningen aan de rand van het terrein, e igenlijk meer 
in het "dorp". 

C . Invloed van het Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze op de woningbouw in het dorp. 
De Heelsumseweg (toen uiteraard Heelsumscheweg met ghl was in 1909 nog sleelus een 
zandweg die begon bij de boerderij - toen ne t Hulpppostkamoor · bij he t Station Wolf11eze. 
Daarna liep deze weg recht naar he t zuiden, net als nu uiteraard, maar toen was de ASO er 
gelukkig nog nie t. De weg liep vroeger namelijk door, langs het Kousenhuisje, kruiste de 
"Straatweg van Utrecht naar Arnhem" (nu Utrechtseweg), kreeg daa rna de naam Breede 
Weg en liep tot aan Rolandseck boven Kasteel Doorwerth (op een hoogte van 56 meter). 
Hier kwamen nog 5 andere wegen samen en via een van deze wegen daalde je stijl af naar 
Uitspanning De Zalmen aan de Fonteinallee in Doorwerrh. Hier vandaan kon je direct het 
laag gelegen Kasreel Doorwerth bereiken. 
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(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.zorgservlcethuis.nl 

ZorgService Thuis 

Een zorgprobleem opgelost 
'Ik had mijn zorg via de reguliere thuiszorg, dat was goed hoor. Maar toen ik 
zag dat bij mijn buurvrouw zaken anders geregeld werden, ben ik informatie 
gaan inwinnen bij ZorgService Thuis.' 

Aan het woord is mevrouw Cobie Venema van het Hendriksplantsoen. 'Elke 
ochtend en avond, ook in het weekend, komt één van de zorgverleners, bijna 
allemaal uit Wolfheze, me ondersteunen. Ook de huishoudelijke verzorging is 
via hen geregeld, 3 keer per week heb ik hulp van dezelfde dame. Dat is fijn 
want zo hoef ik niet steeds weer uit te leggen waar alles staat en wat er 
gedaan moet worden. Ik heb gekozen voor een Persoonsgebonden Budget. 
ZorgServiceThuis regelt dit allemaal voor mij. Ik ben zeer tevreden en had het 
niet beter kunnen treffen. Mijn zorgprobleem is opgelost. Ik voel me er goed 
bij.' 

ZorgServiceThuis, Ellen ten Cate, 026-4820009. 

De Heelsumseweg vormde de oostgrens van het 86 ha grote ziekenhuisterrein. Het 
noordelijk deel van de weg (ongeveer tot de Lawijckerhon lag in de Gemeente Renkum, 
Kadastrale gemeente Oostcrbeek en he t zuidelijk deel lag, ne t als bijna he t gehe le 
ziekenhuisterre in, in de toenmalige Gemeen te Doorwerth. 

In 1909 wordt aan deze Heelsumseweg begonnen met de bouw van 4 dubbele woningen voor 
ambtenaren, waaronder een dubbele voor gezinsverpleging. 
De dubbele woning voor gezinsverpleging (huisnummer 5 en 7, nu Abresch/Van Nek en 
Tukker) is ook duidelijk afwijkend in voorgevel en grootte van de andere drie. De drie wat 
kleinere zijn huisnummer 9/11, 13/15 en 17/ 19 (dus t/m nu Ellenbroek). In 1910 zijn de vier 
dubbele woningen klaar en worden bewoond. 
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Stichting ,.Wotiheze" . 

De eerste ansichtkaart van de 1-Ieelstlmseweg uit 1914 die deel uitmaakt van een serie van 10 
kaarten uitgegeven door Brinio uit Rotterdam. Deze serie is in opdracht t~an /tet ziekenhuis gemaakt 
en bestaat uiteraard gelteel uit gebouwen op ltet terrein. Ook deze "Ambtenaarswoningen" stonden 
op het terrein van de Stichting en maakten onderdeel uitvan de serie. Recltts vooraan de woning 
van de Huismeester: 1-leelsumseweg 1 ("huis van Alkema"). Daarna huisnummer 3 voor de 
Administrateur (m1 Casa Nada) en daarna begint de eerste serie van vier dubbele woningen. In dat 
jaar was er nog gasverlicltting, getuige de gaslantaarn in de ruin van nr. I. Net als op de volgende 
afbeelding in dit artikel is de 1-leelsumseweg een karrenspoor met een smal verhard gedeelte redtts 
daaroan. In 1917 wordt de 1-Ieelsumseweg (toen vaak Melkweg genoemd) door het ziekenlt~tis 
gekocltt. 

Gezinsverpleging hield in dat je als verpleger van het ziekenhuis een patiënt in huis opnam 
en ve rzorgde. Dit had uiteraard grote invloed op het gezin en niet elk gezin was geschikt voor 
deze opname. In 1912 waren er 8 pmiënren in gezinsverpleging geplaatst en minstens een 
keer per jaar werd door de Stichting de situatie van de gezinsverpleging bezocht en 
gecontroleerd. Erg veel meer dan 8 zijn het er nooit geweest. De inspecteur moest adviseren 
to t in gebruikneming van een woning voor gezinsverpleging en zo werden in 19 10 de 
woningen van Harm Sijbring en Arie Keijser goedgekeurd. 
Ook werden er medewerkers in de kost geplaatst bij collega-medewerkers. In 19 11 werden 
de klerken De Jong en Beekman in de kost geplaatst bij verpleger E. Smid en komt de 
administrateur de heer Gaasbeek in de kost bij magazijnmeester Pelster. 

In 1915 worden de volgende 2 dubbele woningen gebouwd, de nummers 21/23 en 25!2 7. 
De drie dubbele woningen 29/31, 33!35 en 3 7 !39 komen in 1920 klaar, evenals iets later 
41 /43 en 45/47. In 1923 sluit de laatste dubbele woning 49/51 deze rij . 
Zo is in 1923 de Heelsumseweg aan de west(ziekenhuis)zijde geheel bebouwd met op nr. 1. 
de woning voor de Huismeester ("huis van Alkema"), nr. 3. voor de Administrateur (nu 
Casa Nada) en daarna een rij met wel 12 dubbele woningen. 
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Een mooie ansichtkaart van de Heelsumseweg uit ong. 1923 met eerst de grotere dubbele woning 
voor gezinsverpleging 517 (nu AbreschNan Nek en Tukker) en daama de hele rij kleinere dubbele 
woningen. De weg is nog slechts een karrenspoor met reellts een wat verhard gedeelte met paalrjes 
afgezet van het karrenspoor. Een jongetje en twee meisjes zitten in de berm van /1et karrenspoor om 
de wat saaie kaart op re fleuren. De elektrische straatverlichting heeft al zijn intrede gedaan, getuige 
de lwge lantaam rechts. 

Na de oorlog worden ook drie dubbele woningen om de hoek van de Hcclsumseweg 
gebouwd (53/55, 57/59 en 6 1/63). Ook op de Johannahoeveweg en Sara Mansveltweg 
worden in die periode personeelswoningen gebouwd. 
In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn praktisch al deze huizen van het ziekenhuis 
verkocht aan de toenmalige bewoners. 

Hreloumoch<w<g. Wollhtzrn • 
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(afbeelding op de vorige pagina) Een ansicht van de geheel, aan de westzijde, bebouwde 
Heelsumseweg. De kaart is uit het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw en dit maal vanaf 
het zuiden gefotografeerd. Links vooraan huisnummer 49151, het laatst gebouwde pand in 1923. De 
kaart is verstuurd door Bruininks en op de kaart lteeft de verzender met een prentje aangegeven waar 
hij of zij verbleef (ong. nr. 19). Het karrenspoor met pad is hie1· verdwenen en de weg is verhard. 

Ook waren er personeelsleden die zelf een huis lieten bouwen en zo ontstonden aan de 
oostzijde van de Heelsumseweg, aan de Lawijckerhof en aan de Wolfhezerweg nieuwe 
woningen. 

Los van de middenstand (zie D. hieronder) bleef de bevolking van Wolfheze voom amelijk 
bestaan uit mensen die een sterke relatie hadden met het Psychiatrisch Ziekenhuis en dat is 
tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw praktisch zo gebleven. Pas in die tijd begonnen ook 
mensen die elders hun werk hadden of met pensioen waren een huis in het dorp te bouwen 
(ontstaan van Macharislaan, Johan Stratiuslaan, Balijeweg en de bebouwing noordzijde van 
het spoor). 

Een gedeelte van een 
prachtige plattegrond uit 
het Historisch Museum 
van de Gelderse Roos. De 
plattegrond geeft de 
siwacie weer in 1926. 

Goed is de gehele 
bebouwing aan de 
westzijde van de 
Heelsumseweg te zien en 
de rij winkels en bedrijfjes 
aan de westzijde van de 
\Yiolj11ezenveg t/m nr. 74 
(Bakkerij Donderwinkel) . 

Aan de overkant van de 
\Yiolj11ezenveg is Hotel 
Van Dijk er al (sinds 
1908), het Posekantoor 
(1 922) en 
Sigarenmagazijn 
Bongaards. 

De Gereformeerde Kerk 
was net (27 mei 1926) in 

gebruik genomen en staat 



D. Invloed van het Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfhczc op de middenstand in het dorp. 
In 1908 wordt de boerderij bij ingang van de Stichting gerestaureerd en hierin wordt hel 
kantoor van de "Brievengal'trderkantoorhouder" ingericht met het oog op de vestiging van 
een hulppost-, telefoon- en telegraafkantoor. 

Een grote instelling flls het ziekenhuis met haar personeel en ook de komst van de eerste 
middenstanders maakten een eigen postkantoor noodzakelijk en de directie stelde daartoe de 
boerderij ter beschikking. 
Op 16 januari 1909 wordt in deze boerderij officieel het "Hulppostkantoor Wolfhezen" 
geopend (Zie Aflevering 7: Van de Ontginningsboerderij uit 1875 tot de Airbornebank van 
1991). 
De heer J.E. Ottes en zijn vrouw bewoonden dit pand. Ottes was naast 
postkantoorhouder/brievenbezorger van Wolfl1eze tevens schoenmaker van de Stichting. 
Zijn vrouw dreef een klein winkeltje in snoepgoed en dergelijke achter het woongedeelte van 
de boerderij. Zij wl'tren de eerste middenstanders van Wolfl1eze! 
Tot 1921 heeft de boerderij dienst gedaan als Hulppostkantoor want toen was het 
postkantoor aan de WoUhezerweg klaar. 
In 1922 opende de kruidenierswinkel van Snellen (tevens een soort Winkel van Si nkel) aan 
de Wolfl1ezerweg (late r - tot 2000- de supermarkt van Van Dugteren). 

Hierna kwam er een wel héél royale middenstttnd op g;mg in het nog zo kleine dorp: 
Schuin tegenover Snellen begon Sigarenmagazijn Bongaards (later Van de Berg) een zaak in 
tabaksartikelen (Bongaards w;~s tevens oberkelner in Hotel Wolfl1eze). 

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

De kunst van het licht. 
Vervaardigen, ontwerpen, restau 

- 37-

Job Becker 
Heelsumseweg 1 2 

Wolfheze 
026-4821675 



Op de kop van de Wolfhezerweg (de Tweesprong) kwamen twee kleinere winkels een 
ka<~swinkel (later schoenmakerij Van de Brink) en een snoepzaak (Tante Bregtje), opgevolgd 
- in het gehele pand -respectievelijk door de firma Mastbergen (textiel), Loclewijk en V<~n de 
Wee als laatste winkelier. Bodedienst Janssen (later V<~n Otterlo <1an de Lawijckerhof) 
begon op Wolfhezerweg 82, later kwam daar schoenmaker Meijer. Kleermaker Adams 
vestigde zich op 80. Bakkerij Donderwinkel kwam aan de Wolfhezerweg op nummer 74, met 
daarnaast groentezaak Van der Weerd (nr. 70) en kapper Gortgijs als buurman (nr. 72). 
Rijwie lreparateur Buit vestigde zich op Wolfhezerweg 68 en melkslijter Schut woonde op nr. 
66. De Wolfhezerweg was dus aan de westzijde één lint van winkels/bedrijfjes, slechts 
onderbroken door nr. 76 en 78. Frederiks was slager op de Heelsumseweg. Van Silfhout 
opende naast zijn schildersbedrijf een boek- en papierhandel eveneens aan de 
Heelsumseweg. Hendriks begon een petroleumzaak (sub.depothouder Mij "De Automaat") 
aan de Lawijckerhof. Middendorp was expediteur en brandstoffenhandel aan de 
Duitsekampweg. etc. etc. 

Onvoorstelbaar, vooral als je dat vergelijkt met de huidige, wel zeer schrale situatie! 

Een foto van Bakkerij A.P. Donderwinkel aan de Wolfltezerweg 74 uit ong. 1927. Tot ong. 1955 
heeft deze bakkerij er gezeten, daarna kwam er de Antiekzaak van Mevr. \Vilma in en als laatste de 
Rabo-bank. Voor de winkel staan Aart en Fie Donderwinkel. Op de ntit van de goed gevulde 
etalage staat "Brood Koek Beseiwit en Kleingoedbakkerij" en schuin op de winkeldeur in fraaie 
letters A.P. Donderwin kei. Voor het raam met luiken links zijn nog net een paar stoelen zichtbaar. 
Deze stoelen zijn voor gasten van Hotel Wolflteze die hier werden ondergebracht als het hor el vol 
was. Oberkelner Bongaards zorgde voor dit extra onderkomen. Het is duidelijk lwogzomer, de 
ramen boven staan wijdopen om lekker door Ie waaien. (Foto van D. Davidse jr.) 
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Maar heeft de Stichting zelf ook be trokken bij de Wolfhezer middenstand of was het alleen 
he t personeel (voornamelijk verplegers) uit het dorp dat klant was bij de middenstand. Nee, 
de Stichting zelfbetrok niets bij de Wolfhezer middenstand. 

Er is bekend dat de stichting betrokken heeft bij de volgende lokale leveranciers: 
Meubels voor de bestuurskamer kwamen van Ufkes uit Oostcrbeek 
Roggebrood werd geleverd door Crum uit Oostcrbeek 
Brood van Ceres uit A rnhem 
Melk/karnemelk kwam van Coop Vereeniging Stoomzuivelfabriek Concordia uit 
Wageningen 
Was werd verzorgd door Gelria Ede 
De cocoskleden voor het Hoofdgebouw kwamen van Tapijtfabriek W. Stevens en 
Zoon uit Rotterdam 

Alleen het roggebrood van de Stichting kwam dus van de lokale bakker J.P. Crumuit 
Oosterbeek. De Geneesheer-Directeur van Wolfhezen had hem op 23 Aug. 1907 de 
leverantie gegund van roggebrood a 8\/z cts per kilo. 

Personeel van de Stichting en dus ook de bewoners van de Heelsumseweg konden 
bovendien in het Magazijn (oude Centrale Keuken) veel huishoudelijke artikelen kopen. 
Pe troleum, soda, schoenborstels, schilmesjes, dweilen, Keulsche potten, tabak, nikkelen 
theelepels, wrijfwas, kooldraad lampjes, cokes e.d. kon men daar kopen. Het werd allemaal 
per trein aangevoerd vanuit het hele land en het werd zo goedkoop mogelijk ingekocht. 
Reken dus maar dat het pe rsoneel van de Stichting in eerste instantie deze artikelen daar 
inkocht en niet bij de plaatselijke middenstand. Lijsten in het Historisch Museum met wat 
een ieder daar kocht zijn daarvan het bewijs. 

Pas met de komst van het STC (Socio Therapeutisch Centrum) na de oorlog zou daar wat 
verandering in komen toen de bewoners van deze woningen hun inkopen moesten doen in 
Wolfheze op basis van een huishoudbudget per woning. Dit was een onderdeel van hun 
therapie . 

Dit onde rwerp over de invloed van het Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze op het dorp is nog 
nie t uitgeput. Een volgende keer komt de invloed op de naam van het dorp (van Wolfhezen 
naar Wolfheze), de oprichting van een Christelijke School, het gezinsleven e.d. aan de orde. 

SUCCESVOL SOLLICITEREN 11 

Persoonlijke begeleiding en/of groepsgewijze training bij 
• het herkenne n van je kwa liteiten 
• het maken va n een goed C urriculum Vitae 
• het zoeken naa r vacatures die bij je passen 

het schrijven van aansprekende sollicitatiebrieven 
• het voorbereiden en oefenen van so llicitatiegesprekken 
Dit ma atwerk naar jouw behoeften en situatie levert: 

Ulbe G. Anem a - Balijeweg 5- 6874 AK Wolfheze 
te l. (026) 482 13 9 2 of 06 - 41 43 0 5 26 

ua n em a@ he tnet.nl 
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Weekactiviteitenagenda W oltbeze 

Ook iecs te melden voor de acciviceicenagenda! Melde het ons via wolfskreec@IJOtmail.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 weke11 Bridgen (4821570) De Slenk 
19.30 tot 21.45 uur Zang en Vriendschap (4821578) HetSchild 
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' diusdng vn11 de mnn11d 55+ fietsen De Burcht 
15.30 tot 16.30 uur Zwemmen voor ouderen (4821327) Zwembad Geld. Roos 
16.00 tot 18.30 uur Kindergymnastiek en turnen Gymnastiekzaal Balijeweg 
18.10 tot 18.40 uur Zwem ABC (RZC 0317-312763) Zwembad Geld. Roos 
19.30 uur Jeux de Boules (4821630) De Burcht 
19.00 tot21.00 uur Aquarobics (RZC 06-12925039) Zwembad Geld. Roos 
20.00 uur Afrikaanse Percussielessen Gebouw Helios 
20.30 tot 22.00 uur Volleyballen De Brug 

Woensdag: 
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 Spreekuur gebiedsagent Medisch Centrum Wolfheze 
17.00 tot 18.30 uur Inloopspreekuur Open Hof Kerk ingan g Macharislaan 
17.15 tot 18.15 uur Peuter-, kleuter- en kinderzwemmen Zwembad Gelderse Roos 
20.30 tot 22.00 uur Volleyballen (4821860) De Brug 
20.00 tot 22.00 uur Koor Harmony 4821909 

Donderdag: 
10.30 tot 11.30 uur Bibliobus Beatrixschool 
11.35 tot 12.35 uur Bibliobus Gelderse Roos 
16.15 uur Inloopspreekuur huisarts De Burcht 

Vrijdag: 
08.00 tot 11.30 uur Weekmarkt Terrein Gelderse Roos 
19.30 tot 21.30 uur Ee11mnnl per mnn11d (4821932) Kelder van de Vlinder 

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

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

Scheidoloog biedt de totaaloplossing bij geschillen die kunnen optreden 

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

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

Scheidoloog behartigt uw beider 

belang, maar ook ieders belang 

apart! Op een faire, oprechte 

wijze werken we samen naar een 

tevreden gevoel bij alle partijen. 

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 



Chaletpark Lindenhof 

Walfho:c 

• 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-bouwhuls 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. 




