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Uitvaartverzorging J. MIJNHART 
VOOR HET VEI'ZORGEN VAN BEGRAFENISSE N EN CREMATIES 

. - . 

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 

RllJ!.D.~V~!J 
Uil~ 

e-mail: info@uitvaortverzorgingmijnhart.nl ~~ 
internet: www.uitvaartverzorgingmijnhart.nl ~ 

Paardenpension 
HENRIETTE HOEVE 

~ ........ .:..:liaiiÄoX..:....;..!>~~.~.J 

Fam. Schut 
Duitsekampweg 25, 6874 BT Wolfheze 

tel.: 026- 4821367 



Beste dorpsgenoten, 

Hij viel goed, die eerste Wolfskreet Enthousiaste reacties, compl imenten en 
aanbevelingen en meteen volop kopij voor deze tweede uitgave. Zo moet dat. 
Wolfskreet is het blad van en voor de inwoners van Wolfheze. Als die het 
dragen, krijgt het de functie die het moet hebben: de onderlinge banden 
versterken . 
De redactie heeft nummer één kritisch bekeken en geluisterd naar uw 
aanbevelingen. Daarom ziet deze uitgave er al weer iets anders uit. Met 
verbeteringen en enkele aanvullingen. We moesten ook al flink schrappen, want 
er was echt een hele stapel kopij. Daarom konden we niet alles nu plaatsen en 
hebben we enkele berichten moeten doorschuiven naar de volgende uitgave. 
Eigenlijk jammer dat we niet ieders enthousiasme nu kunnen belonen, maar de 
beperkte omvang dwingt ons om keuzes te maken. De berichten die 
doorschuiven, zijn echter vrij tijdloos. In september komen die waarschijnlijk 
nog beter tot hun recht dan nu . Voor d ie uitgave hebben we dan trouwens weer 
veel meer nieuwe verhalen en berichten nodig. Blijf dus kopij insturen, want 
redactie en medewerkers van Wolfskreet hopen dat u een grote betrokkenheid 
blijft tonen. Ideeën, vragen, opmerkingen en natuurlijk kopij zijn meer dan 
welkom. 
De eerste uitgave hebben we met een toost gedoopt. Het leek ons aardig een 
foto daarvan alsnog te plaatsen. Het enthousiasme waarmee we aan Wolfskreet 
zijn begonnen, willen we volhouden. Wij wensen u opnieuw veel leesplezier en 
een fijne zomervakantie. 

Redactie Wolfskreet 
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Redactie en medewerkers kwamen eind januari j.l. bijeen om Wolfskreet ten doop te houden. 
Op de foto v.l.n.r. zittend: Anne Veenstra, Vincent 8/eeker, U/be Anema. Staand: Ad Bal, Marja 
van Tooren, Geesje Eleveld, Astrid van Schaijk, Christianne Pielage en Caroline Ke/derman. 



Cololon oplage 700 stuks 

Redactie 
Ad Bal 
Sara Mansveltweg 18, tel. 482 1837 
Vincent Bleeker 
Lindeboomlaan 24, tel. 482 1328 
Geesje Eleveld 
Wolfhezerweg 120·50, tel. 482 2230 
Christianne Pielage 
Sara Mansveltweg 4, tel. 482 1908 
Marja van Tooren 
Lindeboomlaan 32, tel. 333 3537 
Anne Veenstra 
Wolfheze 4, Lindenhol, tel. 383 0933 

Advertenties 
Marja van Tooren 

Aan dit nummer werkten mee 
Ulbe Anema en Caroline Kelderman 

OpMaat 

Wolfskreet verschijnt 4 keer per jaar. 
Kopij kunt u inleveren bij de redactieleden. 
Uiterste inleverdatum voor het derde nummer is 
.lJ.yjj. De redactie behoudt het recht om 
ingezonden stukjes niet te plaatsen. Anonieme 
berichten worden niet geplaatst. 

E-mail wollskreet@hotmail.com 

Girorekening 9484820 

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

Praktijk voor Orthopedagogie 

Voor professionele hulp en deskundig advies 

bij leer- en gedragsbeperkingen 

OpMaat 
Johan Stratiuslaan 5 6874 Al Wolfheze 

telefoon/fax 026 - 48 22 686 I email opmaatcom@netscape.net 



... 

Bardlopers naar Polen 
Een groepje enthousiaste Wolfhezenaren verzamelt iedere zondagmorgen bij 
de stationswinkel voor de wekelijkse hardloopoefening. Dat doen ze met 
overgave. Drie van hen deinsden er zelfs niet voor terug om een marathon in 
Polen te lopen. Op zondag 13 april zetten ze met recht hun beste beentje voor 

om de eindstreep te kunnen halen. En dat 
lukte. Deze marathon vindt jaarlijks plaats 
in Dubno, de Poolse partnergemeente van 
de gemeente Renkum. Dit jaar was het al 
de dertigste editie van dit evenement. De 
drie dorpsgenoten, Willem Vos, Chiel 
Ellenbroek en Anton Sanderman, werden 
door de plaatselijke bevolking zeer gastvrij 
onthaald en dat maakte grote indruk. Een 
verblijf van een paar dagen in een land dat 
tegelijkertijd Oostblok, Westers, arm 
(werkloosheid rond de 40%) en vol is van 
een recente gesch ieden is van vele 

oorlogen, krijgt daardoor een bijzondere betekenis. 
Ook interesse om ter ontspanning wekelijks een eindje te gaan hardlopen? Kom 
op zondagmorgen naar de stationswinkeL Vertrek om 09:30 uur. 

Anton Sanderman 

Inzamelingsactie Airbornebank succes 
De oproep in de eerste Wolfskreet om een bijdrage te storten voor de jaarlijkse 
septemberherdenking bij de Airbornebank, heeft het mooie bedrag van 212.50 
Euro opgeleverd. Zeven particulieren en één instelling reageerden met vrij 
grote bedragen . Fantasti sch natuurlijk, maar ook kleinere bedragen zijn van 
harte welkom. Vele kleintjes maken namelijk één grote! Met bovenstaand 
bedrag zijn we er nog niet voor de komende jaren. We roepen u daarom nog 
eens op om een (kleine) bijdrage te storten op rekeningnummer 59.66.30.425 
t.n .v. Airbornebank Wolfheze. Wij willen deze manier van herdenken graag de 
komende jaren voortzetten. Bij voorbaat dank en tot ziens bij de herdenking in 
september. 

Comité Airbornebank Wolfheze 
U/be Anema, Pa u/ Hendriksen Jan Aaiderink 



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

Comco 

Ne:twed cboheesr 

Comco onderhoud en 
netwerkbeheer voor 
scholen 
Tel: Oó29047S30 

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

e. d. 
* Orthomoleculaire benadering 

Bij inlevaing van deu bon in de maanden 
nu i en juni 2003 

Bij volledige gezichtsbehandeling: 

het harsen Vllll de onderbmm 10% korting 

Kapsalon J eanette 
Dames in Doorwerth Heren 

Winkelcentrum de Weerd 
tel. 026-3341856 

Openingstijden: 
maandag I 0:00-17:30 
dinsdag 8:30-17:30 
woensdag 8:30-1 7:30 
donderdag 8:30-17:30 
vrijdag 8:30-18:00 
zaterdag 8:30-15:30 

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

* hairextcnsions en drcads 
* zonnestudio 
* nagelsty list 

U kunt bij ons gratis parkeren 



In bet spoor van de wolf 
"Op school ben ik Meester Lanting" 

Tweeëntwintig jaar lang werkte Arie 
Lanting op de Mr. J .J. 
Hangelbroekschool, tegenwoordig de 
Prinses Beatrixschool. Eerst als 
onderwijzer en later als hoofd. Zijn 
kinderen zaten in zijn klas. Een 
streepje voor hadden ze daarom niet, 
integendeel. "Thuis was ik hun vader, 
maar op school gewoon Meester 
Lanting." 

"Ik solliciteerde naar een baan als onderwijzer in Wolfheze vanuit Nieuw 
Guinea (het huidige lrian Yaja). We hebben daar ruim drie jaar met veel plezier 
gewoond. Ik had er een baan via de zending. Heel leuk, lesgeven aan Papoea 
jongens, maar het was ook heel hard werken. Twee van onze drie kinderen zijn 
daar geboren. Maar het werd tijd om naar Nederland te komen, dat werd 
Wolfheze". 
Aan het woord is Arie Lanting, hoofd van de vroegere Mr. J.J. 
Hangelbroekschool in Wolfheze, tegenwoordig de Prinses Beatrixschool. Zijn 
vrouw schenkt koffie en vult het verhaal regelmatig aan. Er komen veel 
herinneringen naar boven. "Wij zijn in mei 1961 hier komen wonen. In dit huis 
aan de Macha ri slaan 18", vertelt Lanting. "Ik ben in totaal 22 jaar onderwijzer 
aan de basisschool in Wolfheze geweest, waarvan 11 jaar als hoofd. In 1983 
ben ik met pensioen gegaan. Nu ben ik 78 jaar oud." 

Vertelt u eens over de schoot van toen 

"Toen ik kwam waren er vijf leerkrachten, later zes. Hoeveel leerlingen? Ik heb 
eigenlijk geen idee meer. We hadden op een gegeven moment toch wel zo'n 
dertig kinderen per klas. Er waren toen veel jonge gezinnen in Wolfheze komen 
wonen, vooral aan de Lindeboom laan. In mijn tijd kwamen er nog twee lokalen 
bij en ook de gymzaal werd gebouwd. Maar door de toenemende vergrijzing en 
ook de tendens om voor andere schoolmethodes te kiezen, werd de school op 
een gegeven moment kleiner" . 

Zaten uw kinderen ook op schoot? 

"Jazeker, ik heb ze alledrie in de klas gehad. Ik zei tegen ze : 'Op school ben ik 
niet je vader, maar meester Lanting'. Van ons huis aan de Macharislaan tot op 
de Balijeweg was ik nog papa, maar daarna de meester. Het gekke is, dat de 



kinderen zich daar heel goed aan hielden. En ik lette er ook vooral op dat ik ze 
niet voortrok in de klas, ju ist niet. Ik was wel streng, maar rechtvaard ig. En ik 
denk dat ze dat uiteindelijk wel waardeerden . Eerst was ik meester Lanting, 
later werd het meneer Lanting. Maar nooit de voornaam erbij". 

Vertelt u eens over uzelf 

"Ik ben geboren en opgegroeid in Indonesië, waar ik een heel fijne jeugd heb 
gehad. Mijn vader was bestuursambtenaar en moest geregeld op tournee het 
binnenland in. Soms mochten mijn broer en ik met hem mee. In de oorlogst ijd 
heb ik bijna drie jaar in een concentratiekamp gezeten. Mijn ouders kwamen 
om in een Japanse gevangenis. Na de oorlog repatrieerde ik met mijn zes 
broers en zusters naar Nederland . 
Wij hebben twee dochters en een zoon en vijf kleinkinderen. Onze jongste 
dochter woont in Australië, ze is op dit moment hier. Dat is heel erg fijn. Wij 
zijn al dri e keer daar geweest. We hebben net allemaal foto's van de familie 
laten maken, prachtig. Dat is zo'n waardevolle herinnering. Er zijn er wel 400 
gemaakt, dus het is een klus om uit te zoeken welke we willen hebben". 

Heeft u hobby's? 

"Uitgesproken hobby's heb ik eigenlijk niet. wel een tamelijk brede 
belangstelling. Ik lees graag en verveel me nooit. soms bezoeken we een 
museum. Fietsen of wandelen vind ik leuk, maar dat doe ik veel te weinig. En 
de computer, dat is heerlijk, vooral om brieven te schrijven. Ik heb er wel eens 
over gedacht om mijn memoires op te schrijven. En we schrijven veel met onze 
dochter natuurlijk. In mijn jonge jaren heb ik altijd veel gesport: handbal, 
hockey, tennis. Maar nu lukt dat om gezondheidsredenen niet meer. Enkele 
jaren heb ik ook in een commissie gezeten om het culturele leven in Wolfheze 
te bevorderen. Maar dat kwam allemaal niet zo van de grond". 

Bevalt het u in Wolfheze? 

"Het bevalt hier in het dorp prima, alleen de tuin wordt mij te veel. Mijn vrouw 
niet. hoor". Mevrouw Lanting schudt heftig nee. "We zijn voorzicht ig op zoek 
naar een appartement. Alles gelijkvloers zou wel handig zijn. Een nadeel van 
Wolfheze is ook dat er geen winkels meer zijn . Daarom zijn we ook zo blij met 
de markt op vrijdagochtend. Ook het sociale element daarvan, de 
ontmoetingen, even een praatje maken. Soms ontmoet ik er oud- leerlingen". 

Is Wolfheze erg veranderd? 

"Behalve het verdwijnen van de winkels, is Wolfheze een leuk dorp. Er is geen 
industrie, er staan geen hoge flats en we hebben de bossen en heide om ons 
heen. Je kunt hier heerlijk wandelen . Wij hebben het dorp zien groeien, veel 
woningen erbij. veel gezinnen. 



Wij hebben nog meegemaakt dat de A50 is aangelegd. Er waren veel protesten 
tegen, ook leerlingen van de school schreven brieven naar de minister. Dat 
vond ik heel goed. Maar de weg is er toch gekomen uiteindelijk." 

Watzou u willen veranderen in Woltheze? 

"Meer winkels en verbetering van het openbaar vervoer. Verder niet geloof ik, 
misschien voor kinderen nog iets? Ik weet het niet. Er is een goede 
dorpsgemeenschap en Dorpsbelang is actief. Dat is een goede zaak. Vroeger 
was de bakker het ontmoetingscentrum, nu is dat de markt." 

Wat is uw mooiste o/ek in Woltheze =' 

"De bossen bij 'boer Jansen' zeggen wij. Dat is bij de Wodanseiken, en het 
beekdaL Dat vind ik prachtig." 

Wat is uw levenssoreuk? 
"Ik ben een gelovig mens. Daarom: "Heb God lief boven alles en je naaste als 
jezelf. Bij de liefde tot God hoort in het bijzonder ook de liefde tot Zijn Zoon, 
Jezus Christus, mijn redder (Joh. 3:16)." Ik lees graag in de Bijbel en probeer, 
met vallen en opstaan, dat geloof in mijn leven gestalte te geven." 

Normen en waarden? 

"Ik was streng op school, maar wel rechtvaardig. En dat werd uiteindelijk wel 
gewaardeerd. Opvoeden betekent ook dat je streng moet zijn. Tegenwoordig 
wordt het gezag en het respect voor de ander, de oudere, de leerkrachten 
minder. We zagen het zojuist nog op het journaal: de verloedering van de 
maatschappij. het verval van de normen en waarden. De deur voor iemand 
open houden, geen blikjes op straat gooien, ik vind dat heel normaal. Ik heb 
vroeger ook wel eens met de leerlingen zwerfvuil verzameld, ongelooflijk wat je 
dan tegenkomt. We hebben er een demonstratie van gemaakt door het te 
verbranden op de 'ijsbaan' aan de Van Mesdagweg onder het voorlezen van 
een proclamatie. Veel ouders toonden toen hun betrokkenheid." 

Waar gaat het sooor van de Wolf naar toe? 

"Daar had ik al even over nagedacht. Naar Anneke van de Weerd aan de 
Duitsekampweg. Ken je haar? Ze is heel actief in het dorp, geeft beweging voor 
ouderen , zwemles en is veel op de tennisbaan te vinden. Een heel sportieve 
vrouw, ze wil vast wel". 

Hierna neem ik afscheid van het echtpaar Lanting, dat naar mijn idee nog lang 
niet uitgepraat is . Die herinneringen verder ophalen mogen ze nu zonder mij 
doen. Ik volg het spoor van de wolf. .. 

Geesje E/eveld 



Assurantiën 
Financiën 

Van de 
Onafhankelijk bemiddelaar voor vele 

verzekeringsmaatschappijen en 
hypotheekverstrekkers 

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

Loop even binnen, bel of mail onslil t 

Financieel adviseurs : 
Dirk Kruitbosch I Harry Waaijenberg 

Wolfhezerweg 94a 
6874 AH WOLFHElE 

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

Hubo Willemsen 

Gardanuslaan 28 
Tel. 026-3336571 

Doorwerth 
Fax 026-3336329 

Openingstijden: Maandag 13.00 - 18.00 uur 
Dinsdag t/m Donderdag 8.30- 12.30 en 13.30- 18.00 uur 
Vrijdag 8.30 -12.30 en 13.30 -20.00 uur 
Zaterdag 8.30 - 17.00 uur 
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zoektocbt naar zangtalent 
Zang en Vriendschap is een gemengd koor in Wolfheze. Dat draait goed, maar 
kan nog wel versterking gebruiken. 
De repetit ies zijn op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de 
Opstandingskerk op het terrein van de "Gelderse Roos". ledereen met een 
beetje gevoel voor muziek en die graag zingt, is daarbij van harte welkom. Het 
is niet noodzakelijk om "van bladmuziek te kunnen zingen" . 
Het repertoire varieert van negrospirituals tot Oosterhuis, Oomen en het 
Liedboek. Maar ook oratorium en lichter genre staan op het programma. 
Tijdens kerkdiensten zingen wij alleen geestelijke liederen. 
Behalve Nederlandstal ig repertoire, zingen wij ook Engelse, Duitse en enkele 
Fransta lige liederen. Het koor treedt op in kerken , verzorgingstehuizen en op 
concerten . Vaste dirigent is Frank Delnoy. Zang en Vriendschap repeteert 
onder begeleiding van een vleugel, maar zingt ook a capella. Eens per 14 
dagen is pianiste Immelies v.d. Drift bij de repetities aanwezig. 

Wi lt u een keer meezingen? Kom langs, u bent van harte welkom. 
Wij zijn vooral op zoek naar m annenstemmen. Maar ook aan de vrouwelijke 
zijde kunnen we best versterking gebruiken. 

Informatie: Ria Timmer, tel. 4821917 

vaste internetverbindinq in Wolfbeze 
ledere internetgebruiker (en zeker gezinnen met grote kinderen), is enorm 
gebaat bij een doorlopende verbinding tegen een vast tarief per maand. Helaas 
blijven ADSL en kabe linternet in Wolfheze echter afwezig. Maar Eric ten Cate 
heeft het initiatief genomen om te onderzoeken of draadloos internet een 
op lossing kan bieden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zendmasten, net als 
bij mobiele telefonie. De kosten per maand bedragen rond de 39 - 49 euro. 
Draadloos internet is thuis eenvoudig te installeren. In het sta rtpakket zit een 
modem dat via een USB poort aan de computer wordt verbonden. De snelheid 
van draadloos internet is hoger dan ADSL. 
Er zi jn al 60 geïnteresseerden en Eric ten Cate is in onderhandeling met 
leveranciers zoals lt's Logic en BetuweNet 
Wilt u, zonder tot iets verplicht te zijn, op deze deelnemerslijst komen te staan, 
laat da t dan liefst per e-mail met vermelding van naam en adres weten aan de 
initiatiefnemer van deze actie: e.ten.cate@tiscali.nl. Alle on twikkelingen zu llen 
worden gemeld per e-mai l en via Wolfskreet 
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WOLVEN I 
Wolven zijn boeiende dieren, volgens Franca de Roode. Zij woont in Wolfheze 
en verdiepte zich in de leefwijze van deze dieren. Onder andere in Polen 
maakte ze deel uit van een onderzoeksteam dat in het oerbos Biolowieza, 
tegen de Wit Russische grens, hun gedrag bestudeerde. Voor Wolfskreet 
beschrijft zij de leefwijze van wolven. Fascinerende dieren die in het 
verleden de bossen van Wol fheze bevolkten en waaraan ons dorp zijn naam 
dankt. 

Wolven leven in roedels, die uit we l 30 
individuen kunnen bestaan. Ze komen 
voor in het noorden van Noord-Amerika, 
Azië, het Midden-Oosten en in Europa 
(enkele populaties). De leefgebieden 
zijn variabel, van open landschappen 
en bossen met bladverliezende bomen 
tot ijsvelden toe. Leven in een roedel 
heeft voordelen, één daarvan is dat je je 
beter kunt verdedigen. Wanneer er 
wordt gejaagd (een wolf jaagt alleen als 
hij honger heeft) of getrokken, wordt 
bepaald door de leider. 

Een wolvenroedel wordt geleid door een 
alfamannetje en alfavrouwtje. Dit 
leidende paar staat bovenaan de 
rangorde. Hoe dominanter de leider, 

hoe vriendelijker en minder agressief de roedel. Het terri torium waarin de 
roedel zich bevindt. kan een grootte hebben van 100-1000 km2 (afhankelijk van 
het aantal prooidieren). Het territorium wordt gemarkeerd door urine, 
uitwerpselen en geurvlaggen, vreemde dieren worden geweerd. 

Wolven kennen een uitgebreide gedragscode, houding en mimiek. Ze kennen 
een vast en ingewikkeld gedragspatroon, waari n een goed reukvermogen 
(herkenning) onmisbaar is. Lichaamstaal, zoals gezichtsuitdrukking en 
houding van de staart is voor elk lid van de groep herkenbaar. Een ander 
communicatiemiddel is het gebruik van de stem: dit kan op 5 manieren, 
waarvan het huilen voor een ieder bekend is. Wie kent niet de vele beelden van 
een hu ilende wolf in de cirkel van de maan getekend? Huilen geeft het 
territorium aan, maar kan ook uit louter plezier plaatsvinden. Verder is er nog 
het blaffen , keffen, janken en grommen. Alles met een eigen betekenis. 



De wolf is een alleseter, maar zijn gebit is afgestemd op dat van een vleeseter. 
Het bestaat uit 42 tanden en kiezen. De kleine sn ijtanden dienen om de prooi 
te stropen en vlees van het bot af te schrapen, de knipkiezen om het vlees in 
stukjes te "knippen" om het vervolgens door te slikken. Een wolf kan per keer 
9·10 kilo vlees verorberen, maar kan in tijden van schaarste 10 dagen vasten 
zonder problemen. Het menu wisselt met de jaargetijden. 

In de zomer jagen ze op kleine knaagdieren, maar ook het eten van zaden en 
vruchten is dan een bekend beeld . 's Winters zijn de dieren gespecialiseerd in 
het vangen van middelgroot en groot wild zoals herten en elanden. 
Bij de jacht gaan wolven massaal op hun prooi af en wachten tot het 
slachtoffer door uitputting sterft. Er moet veel werk verzet worden om een 
prooidier te doden, de jacht verloopt onder een strenge hiërarchie. Wolven 
hebben bepaalde aangeboren vaardigheden. 

Ook heeft een wolf een zeer groot uithoudingsvermogen, hij kan met gemak in 
een nacht 100 km afleggen zonder moe te worden (dit heeft weer te maken 
met lichaamsbouw en versnelde ademhaling). Aan het einde van de winter 
vindt de voortplanting plaats. Wolven kennen een expressief liefdesritueel: 
geknabbel met lippen, li kken met tong over oren, wangen en hals. 

Alleen het alfateefje brengt welpen ter wereld, zo ben je verzekerd van een 
sterk nageslacht. Voor de geboorte maakt ze verschillende holen in de buurt 
van water en na 61·63 dagen worden er gemiddeld 5 welpen geboren. Tijdens 
deze periode wordt de wolvin geheel verzorgd door haar partner en de 
groepsleden. De welpen zijn geheel afhankelijk van de wolvin en de eerste 10 
dagen hebben ze een passief leven van drinken en slapen. Na 3 weken gaan de 
ogen open en na 6 weken maken ze kennis met de leden van de groep, 
waardoor ze mede verzorgd en opgevoed worden. 

Jonge wolven moeten de wetten in de groep respecteren. Overtreden ze deze, 
dan worden ze bestraft, zij het op een milde manier. Grootbrengen van wolven 
en de gezamenlijke jacht zijn slechts enkele aspecten van het sociale gedrag. 
Wolven voorzien zieke of gewonde leden van de groep en laten nooit een dier 
aan zijn lot over. Daar kan de mens nog wat van leren. 

Franca de Roode 

Gevraagd: vrijwilligers voor het Schild 
Inlicht ingen: Jan Bot, tel. 4821177 
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Kollingtnnedaq - een Ïlllpressie 
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Ltntjesreqen ill Wolfbeze 

I 

Zowel het echtpaar Theo en Piety van Ooorne (Sta tionswinkel) als de heer Jan Kuik 
(de Burcht) ontvingen dinsdag 29 april uit handen van loco-burgemeester Verheij 
een koninklijke onderscheiding. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. 

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

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

zonnebank aanwezig 



Even voorstellen .......... . 
Vanuit het vlakke Noord-Holland, waar we aan het water in Alkmaar/Koed ijk 
woonden vlakbi j de duinen, de polders en de zee, zijn we half januari op de 
Duitsekampweg 32 beland. Door verandering van werkkri ng zijn we deze kant 
op gekomen. Eerst denk je dan: hoe vinden we een fijn en passend huis? 
Stadsmensen zijn we niet, we wilden heel graag van de stilte kunnen genieten 
en dan opeens vind je het huis waar je beiden van harte ja tegen zegt. En wat 
dan nog zo leuk is als je ergens naartoe verhuist, is dat op je nieuwe adres al 
iemand op je wacht. Dat was Stoffel de waterschildpad. Enkele weken geleden 
kregen we nog veel meer bezoek, zoals sommige mensen uit Wolfheze weten. 
De padden uit de hele buurt kwamen bij ons langs!!!!!! 

Wie zijn we eigenlijk? 

Andries en Reini Hibma. We hebben 4 
kinderen, maar die werken en studeren en 
wonen voor het eerst niet meer bij ons. Voor 
ons dus een heel nieuwe start in Wolfheze. 
Andries is als priester verbonden met de 
Christengemeenschap in Arnhem en Reini 
maakt van muziek haar beroep en rondt nu in 
Alkmaar haar werk in het 
asielzoekerscentrum af. 0 ja, we hebben ook 
nog hobby's zoals tuinieren, wandelen, surfen, 
fietsen, schilderen en lezen. 

Kortom , we hebben geen saai leven. We genieten hier volop in Wolfheze en 
vinden het fijn om in een kleine gemeenschap te kunnen wonen. 

Andries en Reini Hibma 

VAN RIJ EN VAN TOLEDO a marketing communiealle innovatie «t 
~ Lindeboomlaan 1 5 W 

6 8 7 4 BN Wolfheze N etherlands 

tel. ++31 (0)26 482 1389 

fax ++31 (0)26 482 1672 
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Wodanseck 30 jaar 
Op Zaterdag 17 mei is het zover. Dan viert s.v. Wodanseck eindelijk zijn 30· 
jarig bestaan. 
We beginnen' s middags met een "oud-tegen-nieuw" toernooi voor senioren. 
Belangstellende oud-leden kunnen zich daarvoor melden bij Bert Logtenberg 
(bij voorkeur na de dinsdagtraining, op het sportpark) of bij een plaatselijk lid. 
We hopen op minimaal 4 teams en natuurl ijk op mooi weer. 
Daarna wordt de 3e helft gespeeld en maken we ons op voor het 
avondprogramma. Vooraf gegaan door een diner. 's Avonds is er live muziek en 
wordt er uitbundig gefeest. Dress-code is de al eerder genoemde 
WODANSECK-sjaa l (10 euro). 

Meer informatie? Bel met Gert-Jan Monteny, secretaris (0317 31 23 22). 

jeu de Boules "Onder d'Eiken" 
Sportief, gezellig en prettig fa natiek. Dat is precies de juiste typering van onze 
activiteiten. Ons Jeu de Boules spel is méér dan alleen een campingspelletje 
en, héél bijzonder, we spelen 's zomers buiten, maar óók 's winters. En dan 
binnen! 
"Onder d'Eiken" beschikt over een eigen (verlichte!) buitenbaan, gelegen aan 
de Heelsumseweg, naast het Medisch Centrum op het terrein van de Gelderse 
Roos. Daarop wordt regelmatig op dinsdagavonden recreatief gespeeld. 
Maar het is ook mogelijk om "competitie" te spelen. Dit gebeurt eens per drie 
weken, afwisselend op zondagmiddag of dinsdagavond. 
Deelname aan dit Jeu de Boules "Exterieur" is geheel vrijblijvend. In De Burcht 
wordt in de wintermaanden op een binnenbaan tweewekelijks gestreden in de 
Jeu de Boules "Interieur" competitie. 
Via gezelschapsbode "t Butje" worden de circa 30 leden van "Onder d' Eiken" 
op de hoogte gehouden van de diverse verenigingsactiviteiten. Het 
lidmaatschap bedraagt slechts 11,50 euro per persoon per jaar. 
Hebt u interesse, neem dan gerust contact met ons op, of kom op 
dinsdagavond eens langs. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 

Theo Groothuis, voorzitter, te l. 4821630 
René Berfelo, penningmeester, tel. 4821885 



a het grootste aanbod in de regio Arnhem 

\ti 3 vestigingen, 5 dagen per week geopend 
101 zeer druk bezoèhte internet-site 

El klantgericht In plaats van pandgericht 

tb een eigen woningkrant (huis aan huis) 

til het grootst aantal kopers In portefeuille 

lil een interactieve showroom 

ë totaaloverzicht van alle nieuwbouw in de regio 
l!l eigen Internet-makelaar 

41 l id van landelijk netwerk Dynamis 

veel persoonlijke aandacht door specialisten 

in ieder segment 

e regionaal marktleider. 

Bezoek onze showroom op De Gelderse Poort 
(Mr. E.N. van Kleliensstraat 4) in Amhem·Zuid. 
Tevens vestigingen in Arnhem-Centrum en Ooslerbeek. 
O p werkdagen geopend van 8.30- 17.30 uur. 
Vestiging Arnhem-Centrum is tevens zaterdag 
en op koopzondagen geopend van 11 .00 • 15.00 uur. 

www.engelsi ng. n I 

026- 400 11 22 
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Welpdenkertje~ ........ . 

de woorden ZJjn niet af. 
vul de goede letter1 in. 
welke letters hou je over? 

,.____ J.Jelk~ W'!J moeéefl 
J..eo en J..eonie lofen 
om bj' de tempel te komen ? 



Zoek d~ 11Clm~n 
_J ..J• __. 

van ue "'ere11 ln cké 
oerwoud. 

Weet jij opl< nog een 
leuke puzzel, mop of 
iets anders? Stuur 
het ons op! Op pag. 2 
vind je ons (e-mail) 
adres. 

in elk woord is 1 letter te veel. 

zet die letter in het hokje bij het plaatje. 
onder de pijllees je wie daar fietsen. 

k r oo s 
d oo s oe 
boon m 

p d. oe 5 

k oe aa j( 
n 1< aas 
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Wijnkoperij Henri Bloem 

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

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

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

Lawyckerhof 4 Wolfheze Tel. 026-4821310 



Dorpsbelanq 
Beste Wolfhezenaren, 

Dorpsbelang Wolfheze e.o. is zeer in zijn nopjes met Wolfskreet, de spreekbuis 
van en voor Wolfheze. Wij feliciteren de enthousiaste redactie dan ook van 
harte met dit huis-aan-huis blad. Het voorziet du ide lijk in een behoefte, en 
naar we begrepen hebben wordt het blad goed gelezen en ook bewaard. 
Ondanks een flink aantal advertenties is Wolfskreet echter bij lange na niet 
kostendekkend. Omdat wij het zeer belangrijk vinden, dat iedereen Wolfskreet 
in de bus krijgt staat het bestuur voorlopig garant voor financiële tekorten. Ik 
doe hierbij wel dringend een oproep op alle Wolfhezenaren, om toch vooral lid 
te worden van Dorpsbelang. Beschouwt U de jaarlijkse contributie van 4,50 
euro desnoods maar als Uw bijdrage in de kosten van dit blad: U wilt het nu 
toch al niet meer missen?? 
U kunt 4,50 euro overmaken op giro 5991439 of bankrekening 38 50 25 505 
t.n.v. Ver. Dorpsbelang Wolfheze (graag met vermelding van Uw naam en 
vol ledige adres). 

Wat hebben we verder nog te melden? Op de jaarvergadering van 18 maart was 
de opkomst lager dan we hadden gehoopt en verwacht. Jammer, maar je kunt 
het ook positief uitleggen: het gaat dus kennelijk allemaal naar wens in ons 
dorp. Toch is betrokkenheid het sleutelwoord, waar het al lemaal om draait. 
Het is een nuanceverschil: wi lt U WONEN in Wolfheze, of wilt U er LEVEN? Als 
U er wilt leven, dan zijn er vele mogelijkheden, om dat te helpen 
verwezenlijken. Denkt U vooral mee over alles wat Wolfheze aangaat. 

Hoewel wij het afgelopen jaar heel goede versterking gekregen door de 
toetreding van Bart de Haan (onze boswachter, die vorig jaar op de 
jaarvergadering zo'n boeiende presentatie heeft verzorgd over het 
buitengebied), en Taro Eekhoutte , een tamelijk nieuwe inwoner, die meteen 
heel actief bezig is (zie het verslag over de Van Mesdagweg) heeft het bestuur 
helaas afscheid genomen van Ellen Ninaber en Ad Bal, die na jaren van grote 
inzet en betrokkenheid nu op de achtergrond actief zullen zijn . Wij kunnen dus 
zeker nog versterking gebruiken, en wij zouden het heel plezierig vinden, als 
we een vrouw aan het bestuur kunnen toevoegen. 

Laat ik U even bijpraten over de zaken die momenteel spelen in het dorp: 

x De aansluiting van de Wolfhezerweg en de Utrechtseweg is zo goed als 
gereed. Het baart ons zorgen, dat er toch is afgeweken van het oorspronkelijke 
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plan, dat op de tekentafel lag: laten we maar hopen, dat de veiligheid er op 
vooruit is gegaan. 

,. Nu is ook de weg vrij voor de al lang beloofde busverbinding naar 
Oosterbeek. We hadden U graag een dienstregeling gepresenteerd, maar die is 
op dit moment nog steeds niet bekend bij de Gemeente. Er wordt gedacht aan 
een paar keer per dag op de dinsdag, de donderdag, en de zaterdag; 
Streefstartdatum: 1 juni . 

* De geplande woningbouw op de verschillende locaties lijkt in een (kleine) 
stroomversnelling te komen. De planning voor zover nu bekend, is dat er in het 
3e kwartaal van dit jaar een begin wordt gemaakt met de appartementen aan 
de Balijeweg, en dat er een jaar later op het terrein van Jordans (Sara 
Mansveltweg) gebouwd kan gaan worden. Het terrein van de voormalige 
houtzagerij (en Barenbrug) komt daarna pas in beeld. 

,. Taro Eekhoutte wil met een projectgroep ook het Dorpsplein (tussen de 
stationswinkel en Het Wolvenbosch) een beter aanzien geven. Een paar 
mensen hebben al te kennen gegeven om mee te willen denken over een betere 
invulling van deze centrale plaats in Wolfheze, maar meer mensen zijn van 
harte welkom. 

*Op 20 mei is er weer de jaarlijkse "Wijkschouw", een wandeling door het 
dorp, die iedereen geheel of gedeeltelijk kan meelopen, en waarbij U punten 
onder de aandacht kunt brengen van instanties als de Gemeente, Vivare, De 
Bries, de Gebiedsagent, en Dorpsbelang. Dit jaar vindt aansluitend aan de 
rondwandeling een korte vergadering plaats in "de Burcht" waarbij een plan 
van aanpak ter tafel komt. Wijkcoördinator Gert van Maanen heeft op de 
jaarvergadering van Dorpsbelang aangekondigd dat de gemeente Renkum een 
start wil maken met een integrale aanpak van wijken. Dat betekent, dat 
gedurende een paar dagen diverse partijen tegelijk in een bepaalde wijk aan 
het werk gaan; voor bijv. het snoeien van bomen, onkruidbestrijding op 
stoepen, leegzuigen van putten, en het vegen van de wegen. Men heeft het deel 
van Wolfheze ten zuiden van de spoorlijn uitgekozen, om binnenkort als "pilot" 
(proef) te dienen. 

*Wij willen een vervolg geven aan de termijnvisie voor Wolfheze. Hierbij zullen 
zoveel mogelijk partijen betrokken worden, maar de inbreng van 
Wolfhezenaren is van essentieel belang. Meldt u daarom aan bij het bestuur als 
U hierover mee wilt denken. 



·X· Dan zijn er in overleg met De Bries plannen ontwikkeld om de mogelijkheid te 
bieden om elkaar informeel te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. 
Hierbij wordt vooral gedacht aan de groep mensen van 55 jaar en ouder, die 
veela l op het eigen dorp aangewezen zijn. Wij gaan begin juni van start met 
een inloopochtend bij Het Wolvenbosch, en wel op de marktdag (vrijdag). 
Vanaf 10.30 uur bent U er welkom voor een kopje koffie . 

. ,. Ook voor de jongeren tussen 12 en 16 jaar zijn wij al ti jden bezig om een plek 
te vinden, waar ze bijv. één keer in de twee weken bij elkaar kunnen komen om 
"gave" muziek te draaien, en "vetcool" met elkaar te "chatten". We zijn al in 
contact met een paar enthousiaste ouders die dit best willen gaan opzetten, 
maar het is erg moeilijk om een geschikte locatie te vinden. Jongens en 
meiden: als dit je leuk lijkt voor de vrijdag· of zaterdagavond, bespreek het 
eens met je vrienden en laat het ons weten: met elkaar komen we misschien 
tot een goede en vlotte oplossing. De Bries zal binnenkort ook een aantal 
andere activiteiten onder jullie aandacht brengen. 

Samenvattend: 

~· Wolfskreet is belangrijk, maar duur: wordt dus allemaallid van Dorpsbelang 
voor slechts 4,50 euro per jaar; 
... Het bestuur heeft sterke behoefte aan uitbreiding: meldt U aan (graag ook 
vrouwelijke versterking); 
* Wolfheze in 2015: meldt u aan voor de werkgroep die zich bezig gaat houden 
met de dorpsvisie op termijn; 
* 55-plussers: wij wi llen graag iets voor U organiseren, maar laat U ons dan w 
eten, of er ook behoefte aan is; 
* Jongelui: praat met je vrienden, en help ons om een goede plek te vinden, 
waar ju llie lekker onder elkaar kunnen zijn; ook ideeën zijn van harte welkom. 

Al Uw ideeën of aanmeldingen voor Dorpsbelang (en dus ook het Wi jkplatform) 
kunt u kwijt bij de bestuursleden: 
. Michel van Tooren (voorzitter) tel. 3333537, e-mail: arnhem@henribloem,ol 
. Bart de Haan (secretaris) tel. 3333366, b dehaan@natuurmonumenten.nl 
. Han Heidema (penningmeester) tel. 3333302 , h ,hejdema@hetnet.nl 
. Taro Eekhoutte tel. 4820840, eekhoutte@freeler.nl 

Help mee om Wolfheze nog mooier en leefbaarder te maken. Wij gaan er het 
komende jaar weer lekker tegenaan, want we hebben er zin in. 

Michel van Tooren (voorzitter) 
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Vandalisme in Wolfheze 
Sinds de zomer van 2002 lijkt het erop dat Wolfheze geplaagd wordt door 
vandal isme en andere grotestadsongemakken. Er is sprake van bespuiten en 
bekrassen van auto's, ingooien van autoruiten en diefstal van autoradio's. 
Daarnaast hebben we steeds vaker te maken met overlast en het laten 
rondslingeren van vuilnis . Een en ander lijkt zich te concentreren rond de 
spoorwegovergang: met name de Wolfhezerweg, Heelsumseweg en de Van 
Mesdagweg. 

De meeste problemen worden in het weekeinde geconstateerd en het is lang 
niet zeker dat ze door inwoners van ons dorp worden veroorzaakt. We willen dit 
graag uitzoeken. 

We adviseren u om, wanneer u het slachtoffer van vandalisme bent geworden, 
direct hiervan aangifte te doen bij de politie te Doorwerth of op het spreekuur 
van de gebiedsagent. Ook verzoeken wij u om de gebeurtenis te melden bij 
bestuurslid Han Heidema, tel. 3333302, zodat wij beter inzicht krijgen 
wanneer de problemen zich voordoen en ook beter maatregelen ter 
voorkoming kunnen voorbereiden. 

Han Heidema 

Van Mesdagweg opgeknapt 

Het evenemententerrein aan de Van Mesdagweg was dringend aan een 
opknapbeurt toe. Reden voor Dorpsbelang om het wijkbudget 2002 aan te 
besteden. Met succes. Op 12 april stak een grote groep vrijwilligers de 
handen uit de mouwen. Zodat het terrein er nu weer pico bello bijligt. 

Op initiatief van Dorpsbelang Wolfheze ging eind 2002 een projectgroep van 
start met de opdracht om de Van Mesdagweg weer het centrum van Wolfheze 
te maken . Het terrein lag er de afgelopen jaren verwaarloosd bij vanwege een 
grote verscheidenheid aan bouwactiviteiten, de opslag van blad, kui len en 
versleten meubilair. 

In de projectgroep zaten bewoners van de Van Mesdagweg, jongeren, de 
Oranjevereniging en de ijsbaanvereniging. Doel was om de gestaag 
toenemende jeugd weer sportieve mogelijkheden te bieden, maar ook een 
ru stplaats te creëren met banken en een picknicktafel. 

Het terrein opknappen is een, maar het in goede staat behouden is iets 
anders. Daarom zorgde de gemeente voor zogenaamde "varkensrugggen" rond 



het terrein, waardoor het niet meer zo gemakkelijk is om er met auto's en 
tractoren op te rijden. Ook het ruiterpad is op advies van de gemeente verlegd, 
waardoor het niet meer vanzelfsprekend is om over het terrein rijden . 
Na Koninginnedag is het gras opnieuw ingezaaid. 

12 april werd een 
gezellige dag. Het 
weer zat mee, de 
opkomst van ruim 25 
enthousiaste bewoners 
· aangevuld met drie 
medewerkers van het 
wijkteam va n de 
gemeente Renkum · 
was geweldig. 
Kinderen die met hun 
ouders meekwamen 
en hun eigen bijdrage 
leverden, zorgden voor 
extra gezelligheid. Ook mag de catering van Wilma Kamphuis niet worden 
vergeten met de niet aflatende stroom koffie en thee, appelgebak en de lunch 
die iedereen zich na de noeste arbeid goed liet smaken. 
Er staan nu ruim 100 nieuwe bosplanten (goed zoeken, ze zijn nog zeer jong), 
mini deeltjes, nieuwe voetbaldoelen , een pingpongtafel, nieuwe banken, een 
picknicktafel en een nieuwe grasmat. 

Velen werkten aan het project mee. Ik wil daarom de mensen uit de 
projectgroep, bestaande uit Wilma, Marleen, Maarten, Herry, en Jules hartelijk 
bedanken. Zij en vele andere dorpsgenoten maakten het mogelijk dat alle 
plannen zijn gereal iseerd . Ook dank aan het team van wijkbeheer Renkum, dat 
ons de nodige ondersteuning heeft geboden. Met speciale vermelding van Gert 
van Manen en Jan Quint die voor alle materialen hebben gezorgd. 
Het terrein is bijna klaar. Er volgen nog wat prullenbakken en beplanting in het 
najaar. Suggesties voor verdere verbeteringen en aanvullingen zijn echter altijd 
welkom. Laat het ons weten . 

Op de jaarvergadering van Dorpsbelang deden we de oproep: "Laat zien dat 
Wolfheze op 12 april gaat waar ze voor staat!" Dat hebben we dubbel en dwars 
waargemaakt. Namens Dorpsbelang Wolfheze iedereen hartelijk bedankt. 

Taro Eekhoutie 
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Nieuws van de Gelderse Roos 
Zomerfeest Gelderse Roos 

Evenals in voorgaande jaren, is er ook dit jaar weer het bekende zomerfeest op 
de het terrein van de Gelderse Roos. Het feest vindt plaats op woensdag 18 
juni van 11:00 tot 17:00 uur. Thema dit jaar is muziek. Er zijn muziek
optredens, de markt met zo'n 125 kramen en een scala aan artiesten. Maar er 
zijn ook spelattracties voor jong en oud, springkussens, terras, snacks, en 
al lerl ei ander vertier. Het zomerleest bestond al ver voor de tweede 
wereldoorlog. Toen al had 'Wolfheze' haar eigen Koninginneteest Vanaf 1948 
werd dit het Zomerfeest. Elk jaar trekt het feest meer dan 10.000 bezoekers. 
Een idee voor een dagje uit of voor een kinderfeestje. 

De Klaproos gaat door! 

Het is gelukt: ook dit jaar nodigen wij u weer uit om een aantal boeiende 
voorstellingen bij te wonen in De Klaproos. Vorig jaar werd een oude traditie in 
ere hersteld: voorstellingen in het openluchttheater op het terrein van wat nu 
de Gelderse Roos is. Aan het eind va n die serie van negen voorstell ingen was 
unaniem de conclusie: Volgend jaar weer! Het doet ons dan ook erg veel 
plezier u te kunnen melden dat er ook dit jaar weer sprake kan zi jn va n 
applaus in De Klaproos. Op dit moment staat de programmering nog niet 
helemaal vast. Wel is zeker dat er in de periode 22 juni tot en met 10 augustus 
elke zondagmiddag een voorstelling zal plaatsvinden. Circus Caprioli opent de 
reeks op 22 juni. Verder staan op het programma: Spaanse zang en dans, een 
Ierse muziekgroep, wegens groot succes The Centra l Heat Big Band uit 
Heelsum, een spectaculaire Dapper Toneelvoorstelling, een nostalgische 
popgroep, en een film(avond) met van alles erop en eraan, percussie en 
Anti lli aanse klanken, kortom gevarieerd theater. Daarbij proberen we er echte 
zondagmiddagen voor het hele gezin van te maken, met een springkussen en 
een hapje en een drankje en ook dit jaar heffen we geen entree . Ti jdig zul len 
wij de definitieve data, t ijden en artiesten bekend maken, maar u kunt er nu 
alvast rekening mee houden: het worden bruisende middagen in De Klaproos. 
We zien u graag komen! 
Inlichtingen: Jan van den Bos, PR& Voorlichting Gelderse Roos, tel. 48 33 390 

Massavaccinatie 
Met name vanwege de oorlog in Irak, was er enige tijd sprake van een 
verhoogd gezondheidsrisico in geval van mogelijk bioterrorisme. Daarom is de 
Nederlandse overheid voorbereid op een massale inentingscampagne, 
bijvoorbeeld tegen pokken. Alle gezondheidszorginstellingen zijn in verband 
hiermee benaderd om mee te werken aan de invulling van een draaiboek. Ook 
de Gelderse Roos levert een bijdrage. Dit betekent dat medewerkers van de 



Gelderse Roos eventueel worden ingezet bij het screenen en inenten van de 
bevolking of bij psychosociale hulpverlening. Vanzelfsprekend hopen wij dat dit 
nooit nodig zal zijn . Het leek ons echter goed u te informeren over deze 
voorbereidingen. 
Inlichtingen: Hedser Dijkstra, afdelingsmanager Behandelondersteunende Afdeling, 
Gelderse Roos, tel. 4833111 

Restaurant .. 

Het 
1
Wolvenbosch 

Restuurant Het Wolvenbosch 
WoltlJezcnvcg 87 
6874 AC Wotn1czc 
026 4821202 
www. wolvcnbosch. nl 

#Het van oudsher bel<endste restaunmt uit de regio 
#Gehele dag uitgeb reide wanne l<cul<en 
# Ook voor uw receptie I feestavond I verjaar·dagsdiner 
#Uitgebreide Frans I Nederlandse l<eul<en 
#Altijd ver-se seizoensgebonden Jli"Oducten ( wild, aSJiel·ges, mosselen) 
# Regelmatig wisselende menul<aart 
#Vriendelijke, gastvlije bediening 
# Rese1-ver·en gewenst 

Wolvenbosclt: klassieke en moderne gerechten voor een eerlijke prijs 
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De Duizendjariqe Den vertelt 
Vorige keer vertelde ik in de allereerste 
Wolfskreet alleen over mezelf. Achteraf vind ik 
dit eigenlijk wel een beetje gênant om zo met 
jezelf bezig te zijn . Gelukkig zij n er wel veel 
positieve reacties op mijn verhaal 
binnengekomen, maar ik ben wel blij dat ik nu 
een heel ander onderwerp kan aansnijden. Bij 
de redactie zi jn enkele verzoeken voor 
historische onderwerpen binnengekomen zoals 
van de heer B. (Bram) van den Berg van de 
Burchtlaan. Hij vroeg iets over het Station 
Wolfheze te vertellen. 42 Jaar werkte hij zelf bij 
het spoor, waarvan meer dan 23 jaar in 
Wolfheze (tot oktober 1971) dus hij weet er zelf 
ook veel van. Hij vindt het echter leuk om te 
horen wat ik van het station weet en weer zit 
Ulbe Anema aan mijn voet om mij over dit 
onderwerp uit te horen en alles op te schrijven. 

Van Rhijnspoorkeet tot Station Wolfheze(n) 

Zoa ls veel Nederlanders wel weten van de geschiedenisles, wordt in september 
van het jaar 1839 tussen Amsterdam en Haarlem de allereerste spoorlijn in 
Nederland geopend en in exploitatie genomen door de Hollandsche IJzeren 
Spoorwegmaatschappij (HIJSM). Vrij snel daarna begint ook een andere 
onderneming, de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij. met de aanleg 
van de lijn van Amsterdam naar Utrecht, waardoor deze stad in 1843 al haar 
eerste spoorverbinding krijgt. Hierna wordt er hard gewerkt aan het 
doortrekken van de lijn tot aan Arnhem, een fiks karwei in die t ijd waarbij o.a. 
sterke polderjongens worden ingezet. Op 14 mei 1845 wordt plechtig de 
gehele Rhijnspoorweg geopend, van de hoofdstad Amsterdam tot het 'Gelders 
Haagje', zoals Arnhem wel heet(te). 

Baron van Brakell, de kasteelheer van Doorwerth , had een groot deel van de 
grond in Wolfheze in zijn bezit. Toen hij in 1843 voor de aanleg van de 
spoorbaan aan de Rhijnspoorweg-Maatschappij de stroken grond van zijn 
grondgebied in Wolfheze aan deze maatschappi j verkocht, stelde hij één 
belangrijke voorwaarde: 'in Wolfhezen moet een halte met wachter komen' . 
Vanaf de opening van de 'Rhijnspoorweg' op 14 mei 1845 is er dus een 
spoorhalte in Wolfheze en al 158 jaar kan men hier dus in· en uitstappen . 

•, 



In Wolfheze wordt in de beginperiode alleen gestopt wanneer de reizigers de 
'Chef-Conducteur' daarom verzoeken en voor de passagiers die willen 
instappen in Wolfheze wordt door de wachter een sein gehesen zodat de 
machinist van de trein weet dat hij hier moet stoppen. In het begin rijden in de 
zomerdienstregeling vier treinen per dag in beide richtingen en in de 
winterdienstregeling wordt dit aantal weer teruggebracht tot drie en dat ritme 
heeft jarenlang bestaan. De reis Amsterdam - Wolfhezen duurde toen 2 uur en 
35 minuten en over Wolfhezen - Arnhem deed de trein toen een kwartier. Een 
enkele reis Wolfhezen - Amsterdam kostte f_ 2,20 voor een plaats in de 3de 
klasse, f. 3,50 in de 2de klasse en f. 4,30 in de chique 1ste klasse. 

Ook laat Baron van Brakeli al in het begin de weg aanleggen die deze halte met 
de Utrechtseweg verbindt en laat die weg ook bestraten (de huidige 
Wolfhezerweg). Aan het begin wordt een tol geïnstalleerd om wat te kunnen 
verdienen aan deze weg. 

Een 'Rhijnspoorkeet', een overgebleven bouwkeet van de bouw van de 
spoorlijn, deed vanaf 1845 vast eerst dienst als haltegebouw en woning van de 
wachter. Het eerste echte stenen stationsgebouw/spoorweghuisje is 
waarschijnlijk rond 1870 gebouwd. Dit gebouwtje zag er precies zo uit als de 
nog steeds bestaande spoorwegwoning aan de Bilderberglaan tussen Wolfheze 
en Oasterbeek (het zogenaamde 'huisje van Hellecate'). Dit is een zogenaamde 
10%-woning, omdat de bewoner van zijn salaris 10% aan de spoorwegen 
moest afstaan voor de bewoning. 

De Halte Wolfheze was voor de wijde omgeving erg belangrijk voor de aan- en 
afvoer van mensen én materiaal. Vermoedelijk al vanaf het begin heeft voor de 
goederen een zijspoortje met laad- en losgelegenheid bestaan. Deze losplaats 
is ook voor Oasterbeek belangrijk, want dit dorp krijgt pas in 1878 een halte 
(Oosterbeek-Hoog) en deze had het grote nadeel dat hij in een steil uitgegraven 
dal l igt en alle materialen omhoog moeten worden gebracht. Dit is 
waarschijnlijk ook de reden geweest waarom Staatsspoor (die de lijn had 
overgenomen) in 1900 een echt station in Wolfheze bouwt. Dit gebeurt iets ten 
oosten van het reeds bestaande haltegebouw aan de spoorlijn bij KM 84 (dit 
geeft aan dat Wolfheze 84 km vanaf Amsterdam ligt). Aan de andere kant van 
het oude haltegebouw wordt tegelijkertijd ook een dienstwoning gebouwd (de 
latere woning van de familie Breukers). 

Als in 1907 het Psychiatrisch Ziekenhuis wordt gebouwd en in 1912 het 
Blindentehuis, wordt het station nóg belangrijker, eerst voor de aanvoer van 
(bouw)materialen en later ook voor bezoekers, personeel, bewoners en 
brandstof voor de beide grote instellingen. De hoge heren van het Ziekenhuis 
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reisden echter altijd 1ste klas en wilden ook een eigen wachtkamer 1ste/2de 
klas in het station hebben. In 1913 wordt deze wens ingewilligd en wordt er 
een stuk aan het station gebouwd (het hele gedeelte onder het balkon) 
waardoor het stationsgebouw vergroot wordt tot zijn huidige vorm. Hiervoor 
moest echter het oude haltegebouw (uit ong. 1870) het veld ruimen. De 
spoorwegovergang tussen het station en de dienstwoning (Breukers) kon 
hierdoor wel wat worden verbreed. Ook komt er een bergplaats aan de 
oostzijde van het station. 

Deze ansichtkaart is van rond 1921 en geeft een goed beeld hoe het er in die tijd uitzag. De 
dubbele wachterswoningen verderop, richting Oosterbeek, zijn in 191 5 gebouwd. Een van de 
spoorlui op deze kaart is de ploegbaas Jan Sukkel, die tevens de kinderen met de tondeuse kaal 
knipte/schoor. (col/. U/beG. Anema) 

Een echt station met een stationschef of haltechef en stationspersoneel dat de 
seinen bedient, is het gebouw in Wolfheze tot het jaar 1972. Gelu kkig wordt 
daarna het karakteristieke stationsgebouw gespaard voor de slopershamer en 
in 1973 start het echtpaar Van Doorne in het pand een goed lopende en 
gezellige station swinkeL Vorig jaar deden zij deze zaak over aan Sabatino 
Tufano en zijn vriendin. Laten we hopen en er ook voor strijden (!)dat d it 
oudste gebouw van het dorp nog lang hier zal blijven bestaan en niet ten prooi 
valt aan een verbreding van de spoorbaan of andere ingrepen. 

Volgende keer hoop ik weer over een mooi historisch onderwerp te kunnen 
vertellen en als u een onderwerp weet, kunt u dat aan de redactie doorgeven. 



DE STATIONSWINKEL 
5. Tufano 

Parallelweg 5 
6874 BH WOLFHEZE 

Verkoop van o.a.: 
sigaretten en drank; 
literatuur; 

levensmiddelen; 
treintickets; 
bloemen; 
speelgoed, etc. 

Ons assortiment is onlangs 
uitgebreid met: 

méér levensmiddelen, 
w.o. brood. 

Wij zoeken op dit moment een winkelhulp m/v. Als u interesse heeft, 
kunt u contact opnemen met Sabatino Tufano (mob. tel.: 06-28501772) 
Voor nadere informatie kunt u zich ook melden in de winkel. 

Het ideale tijdstip voor bomen 
_ snoeien is juli, augustus, september. 

De bomen kunnen dan optimaal 
reageren op de snoeiwonden. 

CERTIFICATE 
European 
Treeworker 
Europeu Boomvtrzorgtr 
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Prikbord 
Wolfheze staat bol van de activiteiten, van groot en minder groot belang. 
Deze rubriek "Prikbord" is bedoeld om kort aandacht aan dit soort 
activiteiten te schenken. Daarom: hebt u een mededeling, of wilt u een 
oproep doen? Meld het ons. U vindt de adressen van de redactieleden op 
pagina 2 van deze uitgave. 

Wie fietst mee? 
De eerste dinsdag van elke maand rijdt een groepje 55+ fietsers een "lus" 
vanuit Wolfheze. Bij slecht wee r schuift dit autom atisch door naar de 
aansluitende woensdag. De afstand bedraagt meestel 20 à 25 km, zo mogelijk 
met een horecastop. Vertrek om 14:00 uur vanaf "De Burcht" in Wolfheze. 
Inlichtingen: Henk Esse/aar, tel. 48215 54 

Dit-is-inde-Eckel 
Wat stelt dit nu weer voor, zult u zich afvragen. Het betreft hier echter de tuin 
van Jaap en Hanneke Waalwijk van Doorn op de Buunderkamp. 12 jaar geleden 
zijn zij met de aanleg daarvan begonnen, daarbij gebru ikmakend van de 
bestaande infrastructuur en begroeiing. Het resultaat is een fraa ie tuin met 
bloemenborders, vi jvers slootjes en kunstwerken, in harmonie met het 
omringende bos. Veel zangvogels hebben hier een plek gevonden. Dit-is-inde· 
Eckel is voor het publiek toegankelijk en trekt jaarlijks natuur· en 
tu inliefhebbers. Op afspraak is de tuin te bezichtigen, maar er geldt wel een 
toegangsprijs van 2,50 euro per persoon. Inlichtingen: Jaap of Hanneke, tel. 
4821655 

Volleybalgroep Wolfheze 

ledere woensdagavond speelt een groep enthousiaste dorpsgenoten een 
partijtje volleybal in sporthal "De Brug" op de Gelderse Roos. De nadruk ligt 
daarbij op sportief en ontspannen samenspel. De club telt echter niet zo veel 
leden. Nieuwe spelers zijn daarom van harte welkom. Interesse? Kom eens 
langs op woensdagavond van 20:30 tot 22:00 uur. Het seizoen loopt van 
september tlm mei. 
Inlichtingen: Care/ Prenen, tel. 4821860, of Theo van Doorne, tel. 4821246 

Voedselcoöperatie De Beukenoot 

In het oude paviljoen Beukenoord op de Gelderse Roos is voedselcoöperatie De 
Beukenoot van sta rt gegaan. Doel is om zonder winstoogmerk de 
verkrijgbaarheid van biologisch voedsel in het dorp te vergroten . In eerste 
instantie gaat het om houdbare voedings· en verzorgingsproducten. Afhankelijk 
va n de afname is een groter assortiment mogelijk. De Beukenoot draait op 



donateurs, minimale bijdrage 10 euro. ledere woensdagochtend is De 
Beukenoot geopend van 09:00 tot 11:00 uur. 
Inlichtingen: De Beukenoot, tel. 4821930, e-mail: debeukenoot@hotmail.com. 

Maaltijdservice 
ledereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig leven en wonen. Maar soms 
hebben we daarbij hulp nodig, vooral als het bereiden van een maaltijd zorgen 
geeft. Senioren uit de gemeente Renkum kunnen daarom gebruik van de 
maaltijdservice. Dit systeem maakt het mogelijk dat u 7 dagen per week over 
een warme maaltijd beschikt. Daarbij heeft u keuze uit verschillende soorten 
maaltijden: warm, vriesvers of een combinatie van beide. De maaltijden 
worden thuis bezorgd. 
Inlichtingen: Maaltijdservice De Bries, Cathrien Batterink, tel. 0317-317553 

Wolfskreet@hotmail .com 
In deze moderne tijden tel je niet meer mee zonder e·mail adres. Wolfskreet is 
daarom nu ook via e·mail te bereiken. iets te melden, een vraag of een 
berichtje? Stuur het naar wolfskreet@hotmajl.com Eventueel kunt u ook 
digitale foto's toesturen. Maar liever niet te grote bestanden, anders krijgen 
onze computers het te zwaar. In dat geval kunt u de beelden beter op een Cd· 
romzetten en die bij één van de redactieleden bezorgen. 

Nieuwe rubriek: Spoorzoekers 
Heeft u een vuurkorf te koop, of een koffer met elpees van Bob Dylan? Of bent 
u juist op zoek naar een kinderfiets of een bungalowtent? Vanaf de volgende 
uitgave kunt u daarvoor een oproep plaatsen in Wolfskreet Plaatsing in deze 
nieuwe rubriek "Spoorzoekers" is gratis! Kijk voor adressen op pagina 2 of 
stuur een mailbericht naar wolfskreet@hotmail.com 

MMM 
Balyeweg 10 
6874 AJ WOLFHEZE 

ADVISERING 
& 

ARBITRAGE 

Ir.M.C.W.Moerdijk 
Tel (026)-48 224 63 

-energie 
-gebouwinstallaties 
-technisch onderhoud 
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Nog even ..... en het is weer tijd om uw balkon en terras aan te 
kleden met fleurige zomerbloeiers. 

Wij maken het ook dit jaar voor u weer extra aantrekkelijk met 

MEIMAAND MAZZELMAAND 

In mei hebben wij weer de 'M' in de maand : 

- mega sortiment (de hele maand een enorme keus) 
-meer voor minder (aantrekkelijke kortingen!) • 

( • let op de actie6 In ons tuincentrum ) 

ruincqnbtJm douidsq 
WOLFHEZERWEG 104- WOLFHEZE 

SCHILDERSBEDRIJF 

• Schoutenkamp 7 
• 6666 XZ Heteren 
• Tel. 026 - 472 22 54 
• Fax. 026 - 474 21 56 
• Mob. 06 - 512 96 428 



!qeilda Wolfbeze 
Ook iets te melden voor de week· of maandagenda, meldt het ons op 026· 
3333537 of wolfskreet@hotmail.com. 

Maandag: 
Vanaf 7.30 uur 
11.30- 13.00 
15.40-17.10 
17.30- 18.45 

20.00 - 22.00 

Dinsdag 
8.30-11.30 
9.15-11.15 

14.00 uur 
15.30 uur 
16.30 uur 
16.00- 18.30 
18.00- 19.25 

19.45-20.45 
19.00 uur 

Woensdag 
Vanaf 7.30 
9.00-11.00 

20.00-22.00 

Donderdag 
8.30-11.30 

10.15-11.45 
16.15uur 
15.30-20.00 

Vrijdag 
11.30 - 13.00 

Weekagenda 

duobak en grof tuinafval 
pianoles 
Bibliobus 
Zwem ABC 

Zang en Vriendschap 

Peuterspeelzaal 't Wolfje 
Damesgymnastiek 
Inloopspreekuur Dr. Giesbers 
Inloopspreekuur Dr. Blankenspoor 
Inloopspreekuur Dr. Jongerius 
Kindergymnastiek en turnen 
ZwemABC 

Aquarobics 
Jeu de Boules 

Grof afval 
VOKO De Beukenoot 

Harrnony Koor 

Peuterspeelzaal 't Wolfje 
Bibliobus 
Inloopspreekuur Dr. Onderwater 
Circus Wolf 

Pianoles 

Zondag (van 22 juni tot 17 augustus) 
15.00- 18.00 Diverse voorstellingen 

3348150 
Burcht (3337478) 
Gelderse Roos 
Zwembad G. Roos (0317· 
312303) 
Kerk Gelderse Roos 
(4821917) 

Burcht (4821837) 
Gymnastiekzaal Balijeweg 
Burcht, ingang J. Stratiusln 
idem 
idem 
Gymnastiekzaal Balijeweg 
Zwembad G. Roos (0317· 
312303) 
idem (0317-315940) 
Bultenbaan (4821630) 

3348150 
Beukenoord Geld. Roos 
(4821930) 
Kerk Geld. Roos 

Burcht (4821837) 
Pr. Beatrixschool 
Burcht, ingang J. Stratiusln 
Gymzaal Geld. Roos 
(4821719) 

Burcht (3337478) 

Openluchttheater De 
Klaproos 
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Maandagenda 

zo 11 mei Kruidenworkshop 't Kruidpunt Beukenoord 
za 17 mei Jubileumfeest Wodanseck 
za 17 mei Open Tuindag Gelderse Roos 
zo 18 mei Kruidenworkshop 't Kruidpunt Beukenoord 
di 20mei Wijkschouw Dorpsplatform 
za 24 mei Grote Meimarkt De Boschhoeve 
ma 26 mei Oud Papier 
di 27 mei Mil ieubus (8 .00 - 8.30 uur) bij station 
do 29 mei Hemelvaartsdag dauwtrappen Natuurmonumenten 
d i 3 juni 55+ Fietsen Burcht 14.00 uur 
za 7 juni Gewijzigde dat um duobak Let op! 2 dagen eerder 
ma 9 tlm 15 juni Open tennistoernooi De Slenk 
wo 18 juni Zomerfeest Gelderse Roos 
zo 22 juni Young Ones Tennistoernooi De Slenk 
zo 22 juni Circus Caprioli De Klaproos 
di 24 juni Milieubus (8.00- 8.30 uur) bij stat ion 
za 28 juni Onderl inge Wedstrijden Gymnastiekvereniging 
zo 29 juni Spaanse zang en dans De Klaproos 
ma 30 juni Oud Papier 
di 1 jul i 55+ Fietsen Burcht 14 .00 uur 
do 3 tlm 5 juli Zomerbollendagen De Boschhoeve 
vr 4juli Matjesmarkt Prinses Beatrixschool 
zo 6 juli Ierse muziekgroep De Klaproos 
zo 6 juli Circusvoorstelling Circus Wolf 
do 10 tlm 12 juli Zomerbollendagen De Boschhoeve 
zo 13 tlm 18 juli 40+ Belegen weekje (tennis) De Slenk 
zo 13 juli Voorstelling De Klaproos 
zo 20juli "Dapper" Toneelvoorstelling De Klaproos 
zo 27 juli Voorstelling De Klaproos 
ma 28 juli Oud Papier 
di 29 juli Milieubus (8.00- 8.30 uur) bij station 
wo 30 juli Zomerexcursie Natuurmonumenten 
zo 3 augustus Filmvoorstelling De Klaproos 
di 5 augustus 55+ Fietsen Burcht 14.00 uur 
zo 10 augustus Voorstell ing jaren '60 De Klaproos 
zo 17 augustus Voorstell ing Zuid-Amerika De Klaproos 
do 21 tlm 24 aug. Open jeugd tennistoernooi De Slenk 
ma 25 tlm 31 aug. Open 45+ 50+ tennistoernooi De Slenk 
ma 25 augustus Oud Papier 
di 26 augustus Milieubus (8 .00 - 8.30 uur) bi j station 
di 2 september 55+ Fietsen Burcht 14.00 uur 
zo 7 september Excursie "Bos" Natuurmonumenten 
za 20 september Oogstfair De Boschhoeve 
vr 26 september Najaarswijnproeverij Burcht Henri Bloem 
ma 29 september Oud Papier 
di 30 september Mil ieubus (8.00 - 8.30 uur) bij station 



• tr1ng 
Dmps..~truul 53 (11!"11 AU Renkum tel. 0317-312615 

Spccia;~l in luascnc, n;acht, h:ul en hccnmmlc VIHir 1famcs en heren. 

ërkcmllcvcr.mcicr borslpJOihcscs. 

Eetcafé "De Balije" Wolfheze 

Wolfhezerweg 70/72 
6874 AG Wolfhcze 

026 - 4821987 

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

Dagelijks geopend van vanaf 12.00 uur, 
(keuken geopend tot 21.00 uur) 

maandag en dinsdag gesloten 

Ook voor feesten en partijen in een gezellige sfeer 



KAMPEER & CHALETPARK LINDENHOF 
WOLFHEZE 

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

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

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




