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tekst · concept • reclame & media-advies • uitvoering & productiebegelei
ding 

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 tuin hout' en het zal 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 
wél op basis van 18 jaar creatieve ervaring bij top(tien)bureaus! 

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

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

gsm (06-50655777) of via de mail (taaltotaal@planet.nl). 

TaaiTotaal Lindeboomlaan 49 6874 BP Wolfheze 
T 06-50655777 E taaltotaal@planet.nl 



Beste dorpsgenieters, 
De scholen zijn nog maar net begonnen en de nieuwe Wolfkreet ligt al in de 
bus. Omdat juist onze redactieleden ook om het hoogseizoen heen 
vakantievieren, heeft de een doorgewerkt en mag de ander nu nog weg, en is 
ons dorpsblad toch weer boordevol nieuws. 
Wolfhezenaren hebben talenten: Gabriëlla Wille~ maakt schilderijen 
gemspireerd door de nacht Mariet de Geus is botanisch tekenaar en illustreert 
menig natuurboek Sam Brussée tekende zijn levensverhaal op, als blinde 

,_, ,. _ . pianist, onder de titel : terugblik op het 
·Colofon· ongeziene. We spraken ook met de uitgever 

~~-W~!f~~~fla~;~~,~~iv~ê~ :~~i~~#,~:Îö~~;. van dit boekje. 

:;f~::r:~~9.~~~e,;'~e Buundi,~0~ •n< ~;~a~~=~~ ;::!~i~= ~~o:~:;m:~~!! :~ 
'ÜftAaVtseptember.201o _ ,, . _, ··.· . dorp beïnvloeden. Het geluidsscherm voor de 

:.~, .• ~~~~,~~~~f!11 ·· ~;z:;::~~::~a~~!:::i;;Ea;~ 
conf,ctgeqeyens nieuwbouw op Wolfsheide: als u gerede 
'Advertenties: . · .<.. AnneVeenstra {:. bezwaren heeft dan kun u in beroep bij de Raad 
~tm~!!:]!W:!;} · · r~dactle@wtJ~~k!lle~J:tl van State. En als u toch een woning zoekt: bij 
~ ... : .:;ml:!!,;t_· ·i . '>Y!:mt;m·[t' ' het Schild kunt u, onder voorwaarden, ook 
CaiooiHoogendoom, Undeboomlaari51 terecht als ziende inwoner van Wolfheze. 

~~,.~~~~-l~[;, ~in:!~~;::v::~~r~~~~;=~;~ 
MarC Leeflang . _ p.a;Wolfheze 2-15 dat terwijl er aan de Wolfhezerweg als zo veel 

·< _ ... ···.. . . . •.·· 06-29513380. ·. : · verbouwd en opnieuw bewoond wordt! !Kèes Koek (eJndre(t) ;• sara Mansvë~ 30 
.L ':'i11iW' :::> · ···· 'i2 i;.-);~9~~~r~~3~i1Ji.~2~tfll1Ji) In het verslag van de dorpsschouw van 
\torrtîaeylng ·. . . . . :; . afgelopen juli leest u wie u voor welke vraag 
.JOhn Van der staP ; .. : Wolftlezerweg so .· kunt benaderen, van speeltoestellen, tot 
: ..... · · <:i:',,mlfi,~Pf.~820!6~}!~'~: ·' . · wijkagent(lees hetinterview in dit nummer) tot 
~~~Ji'Dï~JeWi~etH~IW,·;;I',,i,:~;; i . :;,·~: .'.if; Ji[~i;!ÛHi' r'i groenonder houd. Overigens ook hier spelen 
; ~lb~ AJ1~ma (De ouli~(ljange Den) · ·giiil!t · ' bezuinigingen en wordt u gevraagd zelf mee te 

I;:; ; '. :~::::! : : ~ :.; 

!~àtaendnumm~r: '.: . · ·' helpen met het groenonder houd. 
:Vët'$cllUntdeceiTIIJer~10 · . . ":!·:é;: Wij wensen u veel leesplezier en zien uw 

~-~~~~~~~~~!,&l~i~! ~~;:;:.~~: :~;~ ~a:!z:!::~e~et 
De Tf)dactfe houdt zich het reCht voor om 
Jnilez@cten s-n in te kOrtèn dan 'Î/ellliet ' 
ifftP~IWn: ·; ' ,.,::··i·iihm1T'7';+:~;_,_, ; .dwtk:;, 

Veel leesplezier! 
De redactie 
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Atelier de Wolf 

Op de Buunderkamp staat langs de weg een bordje met 
Atelier de Wolf Vandaar leidt een intrigerend paadje naar een 
schitterend onderhouden bostuin. Pronkstukken daarin zijn 
de koningsvarens -uniek voor de Buunderkamp- en het 
dalkruid. De eigenares van dit alles, Mariet de Geus, is dan 
ook bijzonder trots op haar stek. Ze kijkt naar al die wilde 
planten met meer dan gewone belangstelling. Waarom? Zij 

' heeft de gave ze te kunnen tekenen op een wijze die meer 
vertelt dan de natuur kan doen. Zij is namelijk botanisch 
tekenaar. Daarvoor kan je een opleiding krijgen maar niet zo 

bij haar. Begonnen als behangpapiertekenaar is zij al gauw overgestapt op 
planten. Zij deed dit jarenlang vooral in dienst van wat toen nog de 
LandbouwHogeschool (LH) heette te Wageningen. Zij maakte vooral 
tekeningen ten behoeve van proefschriften en het onderzoek in het algemeen. 
Om meer over het onderwerp te weten te komen volgde zij dan ook de 
plantkundige colleges. 

Hoe raak je in zo'n onderwerp geü1teresseerd? Wel, zij komt uit de kop van 
Noord-Holland, door de bewoners als West-Friesland aangeduid. De daar 
werkzame landbouwers teelden vroeger vooral allerlei koolsoorten. Toen de 
vraag daarnaar verminderde, s tapten velen over op de bollenteelt. Dat is 
tegenwoordig zo'n florerende bezigheid dat de grote telers hun landhonger 
daar onvoldoende kunnen stillen en nu ook stukjes grond op onze Veluwe 
pachten. Wel, in zo'n omgeving krijg je vanzelf belangstelling voor planten. Al 
heel vroeg kreeg zij een soort Lotto waar op de kaarten tuinplanten stonden 
afgebeeld. En opeens werd zij zich er bewust van dat die plaaljes in haar eigen 
tuin gemaakt hadden kunnen zijn. 

Aan het eind van de tachtiger jaren, toen de nieuwe zakelijkheid ook de LH 
trof, kwam er ook een einde aan haar aanstelling. Ja, wat doe je dan? Mariet 
ging echter niet zitten treuren maar pakte haar beroep nu als zelfstandige, als 
free ln11cer, op. Zij trad op als illustrator van een aantal boeken (Gre11zeloze 
Growte11, 1983, samen met Helma Wagenvoort; Loofbomen in el! buite1z het Bos, 
samen met D.L.Boeijink). Ook werkte zij 15 jaar voor de bekende Mien Ruijs en 
haar blad Voor eigen tuin en andere tuinbladen als Groei en Bloei en Grnsduillell. 
Daarnaast sdlildert zij ook en maakt prachtige (botanische) aquarellen op groot 
formaat (30x35 cm), waarvan u er een afgebeeld ziet. Deze laatste zijn ook terug 
te vinden op porselein. Zij brandt ze daarop als transfers in verkleinde vorm, 
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door ze te bakken in haar eigen oven bij 800 
oe. Zowel kaarten als porselein zijn via de 
Boschhoeve te koop. Het zijn kleine 
juweelges van grafische kunst die in deze 
tijd zeldzaam zijn. Tenslotte is zij nog 
werkend lid van Botanische Kunstellaars 
Nederland (BKN), 
Even enthousiast als over haar werk vertelt 
zij over de kleine gemeenschap die de 
Buunderkamp vormt. Hoewel natuurlijk 
niet iedereen participeert, zijn de contacten 
hecht en duurzaam. Men Iet op wat er speelt 
en, wordt iets vreemds waargenomen, dan 
vertelt men dit elkaar. Ook z ij roemt de .~. _ .~ 
gastvrijheid van het gelijknamige hotel 
waar zij iedere week mogen zwemmen. (de gewone bierbrouwers) hop 

Hoewel zij niet meer tot de allerjongsten gerekend kan worden, gaat zij goed 
met haar tijd mee. Daarop wijst haar eigen website (www.marietdegeus.com) 
waar u nadere informatie kunt inwinnen. Laten wij zulke inwoners in ere 
houden! rmu 

Een bijzonder cadeau voor een bijzondere baby? 

- badcapes 
- box opbergzak voor knuffels en speeltjes 

- deken- en lakensetjes 
-kleertjes 

- aankleedbakken 
en zo meer 

in een unieke combinatie van dessins, kleuren en stoffen uit Marianne's atelier 

Lindeboomlaan 15, 6874BN, Wolfheze 
Bel ons voor een afspraak: 026 - 4820075 

Mariannehw@baby-allerlei.nl www. babyallerlei. n l 
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de Gelderse Roos 0 'Geestelijke gezondheidszorg 

·~·" 
De Gelderse Roos bouwt en kijkt uit naar de vervangende 
nieuwbouw voor het Socio, Therapeutisch Centrum (STC) 

Eind dit jaar start de bouw van 32 nieuwe appartementen op het terrein van de 
Gelderse Roos. Deze appartementen vervangen een aantal 'twee-onder-een-kap' 
woningen waar cliënten verblijven die zich voorbereiden op terugkeer in de 
maatschappij. Een deel van de huidige gebouwen voldoen niet meer aan de 
eisen van deze tijd. De cliënten zullen in de loop van 2012 de nieuwe 
appartementen kunnen betrekken. 

Tussenstap 
"Opname en behandeling in de kliniek moet je eigenlijk zien als een tijdelijke 
onderbreking van een ambu.lante behandeling. Slechts zelden blijkt ontslag 
vanuit de afdeling niet mogelijk. De nieuwbouw biedt een tussenstap, met 
meer begeleiding dan tot nu toe mogelijk was binnen de afdeling STC. In deze 
' tussenfase' bieden wij de cliënt weer een nieuw perspectief", aldus Henk van 
Norel, afdelingsmanager van de Langdurende Zorg voor Volwassenen. 

Welz ijn en veili&heid 
. ~._.,. . ..",.· .. 



Het hebben van een eigen ruimte, waarin je je kunt terugtrekken en tot rust 
kunt komen als het allemaal even te veel wordt, heeft in de praktijk al bewezen 
dat cliënten zich dan prettiger voelen. En dat komt het welzijn en de veiligheid 
van cliënten en medewerkers ten goede. 

Kleinschalig 
Overlast voor de 
inwoners van 
Wolfheze verwacht 
Van Norel niet. "Het is 
een kleinschalig 
bouwproject ver van de . 

Heelsumseweg af. En :"''Q:~~~~ï!~~~~!! 
natuurlijk zullen we I--
het bouwverkeer 
zodanig leiden dat de 
omwonenden zo min 
mogelijk hinder van 
ondervinden." 

Verzorgt u uw onderdanen wel goed genoeg? 

Janine van Dijk 
Voet-en-Zorg Hazeleger 

Bij Provoet aangesloten PedicurePlus-praktijk 
het betere voetenwerk voor standaard voetenzorg 

' en gespecialiseerd in diabetische- en reumatische 
voetverzorging, maar óók cosmetische 
behandelingen , zoals een zuiverende peeling en 
voedend masker voor de voeten 

J&ILj-~....,..---..... 
Bel voor een afspraak: telno. 06- 55.50.27.18 

Adres: Wolfhezerweg 120/67, Wolfheze 
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Bozarts 

Bozarts luidt de titel van haar studio en ook haar _"1!!11"_.=~~-
website. Een raadsel zolang men niet beseft dat 
Gabriëlla Willekens, want daarover gaat dit interview, 
uit België, meer precies uit Antwerpen komt. Daar 
wordt men bijna tweetalig opgevoed en is het Frans 
een belangrijke taal naast het Vlaams, wat haar 
moedertaal is. Dan ineens begrijpt men dat het 
natuurlijk Bea11x Arts is en dus Schone Kunsten 
betekent. Gabriëlla is namelijk kunstenaar en zij 
schildert. 

Hoe komt zij in Wolfheze terecht en hoe vindt zij het 
hier in ons dorp? Voordien woonde zij in Arnhem. Het 
huis dat zij daar met haar man Peter Passchier .___-u-~----' 
bewoonde werd haar te groot. Zij zochten letterlijk mst en ruimte een van de 
slagzinnen waarmee de werkgroep 2015 enkele jaren terug Wolfheze 
aanprees. Een makelaar had een passende woning voor hen op het 
Hazeleger, maar toen haar man Wolflleze hoorde wilde hij bij voorbaat al niet. 
Maar desondanks werd het toch Wolfheze. Zij vindt het hier heerlijk. Zowel 
de rust als de ruimte komen haar weldadig over. Zij werkt het liefst in de 
"vrouwelijke zijde" van het etmaal dat verbonden is met de maan, dus 's 
nachts. Dan inspireert de stilte haar tot grote dingen en wordt zij niet 
gestoord door aardse geluiden als bladblazers, motormaaiers of blaffende 
viervoeters. 

Wilde zij altijd al kunstenaar worden? Waarschijnlijk wel, maar haar ouders 
rieden haar een 'echt vak' te leren. En dus begon zij met fysiotherapie. Na 
twee jaar brak zij dat bewust af om zich alsnog in te schrijven op de 
avondacademie beeldende kunsten. Dat werd in 1985 beloond met een 
diploma van de Academie voor Schone Kunsten te Berchem bij Antwerpen. 
Vanaf die tijd woont en werkt zij in Nederland. In 1995 kreeg zij (in Arnhem) 
een hersenbloeding, die haar hele leven overhoop haalde. Daarvan heeft zij 
zich geleidelijk herste ld, maar het heeft inhoud en vorm van haar werken 
duidelijk beüwloed. In haar vroege werken is het hoofd afwezig of versluierd 
wat haar gevoelens direct vertolkte. 

Voor haar is schilderen geen doel maar een middel. Het is een 
verwerkingsproces, een doorleven van ervaringen. Schilderen is voor haar 
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een manier om volledig zichzelf te zijn. Haar werken zijn een uiting van haar 
gevoel op dat ogenblik. Het schilderen is erg arbeidsintensief waardoor haar 
productie dan ook beperkt is met een gemiddelde van zo'n 15 werken per 
jaar. De verkoop gaat via vaste galerieën met een beperkt aantal exposities 
per jaar en daarnaast ook via mond-tot-mondreclame. Verkopen is voor haar 
zowel bevoorrecht ais nederig zijn. 

Zo veranderen dan ook vorm en inhoud met de jaren. Dat is vooral goed te 
zien in het onlangs verschenen overziehtsboek Gabn"ëllr1 Willekens 2000-2010 
dat onder redactie van haar man is gecompileerd. Het is uitsluitend -tegen 
kostprijs- verkrijgbaar à €75 bij haar thuis. Wat in dat boek vooral opvalt zijn 
de volgende zaken: 

Vrouwen. Het merendeel van 
de opgenomen werken 
tonen een vrouwenfiguur. 
Waarom juist haar en niet 
hem? Zij verklaart het door 
aan te geven dat haar 
vrouwelijke kant, veel 
sterker ontwikkeld is. 
Zij vertolken 'rnijn verhaal'. 
Het is de dualiteit tegenover 
de eenheid. Het vrouwelijke 
vertegenwoordigt zowel het 
inspirerende als het 
ontvangende, terwijl het 
manlijke meer het handelende 
en het doen weergeeft. 
Hierbij weerspiegelt de vorm 

...._ __ __. de inhoud. 

Taal. Niet alleen heeft elk werk een titel als onderschrift maar het is ook nog 
in het Frans gesteld. Waarom, en dat voor een Vlaamse? Om met dat laatste 
te beginnen: ik kom uit Antwerpen, een stad die immer kosmopolitisch is geweest. 
Daar was ni111111er een tegenstelling tussen Waals en Vlaa111s. Maar de voomaamste 
reden is dat Frans veel poëtischer is en beter uitdrukt wat ik mijn schilderijen wil 
meegeven. Met de titelheb ik ook de slotfase, de afronding bereikt en kan ik het werk 
loslaten en de wereld tone11. Voordien blijft het mijn persoonlijk eigendom. 
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Wazige of afwezige gezichten. 
Hier speelt het verleden een 
voorname rol. Het hoofd is voor 
haar maar bijzaak. Zij maakt 
contact en werkt met haar 
gevoel. En dat is gezeteld in 
haar middenrif. Dat is het 
gedeelte dat zij dan ook het 
vaakst "verwoordt" in haar 
werk. Het (aan)voelen vraagt 
moed. Kortom, heel bijzonder. ~....._ __ _ 

Het interview was hiermee 
beëindigd . He t was een 
belevenis deze kunstenaar in 
ons eigen dorp te ontmoeten en 
haar te interviewen. Moge het 
de lezer ook plezier schenken. 

!"-'-•:xli i-

LAGEN~ 
Training 

Vo o rspr o nq door Tr.1ining 

Papendal, iedereen kan er trainen! 

rmu 

Trainen op Papendal is zeker niet alleen weggelegd voor top sporters. 
LAGENDIJK Training biedt ook u de mogelijkheid om aan uw conditie te werken 
en deze te onderhouden. Eigenaar Robert Lagendijk geeft aan dat er voor iedere 
klant een trainingsschema op maat gemaakt wordt. 
"Voor ons is het doel van het individu het belangrijkst. Of je nu (top)sporter, 
recreatiesporter, herstellende van een blessure of operatie bent, iedereen is 
welkom bij LAGENDIJK Training". 
Er worden verschillende mogelijkheden geboden om te trainen, voor diverse 
doelgroepen: particuliere fitness, Personal Training, bedrijfsfitness, trainingen voor 
mensen met klachten (aan rug, nek schouders, etc.) weerbaarheidtrainingen, 
voorbereiding op (golf,ski, wandel, fiets) vakanties of sportseizoen. 
Daarbij kunnen we gebruik maken van de nieuwste en meest functionele 
apparatuur. 

U bent van harte welkom om kennis te maken of gratis een proefles te volgen. 

Informatie: 
www.lagendijktraining.nl , e-mail : info@lagendijktraining.nl, Tel : 026-4822416 
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Programma Herdenking bij de Airbornebank 

i Ook dit jaar komen de leden van de 'Glider Pilot 
Regimental Association' onder leiding van luitenant-

• kolonel Nicholls weer naar Wolfheze voor een korte 
herdenking bij de Airbornebank De oud-sb·ijders 
komen samen met hun echtgenotes en begeleiders naar 
Wolfheze met ongeveer 35 personen. 

Daarnaast zullen ook officieren en soldaten van het 
Army Air Corps weer deelnemen aan de plechtigheid. 
Luitenant-kolonel Nicholls (links op de foto) is 
voorzitter van de veteranenclub en voert het woord 
tijdens de korte herdenking bij de Airbornebank 

Deze herdenking vindt plaats op 

zondag 19 september om 15.00 uur 

Het Comité Airbornebank Wolfheze hoopt dat 
de Wolfhezena~:en weer in ruime mate aanwezig 
zijn bij deze korte plechtigheid, die herinnert aan 
het bombardement en de daarop volgende 
luchtlandingen in en rondom het dorp. 

De kinderen worden ook dit jaar weer betrokken 
bij de plechtigheid en leggen de bloemen namens 
de inwoners van W olfheze. 

Voorafgaande aan de herdenking wordt de oud
strijders en hun echtgenotes een lunch 
aangeboden in dorpshuis De Burcht. ~iG::U:U::.:S~~c.ill'ill• 

Het Comité Airbornebank Wotfheze 
Ulbe Anema, PauJ Hendriksen Jan Aaiderink 
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Thuis van 
alle gemakken 

voorzien! 
Niet alleen kapper, pedicure en 

maaltijden, maar ook PGB, huishoudelijk 

werken belastingconsulent. Meer info? 

Bel 026 4820 009 of ga naar onze site 

www.zorgservkethuis.nl 

ZorgService Thuis 

U zoekt goed passende ZORG? 
Verpleging, verzorging of begeleiding zijn allemaal "zorgproducten" waar 
je eigenlijk niet mee in aanraking wilt komen, maar die opeens toch 
noodzakelijk kunnen zijn. U kunt denken aan wondverzorging , steunkou
sen aan en uit doen, wassen en douchen, verzorging na een heupopera
tie, het uitvoeren van alle verdere verpleegtechnische handelingen en nog 
veel meer. 

ZorgServiceThuis biedt deze zorgproducten aan in Wolfheze. Een vast 
team verpleegkundigen is verantwoordelijk voor uw welzijn. 
U weet vooraf wie er bij u komt en u weet ook hoe laat. Samen wordt het 
zorgplan gemaakt. 

Wij kijken niet alleen naar het "ziektebeeld", maar vooral naar u. Uw 
wensen staan voorop. U hebt in Wolfskreet al diverse malen ervaringsver
halen van bewoners uit ons dorp kunnen lezen. 
Voor ons geldt maar één ding: Een tevreden zorgontvanger. 
Bel gerust voor meer informatie, want wij zijn er voor u! 

ZorgServiceThuis 
Ellen ten Cate, 026-4820009 



Sam Brussée 

"Terugblik op het 
ongeziene" is de titel 
van het levensverhaal 
van Sam Brussée dat op 
10 juli deze zomer 
gepresenteerd werd op 
Het Schild. Dat is bij de 
oudere bewoners beter 
bekend als het 
blindel!telntis, maar heet 
tegenwoordig Cwtruut 
voor visueel gelrnlldicapte 
oudere11. Deze vlag dekt 
de lading beter, want de 
indicaties voor opname 
in dit tehuis zijn veel 
ruimer dan alleen blindheid. 

Omdat in de lokale pers (Hoog en Laag en de Veluwepost) al veel geschreven 
is over dit -ook voor zienden- zeer lezenswaardige boek gaat dit interview met 
hem en zijn vrouw Bep meer over -het wonen in- Wolfheze. Uw verslaggever 
werd ontvangen in de ruime woning op niveau -1 van de nieuwbouw aan Het 
Schild. Voor veel Wolfbezenaren waarschijnlijk een onbekend stuk terrein. 
Je gaat namelijk niet de hoofdingang in maar een ingang verder. Daar staat 
sinds 2001 de Parkvleugel, · gebouwd als aanleunwoningen. De ruimste 
woningen bevinden zich op dat niveau -1 . Deze woningen hebben geen balkon 
maar lopen zo over in het grastalud wat veel ruimte creëert Ook binnen is het 
ruim opgezet. 
Dat was ook wel nodig want Sam is een verwoed pianist, die niet alleen 
regelmatig voor bewoners en buitenstaanders speelt maar ook nog steeds les 
geeft aan onder meer dorpelingen. Hij doet dat graag maar heeft soms ook zijn 
bedenkingen: moet hij in de zaal voor een groot publiek op een matige piano 
spelen of op zijn eigen vleugel tlruis voor een beperkt gezelschap? Hij wisselt 
het dan ook af. De contacten via de muziek z ijn voor hem waa rdevol. Zo heeft 
hij op uitnodiging van een leerling die een spreekbeurt voorbereidde over 
Louis Braille op de Beatrixschool zelf verteld over zijn blindheid. En dit ook 
aanschouwelijk gemaakt door leerlingen te blinddoeken en ze dan hun weg 
laten vinden en spelleljes doen met behulp van een blindenstok. 
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Hoe zijn hij en zijn vrouw nu hier terecht gekomen uit Roermond waar zij 
daarvoor woonden? Wel, zij hadden vrienden in Arnhem die hij nog kende uit 
zijn tijd op Bartimeus, een organisatie voor iedereen, jong en oud, die blind of 
slechtziend is .. Samen met hen zijn zij naar Wolfheze getogen om het Schild te 
bezoeken voor eventueel later. Een van hun kennissen had alle zeven in 
Nederland bestaande tehuizen bezocht en vastgesteld dat die te Wolfheze 
verreweg de topper was. Zij kregen toen te horen dat er een lange wachtlijst 
was waardoor zij waarschijnlijk pas over tien jaar aan de beurt zouden zijn. 
Maar omstreeks 2000 werden deze aanleunwoningen gebouwd en konden zij, 
veel vlugger dan gedacht, er terecht. 

Zo wonen zij sinds 2001 met veel plezier hier. Dit temeer omdat zij ondanks 
hun lange verblijf in Roermond geen Limburgers zijn geworden. Bep met nog 
meer plezier dan Sam wie de stilte hier wel eens overvalt. Maar zij kan er dan 
ook makkelijker uit want zij rijdt auto en doet de boodschappen, etc. Samen 
bezoeken zij hun twee kinderen in Amsterdam of de derde in Tilburg. Soms 
per auto maar ook vaak met de trein. Zij zijn ook zeer content met de jonge 
directeur van het Schild die enorm veel voor de bewoners onderneemt. Als 
voorbeeld noemen zij de collectieve inboedel-verzekering waarvan zij ook 
profiteren. 

Hoe heeft hij de publicatie van zijn boek ervaren? Wel, wisselend naar gelang 
de reactie van zijn lezerspubliek. In het algemeen veel waardering voor het 
zich kwetsbaar durven opstellen. Welke uitgever durft het aan om zo een boek te 
publiceren? Wel daarover leest u in het volgende interview met hem: Hans 
Peeters. rmu 

* Gehele behandeling 
* Likdoorns verwijderen 
* Eelt behandeling 
* Diabetes voet 
* Rheumatische voet 

(JJecficure sa{on Corfien 
De Gelderse Roos, Wolfheze 2, Wolfheze 
Tel: 026- 4833111 vragen naar toestel 793 Ingang 
restaurant Neder-Veluwe 
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• ambachtelijk gemaakte massief houten meubels 
• heldere ontwerpen met subtiele details 
• geheel aangepast aa n uw wensen, interieur en 

budget 
• gemaakt met vakman schap en liefde voor hout 
• voor een uniek, persoonlijk en ka ra kteris t.iek 

meubelstuk 

Voor meer informatie eu voorbeelden van mijn werk 
kijl<t u op mijn website www.eissevanhoving.nl. 
Maar u kun t mij ook bellen: 06 23 91 44 45. 

Adres werkplaats: Adres privé: 
Nudc 54u Lindeboomlaan 3 
6702 ON Wageningen 6874 BN Wolfheze 
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books 

In .. Out Books 

Hans Peeters, eigenaar van uitgeverij 
In-Out Books was bereid om enkele vra
gen te beantwoorden ter gelegenheid 
van de uitgave van Sam Brussee's Te
rugblik op het ongeziene. 
In-Out Books is een ideële uitgeverij die 
zich richt op het uitgeven van verhalen 
over positiviteit, eigenwaarde en zelfres
pect, boeken van "mediums" en levens
verhalen. Zie ook www.in-outbooks.nl. 
Er wordt met kleine oplages gewerkt, 
van het boek van Sam Brussee is inmid
dels de tweede druk van 250 stuks uit
geleverd. Naast deze papieren uitgave 
komt er ook een luisterboek en een brail
le boek 

Het is ulfs mogelijk om )e eigen boek uit te 
breng•n! 

SUCCESVOL SOLLICITEREN !! 

Persoonlijke begeleiding en/of groepsgewijze training bij 
het herkennen van je kwali teiten 
het maken van een goed Curriculum Vitae 

• het zoeken naar vacatures die bij je passen 
• het schrijven van aansprekende sollicitatiebrieven 
• het voorbereiden en oefenen van sollicitatiegesprekken 
Dit maatwerk naar jouw behoeften en situatie levert: 

Ulbe G. Anema • Balijeweg 5 • 6874 AK Wolfheze 
tel. (026) 482 13 92 of 06 • 41 43 05 26 

uanema@hetnet.nl 
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Vereniging DORPSBELANG WOLFHEZE e.o. 

Jaarlijkse Dorpsschouw 
Op dinsdag 13 juli vond in Wolfheze een dorpsavond plaats. 
Deze avond stond in het teken van "sleets Wolfheze". De 
avond werd door Ted Stevens als voorzitter van het dorpsplatform 
Wolfheze geopend. Vervolgens werd het woord overgedragen aan 
platformlid Frans van Daal. Na een kort voorstelrondje startte de avond 
met een uitgebreide wandeling door het dorp waarbij vele verbeterpunten 
onder de aandacht werden gebracht. De partners in Dorpsplatform 
Wolfheze zijn weer goed aan het werk gezet! Na de wandeling kon in 
dorpshuis "De Burcht" nagepraat worden onder het genot van een drankje. 

Het concept verslag en de actiepuntenlijst staan op de website van 
Dorpsbelang Wolfheze: 
http://www.dorpsbelangwolfheze.nVpdffilesjl00713concept_verslag_ba_ 
wolfheze.pdf 

Er zijn ook acties voor inwoners benoemd, waar wij graag uw aandacht op 
vestigen: 

~~···· • van Capelleveen 
Onderhoud - Reparatie • APK 

Airco service· Diagnose center 
Schadeherstel • Spuiten • Schadetaxatie 

Bezoek ook onze website: 
www.van-capelleveen.nl 

voor acties & nieuws 

e onderhoudsbeurt 
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• Incidenten. Eventuele incidenten altijd melden bij de politie, zonder 
melding is er niets gebeurd en kan de politie niets doen. Gebiedsagent 
Lucy Mons is bereikbaar op tel. 0900-8844 of lucy.mons@gelderland
midden.politie.nl (zie ook het interview met haar in dit nummer). 

• Speel voorzieningen. Aanmelden bij Jan Quint van Wijkbeheer als u wilt 
meedenken over de speelvoorzieningen aan de Johannahoeveweg en/ of 
Van Mesdagweg. Hij is bereikbaar op tel. 026-3348150 of 
j.quint@renkum.nl 

• Servicelijn gemeente. Meldingen betreffende de openbare ruimte (zoals 
losse stoeptegels) doorgeven aan de Servicelijn van de gemeente. De 
Servicelijn is bereikbaar op tel. 026-3348150 of per e-mail: 
servicelijn@renkum.nl 

• Eigen verantwoordelijkheid. Zelf alert zijn op overhangend groen vanuit 
de eigen tuin en deze verwijderen. 

• Bezuinigingen. Als gevolg van bezuinigingen zal het onderhoud aan de 
openbare ruimte, waaronder groenonderhoud, minder worden. 

We zijn benieuwd of de inwoners van Wolfheze een deel van het 
onderhoud zou willen en kunnen verzorgen. U kunt u melden bij Ted 
Stevens, tel: 026-3213499 of voorzitter@dorpsbelangwolfheze.nl 

Wolfsheide 
Op 7 juli 2010 is door de Raad van Renkum het beeldkwalite itsplan en het 
bestemmingsplan voor de bouw van 49 woningen in het gebied Wolfsheide, 
het terrein van de voormalige manege Jord ens, goedgekeurd met één stem 
verschil. Het twaalf zetels tellende centrumlinkse Blok van PvdA, Groen
Links, en D66 stemde voor, de elf gemeenteraadsleden van VVD, Gemeen
tebelangen en CDA stemde tegen. 
Zowel door nagenoeg alle aanwonenden als door de Vereniging Dorpsbe
lang is tot het eind toe getracht de Raad te overtuigen dat het plan me t 27 
sociale koopwoningen in rijtjes van 9 woningen heel dicht op elkaar niet 
past in het karakter van het dorp en dat de nadelige consequenties voor het 
verkeer en voor he t milieu onvoldoende zijn meegewogen. Ook wordt in 
het plan met geen woord gerept over planschade. 

De vereniging heeft er daarnaast voor gepleit om de gevolgen voor verkeer 
en leefbaal'heid van de beide plannen Wolfsheide en Willemsen-Naaldhout 
tezamen mee te nemen. De uitbreiding van Wolfheze met in totaal 100 hui
zen ,49 voor Wolfsheide en 51 voor Willemsen-Naaldhout, dat is 15% van 
het huidige totaal aantal huizen in heel Wolfheze, is ingrijpend en vergt 
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rn aanpassing van de capaciteit van wegen , van openbaar vervoer 
en van voorzieningen. In de plannen wordt hier echter geen reke
ning mee gehouden. Het geboden verzet heeft niet mogen baten, 

de Raad is uiteindelijk akkoord gegaan. De aanwonenden zullen tegen het 
Raadsbesluit beroep aantekenen bij de Raad van State. Dat zal vertraging in 
de uitvoering betekenen. 

Toch een geluidsscherm voor Wolfheze? 
De Raad van State heeft uitspraak gedaan over reconstructie van het tracé 
van de ASO langs Wolfheze. De eis van Stichting ASOdB tot het plaatsen van 
geluidsschermen wordt daarin afgewezen. 
Rijkswaterstaat heeft echter aangegeven toch bereid te zijn tot het plaatsen 
van geluidsschermen, mits andere partijen bereid zijn mee te betalen. Eén 
van die partijen is de gemeente Renkum. Inmiddels heeft dit geleid tot vra
gen in de gemeenteraad. Voor Wolfheze biedt dat goede kansen om samen 
te werken met de gemeente. 
Dorpsbelang belegt op korte termijn een informatiebijeenkomst Deze bij
eenkomst vindt plaats in de Burcht, datum en tijd worden nader bekend ge
maakt op www.dorpsbelangwolfheze.nl en in de informatiekasljes. 

Openingstijdefl 
maandag 10.00 ·17.30 
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 
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Wijnkoperij Henri Bloem 
Voor al uw kwaliteitswijnen 

qratis thuis6ezorgde 
• • 

W1Jn, 
(])at schee& een s{o~op 

een 6orre{ 

(dus bestel maar, bestel maar, bestel maar) 

Wijnkoperij Henri Bloem 
Amsterdamseweg 126, 6814GJ, Arnhem 

Tel: 026 - 4455220 
Fax: 026-4455085 

E-mail: arnhem@henribloem.nl 
www.henribloem.nl 
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stimuleringsprijs 
Er zijn soms evenementen en activiteiten 
in Wolfheze waar je als professioneel 
gespreksleider en presentator je 
kwaliteiten kunt inzetten. 

~a!iîl 

-22 -

De uitreiking van de stimulerings
prijs in De Burcht op 11 juni 2009, 
was een echt hoogtepunt. 

Ik dank Dorpsbelang nog altijd dat 
ze mij zowat de vrije hand hebben 
gegeven. 

Ik kon al mijn creativiteit kwijl en 
dan neem je mensen mee in één 
groot feest. 

Je adviseert de organisator van 
zo'n evenement hoe je tot een 
invulling van zo'n avond komt en 
welke vorm daarin wordt toegepast. 

ledereen die op het podium moet 
verschijnen wordt gerustgesteld en 
op een ontspannen manier door 
vaak spannende minuten 
heengeleid. 

Als je aan het einde van de avond 
iedereen voldaan naar huis ziet 
gaan, dan weet je waar je het 
voor doet. 

Je inzetten voor je eigen dorp: 
dat maakt Wollheze Wollheze. 



,oo laar _(}7 
~ ~ Natuurmonumenten 
~ Beschermt natuur in Nederland 
~~ --------------------------------------------------

Natuurmonumenten nodigt uit! 

We zoeken vrijwilligers voor beheerwerk in de natuur van Wolfheze. 
Natuurmonumenten beheert in Wolfheze mooie natuur waar veel inwoners 
van Wolfheze van genieten. 

Graag willen wij van uw betrokkenheid met deze natuur gebruik maken. 
Samen valt er veel inspirerend werk te doen in onze mooie omgeving. 
Wij z ijn op zoek naar enthousiastelingen die met enige regelmaat in de 
natuur "naast de deur" willen komen werken. 

Wij hebben het voornemen om op zaterdag ""' '"v'""' 
18 september 2010 te s tarten met een 
vrijwilligersgroep die gevarieerd 
beheerwerk gaat uitvoeren. 
Eens per 2 weken willen wij op zate rdag 
met elkaar aan de gang met deze 
werkzaamheden. Zoals snoeiwerk, 
dennetjes zagen en trekken, prunus 
b·ekken, onderhoud van de grafheuvels en . ,,..,."' .. -·~Cr 

onderhoud aan bruggen, paden en andere 
recreatieve voorzieningen. 

Samen met Natuurmonumenten kunt u daadwerkelijk een bijdrage leveren 
aan de bescherming en het behoud van de ons omliggende natuur. 

Meld u aan! 
Wilt u meedoen? Neem contact op met Klaas Jan Mulder, boswachter van 
Natuurmonumenten, telefoon 026-4822219 of 06-25464726. E-mailen kan ook 
naar K.Mulder@natuurmonumenten.nl. Algemene info rmatie over 
vrijwilligerswerk bij Natuurmonumenten kunt u vinden op onze website 
www.na tuurmonumenten.nl / vrijwilligers. 
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Hakhl9Sk 

Het was natuurlijk vakantie de afgelopen 
maanden. Mijn klok was ingesteld op 
komkommertijd en dan kan ik me nergens druk 
om maken. Kan ik niks aan doen, is gewoon zo. 
Ik ben het dorp niet in geweest In de verte 
hoorde ik wel af en toe de brandweer. 

De gedachte dat je met bier prima een vuurlje kan doven maakte ntij loom en 
hangerig. Normaal hoorde ik via de tamtam wel eens wat dorpse 
ergernissen,maar de meeste knuppels waren op vakantie. Niks loos dus onder 
het Wolfhezer firmament 
Vier weken heb ik in de hangmat gelegen. Vier volle weken zowel' s nachts als 
overdag. Ik heb wat boeken gelezen, veel wijn gedronken en vooral 
geslapen. Mijn dovemansoren maakten overuren en ik heb verder ook niks 
gezegd. 

Zo af en toe probeerde mijn man mij wel met gezeik te overladen. 
Met veel" hummen " haalde ik de angel zo uit het opgeschoten zenuwpeesje. 
Liet het lekker sudderen. Natuurlijk heb ik hem wel eens een vraag gesteld, 
maar alleen wanneer de wijn op was. Even een smsje en hij kroop meteen 
gedwee de kelder in. 

Een nieuwe fles kon binnen twee minuten worden geklokt. Heerlijk als hij dan 
naast de hangmat zachljes stond te hijgen. Zo heb ik hem het liefst, een beelje 
hijgerig en met de mond vol speeksel. Nadat ik de wijn had gekeurd gaf ik een 
knikje en kon hij vertrekken. Terug naar de keuken. Terug naar af. 
Zo hebben we dat jaren geleden afgesproken. Volgens onze relatietherapeut 
moesten we elkaar meer ruimte geven en niet zo op elkaars lip zitten. 
Van ons twee had ik het hanengedrag. Biologisch gezien al geen prelje, maar 
oraal was hij de Krakatau. 

De therapeut gooide de term nederigheid op tafel en kwam met de 
Baboetherapie. De Baboetherapie komt in grote lijnen hier op neer: 
Gedurende een periode van vier weken moet een van ons de Baboe in huis zijn 
en dat om het jaar. Dit jaar was het zijn beurt Wat een feest! Mijn agenda 
maakte het mogelijk om precies in de afgelopen vakantie mijn taak te 
volbrengen. In mijn branche is flexibiliteit nog niet zo ingeburgerd en daar kan 
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ik niks aan doen. Dat is gewoon zo. Dus heb ik in de zomer vier weken in de 
hangmat geleefd. Alles in de ligstand. Slapen, eten, lezen en schijten. 
De communicatie met mijn man ging via mijn lphone dus ik kon hem geregeld 
uit zetten. Wel zo fijn na elk commando. 

In het het begin voelde ik me wel wat ongemakkelijk. Hij kon immers zijn 
lphone ook uit zetten. Maar met duidelijke afspraken over een werkbare 
situatie bla blabla, nam hij z ijn verantwoordelijkheid. 
En heeft het geholpen? Ik weet het niet. We doen dit al voor het derde jaar en 
het lijkt of hij de rest van het jaar de pik op me heeft. " Ik voel me het hele jaar 
de baboe!" werpt hij me toe. Tja, afspraken zijn afspraken. Volgens onze 
therapeut heeft de therapie alleen zin als we volhouden. Vijf jaar lang. Volgend 
jaar ben ik de pineut. 

Ik zag al in mijn agenda dat in 2011 alleen februari nog ruimte geeft voor 
experimenten. Net na mijn jaarlijkse wintersport met vriendinnen. Kan ik niks 
aan doen. Is al geregeld! 

M.Bijl 

Glas-in-lood atelier 

\\De Bonte Specht// 
De kunst van het lic ht. 
VeNaardigen, on1werpen, restaureren 
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Heelsumseweg 1 2 

Wolfheze 
026- 4821675 

www.debontespecht .nl 



Bent u degene die samen met een meneer uit Reelsurn wil 
Houtbewerken en/of Vissen??? 

Een van de vrijwilligers van de Bezoek en Opvang Service (BOS): 
"Intermenselijk contact spreekt mij aan en je krijgt er zoveel voor terug." 
De BOS heeft een aantal enthousiaste vrijwilligers die wekelijks mensen 
bezoeken in de gemeente Renkum en zo eraan bijdragen dat mensen langer 
in staat zijn om thuis te blijven wonen. Omdat de mensen steeds langer 
zelfstandig wonen heeft De BOS een belangrijke taak om mantelzorgers en 
hun partner te ondersteunen. 

Bent u diegene die met een meneer in Heelsum af en toe eens zou willen 
vissen en/ of houtbewerken? Samen een kopje koffie drinken en gewoon 
gezellig praten. Samen iets ondernemen is een stuk gezelliger en zeker 
wanneer je het niet meer alleen kan! 

Meer informatie via Wietske Vissers, coördinator BOS en VPIZ bij Solidez 
gemeente Renkum T: 0317-317553 E: vtz.bos@debries.nl 



Sinds 1946 

Het (tuin-) centrum van Wolfheze 

Bloemen en planten van een 

constante kwaliteit voor een wisselend seizoen 

Het tuincentrum van de gemeente Renkum 

tuincqnl:n.Jm dauidsq 
WOLFHElERWEG 104 - WOLFHElE 

-27-



Beatrixschool weer aan de slag! 

Terwijl ik dit typ begint de school langzaam weer wakker te worden. Vier 
weken hebben er geen kindervoeten door de gangen gewandeld. Wel de 
grotere schoenmaat van de schoonmaakploeg, de vloeren glimmen ons weer 
toe. De geconcentreerde lezer dacht zonet misschien, vier weken, die 
onderwijzers hebben toch heerlijk zes lange weken! Nee, niet helemaal. ... het 
zijn er "maar" vijf . 

Op dit moment zijn de 
leerkrachten druk bezig de 
klassen weer in te richten. Hoe 
zetten we de leergierige 
Wolfhezer kinderen weer op 
hun plekje, zodat iedereen 
optimaal kennis kan vergaren en 
het nog gezellig heeft ook. 
Namen op de schriftjes, boeken 
uitdelen, het rooster maken, 
waar moeten we extra opletten? 

En terwijl Wolfheze nog eens lekker uitslaapt, zitten wij om de tafel voor de 
eerste vergadering. En dan maandag 6 september de eerste schooldag! Even 
wennen weer, vroeg uit je bed, luisteren naar de juf, op je plekje blijven zitten. 
Da's wel even andere koek, dan door de bossen van Duitsland struinen, 
klimmen op de Oostenrijkse bergen, liggen aan de Franse stranden of 
gewoon lekker je gangetje gaan in je eigen vertrouwde omgeving. Maar na 
een dagje of een weekje naar school, weet je al niet beter en lijkt soms die 
lange vakantie alweer ver weg. 

Het team heeft er weer helemaal zin in en er zijn zeker weten ook heel wat 
kinderen die staan te springen om weer naar school te gaan. We gaan weer 
aan de slag en gaan er een goed jaar van maken! 

Een uitgeruste groet, team prinses Beatrixschool. 
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Stationswinkel 

Wolfheze 
tel: 026- 4.82.04.84 

Uw vriendelijke dorpswinkel 

Voor al uw: 
$ Levensmiddelen, 
$ Toiletartikelen, 
$ Rookartikelen, 
$ Kantoorartikelen, 
$ Wenskaarten, 
$ Enz., enz. 

Big Snack Wolfheze 

LEKKER IN PE BUURT 

Voor al uw overheerlijke 
snacks 

Nu ook soft-i js! 

Onze diensten: 
$ Beperkt assortiment genee-

smiddelen 
$ Picoprint fotoservice 
$ Stomerijdienst Peelen 
$ Postagentschap 
$ OV verveersbewi jzen 

(trein en bus) 
$ Boodschappen bezorg-serv

ice in heel Wolfheze 

Openingstijden: 

$ Stationswinkel 
Ma. 13.00 - 18.00 uur 
Di . t/ m vr. 09 .00 - 18.00 uur 
Za. 09.00 - 16.00 uur 
Zo. - Gesloten -

$ Big Snack Wolfheze 
Ma. t/m vr. 11 .00 - 20.00 uur 
Za. & zo. 14.00 - 20.00 uur 
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Volleybalseizoen NUOVO weer van start! 
Op 6 september start het volleybalseizoen voor competitiespelers, jeugd, 
mini's, senioren en recreanten. Ook zin om te gaan volleyballen? Dit is het 
moment voor nieuwe spelers om kennis te komen maken met 
Volleybalvereniging NUOVO in Doorwerth. U kunt vrijblijvend 3 maal 
gratis meetrainen om te kijken of het u bevalt. En neem gerust uw 
buurvrouw of buurman mee! 
NUOVO biedt competitievolleybal op alle niveau's en voor alle leeftijden 
vanaf 6 jaar. Alle teams trainen op maandagavond in de sporthal in 

Doorwerth. De 1 e teams trainen daarnaast ook op donderdag. 
Alle trainingen vinden onder begeleiding van een deskundige trainer plaats. 
De thuiswedstrijden zijn op zaterdag in de sporthal in Doorwerth. 

Recreanten 
Ook voor recreatief volleybal (gemengd) kunt u bij NUOVO terecht. Op 
maandag traint een recreantengroep in de sporthal in Doorwerth, op 
donderdag in De Rijnkom in Renkum. 
Voor meer informatie kunt u de website raadplegen www.nuovovolleybal.nl 
of contact opnemen met Ad Snijders, tel. (026) 333 2700. 
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De gebiedsagent 
w.li< 

Wolfheze heeft sinds kort weer een nieuwe gebmäsagent Lucy Mons. Dus werd 
het hoog tijd voor uw verslaggever om een gesprek met haar te hebben. Dat 
had plaats op haar stek in het medisch centrum op de Gelderse Roos. 
Zij is in functie sinds het vertrek van haar voorganger, Wim Caminada. Deze 
was een interim tussen haar en Hans Berkenfeldt. Maar Wim is nog niet geheel 
uit het zich verdwenen, want hij vervult de diensten als zij met vakantie is. 

Lucy is afkomstig uit Harderwijk. Daar is zij geboren 
en getogen tot zij de politieschool in Lochem ging 
volgen voor haar opleiding. Na afronding heeft zij de 
laatste 25 jaar een aantal verschillende functies vervuld 
door het hele land. Vreemdelingendienst, drugsteams, 
schooladoptieagent en opleider. Zo leer je het vak in de 
breedte ke1men. Maar zij voelde zich nog het beste 
thuis als hondenbegeleider. Dat zijn de agenten die op 
de achtergrond opereren bij risicovolle evenementen 
waar geweld bij te pas komt zoals onder meer 
voetbalwedstrijden. Daar heeft zij geleerd solitair te 
werken. Dat komt haar nu ook hier te pas omdat de .... -.il. ...... -......M 

'w) ~g~sagent nu eenmaal een eenmansfunctie is. 

Ook bijzonder -en lang niet meer voorgekomen- is dat zij in het dorp woont. 
Daardoor kent ze de gemeenschap ook van een andere kant. Daarom rijdt zij 
dan ook niet vaak in een auto rond maar prefereert zij de (dienst)fiets omdat zij 
daarmee beter benaderbaar is. En dat laatste is een sleutelwoord in deze 
functie. 

Niet alleen de bewoners van de Gelderse Roos maar ook de dorpelingen 
komen zo makkelijker bij haar. Een van de eerste openbare opb·edens was de 
dorpsschouw die Dorpsbelang elk jaar organiseert. Dan wandelt men door het 
dorp en kunnen inwoners diverse functionarissen spreken. Zo heeft zij dan ook 
nieuwe problemen leren kennen. Heeft zij nog wensen voor de toekomst? Ja, 
laat eenieder die iets vreemds of verdachts opmerkt haar alsjeblieft daarover 
benaderen. Wij hebben naast het voorrecht van een eigen politiepost ook 
iemand rondlopen die graag alles direct wil horen. De inwoners zijn de ogen etz 
oren van de politie en zonder dat kan deze niet of minder functioneren. Dan 
kan op de woensdag op het vaste spreekuur (zie achterin de Wolfskreet) maar 
natuurlijk ook daarbuiten. Zo houden we het dorp leefbaar. rmu 
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HET SCHILD 

Wonen in Het Schild 

In Het Schild kunt u een zogenaamde aanleunwoning huren. Ook kent Het 
Schild woningen die uit de AWBZ worden betaald. De AWBZ is een 
volksverzekering, die geldt voor iedereen die in Nederland woont." 

Edwin Frei, directeur van Het Schild, vervolgt: " In beide type woningen is, 
afhankelijk van uw wensen en behoeften, alle mogelijke ondersteuning, zorg
en dienstverlening mogelijk. Sommige mensen wonen geheel zelfstandig in 
Het Schild en hebben gekozen voor een veilige woonomgeving. Anderen 
doen een groter beroep op onze ondersteuning of zorg." 

Edwin legt uit dat alle woningen beschikken over een balkon of terras. "U 
hebt een eigen telefoonaansluiting en een alarmsysteem om dag en nacht de 
verzorging te waarschuwen. Bij de centrale entree vindt u uw eigen 
brievenbus en voordeurbeL 
Via een intercomverbinding kunt u vanuit uw woning met bezoekers praten 
die hier aanbellen en u kunt ze op afstand binnenlaten. Huisdieren zijn van 
harte welkom, zolang u zelf voor ze kunt zorgen en ze geen overlast 
veroorzaken. Aanvullende diensten, zoals maaltijdverzorging, was- en 
lilmenverzorging en technische hulp, s taan binnen Het Schild tot uw 
beschikking." 

Alleen voor slechtziende ouderen? 
He t Schild is bedoeld voor slechtziende ouderen. Partners van slechtzienden 
zijn echter eveneens welkom en kunnen altijd in Het Schild blijven wonen, 
ook wanneer de slechtziende partner onverhoopt zou wegvallen", benadrukt 
Edwin. "Wij willen graag van betekenis zijn voor inwoners van Wolfheze. 
Daarom kunnen ook oudere niet-slechtziende Wolfhezenaren onder 
bepaalde voorwaarden en op beperkte schaal in Het Schild terecht. U hebt 
dus de mogelijkheid om in uw vertrouwde dorp te blijven wonen, ook als u 
meer veiligheid, ondersteuning of zorg wenst." 
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Interesse? 
Indien u interesse hebt in wonen in Het Schild, belt u ons dan eens voor 
een kennismaking bij een kop koffie en een rondleiding. U kunt vragen naar 
Caroline Mintjes, tel. (026) 482 11 77. Meer informatie vindt u 
op www.hetschild.nl." 

Wist u van het Schild: 

• Dat de meeste woningen een oppervlakte hebben van 70m2, sommige 

van 85m2 en enkele AWBZ woningen van 35m2 

• Dat een woning via de AWBZ kan worden betaald mits u daar een 
indicatie voor hebt 

• Dat deze eis voor een huurwoning van Het Schild niet geldt 
• Dat er ongeveer 140 ouderen wonen in 124 wooneenheden 
• En dat er 115 medewerkers en ruim 75 vrijwilligers actief zijn 
• Dat Het Schild heel blij is met haar vrijwilligers 
• Dat ook u als vrijwilliger bij Het Schild aan de slag kunt, bijvoorbeeld 

door samen met bewoners te gaan fietsen, wandelen, praten, etc. 
• Dat u zich aan kunt melden als vrijwilliger via (026) 482 11 77 
• Dat u meer informatie op www.hetschild.nl kunt vinden? 

Wilt u reageren, of hebt u vragen over Het Schild? 
Stuur dan een mailtje naar Frank de Vries, communicatiemedewerker: 
frank.de.vries@hetschild.nl 
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Vooruit regelen, geheel naar eigen wens; 
ook dit kunt u met ons bespreken en vastleggen. 

Hubo Willemsen 

Gardanuslaan 28 
Tel: 026-33336571 

www.hubowillemsen.nl 

Openingstijden: 

Doorwerth 
Fax 0263336329 

Maandag 13.00 - 18.00 uur 
Dinsdag Vm donderdag 09.00 - 18.00 uur 
Vrijdag 09.00 - 19.00 uur 
Zaterdag 09.00- 17.00 uur 

In Wolfheze bezorgen wij gratis aan huis 

-34-



De Duizendjarige Den vertelde ... 

Op zondagochtend 27 juni jl. is, op 70-jarige leeftijd, 
de oud-Wolfhezenaar Cees Boersma overleden. 
Velen in het dorp en op de Gelderse Roos zullen 
zich Cees herinneren als een bijzonder sympathieke 
dorpsgenoot en een heel betrokken collega die bijna 
40 jaar werkzaam was op 'zijn Stichting'. 

Daarnaast was hij voor en na zijn pensionering de 
drijvende kracht van het Historisch Museum dat hij, 
met nooit aflatend enthousiasme, deed uitgroeien van 
een 'kast met wat spullen' tot een waardevolle 
collectie foto's, kaarten, gebruiksvoorwerpen, instrumenten, boeken, 
artikelen en verslagen. 
Recent kreeg het Historisch Museum een fikse opknapbeurt waarbij Cees nog 
een regiefunctie kon hebben. De feestelijke heropening, die binnenkort plaats 
zal vinden, kan hij helaas niet meer meemaken, maar zijn naam zal voor altijd 
verbonden blijven aan het zorgvuldig conserveren van 100 jaar psychiatrie in 
Wolfheze. 
Op vrijdag 2 juli jl. vond de herdenkingsdienst plaats in de Opstandingskerk 
en aansluitend is Cees begraven op de begraafplaats in Wolfheze. 

Dit overlijden van Cees is aanleiding om in de geschiedenis te duiken van het 
gebouw waarin het Historisch Museum is gevestigd en hoe dit mooie 
museum tot stand is gekomen. Cees heeft hierover uiteraard veel materiaal 
verzameld. Ook De Duizendjarige Den wist hier het nodige van en Ulbe heeft 
dit nauwkeurig aan zijn voet opgeschreven. 

Aflevering 29: Van Ziekenbarak tot Historisch Museum 

Al in de eerste fase van de bouw van het "Krankzinnigengesticht Wolfhezen" 
in 1907 verrijst aan de Ringlaan de Ziekenbarak De Ringlaan begint bij de 
Ingang op de hoek van de Heelsumseweg en de Parallelweg en dankt zijn 
naam aan het feit dat het de laan is die de buitenste ring vormt van de wegen 
op het terrein. De Ziekenbarak is het meest zuidelijk (en daardoor geïsoleerd) 
gelegen gebouw van de Stichting en ligt recht onder de zogenaamde Centrale 
As. De Centrale As loopt precies van noord naar zuid en wordt gevormd 
door de gebouwen: Administratie, Kerk, Keuken, Watertoren en 
Linnenkamer. In 1926 komt daar, als meest noordelijk gebouw, het Paviljoen 
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Sonneheerdt voor de vooropleiding van jonge zusters bij. De gebouwen op 
deze Cenb·ale As zijn nu 'gemeentelijk monument', met uitzondering van de 
Linnenkamer omdat dit gebouw niet meer bestaat. De Keuken is nu 
Vrijetijdsgebouw De Vlinder. 

.SCHAA L /A /OU . 

Dit is de bouwtekening van de Ziekenbarak, gedateerd 'Sc/wlkwijk juni 1906' met 
bovendien de naan1 va u de architect: E.G. Wen tink. Links is liet toilet en ruimte voor 
3 manlijke patiënten (zie tekst hieronder) met eeu kamer voor een broeder. Recl1ts 
ruimte voor 3 vrouwen met een kamer voor een zuster en het toilet. Verder een gang 
met ingang naar het kwkentje en de (gezamenlijke) badkamer. 

Er loopt in die tijd een denkbeeldige lijn over het terrein. Aan de dorpskant 
zitten de manlijke en aan de andere kant de vrouwelijke patiënten. De 
mannen worden verpleegd door broeders, de vrouwen door zusters. De 
scheidingslijn loopt tot 1945 over het terrein en loopt dwars door de 
Ziekenbarak, een barak voor besmettelijke ziekten zoals vliegende tering 
(tbc) en rode hond. Net als het hele terrein is deze barak dus ook strikt 
gescheiden voor mannen en vrouwen. Die strikte scheiding vloeit voort uit 
het sterk christelijke karakter van het ziekenhuis. 
Na het gebruik als Ziekenbarak heeft het gebouw dienst gedaan als 
Linnenkamer, Meubelmakerij en Activiteitentherapie. 
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Tussendoor heeft het vlak na de oorlog dienst gedaan als tijde lijke 
huisvesting. Er is een harde eis dat gezinnen die in een dienstwoning 
(Heelsumseweg) wonen waarvan de man die op het ziekenhuis werkt 
overlijdt hun woning moeten verlaten, zodat deze vrij komt voor een ander 
personeelslid met gezin. Bij de woningnood na de oorlog dient de 
Ziekenbarak voor hen als tijdelijk onderkomen tot zij een woning hebben 
gevonden. Zo verblijven moeder Versteeg en zoon Gijs enige tijd in deze 
kleine huisvesting omdat man/vader Bermanus (45 jr.) is omgekomen als 
gevolg van het bombardement van 17 september 1944. 

Nu is het gebouw op het terrein van de Gelderse Roos ingericht als Historisch 
Museum Wolfheze. Dit museum is een initiatief geweest van Cees Boersma, 
die zich intensief heeft bezig gehouden met de geschiedenis van de Gelderse 
Roos in Wolfheze, een instelling die in november a.s. 103 jaar bestaat. 

In 1884 richt de christelijk gereformeerde predikant Prof. Dr. Lucas 
Lindeboom uit Kampen een vereniging op voor geestes- en zenuwzieken. 
Lindeboom schrijft alle kerken aan dat er iets gedaan moet worden voor deze 
mensen en zo komt de vereniging tot stand. Met het ingezamelde geld van 
de kerken kan al in 1886 de eerste insteiiing, Veldwijk in Ermelo, worden 
opgericht. Daama volgen Bloemendaal in Loosduinen, Dennenoord in Zuid-

Dvan Ede 
At.HrtMI --Onafhankelijk bemiddelaar voor vele 

verzekeringsmaatschappijen en 
hypotheekvers trekkers 

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

Loop even binnen, bel of mali ons! 

Financieel adviseurs : 
Dirk Krultbosch I Hans Waaljenberg 

Wolfhezerweg 94a 
6874 AH WOLFHEZE 

Te l : 026- 4821751 I Fax : 026- 4821921 
E-mai l: vanedeass@hetnet.ni 

www.vanedeass.ni 
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Laren en op 28 november 1907 gaat inrichting Wolfheze open. De allereerste 
patiënt, een mevrouw uit de Betuwe, wordt op 3 december 1907 opgenomen, 
haar dossier ligt in een van de vitrinekasten van he t museum. 

Er heerst orde en structuur en de dienst wordt uitgemaakt door geneesheer
directeur Dr. Ronda en de predikant. In 23 artikelen, verwoord in de 
'Algemeene Voorschriften voor het Verpleegpersoneel', zijn alle regels 
vastge legd, waaraan men zich moet houden. Hierbij is de leidraad: 
Christelijke liefde, lankmoedigheid, blijmoedigheid en beslistheid. 
De grote ommekeer komt met Geneesheer-directeur Dr. Hendrik van der 
Drift, die tussen 1944-1974 veel veranderingen invoert, onder andere het 
bouwen van socio-woningen en het verkle inen van afdelingen. Ook zet hij de 
patiënten aan tot activiteiten zoals wandelen en werken in de tuin. 

Veel oude attributen, die vroeger gebruikt werden bij het behandelen van de 
'krankzinnigen', zijn bewaard gebleven en in he t Historisch Museum 
tentoongesteld. 
Een elektroshockapparaa t, ijzeren katheters en een fluilje typeren een andere 
manier van behandelen (het fluilje werd gebruikt om te waarschuwen als er 
een patiënt ontsnapt was). 
Het grote archief met o.a. jaarverslagen, patiëntenregistratie, personeels
registratie, inspectieboeken en bouwtekeningen bevat boeiende informatie 
over het 'Wolfheze' van vroeger en nu. Alle jaarverslagen van de Vereniging 
tot Christelijke verzorging van Geestes- en Zenuwzieken, waartoe ook 
Wolfheze behoort van 1884 tot nu toe zijn er en ook alle verslagen van de 
bestuursvergaderingen van Ziekenhuis Wolfheze vanaf de oprichting in 1907 
tot nu behoren tot de collectie. 

Cees Boersmn m 'zij11 
111 useum '. 

Cees Boersma begint 
in 1960 als leerling
verpleger op 
'Wolf11eze' en houdt 
zich vanaf 1966 bezig 
met het verzamelen 
van materiaal over het 
Psychiatrisch 
Ziekenhuis Wolfheze. 
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Hij verzamelt alles wat hij maar te pakken kan krijgen en bewaart a lles in een 
kast in Boszichtin die tijd werken er ook nog medewerkers d ie de beginjaren 
hebben meegemaakt en hem daal'Over verhalen kunnen vertellen. 
De kast in Boszicht wordt echter spoedig te klein en hij krijgt drie kleine 
kamertjes in A vondrust tot zijn besdukking. Zijn hobby krijgt s teeds meer 
bekendheid in het ziekenhuis en veel collega's sturen hem spullen toe die ze 
bij het opruimen en schoonmaken tegenkomen. 

In de jaren zeventig verzoekt Directeur Oesterlee hem het officiële archief 
van ' Wolfheze' te beheren en uit te breiden en in d ie tijd komt ook voor de 
eerste keer de oude ziekenbarak in beeld, waar Cees een mooie 
museumruimte in zie t. 
De directie wil het oude gebouw afbreken, wat gelukkig niet doorgaat omdat 
men het a ls therapieruimte nodig heeft en he t daartoe wordt ingericht onder 
de naam Crea II. 

Omdat Avondrust de drie kamertjes voor patiënten nodig heeft verhuist 
Cees met zijn steeds omvangrijker wordende verzameling naar een redelijk 
grote kamer in Vrederust Spoedig puilt ook deze kamer uit en neemt hjj 
tevens de zolder van Vrederust in gebruik. 
In 1985 verliest 'Wolfheze' bij twee uitslaande branden twee 
therapiegebouwen (Mercurius en ~~· Geluk bij een ongeluk: de 



activiteiten uit Crea II worden dan in de vervangende nieuwbouw 
ondergebracht, zodat de oude ziekenbarak opnieuw vrij komt. Voor de 
tweede keer stelt Cees voor het gebouwtje als museum in te richten en deze 
keer heeft hij meer geluk, mede omdat de Stichting tot Steun VCGZ 
(Vereniging tot Christe-lijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken te 
Benne-kom) bereid blijkt de oprichting van het museum te subsidiëren. 
In 1988/89 - Cees is dan al sinds 1983 Afdelingshoofd van de Geronto
psychiatrie - wordt de vroegere Ziekenbarak opgeknapt om als museum te 
worden ingericht. 

Op 12 mei 1989 onthult mevrouw C.].M. Nieland, inspecteur van de 
Geneeskundige Hoofdinspectie voor de Geestelijke Volks-gezondheid vanaf 
een hoogwerker het Histmisch Museum, dat speciaal voor deze gelegenheid 
met plastic is ingepakt. Deze onthulling vindt plaats op de Dag van de 
Verpleging (de geboorte- H t b kw k. e oe er 7e 
dag van Florence 'mensen mensen 
Nightingale). Vooraf- , c ... waar ees 
gaande aan de onthulling met een patient 
vindt in de Opstandings- op het kaft prijkt. 
kerk een bijeenkomst 
plaats waar enkele 
sprekers ingaan op het 
beroep van verpleeg
kundige en verzorgende. 
Ook wordt er door twee 
sprekers, waa1· onder 
Algemeen Directeur Dr. 
F.A.M. Kortman, gerea
geerd op de grote lan
delijke salarisacties die de 
dag ervoor zijn beëindigd. 

Deze afbeelding 
gaf Kortman de 
doorslag om bij 
'Woljheze' als 
Algemeen 
Directeur te 
gaan werken. 

Het museum is nog geen drie weken open of er wordt al een inbraak 
gepleegd. Een schedel, enkele onderdelen van een skelet, een antieke geldtas 
en een medaille worden vermist. 

Als Cees in januali 1991 zijn 25-jarig dienstjubileum viert bekent de 
hierboven genoemde Kortman bij zijn toespraak dat hij twijfels heeft gehad 
bij zijn sollicitatie in 1986 als Algemeen Directeur of 'Wolfheze' wel de goede 
plek voor hem zou zijn. Tót het moment dat hij als aanvullende informatie 
het gedenkboek van 75-jaar 'Wolfh~~ ~oegestuurd krijgt. Het kaft daarvan 



geeft bij hem de doorslag: hij ziet daarop een verpleegkW1dige die een patiënt 
op een zodanige wijze begeleidt dat hij bekeerd is. Een instituut waar men 
dat zo doet, moet wel goed zijn. Pas veellater hoort Kortman dat het Cees is 
die daar op die foto prijkt. Daarna typeert hij Cees in zijn toespraak met 
woorden als hartverwarmend, grote inzet en grote trouw. 

Op 31 januari 2000 gaat Cees met de OBU (vervroegd pensioen), komt nog 
even terug als teamleider Poolbeheer, maar stopt met zijn actieve loopbaan 
op 31 mei 2001. Vanaf dat moment kan hij zich volledig wijden aan zijn 
museum. Op 3 mei jl. bezoekt hij voor het laatst z ijn museum dat opnieuw 
wordt ingericht na de renovatie waaraan hij nog een grote bijdrage heeft 
kunnen leveren. Acht weken later sluit hij voorgoed de ogen. 

Het levenswerk van Cees wordt voortgezet door de in 2002 geformeerde 

Het Historisch Museum Wolflteze is iedere woensdagochtend geopend vau 
09.00 tot 13.00 uur. 

Daarnaast worden op 
verzoek graag rond-
leidingen verzorgd. Hier
voor kW1t u een email sturen 
naar: 
museum@gelderseroos.nl 

De toegang is gratis en aan 
groepen wordt een kleine 
bijdrage gevraagd. 

Het Historisch Museum Woljheze 

museumcommJssie, nu bestaande uit de dames Gerda de Boer, Hannie 
Nusselder en Atie Roemer en de heren Rob Kuiper en Theo Lambers. Veel 
van zijn kennis en informatie is overgedragen aan deze commissie. 

Volgende keer weer een wandeling of een bijzonder verhaal over o11s dorp en als u iets 
speciaals over de historie wilt weten kunt u de redactie daar naar vragen die dat dan 
vast doorgeeft. 
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Weekagenda 
Ook iets te melden voor de activiteitenagenda? 

Meld l1et ons via redactie@wolfskreet.nl 

Maandag: 

Vanaf 07:30 uur Duobak en grof tuinafval 3348150 
11.30 tot 12.30 uur Bibliobus Beatrixschool 
16.00 tot 18.30 uur Kindergymnastiek en turnen Gymnastiekzaal Balijeweg 
16.30 tot 19.00 uur Training pupillen Wodanseck 
18.00 tot 18.30 uur Zwem ABC (RZC 0317-312763) Zwembad Gelderse Roos 
19.30 tot 22.00 uur Badminton De Brug 
19.30 uur Tweewekelijks Bridgen (4821570) De Slenk 
19.30 tot 21.40 uur Zang en Vriendschap (4821556) HetSchild 
20.00 tot 22.30 uur Holistische Ontspanningsmassage Villa Beukenoord 

Dinsdag: 

09.15 tot 11.15 uur Damesgymnastiek I sport en spel Gymnastiekzaal Balijeweg 
14.00 tot 16.00 uur Inloopspreekuur huisartsen De Burcht 
14.00 uur 1e dinsdag van de maand 55+ fietsen De Burcht 
14:00 tot 16:00 uur Sacred dance (13-10/27-10/10-11/24-11/22-12) De Burcht 
15.30 tot 16.30 uur Zwemmen voor ouderen (4821711) Zwembad Gelderse Roos 
18.10 tot 18.40 uur Zwem ABC (RZC 0317-312763) Zwembad Gelderse Roos 
19.30uur Jeux de Boules (4821630) De Burcht 
19.00 tot 21.00 uur Aquarobics (RZC 06-12925039) Zwembad Gelderse 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 
10:30 tot 11:00 uur Inloopspr~tJ's Huisartsen De Burcht 
13.00 tot 14.00 uur Spreekuu sagent Medisch Centrum Wolfheze 
14:30 tot 16:30 uur Bingo 55+ (21-10/18-11/16-12) De Burcht 
17.00 tot 18.30 uur Inloopspreekuur Open Hof Kerk Ingang 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: 

19.00 tot 20.00 uur Bibliobus Gelderse Roos 
21.00 tot 23.00 uur Volleyballen (026-4821236) De Brug 

Vrijdag: 

08.00 tot 11.30 uur Weekmarkt Terrein Gelderse Roos 
14:00 tot 17:00 uur Klaverjassen en Jokeren (2-10/16-10/30-10/13- Kantine van Worlanseek 

11/27-11/11-12) 
19.30 tot 21.30 uur Eenmaal per maand (4821932) Kelder De Vlinder 

Wolfheze Night Fever groep I of 11 

Zondag: 

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

Scheidoloog biedt de totaa loplossing bij geschillen die kunnen optreden 

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

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

Scheidoloog behartigt uw beider 

belang, maar ook ieders belang 

apart! Op een faire, oprechte 

w ijze 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 w ilt u vrij bl ij vend een gesprek? 

Bel 026 4822 366 of surf naar www.scheidoloog.n l 

Echtscheidings-& Ontslag bemiddeling, Mediation & Coaching 
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~;i~.Ç~mping & Chaletpark Lindenhot ~~. 

Toeristische plaatsen voor caravans, campers en tenten. 

Seizoenplaatsen en voorseizoenplaatsen. 

Aile plaatsen zijn voorzien van CAl-aansluiting, 10 amp. elektra, 
water en riolering. 

Uniek sanitairgebouw. Een houten stapel-bouwhuis uit Litouwen, 
met grasdak. Het gebouw heeft vloerverwarming en is voorzien 
van zonneboiler, solartubes en letverlichting. 

• Speeltuintje. 

Wasserette. 

• Receptie met kleinschalig verkoop en 
uitleen van boeken en spellen. 

• WOLFHEZE 

Arrangementen en excursies in samenwerking met 
Natuurmonumenten. 

Chaletpark met verhuur en verkoop van chalets. 

Welkom op Cilmping & Chaletpark Lindenhof, 
Jan en Hi/degunn Aaiderink 

www.cam pi ng-1 inden hof. nl 

' 




