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Gezocht: Wolfhezer creatieveling (v/m) 
voor opleiding tot Wolfskreet vormgever 

Met in dit nummer o.a. 

-

'4 Heren' special Natuur rond Wolfheze 
krijgt ecoducten 

Komt u het bestuur 
versterken? Hakblok 1 en 2 

Snoezelen als beroep En meer ... 



Afbeelding voorpagina: Zo wordt de Wolfskreet ieder kwartaal gemaakt! 
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tekst • concept • reclame & media-advles • uitvoering & 
productiebegeleiding 

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

Opvallen kan iedereen. Loop op stelten door het dorp met een 
spandoek 'Joop voor al uw tuinhout' en het 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, 
Een volle Wolfskreet met veel goed nieuws: ecoducten over de A12 en ASO, een 
buslijn die misschien straks Wolfheze via het Hazeleger met Arnhem verbindt, een 
nieuwe wijkagent die ons uitnodigt vooral melding te doen van problemen. Het 
lijkt wel oogsttijd. 
Een stimulans voor ons dorpsbewoners om ook actief aan de slag te gaan: in 2011 
is er plek voor nieuwe bestuursleden bij Dorpsbelang. 
Deze kritische heraut zoekt ook nieuwe aanwas. Met name een vormgever op korte 
termijn! 

.. colofon· 
De ·wolfèkfu~tls een 'blad voor en cfoor 
Inwoners van Wolfhüe, de Buunderkamp 
en het Hazeleger." 

UHaaye december 2010 
Oplage: 780 stuks 
Druk: Hulsdrukkerij 

Oe Gelderse Roos 
Verschijning: . viermaal per jaar 

CoDiactaega~ens 
Advertenties: ·:;:' ArilleVIM!nstJJ . · . 
E~mall: · · · · · · · · rèdactie@wolfskrêet.nl 

~···· 
Csrool Hoogendoom Undeboomlaan 51 

BobUimann 

Anne Veens!ra 

0264822231 
Duitsekampweg 21 
0264821433 
Undeboomlaan 32 

,, 026-3830933 
Mare L~flang ·. ' ' p.a Wolfheze 2-15 

06"29513380 
Kees Koek (êlndred.) . ~aráMansveltweg30 
; ' ; ~ ; :. ' 026-4822339 : 

varmaeylng 
Jolln van der Staf) Wolftlezerweg 80 

026"4820165 

Vaste medewerker 
Ulbe Anema (De Duizendjarige Den) 

Volgendnuml!ler )_ :. 
Verschljnt . m~tal't 2011 
Inleveren ~opijvo6rtJebruart 2011 ... 
per e-maU of afgeyer1 ~0 ~van_ de' ,:. 
redaètleleden. . ·,· · 

De ledactie houdt iich het recht voor om 
Ingezonden stu/cken in te kolfen dan wel niet 
·rtrplaatsen. · · --·· · ·· · "·-· 

Vorig nummer kwamen vier vrouwelijke 
ondernemers aan het woord, dit keer vier 
mannen: Jan Aalderink, Jurgen van de Glind, 
Edwin Hanselman en Dick Besters. Werkzaam in 
diverse sectoren, van sommigen weet u het al en 
van anderen zal het verhaal een verrassing zijn. 
Ook de Gelderse Roos, Het Schild en de 
Beatrixschool zijn weer van de partij. Misschien 
wel slecht nieuws over de Bibliobus in het 
volgend nummer gezien alle gemeentelijke 
bezuinigingen. 
"Belangrijke dingen zijn kleine dingen die voor jou 
telle~z en waar rekeuiug mee wordt gehouden". 
Hét motto in denken over kwaliteit. In dit 
nummer lezen we over kleine ergernis die ook 
groot is. Over hardrijders en gevaarlijke inhalers 
die je de schrik in het lijf geven. Het bord 30 km 
maakt weinig indruk op sommigen. 
En we lezen over de angst voor zwijnen die onze 
achtertuin en voetbalveld kunnen omwoelen. Wat 
u er ook van denkt: deel het met ons. Alleen het 
gesprek en proberen begrijpen van elkaars 
standpunten kan goede oplossingen geven. De 
een zijn mug is nu eenmaal de ander zijn olifant. 

We hopen u ergens te ontmoeten bij het aansteken 
van de kerstboom, bij de kerstviering in de 
Opstandingskerk op het terrein van de Gelderse 
Roos, of bij de NieuwjaarsborreL 
Wij wensen iedereen een goede jaarwisseling toe! 

Veel leesplezier! 
De redactie 
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Kerstviering in de Opstandingskerk 

Traditiegetrouw is er ook dit jaar op vrijdag 24 december een oecumenische 
kerstnachtviering in de Opstandingskerk op het terrein van de Gelderse Roos. 
Deze viering is een gezamenlijk initiatief van de kerken in Wolfheze en de afdeling 
geestelijke verzorging van de Gelderse Roos. 
Vanaf 21:45 uur is er samenzang, waarna om 22:00 uur de dienst begint. 
Voorganger is dhr. Remco Graat en het thema van de dienst is' Adem ons open'. 
Voor de muzikale omlijsting zorgt het koor Harmony uit Wolfheze en omgeving 
en het klarinetensemble van de Heelsumse harmonie. 

Tijdens de dienst zullen we collecteren voor de Nederlandse stichting 'My breath 
my music'. Deze stichting probeert mensen met een zware lichamelijke handicap 
in staat te stellen zelf muziek te maken. Dit gebeurt onder meer door zelf 
ontwikkelde elektronische instrumenten. 

Voor meer informatie, kunt u een kijkje nemen op de website van de stichting: 
www.mybreathmymusic.com (rekeningnummer: 106.057.820 te Rotterdam). 

Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten rondo de vuurkorf 
voor de kerk en elkaar een gezegend kerstfeest te wensen. Dit onder het genot van 
een glaasje glühwein en/ of een beker warme chocomel. 
U bent van harte welkom! 

Vermist 
Onze poes Mraz Wade is in oktober niet thuis gekomen aan de Lindeboomlaan 
32. We hebben al briefjes verspreid en een advertentie gezet, en het overal 
gemeld, maar nog geen resultaat. Hij is ruim 1 jaar oud, gecastreerd, niet geellipt 
en heeft een blauwrood geruit bandje om. Hij is fijnljes gebouwd en speels en dol 
op mensen. Vier witte voeljes, en een wit vlekje op zijn neus. 

Mocllt je iets wete11: bel aub 06-14302958 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Op ZONDAG 2 JANUARI 
is er in dorpshuis de Bw·cht een nieuwjaars receptie voor 

alle inwoners en vrienden van Wolfheze. 

VAN 16.00 TOT 21.00 U. 
is de de Burcht voor iedereen geopend. 
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WOLFHEZE RUNNING DINNER 

Wnt is een Running Dhmer? Bij een 1111111ing di1111er is het de bedoeling dnt u de drie 
gangen vnn eeumnnltijd bij verschillende mensen I/wis nuttigt. Dnnrhij verzorg/u zelf één 
vnn die drie gangen. Ook wisselt de groep mensenwnnnuee u nnn tnfel zit per gnng. Het is 
dus een hele goede nwnier om kennis te mnken met veel verscllillende dorpsgenoleu. Het 
klinkt nllemnnlheel gecompliceerd, mnnr l1et vnlt wel mee. Wij regelen voor 11 wnnr 11 heen 
gnnt, het enige wnt u nis deelnemer moet doen is een gezellig gedekte lnfel klnnr l1ebhen staan 
en een gerecht voor 6 personen wnt in een lwnd-om-drnni op lnfel gezet knn worden. De 
mensen en de gezelligheid doen de rest. 

In een vorige Woliskreet hebben wij, Marja en Marja, een oproep gedaan voor zo'n 
Running Dinner in ons dorp. Een 25-tal mensen had zich in eerste instantie 
aangemeld, dus dat was een leuke score voor een eerste keer. De datum werd 
vastgesteld op 25 september en dat bleek een vergissing. September is een maand 
waarin alles weer begint na de zomervakantie, iedereen krijgt weer een drukke 
agenda, er is overal van alles te doen. Steeds meer deelnemers aan het Running 
Dinner vielen af en er bleef nog maar een handjevol over. 

Wij hebben ervoor gekozen om het door te schuiven naar een donkere avond in de 
saaie maand februari en wel op 

ZATERDAG 
5 FEBRUARI 2011 

Wij hopen van harte dat ook diegenen die op 25 september wel wilden, maar niet 
konden, z ich nu massaal bij ons aan zullen melden. Dat d ie donkere winteravond 
in Wolfheze bol zal staan van de gezelligheid en vele Wolfbezenaren hun deuren 
zullen openen om dorpsgenoten gastvrij te ontvangen. 

Houdt u van lekker koken? O ntmoet u g raag nieuwe mensen? Bent u samen of 
alleen? Hebt u zin in een gezellig avond niet ver van huis? Meld t u aan bij: 

Marja Kappen , Sara Man sveltweg 13, 3271087, kappen@hetnet.n l , of 
Marja van Tooren, Lindeboomlaan 53,3333537, m.vantooren@planet.nl 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerus t contact met ons op. 
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Thuis van 
alle gemakken 

voorzien! 
Niet alleen kapper, pedicure en 

maaltijden, maar ook PGB, huishoudelijk 

werk en belastingconsulent. Meerlnfo? 

Bel 026 4820 009 of ga naar onze site 

www.zorgservicethuis.n l 

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, 
steunkousen aan en uit doen, wassen en douchen, verzorging na een 
heupoperatie, 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 
ervaringsverhalen 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 



HET SCH ILD 

Drukbezochte informatiemarkt in Het Schild 
Tijdeus de iuformatiemarkt op douderdag 9 september was het eeu drukte vau 
belaug i u Het Schild. Tusseu 13:00 uur eu 16:00 uur passeerdeu ruim 300 meuseu de 
vele kraampjes bimzeu /zet ceutrum voor sleclztzieude eu bliude oudereu. 
De informatiemarkt was niet alleen bedoeld voor cliënten van Het Schild, maar ook 
voor andere slechtzienden en voor mensen die hetzij professioneel, hetzij 
anderszins met blind- en slechtziendheid te maken hebben, zoals huisartsen of 
mensen met een slech tziende in hun familie- of kennissenkring. 

Een groot deel van de s tandhouders •Vla.<~ ... -"~ 
bestond uit leveranciers en/ of 
dienstverleners voor blinden en 
slechtzienden. Er was bijvoorbeeld 
apparatuur te zien d ie gedrukte tekst kan 
voorlezen. Ook het ' piep-ei', een 
hulpmiddel om eieren te koken, vond 
gretig aftrek onder de bezoekers. 
Daarnaast waren er nog enkele stands die 
in het teken stonden van meer algemene zaken, zoals hobby en vrije tijd. Zo was 
onder meer de breiclub van Het Schild vertegenwoordigd. Een aanwezige 
frietkraam zorgde voor de inwendige mens en er was volop gelegenheid om even 
gezellig te zitten met een kopje koffie. Kortom een informatieve, gezellige middag. 

Klassiek kamermuziekconcert in Het Schild 
Op diusdagavoud 2 uovember 2010 v oud iu Het Schild eeu k lassiek 
kamermuziekconcert plaats. Het eaueert werd iu uauwe same11werkiug met 
Sticlztiug Muziek 111 Huis georga11iseerd. 
Het ensemble Beeldend Barok, bestamzde uit Mimi Mitclrell - barokviool, Clrristilw 
Edeleli - klavecimbel, bracht een gevarieerd klassiek programma met werken van 
Telemann, Bach, Franse Barok en Amerikaanse volksmuziek. 
Niet alleen bewoners van Het Schild konden van de prachtige muziek genieten. 
Ook andere geïnteresseerden waren van harte welkom. In totaal bezochten ruim 
40 personen het kamermuziekconcert In januari zal er weer een concert worden 
gehouden in Het Schild. De exacte datum en tijd worden in december via 
www.hetschild.nl bekend gemaakt. 
Wilt u reageren, of hebt u vragen over Het Schild? Stuur dan een maillje naar Frank 
de Vries frank.de.v ries@hetschild.nl 
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Wy· fie66en een pracfitig 7(erst 
7(euzemenu samengesteU 

J{e6t u geen zin om a[ti.Já met áe 1{erst een vast menu te eten? 

(])at fWmt áan goeá uit! 
W~f 6ieáen u een uitge6reiá k.guzemenu aan, 

waannee u zelf uw vier of vijEJfangenáiner k,unt samenste[fen 

€ 45,- I € 5o,-

Voor meer in jonnatie en reserveringen k,unt u 6e[fen met 
026 - 482 12 02 - of maifennaar injo@wo[ven6oscli. n[ 

.Jl{{een geopená op eerste 'l.(Jrstáag - vanaf 18. 00 uur 
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Camping de Lindenhof 

Als je het dorp nadert vanaf de Amsterdamseweg valt meteen de mooie 
oprijlaan ter linkerzijde op, beplant met jonge berken vanaf het 
Glidermonument. Beide zijn een visitekaartje voor de daarachter gelegen 
camping Lindenhof, waarmee de familie Aaiderink al ruim 60 jaar verbonden is. 

Het is daarmee een van de oudste ondernemingen uit het dorp, buiten de Gelderse 
Roos of het Schild. Vader Aaiderink startte in 1948 met het (her)bouwen van de in 
de oorlog verwoeste kippenkokken. Hij deed dit in steen teneinde hiervan 
vakantiehuisjes te kunnen maken als het met de kippenhouderij wat minder mocht 
worden. Dat was een strategische zet want na een aantal jaren was het zover. 
Aanvankelijk werkte hij samen met he t aan de overzijde van de Wolfhezerweg 
gelegen bedrijf van Rotshuizen (Shaver farm). De ruim 6.000 kippen werden 
gehouden voor de eierproductie. 

Maar langzamerhand werden het dus 
vakantiehuisjes. Vanaf begin zes tiger jaren 
kwamen d aar de eers te toercaravans bij. Nog weer 
tien jaar later verschenen de eerste stacaravans, 
eufemistisch 'chalets' genoemd, in samenwerking 
met een Brabantse caravanbouwer op het terrein. 
Op de beschikbare plots stonden 7 huisjes, 7 
chalets en 20 toercaravans. Zo was de toes tand 
toen zoon Jan in 1992 het bedrijf overnam. Vanaf r:-e::.....,__.~~E. .. .__ 

toen ging het hard: een achttal jaren later waren er 40 chalets, waarvan het 
merendeel in eigendom van de bewoners (maar niet de grond); het aantal huisjes 
was gelijk gebleven maar er mogen er nog wel bijgebouwd worden. 

Cruciaal in deze periode was de uitbreiding van het 
terrein. De gemeente was hierop tegen, maar zowel 
provincie als Natuurmonumenten stew1den deze 
uitbreiding. Zo kwam een prachtig voorbeeld van 
privaatpublieke samenwerking tot stand waarbij een deel 
van de grond voor campingdoeleinden beschikbaar 
kwam (90 staanplaatsen) en drie hectare voor 
natuurontwikkeling. Dat dit geen loze kreet is, bewijst de 
aanplant die s indsdien gepleegd is. Allerlei bomen en 
heesters die voor (trek)vogels aantrekkeUjk z ijn, zoals 
rozenbottels, Gelderse roos of lijsterbessen kwamen er 
naast de aangeplante berken. Zelfs Omroep Gelde rland 

verscheen om een rapportage te maken van deze ontwikkeling. 
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Eind 2009 besloot Jan het chaletdeel te 
verkopen aan Van Nijkerke uit Garderen en 
behield hij zelf de huisjes en plaatsen voor de 
toercaravans. Ook verliet hij toen het 
woonhuis op het terrein, waar nu de 
beheerder van de chalets huist. 

Door de verkoop is er nu weer geld voor 
nieuwe investeringen. De wegen, het 
rioolstelsel en het gras vragen om 
voortdurende aandacht en onderhoud. 
Daarvoor moet ook een bescheiden 
machineriepark bElschikbaar zijn dat op zijn 
beurt ergens gesta ld moe t worden . En 
aangezien d(' oorspronkelijke loods diutn·oor 
op het verkochte deel s taat, is een nieuw(' 
loods dringend gewenst. 

Gliderborne 
Een wat oudere loods herbergt 
ons eigen Airbornemuseum, 
waarvoor Paul Hendriks samen 
met Jan verantwoordelijk is. 

De verzameling van de eers te 
kan daarin eindelijk fatsoenlijk 
getoond en opgeslagen worden. 

Zoals de lezer nu wel begrijpt, vergt de e.xploitntie \ i lll zo'n camping de nodige 
ondernemerslus t Het beperkt zich niet tot het aanwijzen ,.,m een plekje of het 
schoonmaken na een periode Yan verhuur. Bm·endien ben je afhankelijk van het 
weer. 

De wat teruglop('IKle economie beün ·loedt het gelukkig minder; de meeste gasten 
komen toch uit eigen land en dat mlnbil neemt bij een mindere economie toe. 
De vooruitzichten yoor 2011 zijn dan ook weer guns tiger. 

Jan verwt>lkomt zijn 
nieuwe gasten altijd me t 
een fles Liudeulwfwiju. Niet 
dat hij een eigen wijngaard 
bezit, maar Zuid-Afrika 
kent een wijugoed met die naam. En, zoals een goed 
ondernemer betaamt, maakt hij d<Htr dankbaar gebruik 
van. Als u het uw vrienden of kennissen wilt 
aanbevelen, kom dan gerusteen kijl-.ie nemen ofb ('zoek 
www.camping-lindenltof.nl 

Ons dorp mag trots zijn op zulke ondernemers! 

rmu 
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stimuleringsprijs 
Er zijn soms evenementen en activiteiten 
in Wolfheze waar je als professioneel 
gespreksleider en presentator je 
kwaliteiten kunt inzetten. 

- 11-

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 kwijt 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 
voordoet. 

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



WIJKAGENT LUCY MONS 

Dorpsgenoot Lucy Mons is de wijkagent voor Wolfheze. Dat 
Wolfheze een wijkagent heeft is behoorlijk uniek te noemen. In 
omliggende plaatsen is de politie niet zo dichtbij bereikbaar. 

Om de inwoners van Wolfheze te kunnen informeren over (actuele) politiezaken, 
is in de bestuursvergadering van Dorpsbelang Wolfheze besloten de wijkagent een 
eigen plek te geven op de website van dorpsbelang www.dorpsbelangwolfheze.nl. 
De informatie hiervoor wordt door Lucy zelf aangeleverd. Het kan dan gaan om 
oproepen, maar bijvoorbeeld ook de stand van zaken rondom onderzoeken. Om u 
niet alleen digitaal te informeren, vindt u hieronder de laatste bijdragen van de 
wijkagent. 

Lucy roept u allen op om melding te maken als u iets 
verdachts ziet. U kunt bellen met 0900-8844, mailen naar 
lucy.mons@gelderland-midden.politie.nJ of naar het 
spreekuur komen op woensdagmiddag van 13.00 tot 
14.00 uur in het Medisch Centrum Wolfheze, op het 
terrein van de Gelderse Roos. 

Oproep 
In de wandelgangen van Wolfheze wordt veel geklaagd 
over het gebruik van en de handel in drugs. Met name in 
de omgeving van het station. Helaas komen er nauwelijks 
meldingen binnen bij de politie. Het verzoek is dan ook: 
bel of mail als u iets verdachts ziet. U kunt uw wijkagent 
mailen: lucy.mons@gelderland-midden.politie.nl of 
bellen via 0900-8844. 
Meldingen kunt u ook anoniem doen via Meld Misdaad 
Anoniem: 0800-7000. 

Deze meldingen zijn nodig om het probleem in kaart te brengen en er actie op te 
kunnen ondernemen. 

Dit geldt natuurlijk voor alle verdachte situaties en niet alleen voor 
drugsgerelateerde zaken! Ziet u bijvoorbeeld regelmatig een auto in de buurt die 
er niet thuis hoort, noteer het kenteken en het tijdstip en geef het even door. 

Controles 
In de afgelopen weken zijn er een aantal controles gehouden door het 
verkeershandhavingsteam. Hierbij heeft men zich gericht op de Heelsumseweg 
richting het kinderdagverblijf. Er waren klachten binnengekomen over het 
rijgedrag van een aantal bestuurders. Er zijn inderdaad een aantal bekeuringen 
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uitgedeeld voor het overtreden van de snelheid. Er mag ter plaatse 30 km/ u 
worden gereden. Opvallend was dat het hier voornamelijk om bewoners ging. Ook 
heeft men gelet op het juiste gebruik van gordels. Gelukkig was dat aiiemaal in 
orde bij de gecontroleerde bestuurders. De gemeente heeft extra gecontroleerd op 
loslopende honden. Ook dit naar aanleiding van binnengekomen klachten van 
bewoners. Een aantal mensen is aangesproken op hun gedrag. 

Tip 
Nu het weer vroeg donker is, is het een goede tijd voor 
inbrekers. Wolfheze ligt ook voor inbrekers heel gunstig. 
Veel huizen met grote tuinen, mooie heggen, veel groen en 
ook nog dichtbij de snelwegen. Let erop dat u goed afsluit. 
Hebt u twijfels over de veiligheid van uw huis neem dan 
even contact op met de wijkagent. Samen kunnen we kijken 
of er nog verbeteringen mogelijk zijn. Denk ook aan de 
verlichting in en rondom uw woning. Bij sommige 
woningen is wel heel goed te zien of er iemand thuis is of niet. Een lamp met 
bewegingssensor in de tuin of bij de voordeur zet eventuele inbrekers in het licht 
en daar zijn ze niet blij mee. 



Dit keer op verzoek va11 de redactie wat aclttergroudiuformatie over de 
leerliugeuaautalleu bijous op sc/wol. 

Één oktober is in onderwijsland altijd een belangrijke datum, de teldatum . 
Op dat moment worden de kinderen op alle scholen geteld en aan de hand daarvan 
worden de financiële middelen, die de school het volgend cursusjaar kan 
verwachten, vastgesteld. De kinderen krijgen allemaal een 'gewicht' toebedeeld. 
Dit wordt vastgesteld naar het opleidingsniveau van de ouders. 
Een school met vooral kinderen van laagopgeleide ouders krijgt meer geld om in 
te zetten binnen de school. Men verwacht namelijk dat zij meer ondersteuning 
nodig hebben tijdens hun schoolloopbaan. 
Op de afgelopen teldatum had de school 90 leerlingen en daar zijn we trots op. Tien 
jaar geleden stopte de teller nog bij 72. We hebben een paar jaar geleden de 100 
gehaald. Dat was echter in februari toen een grote groep 8 nog van school af moest 
en dus niet meer meetelde voor de teldatum. Wel een feestje gevierd hoor, taart 
voor de hele school! 

Doordat de teldatum op 1 oktober is vastgesteld, gingen voorheen kleuters die na 
deze datum kwamen bijna drie jaar naar de kleuterklas. Dat was voor sommigen 
heerlijk en zij gingen goed voorbereid naar groep 3. Voor anderen was dit te lang 
en zij hadden extra uitdaging nodig. 
Tegenwoordig heeft het ministerie van onderwijs bepaald dat kinderen die tussen 
1 oktober en 1 januari worden geboren 'herfs tkinderen' zijn. We observeren deze 

kinderen goed en besluiten in overleg 
met de ouders wat het beste is voor het 
kind, wat extra kleuteren of juist kort. 

We gaan met de school weer een 
gezellige tijd tegemoet Met Sint en 
Kerst is het al tijd sfeervol in de school en 
daar gaan we van genieten! 

Vriendelijke groet, 
,,., .. " -'':..~:-.. team Prinses Beatrixschool 

Kijk ook op onze vernieuwde website www.prinsesbeatrixwolfheze.nl 

-14-



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 DE BUURT 

Voor al uw overheerlijke 
snacks 

Nu ook soft-ijs! 

Onze diensten: 
$ Beperkt assortiment 

geneesmiddelen 
$ Picoprint fotoservice 
$ Stomerijdienst Peelen 
$ Postagentschap 
$ OV vervoersbewijzen 

(trein en bus) 
$ Boodschappen bezorg

service 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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i VERENIGING DORPSBELANG WOLFHEZE, 
. E.O. 

Als deze Wolfskreet verschijnt zitten we ont en nabij de kortste 
dag van het jaar. Sinterklaas heeft het land al weer verlaten en 

~~~~!!!!!!~ de kerstdagen zijn in aantocht. Bijna blazen we dit jaar uit en 
gaa11 vol goede moed, voonaemens en frisse zi11 het nieuwe jaar in. Een nieuw jaar 
·waarbij twee trouwe bestuursleden, voorzitter Ted Stevens en ad i11terim 
pemtingmeester Henk Horsman, afscheid zullen 11eme11 va11 Dorpsbelang Wolfheze. 
Beide frmcties zijn vacant, d11s als 11 uog zoekt 11aar ee11 goed voomemeta 

We verlaten een oud jaar waarbij we drie nieuwe bestuursleden hebben mogen 
verwelkomen: Jolanda de Boer en Gerrit Wilbrink, vertegenwoordigers van de 
Patiëntenraad van de de Gelderse Roos en Jan Schiphorst, vertegenwoordiger van 
de bewoners van Het Schild. 

In het komende jaar zullen de onderwerpen die in 2010 zo centraal stonden in ons 
dorp, opnieuw de revue passeren. Wolfsheide, Willemsen Naaldhout, het 
Dorpsplein, de spoorwegovergang, het ecoduct over de A12, het groenonderhoud, 
verkeersveiligheid. Het lijkt soms of elk jaar hetzelfde is. Niets is minder waar. In 
al die onderwerpen zit voortgang, al zal het menigeen veel te traag gaan. Bij een 
aantal onderwerpen zijn de meningen in het dorp enorm verdeeld. De uitdaging 
voor Dorpsbelang is daarbij een modus te vinden, waarbij zoveel mogelijk aan 
iedereen recht wordt gedaan. 

Genoeg vooruit geblikt. Er is voldoende om dit jaar nog te vermelden. Zoals de 
verrassende boodschap van Connexxion om Wolfheze als eindhalte van buslijn 109 
te gaan gebruiken. Of bijvoorbeeld de oproep van dorpsgenoot en wijkagent Lucy 
Mons om zaken te melden als iets niet in de haak is. Ook aandacht voor de al in 
gang zijnde bouw van het nieuwe ecoduct over de A12. Ondanks de toezegging 
van natuurmonumenten voor een zwart-wild-kerend raster om de Reyerskamp, 
vrezen een aantal dorpsgenoten toch voor omgeploegde graslanden, akkers, 
tuinen en velden. Verder deed bestuurslid Saskia Giesbers onlangs mee met 
damesgym 50+ en bestuurslid Jan Schiphorst doet een oproep om ook echt 
maximaal 30 km per uur te rijden in de 30 km zone in het dorp. 
Over dat laatste gesproken. Op de website van Dorpsbelang kunt u uw mening 
geven over het instellen van een 30 km zone in heel het dorp. De Wolfhezerweg ten 
noorden van het spoor en de Parallelweg zijn daar nu nog, als enige wegen, van 
uitgezonderd. Daar mag 50 km per uur gereden worden. Laat weten wat u vindt 
en stem op www.dorpsbelangwolfheze.nl. 
Als u actueel op de hoogte wilt blijven van uw dorpsvereniging, is het altijd zinvol 
onze website te bezoeken. U vindt er niet alleen informatie, u kunt uw mening ook 
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kwijt. Sterker nog, we stellen uw mening 
op prijs. De forumpagina is in die zin 
vereenvoudigd. Niet langer hoeft u nog al 
uw persoonsgegevens op te geven. Een 
auteursnaam en e-mailadres volstaat. Laat 
horen wat u bezighoudt en vindt, want 
daarmee kwmen wij als dorpsvereniging 
het meest zinvol opereren. 

Het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze 
wenst u fijne feestdagen en een 
fantastisch 2011. 

BUSLIJN109 
Vervoersmaatschappij Connexxion heeft 
iedereen verrast met ltet voomemen vanaf 
ltalf december a.s. buslijn109 door te willen 
trekken naar Wolflteze. De buslijn rijdt 1111, 

door de week overdag elk half uur, van 
Amhem naar Papeudal. Wellicht dat de 
busdienst al in gebruik is bij het 
verschijnen van deze Wolfskreet. 

Eén van de redenen om de buslijn door te 
trekken is de lange tijd dat de bus nu 
stilstaat op PapendaL Er is voldoende tijd 
over om een lus naar Wolfheze te maken. 

Ook wordt met het doortrekken van de 
buslijn de carpoolplaats op de hoek 
Wolfhezerweg- Amsterdamseweg van een 
openbaar vervoerpunt rechtstreeks naar 
Arnhem en Wolfheze voorzien. Groot 
voordeel is dat ook het Hazeleger op 
loopafstand een openbaar vervoer
voorziening krijgt. 
Alle infrastructuur die noodzakelijk is, 
zoals halteplaatsen etc., wordt betaald door 
de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. 

Er zijn echter ook enkele kritiekpunten te 
vernemen. Zo bestaat de vrees dat met de 
komst van de busdienst de NS halte zou 

KOMT U HET BESTUUR 
VERSTERKEN? 

In maart 2011 wordt de 
jaarvergadering van Dorpsbelang 
Wolfheze gehouden. Dit is ook 
altijd het moment voor het aftreden 
en (her)benoemen van 
bestuursleden. 

Inmiddels is het bestuur uitgebreid 
door het aanschuiven van Jolanda de 
Boer en Gerrit Wilbrink, 
vertegenwoordigers van de 
Patiëntenraad van de de Gelderse 
Roos en Jan Schiphorst, 
vertegenwoordiger van de bewoners 
van Het Schild. 

Ted Stevens, voorzitter en Henk 
Horsman, bestuurslid zullen in 
maart echter aftreden. Dus u begrijpt, 
we zoeken vervanging voor Ted en 
He.n.k. Henk heeft ad interim de rol 
van penning-meester op zich 
genomen dit jaar, we zoeken dus ook 
nog een nieuwe penningmeester. 

Vóór Wolfheze, dóór Wolfheze! 

We willen graag heel Wolfheze 
vertegenwoordigen, dus inwoners 
van het Hazeleger of van over de ASO 
worden extra uitgenodigd om zich te 
melden. 

Voor inlichtingen kw1t u terecht bij: 
Ted Stevens (026-321 34 99, 
voorzi tter@dorpsbelaugwo ljltez e.nl) 
Of 
Saskin Giesbers (026-482 01 65, 
injo@dorpsbelaugwoljlteze.nl). 
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maandag 1 .3o 
dinsdag 8.30 -17.30 

woensdag 8.30 -17.30 
donderdag 8.30 - 17.30 

vrijdag 8.30 • 17.30 
zaterdag 8.30 - 15.30 

Winkelcentrum De Weerd 
Van der Molenallee 117 

6865 CB Doorwerth 

kunnen worden opgeheven. Voor zover onze informatie strekt is dat echter 
absoluut niet aan de orde. Natuurlijk houdt Dorpsbelang de vinger aan de pols. 
Een ander punt van kritiek betreft de geplande vertrek- en aankomsttijden van de 
bus. Deze sluit slecht aan op de NS dienstregling. 

Op het moment van schrijven is nog onduidelijk waar de bus de keerlus in 
Wolfheze gaat maken. De optie die de voorkeur geniet is de lus over he t terrein van 
de Gelderse Roos. De gesprekken daarover zijn echter nog gaande .. Een andere 
mogelijkheid zou zijn om de bus de Heelsumseweg op te laten rijden en via de 
Wildforsterlaan naar de Wolfhezerweg terug te laten keren. Een derde optie is via 
de Duitsekampweg en van Mesdagweg. De vierde optie, over het terrein van 
Prorail aan de zuidkant van het spoor, is op korte termijn niet realiseerbaar. We 
vernemen graag van u hoe u hierover denkt. Stuur een e-mail naar 
info@dorpsbelangwolfheze.nl met uw visie. 

Als alles volgens plan wordt uitgevoerd gaat buslijn 109 van maandag t/ m vrijdag 
overdag elk half uur rijden tussen Arnhem en Wolfheze. De eerste bus van 

rn Wolfheze naar Arnhem vertrekt rond 7.15 uur en de laatste om 18.45 
uur. Vanaf Arnhem vertrekt de eerste bus naar Wolfheze om 6.45 uur en 
de laatste om 18.15 uur. 
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WOLFHEZE EN DE 30 KM ZONE rn 
Bij11a drie jaar wo011 ik 1111 met mij11 echtge11ote i11 ltet prachtige dorp •••• ··· .. 
Wolfheze. Na 31 jaar wo11e11 iu Diereu ltebbeu wij de overstap uaar 
Wolflteze geeu momeut betreurd. Fijue w oui11g iu Het schild, prachtige 
omgevi11g e11 ee11 heerlijk, sfeervo l dorp i11 de gemee11te Re11k11m. 

Helaas moet ik één punt noemen dat mij nogal wat ergernis bezorgt, en wel het fei t 
da t bijna niemand, of misschien wel helemaal niemand, ook niet de bewoners van 
Wolfheze, zich houdt aan de snelheidsbeperking tot 30 km per uur! 

Het toppunt van ergernis werd mij dezer dagen bezorgd door de bestuurder van 
een fraaie limousine die het bestond mij op de Wolfhezerweg, vanaf de 
spoorwegovergang en net voorbij restaurant Het Wolvenbosch, op volle snelheid 
in te halen. In de bocht naar links, net vóór het Bilderberghotel, passeerde deze 
wegmisbruiker een voor mij rijdende automobiliste en kon een tegemoetkomende 
auto nog maar net ontwijken. De bestuurder van de limousine leed kennelijk aan 
een, ik hoop voor hem nog te genezen, kwaal: de inhaleritis. 
De lijder aan deze ernstige kwaal, waarschijnlijk al in Wolfheze wereld beroemd 
om zijn 'sportieve' rijstijl, heeft met zijn gevaarlijke manoeuvres overigens totaal 
geen tijdwins t geboekt! Nadat de door hem ingehaalde dame linksaf was geslagen, 
haalde ik de man nog vóór de Utrechtseweg in en moest zelfs in de remmen omdat 
hij moest wachten tot het hek van zijn woning, elektrisch bediend, voldoende open 
was om de oprijlaan in te schieten! 

Mede-Wolfhezenaren, ik doe een beroep op u! La ten we, in ons aLler belang, ons 
houden aan de 30 km.! Laten wij, als bewoners van ons prachtige dorp, het goede 
voorbeeld geven! Kinderen, ouderen, gehandicapten, wandelaars en fietsers, en 
niet te vergeten alle bewoners van de Wolfhezerweg, ze zullen ons er dankbaar 
voor zijn! 

Jan Schiphors t, bestuurslid Dorpsbelang Wolfheze. 

DAMESGYM 50+ 
DameSgiJlil 50+ vroeg eu kreeg oula11gs een bijdrage van 250 euro van Dorpsbelang 
Wolfheze. Bestuurslid Saskia Giesbers v roeg of ze een keer mocltt komen kijke11, 
wa11t het is leuk om te z ieu waaraau bijdrageil worden besteed. Prompt werd ze 
uitgeuodigd om eeu keer mee te doeu. Graag ging ze in op die uitnodiging en op 5 
oktober jl. was ltet zover. 

Ook al is ze eigenlijk veel te jong voor de damesgym, na de hartelijke ontvangst 
doet ze volop mee met de oefeningen. Na de warming up volgen s taande en 
zittende oefeningen, gevolgd door badminton. En tot slot een variant op 
badminton waarbij het racket s teeds moest worden doorgegeven en de volgende 
de shuttle moet terugslaan dat voor de nodige hilariteit zorgde. 
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Samen lekker bewegen, dát is Damesgym 50+ (lachen is óók een vorm m 
van bewegen). IL.JS:.jj 

Over Damesgym 50+ 

NOODKREET 
Nieuwe leden zijn 

noodzakelijk om de 
damesgym te laten 

voortbestaan. 

Al35 jaar is er damesgym in Wolfheze. Eers t in De Burcht, 
tegenwoordig in de Gymzaal aan de Balijeweg. Er zijn twee 
groepen van elk ongeveer 15 personen. De dames gymmen 
in twee groepen en wel op dinsdagochtend om 09.15-10.15 
uur en om 10.15-11.15 uur. 
De oefeningen worden aangepast aan het niveau van de 
groep en er worden alternatieven geboden als u ergens las t 
van heeft bijv. van de rug, zodat iedereen kan meedoen. Er 
wordt gegymd onder de hoede van 50+ Sport en Spel 
Renkum. 

Doet u ook mee? 
Damesgym 50+ is op zoek naar nieuwe leden. Alle dames 
vanaf 50 jaar zijn van harte welkom. Twijfelt u? Probeer het 
eens: doe een keer mee. Ervaar het zelf en kijk of het u 
bevalt en of u zich thuis voelt in de groep. 

Zonder de 
genoemde bijdrage 
van Dorpsbelang 
Wolfheze zou de 
mesgym nu al nie 
meer bestaan. Meer informatie: Mieke Heidema, tel: 026-3333302, 

'------------' of e-mail: mieke.heidema@hetnet.nl. 

ECODUCT JAC. P. THIJSSE 
Vele bewoners vau W olflleze zullen half oktober het heieu gelword hebbeu vanuit 
de ricl1tiug Reijerskamp. Ter hoogte vau kilometerpaal 118.3 vau de A12 is 
begouueu met de aanleg van het Ecoduct ]ac P Tl1ijsse. Dit ecoduct zal deel gaau 
uitmakeu vau het project 'Outsuipperiug'. Hiervoor wordeu 9 ecoducteu gebouwd, 
vijf daarvm1 op de Veluwe, twee op de Utrechtse Heuvelrug eu eeu op de Sa llaudse 
Heuvelrug. 

Doel van dit project is het terugdringen van de ecologische versnippering en het 
verbinden van de natuurgebieden in Nederland tot een ecologische 
hoofdstructuur. Door de nieuwe minister is na de start van het kabinet Rutte 
inmiddels versobering van dit programma aangekondigd. De bouw van het 
viaduct Jac.P Thijsse is echter al gestart. 

Doel van het viaduct bij Reijerskamp is om aan vele diersoorten een veilige 
oversteekplaats te bieden over de A12 bij Wolfheze. Als d iersoorten worden 
genoemd: edelhert, w ild zwijn, das, eekhoorn, runderen, boommarter, hermelijn, 
zandhagedis, hazelworm, slang, heikikker, rugstreeppad, vlinders en vogels. Het 
ecoduct wordt voorzien van een natuurlaag en zodanig ingepast in het landschap 
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dat er een natuurlijke 'brug' ontstaat tussen de gebieden Planken Wambuis en 
Reijerskamp en verder. Informatie over dit project kunt U vinden op http:// 
www.rijkswaterstaat.nl/ plannen en projecten/ ecoductjpthijsse. Het project zal 
omstreeks het derde kwartaal van 2011 gereed zijn. 

Een aantal omwonenden van Duitse Kamp/Reijerskamp/ Buunderkamp hebben 
aan Dorpsbelang laten weten ongerust te zijn over de komst van wilde zwijnen in 
het gebied. Hoewel Natuurmonumenten heeft toegezegd da t het gehele gebied zal 
worden voorzien van een 'zwart-wild-kerend' raster vreest men dat er toch 
overlast zal ontstaan van wroetende wilde zwijnen. De ervaring in andere dorpen 
op de Veluwe, bijvoorbeeld Epe, heeft geleerd dat dit soort rasters niet in staat zijn 
om zwijnen tegen te houden. De voetbalvereniging, tennisclub, Barenbrug, 
Manege en bewoners van de Buunderkamp en Duitsekampweg maken zich dan 
ook grote zorgen over de komst van deze dieren in het gebied . 

De vereniging Dorpsbelang Wolfheze heeft daarom bij de genoemde instanties, 
Provincie, Rijkswaters taat en Natuurmonumenten en de gemeente om rn 
aandacht gevraagd voor deze ongerustheid. De provincie heeft •••. 
toegezegd om een voorlichtingsavond te organiseren over de komst van ·-... 
het ecoduct. Deze voorlichtingsavond zal plaatsvinden eind van het jaar 
of begin 2011. 

Een bijzonder cadeau voor een bijzondere baby? 

- badcapes 
-box opbergzak voor knuffels en speeltjes 

- deken- en lakensetjes 
-kleertj es 

- aankleedbakken 
en zo meer 

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

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

Mariann eh w@ba by-aUerlei.nl www. babyaUerlei.nl 
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Geestelijke gezondheidszorg 

Het ziju vaak de grotCI'e eu 
gewiclztige verauderiugeu die ee11 
plaats kl'ijgeu i u de publiciteit over 
de Gelderse Roos, of 'Pro Persoua', 
zoals we 1111, u a de fusie met GGZ 
Nijmegeu eu de Pompekliuiek 
lzeteu. 
Maar voor de afwisseliug biedeu 
we de lezers vau de Wolfskreet eeu 
blik aclzter de sc/zennen vau eeu 
microscopisclz kleitze maar /zeel 
belangrijke ontwikkeliug. Dit 
artikel verse/zeen eerder iu Purper, 
/zet pcrsoueelsblad vau Pro 
Pers01za. 

Bij onze rondgang door de afdelingen die 
wat te bieden hebben aan de 
Wolfhezenaren kwamen we onder andere 
terecht bij de speelgoedwerkplaats annex 
houtbewerking. Het is helemaal achter op 
het terrein te vinden bij Mercurius, de 
Repro en het museum. Over deze laatste 
een volgende maal. 

Presentjes? 
Wie in verband met de feestdagen nog op 
zoek is naar een aardig presenqe kan heel 
goed op ons terrein in Wolfheze terecht. 
Zo zijn bij Neptunus sieraden te koop, bij 
Orion zelfgemaakte kaarsen en heeft de 
Repro diverse papieren artikelen, zoals 
kaarten, kalenders en notitieblokjes. In het 
Technisch Centrum kunt u houten 
speelgoed kopen, maar ook een prachtige 

Kleine vezels, grote gevolgen: Microvezels veroveren schoonmaakaanpak 
Cursusleidster Mireille Bruin van schoonmaakgigant Alpheios start de 
instructiebijeenkomst over werken met microvezeltechniek met de vraag: Waarom 
maken we eigenlijk schoon? Een zo basale vraag, dat je er zelfs een gezelschap van 
vijftien professionele schoonmakers even mee stil krijgt. De eerste antwoorden 
komen wat aarzelend, maar al snel kan op de flap-over worden genoteerd: hygiëne 
(ziekten), verzorging, veiligheid en onderhoud. Uitgebreid wordt vervolgens 
stilgestaan bij soorten vuil. Spuug, bloed, stof, urine, braaksel, hagelslag, as, 
medicijnen, koek en kalk komen op de flap-over te staan en ingedeeld in de 
categorieën: los liggend, licht gehecht en sterk gehecht. Waarna de aanpak van die 
rommel wordt besproken: stofzuiger, stofdoek, vochtige doek, mop, schuurspons? 
Aardappelpuree en kipfilet kunnen het best met koud water worden bestreden, zo 
leren we. 

Minder belastend 
In de cursus staat het gebruik van microvezeltechniek bij het schoonmaken 
centraal. Lennart Jansen, senior adviseur reinigingssystemen bij Alpheiios:'Het 
mes snijdt aan twee kanten. De methode is hygiënischer en minder belastend. Voor 
schoonmakers betekent het minder fysieke inspanning en op den duur zal er 
daarom ook minder uitval door ziekteverzuim zijn. En dat is natuurlijk voor een 
werkgever ook heel prettig. Dit, dankzij vezels die dunner zijn dan 1/100 van een 
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nieuwe fiets of toebehoren, zoals lampjes, 
snelbinders, toeters en bellen. 
U Iunt ook iets brengen. Onze tweede 
hands kledingwinkel Twinkel ziet u graag 
komen met nog bruikbare kleding, tassen 
of sieraden. 

Kerstmarkt 
Op 15 december vindt van 12.00 tot 17.00 
uur de traditionele kers tmarkt weer plaats 
in het Pastoraal Centrum. Diverse kramen, 
een hapje, een d rankje en gezellige muziek 
maken de kerstmarkt steeds weer een groot 
succes. U bent van harte welkom! 

Als u vragen hebt over het bovenstaande 
kunt u contact opnemen met Dunja ten 
Barge, afd . Recreatie (026) 483 31 36 

mensenhaar en die werken a ls een 
krachtige magneet voor het vuil. 

Veranderen 
ln de bijeenkomst blijkt wel dat er 
een aantal bekende routines plaats 
moeten maken voor nieuwe 
procedures. 
Het schoonmaakdoekje gevouwen 
door de handwringer draaien 
bijvoorbeeld is nieuw en wordt 
niet door iedereen direct 
toegejuicht. Als ik in de pauze aan 
Lenie en Jolanda v raag of ze het 
lastig vinden dat ze hun aanpak 
moeten veranderen, komt er toch 
een positief verhaal. Ze 
benadru kken dat vooral ook de 
positieve verhalen van hun 
collega's die er op de afdeling 
Octaaf al ervaring mee opdeden 

vertrouwen geven. Lenie: Normaal ben ik best huiverig voor veranderingen, maar 
deze werkwijze geeft gewoon minder kans op Lichamelijke klachten. Maar we 
blijven het vandaag kritisch volgen, want wij zijn de mensen van de praktijk! 

Alle schoonmakers in Wolfheze maken nu, na een training van één dagdeet 
gebruik van deze microvezel techniek. In fasen zal binnen heel Pro Persana op deze 
manier gewerkt gaan worden. 

Jan van den Bos, Communicatieadviseur 

DRUMLES in 'de BURCHT' 
WOLFHEZE 

Ben je 8 of 88, heb je loszittende handjes 
en bespeur je een ritrnegevoel? 

Kom op drumles! 

In de namiddag, na schooltijd, ruimte van 
dokterspost in de Burcht. Voor techniek, 

houding, samenspel, luis teren en lol. 
Marc Leeflang 0629513380 of mail 

info@marcleeflang.nl 
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Snoezelen als beroep. 

Op ee11 va11 mij11 dagelijkse wa11deli1tge11 i11 l1et dorp kwam ik tege11over ee11 auto 
te staall waarop allerlei mij o11bekeude /euze11 sto11de11. De opvallendste daarva11 
was wel s11oezelell. Ik l1ad het woord wel ee11s vaag gelword maar het 11ooit 

Snoezelen TM 

Hoewel snoezelen een 
echt Nederlands 
woord is, hebben 
allerlei buitenlanden 
het zonder vertaling 
overgenomen. In de 
Verenigde Staten 
hebben enkele 
slimmeriken het 
woord gedeponeerd 
en er een TM van 
gemaakt. 
En als je een Japanner 
ernaar vraagt, weet hij 
onmiddellijk wat 
Siloezeleli betekent. 

geassocieerd met ee11 bestamtd begrip. E111111 zag ik het 
i11ee11s 's avo11ds op ee11 auto i11 o11s eige11 dorp. Die 
moest dus wel tocbelro1'e11 aa11 ee11 i11W011er. Dus zocht 
ik colttact met de eige11aar. Dat bleek Jurgell valt de 
Gli11d te zij11. Hij bleek de o11dememer te zij11 die met 
die auto o11s hele la11d doorkntist om z ij11 producte11 
aalt de ma11 te bre11ge11. 

Eerst iets over dat snoezelen. Het woord is een 
samentrekking van snuffelen en doezelen. Het stamt 
uit 1966 en is een andere benaming voor 
zilllllignctiveri11g of gevoelsnctiviteit. Het wordt 
gebezigd in de zorgverlening voor verstandelijk 
gehandicapten en dementerenden om ze met de (of 
hun) werkelijkheid in contact te brengen. Het bestaat 
uit sfeermateriaal in de vorm van prikkels. Die 
kunnen zichtbaar, voelbaar of hoorbaar zijn. Meestal 
wordt er een complete snoezelruimte gemaakt waar 
deze mensen zich kunnen thuis voelen en ontspannen. 
Belangrijk daarbij is dat die ruimte een gesloten geheel 
vormt, waarin het goed toeven is. 

Daarmee is de doelgroep meteen aangegeven. Het gaat zeker niet alleen om 
psychiatrische inrichtingen maar evenzo om verpleegtehuizen en zelfs 
verzorgingsinstellingen. Wat Jurgen doet samen met zijn compagnon Raymond 
Koopman is veelal in eigen beheer, in samenspraak met de opdrachtgever, allerlei 

spelmateriaal ontwikkelen. ------.--.,...-------~-
Standaard dingen bestaan er 
nauwelijks. In een een-op-een 
contact wordt samen gezocht naar 
wat men wil en dat wordt speàaal 
voor die ins teiJing ontwikkeld. 

Hoe is Jurgen luerin gerold? Hij 
heeft zich gespecialiseerd in 
elektronica. Daarmee is hij in de } 
gehandicaptenzorg beland en viel l 
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hem de vraag naar dit soort producten op. Zo is hij r---::---;::;;;;;;::;=--"1 
zeven jaar terug samen met Raymond op een 
zolderkamerge in Arnhem begonnen met eigen 
productontwikkeling. Heel snel daarna konden z ij naar 
een pand in Velp verhuizen waar zij nog steeds zitten. 
Daar produceerden zij bijvoorbeeld 'bushokjes' (foto) 
voor de ouderenzorg, therapiebedden voor 's Konings 
Jaght, speciale kantelstoelen of fietsen wanneer nodig. 

Nu iets meer over zijn banden met Wolfheze. Jurgen is hier in 1962 geboren. Hij 
heeft de liefde voor techniek en zelfbouw van zijn vader van jongs af meegekregen. 
Volgens historische bronnen is zijn achtemaam een van de oudste in dit dorp 
voorkomende namen. 
Zijn ouders hebben de film van de fa. Adolfs over de inwoners van Wolfheze 
weten te bemachtigen, en hierdoor te behoeden voor vernietiging. 
Deze film staat niet aJleen op www.wolfheze.nl en de website van lndira Reynaert 
(zie Wolfskreet voorjaar 2010) of You Tube, maar is ook vertoond door de 
Oranjevereniging de laatste Koninginnedag. Na zijn vervangende diensttijd op het 
arbeidsbureau hebt hij zijn studie afgerond en vervolgens een wereldreis gemaakt. 
Na zijn terugkeer in Wolfheze maakt hij zich verdienstelijk als radiozendamateur 
waarbij voor hem niet de verbiudiug als wel technische weg ernaar toe het 
belangrijkst is. Hij maakt gebruik van elementen uit de natuur zoals ' vallende 
s terren' , de maan en het noorderlicht om een radioverbinding tot s tand te 
brengen. Het is de uitdngi11g die hem telkens weer boeit. Hij geeft de voorkeur aan 
de rust van het dorp boven de hectiek van de stad. Die rust wil hij ook anderen 
schenken door zijn werk. rmu 

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

CFeáicure saCon Corfien 
De Gelderse Roos, Wollheze 2, Wollheze 
Tel: 026 - 4833111 vragen naar toestel 793 Ingang 
restaurant Neder-Veluwe 
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Wandelen + yoga = Wandelyoga. 

Het lijkt wel haast een bezweringsformule terwijl het om 
twee bekende zaken gaat die samengevoegd worden. 
Wat is het geheim van deze formule? Om daarachter te 
komen had ik een interview met de man die dat 

organiseert en uitvoert. Naarmate je ouder wordt, besef je 
lu~t geheim van wandelen. 

••• Dat kan je natuurlijk gewoo11 doen met een hond maar je kunt het 
lt 'I evenzo gebruiken voor een meditatie of zo je wilt een introspectie 
'lil van je zelf. Daarbij is die hond helemaal niet nodig, hoewel hij 

...... nauwelijks stoort. Fysieke beweging is niet alleen goed voor 
'-' ouderen, maar evenzo voor de jeugd. En daarop richt Dick Besters 
,... -want om hem gaat het- zich in de eerste plaats. Hij is een leven 
I- lang gewend om met jongeren om te gaan en dat wil hij nu graag ta voortzt>tten. 

~ 

.... 
0 
0 Natuurlijk kan je heel goed alleen lopen. Maar tijdens de 
-: georganiseerde wandelingen met Dick in deze buurt op zondag 
:I vanuit de Westerbouwing en op vrijdag vanuit Mariëndaal - let hij 
0 op ademhaling en bewegingsribne, zaken die je zelf gauw vergeet. 
C Hij loopt met maximaal zes personen zodat eenieder zijn volle ·-c aandacht krijgt. Maar de jeugd wordt evenmin vergeten. Voor hen 
0 organiseert hij onder meer hockeyclinics teneinde de jeugd 
&.. zelfvertrouwen en balans bij te brengen. Maar ook nieuwe groepen 

-26-



in zijn eigen Wolfheze zijn welkom. Door het werken met strippenkaarten hoef je 
niet elke keer te komen. 
Dick en zijn partner Margreet hebben al een twaalftal jaren terug Arnhem Noord 
verruild voor een heerlijke vrije stek op het Hazeleger. Het feit dat je direct vanuit 
huis het bos en de velden in kunt struinen heeft die keus beïnvloed. Hun 
schoolgaande en hockeyende dochters maken dat ze in het dagelijks leven vooral 

Dick (1958) is lang beroepsmilitair geweest en heeft bij de 
commaudo' s gewerkt, voor de troep ges taan eu is geëindigd bij de 
luclltmobiele brigade. Tot lrij zo'u 10 jaar terttg besloot af te 
zwaaieu. Daarop lreeft lrij een aantal jaren bij Glenn Mills 
gewerkt, eeu opvoedingsiustitrwt voor moeilijk opvoedbare jeugd. 
Intussen /reeft /rij zich iu yoga verdiept, zowel in binnen- eu 
buiteuland. ZoTreeft lrij eeu aantal diplomn's gehaald en mag zich 
sinds 2003 gecertificeerd Kundalini-yogaleraar uoemen. Dat is 
de soort yoga die meditatie combineert met fiJs ieke beweging. 
Die specialiseert zich i u imrerlijke groei. 

op Oesterbeek gericht zijn. Daardoor is de voeling met Wolfheze nog altijd niet 
optimaal. Maar wie weet komt daar verandering in door samen eens de combinatie 
wandelen en yoga te proberen. Hij is bereikbaar op 06-55138581 of via 
wandelyoga@roninoutdoor.com. Bekijk ook eens zijn website onder dezelfde 
naam. In deze soms hectische tijd kan zo'n manier van wandelen een- letterlijke-
verademing zijn. rmu 

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 gespecia liseerd in diabetische- en reumatische 
voetverzorging , maar óók cosmetische 
behandelingen, zoals een zuiverende peeling en 

~o.o.~........, ..... _..__ ....__, voedend masker voor de voeten 

Bel voor een afspraak: telno. 06- 55.50.27.18 
Adres: Wolfhezerweg 120/67, Wolfheze 
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c 
LAGEN DIJ K). 

Training 
VooHprong d..,o, Tc•itdng 

Papendal, iedereen kan er trainen! 

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 

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

Hoofdkantoor 
Utrechtseweg 220 
6862 AZ Oosterbeek 
tel. (026) 333 30 29 
fax (026) 334 00 08 

Rouwcentra 
Oosterbeek 
Arnhem 
Wageningen 
Heteren 

e-mail: info@uitvaartverzorgingmijnhart.nl 
internet: www.uitvaartverzorglngmijnhart.nl 
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Herstellingsoord 

Op de plaats waar vroeger het ziekenhuis van de Psychiatrische 
Kliniek Wolfheze stond, staan sinds een kleine twee jaar een aantal 
huizen, in vaktermen verbo11de11 1111its, die tezamen het 
Herstellingsoord vormen. Tijd dus om daar eens een kijkje te gaan 
nemen en de lezers te vertellen wat dat nu is en wat ze daar doen. 

Het Herstellingsoord staat 
organiek geh eel los van het 
ziekenhuis. Het valt onder de 
organisatie Veluwe-Vallei waar 
ook de Riethorst te Ede onder valt. 
Hoe is het dan hier terecht 
gekomen? Het Herstellingsoord 
bestaa t al heellang en was vroeger 

-~~ ............... -llli!D:llil!lliiioi.i.>""'-'~'-""!'lo>ï;ll;.::ióll in Lunteren gevestigd. Het is 
begonnen als Hers tellingsoord voor Onderwijzers en heeft ruim een 
eeuw als zodanig gefunctioneerd. Maar dat was in de huidige tijd niet 
meer vol te houden en zo is het dan een onderdeel geworden van de 
psychosociale zorg en nu toegankelijk voor iedereen. 
Dat brengt ons meteen op de iutnke. Wanneer en hoe kom je daar binnen. 

Het is een voorziening die tussen de eerste en tweede lijn in ligt. Dat houdt in dat 
je er van beide kanten af kunt binnenkomen. Maar gangbaar is dat er een 
verwijzing van de huisarts of maatschappelijk werk aan ten grondslag ligt. Was het 
vroeger een regionale voorziening, vooral voor Oost-Nederland, tegenwoordig 
komen de cliënten overal vandaan. Via de website www.gelderseroos.nl/ 
herstellingsoord is er uitgebreid te vinden wat voor zorg er geboden wordt voor 
mensen die overbelast zijn. Dat uit zich in neerslachtigheid, angsten, pijn, slecht 
slapen, concentratiestoornissen, of gebrek aan zelfvertrouwen. De mensen komen 
voor zes weken met een uitloop naar twaalf. Via genoemde website is een 
formulier te downloaden. Vervolgens komt er een intake-traject bestaande uit een 
uitnodiging, gesprek en tenslotte een welkomstbrief. Er is een wachtlijst van 4-6 
weken maar dan bent u echt welkom. De mensen verblijven er vijf dagen per week 
uitgezonderd het eerste weekeinde. Dan is het verplicht blijven. Er worden naar 
keuze verschillende behandelingswegen aangeboden. Voor de dagelijkse 
verzorging is er een begeleidend en een behandelend team en nog twee klinisch
psychologen. Ieder heeft een eigen DghotelOhkamer waar het meer op lijkt dan het 
vroegere sanatorium. Alles wordt vanuit de AWBZ gefinancierd. 

Tegenwoordig herbergt het Herstellingsoord ook regelmatig allochtonen die een 
tijdje van huis weg moeten. Er bestaat een goede samenwerking met een Turks 
psychiatrisch centrum uit Apeldoorn. De meeste cliënten komen uit de directe 
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omgeving, uit Ede, Arnhem, maar sommige cliënten komen van ver weg, uit 
Brabant, Limburg, Noord-Holland. Het Herstellingsoord is een open afdeling 
hetgeen wil zeggen dat het iedereen vrij s taat om in en uit te lopen en de directie 
spoort aan ook van de buitenvoorzieningen, zoals tennisbanen of buurtbus, 
gebruik te maken. Daarnaast worden ook de voorzieningen van de Gelderse Roos 
op het terrein afgenomen en wordt er gebruik gemaakt van de sporthal, het 
zwembad, fitness-voorziening enz. Het Herstellingsoord, gebouwd door architect 
Lengkeek uit de Bilt, biedt de prachtcombinatie van individualiteit naast 
saamhorigheid. Dit is vooral bereikt door de huisstructuur, verbonden door lichte 
gangen. Ook voor de bewoners van de Heelsumseweg vergroot dit de idee dat er 
huizen tegenover hen staan en geen ouderwets ziekenhuis zoals daar vroeger was. 

Nog kort iets over de directeur, Jan Overduin. 
Hij is klinisch psycholoog en heeft met zijn 48 
jaren een hele s taat van dienst in dit soort van 
instellingen achter de rug. Hij woont met zijn 
gezin in Veenendaal, is hier sinds anderhalf 
jaar aan de leiding en voelt zich bijzonder 
gelukkig in ons dorp dat hij al veellanger kent. 
De redactie wenst hem veel succes met deze 
aanwinst voor ons dorp. rmu 
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Plop! 

Als je bitmeukaut aa11 de buite11ka11t zit. Ka11 dat? 
Jazeker! Het gaat /teel s11el eu voor j e er erg iu hebt 
is ltet gebeurd. 
Je voelt je elle11dig, verradeu eu woedend tegelijk. 
A ls ee11 verse worst die i11 de braadpau ope11barst. 
Als eelt mislukt bitterballetje iu te kottde olie. Als 
maatje 38 terwijl44 beter zou z iju. 

Zonder lovehandles kan mijn man er trouwens niks mee, maar dat terzijde. 
Ontploffen is ieder geval menselijk. In het verkeer heb ik het regelmatig. 
Zo gauw m'n navel plop doet, het Plopmomenlje, weet ik gelijk hoe laat het is en 
binnen 2 seconden komt de rest er achteraan. 
Een airbag vol onrecht. Ik maakte het vorige week in ons liefel.ijk dorpje twee keer 
mee. Het dorp van Rust en RUIMTE! 

De eerst keer werd de Ruimte mij weer eens ontnomen op die vermaledijde 
spoorwegovergang. Die irritante vaatvernauwing uit de vorige eeuw. De NS, de 
gemeente en de provincie treuzelen met dotteren en wachten op een bloedpropje. 
Normaal fiets ik altijd over het voetpad gedeelte, want wijs geworden door de vele 
incidenten is die route de meest veilige. Maar alla, ik dacht doe eens gek en nam 
de gewone weg. Ik fietste van noord naar zuid en wilde rechtdoor. De forens naast 
me had haast en sloeg met z'n zi lveren Mercedes rechtsaf naar Renkum. 
Ik moest vol in de remmen en m'n voorwiel raakte het portier. Het raampje ging 
naar beneden. "Of ik beter uit m'n doppen wilde kijken", en ja hoor. .... plop. 

De tweede keer kreeg ik geen Ruimte toen ik van Gosterbeek kwam en wilde 
afslaan naar Wolfheze. Daar bij die T-splitsing die geen rotonde mocht zijn door te 
kort aan Ruimte. Voor de veiligheid was het veel beter, maar de plaatsel.ijke 
Ruimtebezitter was niet te vermurwen en vond het cirkelredenering. Volgens hem 
mod1t veiligheid best wat kosten en hij maakte voor zijn doen een boterzacht 
prijsje. Een ambtenaar beleefde zijn Plopmoment Dan maar een slinger in de weg 
om auto's af te remmen. De werkelijkheid blijkt weerbarstiger. 

Ik wilde dus neljes rechts afslaan en jawel weer een zilveren Mercedes, model 
station, hakte mij in de pan. Vanuit Doorwerth nam de zielenpoot de splitsing en 
scheurde richting Wolfheze. Ik vol in de remmen. 
Mijn Plopmomenge werd een kernexplosie en ik besloot er achter aan te gaan. 
Het werd een wilde achtervolging door de straten van Wolfheze. Ik kon nog net op 
tijd zien waar deze wagen een oprit nam. De eigenaar bleek een exponent van Rust 
en Ruimte! De naam noem ik niet, want ik heb geen zin in Russische toestanden. 
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Dus lieve dorpelingen wees gewaarschuwd voor een auto in zilveren 
schaapskleren. 

Tot slot wil ik afsluiten met een lekker Plopmomentje. 
Dat kan dus ook? Jazeker. Ook dat gaat snel, maar dan plopt je navel ritmisch heen 
en weer en je hoopt dat het nooit over gaat. Het zweet breekt uit, het hart klopt in 
de keel, met het gevoel alsof je elk moment van vast naar vloeistof 
transformeert. Via de navel stroom je dan helemaal bilmenstebuiten leeg. Nooit bij 
een afvoerputje staan! 
Als mama van kom ik regelmatig op het schoolplei11 en daar zie ik zo af en toe 
leuke papa's. Niet veel hoor, hoog uit twee. Natuurlijk hebben mijn kinderen al 
een eigen papa, maar ja die ken al van haver tot gort. Om de spanning er in te 
houden fantaseer ik over kabouter Plop met het gezicht van die of die papa. 
Het hangt van het moment af welke papa eerst mag. 

Als ik tussen de andere mama's wachtend op de kids weer eens zo'n papa zie 
dan .... plopperdeplopperdeplop. Soms hoor ik heel zachtjes andere mama's ook 
ploppen. Een meiden Plopgroep. 

M.Bijl 

Glas-in-lood atelier 

\\De Bonte Specht" 
De kunst van het lic ht. 
VeNaardigen, ontwerpen, restaureren 
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Wijnkoperij Henri Bloem 
Voor al uw kwaliteitswijnen 

o/eranáer wijn in waterf 
De winkels van Wijnkoperij Henri Bloem en Stichting Cordaid 
Mensen in Nood hebben de handen ineen geslagen in de strijd 
tegen vervuild drinkwater. In Bangladesh heeft de Stichting 
Cordaid Mensen in Nood een project om 30.000 kinderen te 

helpen aan schoon drinkwater. 

Bij elke twaalf verkochte flessen van de '347 serie 
van De Martino' doneert Wijnkoperij Henri Bloem 

€ 3,47 aan Cordaid Mensen in Nood 

Hiermee wordt precies één kind voorzien van schoon drinkwater. 
De 347 serie bestaat uit een heerlijke witte Sauvignon Blanc 

Reserva en een rode Cabernet Sauvignon Reserva. 

1fe{p mee om van wijn water te ma~en! 

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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"Even Oosterbeek bellen" 

Hoewel de Hanselman-groep deze leus natuurlijk niet maggebmiken-er mst 
merkenrecht op- is hij even goed toepasbaar op wat zij allemaal doen. Daarover 
spraken wij met de -tot voor kort- volledigeigenaar, Edwiu Hanselman. Hij woont 
met zijn gezin al ruim twintig jaar in ous mooie Wolfheze en het werd dus hoog 
tijd eens een gesprek met deze oudentemer pur saug te hebbeu. 

In 1984, na een carrière in de 
projectontwikkeling, startte hij zijn eigen 
bedrijf,begonnenalsHanselmanexpertises 
b.v. Het is het vasts teUen van schades 
waarin het bedrijf groot is geworden. 
Daarbij gaat het om allerlei schades: bij 
brand, aan het milieu of in de bouw om 
maar een paar voorbeelden te noemen. En 
dan ook de gevolgen van die schades. Zo 
gaat het bij de bouw vaak om letselschade. 

Meestal werken zij in opdracht van 
en in samenwerking meteen verzekeraar. 
Naast deze poot zijn er nog verschillende 
andere bijgekomen. Want het gaat niet 
alleen om het vaststellen achteraf maar 
veeleer wordter ook tevoren al aan risico
inspecties gedaan teneinde geen 

·~~~~ onduidelijkheidtekrijgenbijlatereschades. 

Dit gebeurt vooral bij het zogenaamde 
bi uueustedel ijk bouwen. Denk hierbij aan de 

.--..- ,__ _____ ...;.;;........;._.., AmsterdamseNoord-Zuid(metro)Lijn,het 
__ .,... boren van tunnels e.d. Dat gebeurt door 

Hanselman Taxaties. 

Bij de expertiseafdeling vallen ook de 
(gekantelde) vrachtwagens op de 
snelwegen. Het gaat er daarbij niet alleen 
om zo snel mogelijk de vrachtwagen weg 

... ~i-''• te laten takelen maar ook om de 
veroorzaakte milieuschade en het 
veiligstellen van de lading. Schade aan 
vrachtauto's beslaat een belangrijk deel 
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van de activiteiten bij expertises en daarnaas t spelen overheid en bedrijfsleven een 
even grote rol. 

Landelijke rampen als MKZ (mond- en klauwzeer), varkens- kippen- of 
geitenepidemieënkunnengroteschadesaanrichten.Ookdaarvoorzijnexpertisesnodig. 
De Hanselman-groepcoördineertditlandelijk voor de overheid. Hetzelfde geldtook 
voor watersnoodrampen. Maar evenzo voor de trein die de bovenleiding in de 
Schipholtunnel kapot rijdtof een goederentrein die 500 m rails meeneemt. Daarvoor 
werken ze samen met Pro-Rail. Kortom bij schade: even ... bellen. 

Nuishetaltijdinteressanthoedebaasvanzo'nwereldwijdopererend ~~~;~i 
bedrijf nu uitgerekend in Wolfheze terecht komt. Wel, dat is niet 
zo moeilijk. Beiden, hij en zijn vrouw Yvette zijn uit deze contreien 
afkomstig. En na aanvankelijk in Ede gewoond te hebben, zijn zij 
om meerdere redenen op Wolfheze gevallen: de rust en ruimte die 
het dorp nog altijd uitstraalt en de goede infrastructuur. Als je veel 
onderweg bent, wil je snel bij de autowegen zitten. 

Gelukkig is er door de verkoop van een deel van het bedrijf meer tijd om thuis te 
genieten. En tijd over te hebben voor hobby's. En dat is na al dle jaren zo'n 70 uur 
per week werken dan ook wel verdiend. 

Autobedfijt 

van Capelleveen 

Onderhoud - Reparatie - APK 
Airco service - Diagnose center 

Schadeherstel - Spuiten - Schadetaxatie 

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

voor acties & nieuws 

rote onderhoudsbeurt 
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Sinds 1946 

Het (tuin-) centrum van Wolfheze 

Bloemen en planten van een 

constante kwaliteit voor een wisselend seizoen 

Het tuincentrum van de gemeente Renkum 

tuincqntrum dauids<t 
WOLFHElERWEG 104- WOLFHEZE 

SUCCESVOL SOLLICITEREN 11 

Persoonlijke begeleiding en/ol groepsgewijze training bij 
• het herkennen van je kwalitolton 

hel maken van een goed Curriculum Vitae 
• hel zoeken naar vacatures die bij je passen 
• hel schrijven van aansprekende sollicitatiebrieven 
• hel voorbereiden en oeienen van sollicitatiegesprekken 
Dil 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 O hetnet.nl 
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Sneeuwperikelen 

Als ltet sueeuwt verlteugeumiju kiudere11 z iclt er 
altijd weer op om met de slee uaar scltool te 
gaa11. 

Ln het begin lukt het meestal ook wel - vooral 
als het 's nachts gesneeuwd heeft dan Ligt de 
sneeuw er de volgende ochtend in de meeste 
straten maagdelijk bij en glijdt de slee lekker 

door de sneeuw. Even later zijn er al wat auto's overheen geweest maar dat is nie t 
zo erg: die samengeperste sneeuw glijdt zelfs beter dan die verse losse sneeuw. 
Dan komen de sneeuwruimers en de zoutstrooiers ... 

Op zich begrijpeUjk: het doorgaande verkeer houdt immers meer van stroeve 
wegen dan van een gladde ijsbaan, en naast de Wolfhezer weg is er altijd nog 
genoeg voetpad over waar niet gestrooid wordt. Maar dan volgen de nijvere 
burgers die zo nodig de openbare weg voor hun huis sneeuwvrij willen maken. 
Dat zij daarbij sneeuwhopen opwerpen die een flinke hindernis zijn voor het 
legioen postbestellers en 
krantenbezorgers deert 
hun kennelijk niet. En 
aan mijn sleelje rijdende 
kinderen denken zij al 
helemaal niet. 

Die kinderen moeten 
dus vervolgens om de 
haverklap van de slee 
om een sneeuwvrij s tuk 
te overbruggen. ALs ze 
dan uiteindelijk een 
derde deel van de weg 
naar of van school op de 
slee kunnen afleggen 
mogen ze nog blij zijn. 

Van mij mag de sneeuw 
gewoon blijven Liggen 
tot-ie weggesmolten is! 

De wisselwachter 

D van Ede 
Ftnanciltn 

Onafhankelijke bemiddelaar voor vele 
verzekeringsmaatschappijen en 

hypotheekverstrekkers 

Uw hypotheek herzien? 
Uw pensioen bekijken? 

Uw verzekeringspakket doornemen? 

Loop even binnen, bel of mail onsl 

Financieel adviseurs: 
Dirk Kruitbosch I Harry Waaijenberg 

Wolfhezerweg 94a 
6874AH WOLFHEZE 

Tel : 026-482 17 51/ Fax 026-482 19 21 
E-mail: vanedeass @ hetnet.nl 

www.vanedeass.nl 
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Natuur rond Wolfheze krijgt ecoducten 
Binueukort zal zowel over de A12 als over de ASO een ecoduct 
verrijzeu. De uatuur roud Wolflleze krijgt zo ee11 verbinding met de 
omriugeude uatuurgebiedeu. Ee11 goede zaak voor de uatuur, maar 
wat betekeut dit voor u? 

~ ;; Door de aanleg van beide snelwegen zijn het landschap en de natuur 
:~ z op de zuidwestelijke Veluwe sterk versnipperd geraakt. Door de grote 
~ z infrastructuur is zowel de landschappelijke als de ecologische eenheid 
> (deels) verloren gegaan. Populaties van bijvoorbeeld reptielen raakten 

geïsoleerd en werden daardoor extra kwetsbaar. Met de aanleg van l\.. 1 deze ecoducten wordt weer een bee~e rechtgezet wat in het verleden 
~'-.? J\~ is misgegaan. Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en ProRail r '-l' werken de komende jaren samen aan het opheffen van een aantal 
~ knelpunten tussen natuur en infrastructuur op en rond de Veluwe. De 
V komst van de ecoducten over de A12 en ASO zijn daar goede 

voorbeelden van. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de bouw 
van deze ecoducten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met 
Natuurmonumenten. Als straks het werk is geklaard zal Natuurmonumenten het 
beheer van het natuurdeel van de ecoducten op zich nemen. 

Wilde zwijnen blijven in het natuurgebied 
Het ecoduct over de A12 komt te liggen aan de zuidgrens van het natuurgebied 
Planken Wambuis. Het verbindt de natuur van Planken Wambuis met het gebied 
ten zuiden van de snelweg, de Reijerscamp. Beide natuurgebieden worden door 
Natuurmonumenten beheerd. De aannemer is al met voorbereidende 
werkzaamheden begonnen en gaat dit najaar daadwerkelijk van start in het gebied. 
In de loop van 2011 zal het ecoduct klaar zijn. Het ecoduct krijgt de naam van de 
oprichter van Natuurmonumenten, Jac. P. Thijsse. 
Allerlei diersoorten, van edelhert tot boommarter en van zandhagedis tot 
heidevlinder, zullen gebruik gaan maken van de oversteek over de A12. Dat 
betekent dus ook dat grote dieren als edelhert en wildzwijn in de omgeving van 
Wolfheze kunnen komen. Aanpassing van het bestaande veeraster zal voorkomen 
dat wilde zwijnen schade gaan aanrichten in tuinen en omliggende 
landbouwgebieden. Het bestaande raster zal worden omgebouwd tot een raster 
dat wilde zwijnen tegenhoudt, zodat de dieren niet buiten de natuurgebieden 
kunnen komen. 

Ecoduct Wolfhezerheide ook voor wandelaars 
Het ecoduct over de ASO hangt samen met de verbreding van die weg. De 
verwachting is dat het in de loop van 2011 af zal zijn. Het ecoduct komt te liggen 
tussen de parkeerplaats Kabeljauw en de Doorwerthsche heide. Omdat de snelweg 
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daar al wat dieper in de omgeving ligt is dit landschappelijk ~~~~~~; 

gezien een goede plek voor een overbrugging. Dit ecoduct 
herstelt de verbinding tussen de Wolfhezerheide en de 
Doorwerthse heide. Om er voor te zorgen dat vooral soorten 
die op de heide leven, zoals bijvoorbeeld de gladde slang, van 
het ecoduct gebruik kum1en maken, wordt een deel van het 
bos langs de snelweg geveld en zal de ontwikkeling van heide 
daar gestimuleerd worden. Dit ecoduct ligt zeer dicht bij de 
bebouwde kom van Wolfheze. 
Daarom heeft Natuurmonwnenten, samen met de Gelderse 
Roos en de gemeente Renkum, voortdurend gepleit voor een 
voorziening voor wandelaars bij dit ecoduct. Deze wens is 
gehonoreerd. Het is straks mogelijk via deze brug de 
Wolfhezerheide te bezoeken. 

Wild zien 
Om de kansen van de ecoducten zo goed mogelijk te benutten 
zullen wandelpaden en ruiter- en fietsroutes in de directe 
omgeving van de ecoducten worden aangepast. De recreatieve 
mogeHjkheden nemen echter niet af. 

De komst van de ecoducten heeft gevolgen voor de natuur en 
voor de bewoners in dit gebied. Met name edelliert en 
wildzwijn zullen er een nieuw leefgebied bij krijgen en een 
ontmoeting met deze dieren wordt mogelijk! 
Natuurmonwnenten zal het gebruik van de ecoducten 
nauwlettend gaan volgen. Hoewel niemand weet op welke 
termijn de dieren de oversteek zullen maken is van het ecoduct 
bij Terlet (tussen het Deelerwoud en NP Veluwezoom) 
bekend dat de eerste dieren het ecoduct al snel hadden 
ontdekt. Toch is niet alles met zekerheid te voorspellen. 

Meer informatie 
Informatie over de aanleg van deze en andere ecoducten , de 
planning van werkzaamheden en foto's van de voortgang 
vindt u op 
• www .rijkswa ters taa t.nl / ecod ucljacpthijsse 
• www .natuurmonumenten.nl/ ecoducten-op-de-veiuwe 
Hebt u naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen 
stelt u ze dan gerust aan Herman Veerbeek, boswachter van 
Natuurmonumenten op de Zuidwest Veluwe via 
h.veerbeek@natuurmonumenten.nl of telefoon 026 4822219. 
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De Duizendjarige Den vertelde 

Oplettende lezers (en misschien ook lezertjes?) van deze 
afleveringen weten dat Wolfheze al een station heeft sinds 
184S (te lezen in Aflevering 2: Van Rhijnspoorkeet tot 

Station Wolfheze(n) in Wolfskreet 1e Jaargang Nr. 2 van 
mei 2003). 
Een jaar of drie/vier is er echter ook een tweede halte ten 
oosten van Station Wolfheze geweest. In Aflevering 17: 
Paardenrennen op de Renbaan Wolfbezen in Wolfskreet 

Se Jaargang Nr. 2 van juni 2007 wordt uitvoerig verhaald 
over de Renbaan Wolfbezen die sinds 1890 ongeveer ter 
hoogte van het huidige tankstation De Slenk aan de ASO 

is. Deze Renbaan heeft een eigen treinhalte iets ten oosten van waar riu de ASO de 
spoorbaan kruist (bij Mijlpaal 8S). Op 24 augustus 1893 stappen Koningin
Weduwe Emma en haar 12-jarige dochter Wilhelmina, toen nog Prinses, daar uit 
de trein voor een Groot Sportfeest van de 'Geldersche Harddraverij- en 
Renbaanvereeniging'. 
Een derde halte is er een heel wat langer geweest, en wel ten westen van het 
station. Over het begin van deze halte wordt kort verteld in Aflevering 14 : 

Koninginnen op de heide bij Wolfheze in Wolfskreet 4e jaargang nr. 3 van 
september 2006. 

In deze 30e (!)aflevering ziet u mooie plaatjes van deze halte en wordt er ook wat 
meer over verteld. De Duizendjarige Den wist hier het nodige van en U1be heeft dit 
nauwkeurig aan zijn voet opgeschreven. 

Aflevering 30: Halte Buunderkamp voor Koninginnen en pensiongasten 
Op woensdag 21 september 1898, 2 weken na haar inhuldiging (6 september), komt 
Koningin Wilhelmina en haar moeder Emma naar de Renkumsche Heide nabij 
Wolfheze om daar de grote wapenschouwing (presentatie van het leger) bij te 
wonen. Bij de (toen nog) tijdelijke halte vlakbij De Buunderkamp stapt het hoge 
gezelschap uit de koninklijke trein. Deze halte ligt bij Mijlpaa182, iets westelijk van 
Wachthuis 20, (het huidige huis van Kelderman). 
Aan de legerrevue gaan op 19 en 20 september grote manoeuvres 
(gevechtsoefeningen) vooraf van duizenden militairen op de Veluwe (Deelen, De 
Galgenberg en Kemperheide). Voor het troepenvervoer van en naar Renkum 
worden door het Ministerie van Oorlog 900 wagens (!) van de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen gevorderd. 
De koninklijke trein met de salonrijtuigen A 41 en A 4S en vlaggen op de locomotief 
stopt bij de 'halte voor één dag' die hiervoor van een fraai houten hekwerk is 
voorzien. De bloemist G.J. Besseling van de Kastanjelaan uit Arnhem heeft de halte 
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• ambachtelijk gemaakte massief houten meubels 
• heldere ontwerpen met subtiele deta ils 
• geheel aangepast aan uw wensen, interieur en 

budget 
• gemaakt met vakmanschap en liefde voor hout 
• voor een uniek, persoonlijk en karakteristiek 

meubelstuk 

Voor moer informatie en voorbeelden van mijn werk 
kijkt u op mijn website www.eissevanhoving.nl. 
Maar u kunt mij ook bellen: 06 23 91 44 45. 

Adres werkplaats: Adres privé: 
Nude 54u Lindeboomlaan 3 
6702 ON Wageningen 6874 BN Wolfheze 
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smaakvol versierd met guirlandes van groen en vele vlaggen. Koningin 
Wilhelmina, Koningin-Moeder Emma en hun grote gevolg stappen uit de trein en 
lopen het pad van het spoortalud af naar de Renkumsche Heide. 

Deze foto /nat het, hierboven 
beschreven, moment zien nis het 
koninklijke gezelscltnp net is 
uitgestapt bij De Btumderknmp. De 
foto is uit het mooie boek 
'Willrelminn, een levensgesclriedenis 
i11 foto's' vmr Dr. jmre de Io11gll en 
Drs. M. Kolmstnmm, uitgegeven 
door De Bezige Bij Ie Amsterdam in 
1948. 

Heel bijzonder is deze gekleurde nusiclrtknnrl uit 1898 die gemankt is vnu de fo to vmr 
hierboven. Het is ee11 litlw-knnrt, een steendmk van een tekening 11nnr de foto, uitgegeven 

Kn>nln.s• Voorot •lii')S. ".. '~ • I door een zekere 

J 
JMM Nijmegen. 
Het procédé is 
'Gesetzliclr 
gescluï tzt' wat 
erop ZOII. kil n ne11 
wijzen dat de 
kaart in Duits
land is gedntkl. 
C. v. Leeraveu 

1 vershmrde de 

W. Dubbeldam ~ 
knnrt unnr mej. 

/<) .G __. ."e_ .... ...., in Lmzgeruige-
~-.,, .-_.., ~"" weiden (ZH). 

In Aflevering 14 : Koninginnen op de heide bij Wolfheze (Wolfskreet 4e jaargang 
nr. 3 van september 2006) staat een royaal verslag van deze grote legerrevue. 
Als het militaire schouwspel is afgelopen keert het hoge gezelschap terug naar de 
halte en neemt daar afscheid van de militaire autoriteiten. 
De halte wordt daarna opgeheven. Het is een halte voor één dag geweest. 

Maar .. ..... in 1910 wordt Halte Buunderkamp weer geopend, eerst op proef, en in 
1911 als definitieve halteplaats voor de gasten van Pension De Buunderkamp. Het 
is een halte waar de trein op verzoek stopt. Bij het instappen moet de conducteur 
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worden gewaarschuwd dat men wil uitstappen bij De Buunderkamp. Om de trein 
te laten stoppen voor passagiers die bij de halte willen instappen wordt door de 
wachter een sein gehesen zodat de machinist weet dat hij moet stoppen. Aan de 
noodzijde is een bescheiden perronne~e en aan de zuidzijde ook een perronne~e 
waar een klein wachthuisje op wordt geplaatst. In 1917 komt er een groter 
wachthuis dat afkomstig is van de Halte Capelle aan de lijn Gouda-Rotterdam. 

Op de plaats waar nu het bekende Bilderberghotel De Buunderkamp staat wordt 
in 1872 een boerderij gebouwd in opdracht van de heer A.A. van Rijswijk. 
Aannemelijk is dat het in eerste instantie een ontginni.ngsboerderij is doch andere 
bronnen spreken van een moderne boerderij met daarbij een kaasmakerij. De naam 
Buunderkamp verwijst naar de bezems en borstels (boenders) die in deze streek 
worden gemaakt van de heides tengels. 
In 1897 koopt Dr. Derk Hendrik Nicolaas Adriani te Gosterbeek samen met 
Hendrik Jan van der Goot (2e officier bij West Indische Maildienst) de boerderij. In 
1902 wordt het een klein pension met de heer Johannes Smit, een oud-zendeling als 
exploitant. In 1904 laat Dr. Adriani het inrichten als Rust- en Herstellingsoord. Dr. 
Adriani was huisarts in Gosterbeek en bestuurslid van het Gem. Ziekenhuis 
Gosterbeek dat van 1900 tot 1909 functioneerde. 

Na slechts korte tijd als Rust- en Herstellingsoord gediend te hebben wordt De 
Buunderkamp weer een pension en in 1908 verkocht aan Baron Francis Van 
Lijnden (oud ritmeester) te Haarlem. 
De exploitant Smit weet in 1918 uiteindelijk het grootste gedeelte van grond en 
opstal van de famme Van Lijnden (Baronnen en Baronessen) te kopen. Al in 1920 
verkoopt de heer Smit het geheel weer aan Evert Evers die in 1909, als 14-jarige 
jongen, bij hem is komen werken als tuinknecht/manusje van alles. Evers gaat 
verder met het eerst nog kleine pension (18 bedden) met de vele losse huisjes er om 

heen (Zie Aflevering 20: De huisjes bij Hotel De Buunderkamp in Wolfskreet 6e 
jaargang nr. 1 van maart 2008). 
Het is een echt familiepension/hotel. De gasten gaan met een lampetkan met 
waswater en met een kandelaar met kaars naar hun kamer of huisje want in het 
begin is er geen waterleiding, geen elektrisch licht en geen telefoon. De gasten 
helpen zelfs in de huishouding en met het bedienen van de pompinstallatie. 
De gasten worden van de trein opgehaald bij de Halte Buunderkamp. De gasten 
die vertrekken worden bij de halte door het hele hotel uitgezwaaid. 
De halte wordt gesloten op 15 mei 1938 en heeft dus 28 jaar als stopplaats voor de 
trein gediend. 

Van een oud glasnegatief uit 1924 is deze unieke foto (volgenda pagina) afgedrukt. 
We kijken in westelijke richting (richting Ede). Links de wachterswoning met 
nummer 20 op de gevel (nu huis Kelderman) en rechts de kort daarvoor gebouwde 
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spoorwoning aan de 
noordzijde van het spoor 
(woning Buit en later Vos). 

~~·~ll.@f!JM In de jaren zestig is deze 
:.-,:;.,........ woning afgebroken. Hij 

ligt te dicht aan het spoor 
en beneemt daardoor het 
zicht op de spoorbaan wat 
een gevaarlijke si tuatie 
veroorzaakt. De plaats van 

het huis is nog duidelijk te herkennen in het huidige landschap. 
De stoomtrein staat s til ·bij de halte en er is links van de locomotief nog net een stuk 
van het wachthuisje te zien. Een zekere Job v.d. Peppel maakt deze foto in 1924 en 
Ulbe krijgt het glasnegatief in 1996 van de dochter van de hotelhouder Evers: Elly 
Jongboer-E vers. 

Tot 1961 exploiteert Evers het hotel/ pension (dan 70 bedden) en heeft het een heel 
goede naam . Bekende gasten als de ministers Colijn, Slotemaker de Bruine en Kan 
(vader van Wim Kan) zorgen daar ook voor. 

Hubo Willemsen 

Cardanuslaan 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 
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prolttljkvoor 
Hl./lfJVr1f1J)/ 

I'Y<Innt G"rdlnk 
l ll.nr. 016-fiJ,J 149 
~~",;m -· ........ ".." 

DK:•mber dAMb~'ng· 
· ~ vindfll 1n de s.31on 
- elc.• klant ontv11ng1 ••n e:ind...,..Jr 

p~ .. ·~· 
Pn:tti5e Kwrs td.asm •n t m so•d 201.1: 

Y\·onn• GHrdink 

-~g>l»' ............ 
-w~ ----(ZP) . ..,......,......,....._.._ __ ....,.__., 
-~· .. ........, · 0,.".-
· 0tllOI I --.. -----... ---~ •l!ln!OII-...-"KOC 

Na verschillende eigenaren komt het in 1974 in handen van de N.V. 
Schadeverzekerings Maatschappij van de Nederlandse Vereniging van Artsen
AutomobiHs ten te Utrecht die het dat jaar sloopt en door het Artsen Pensioen 
Fonds wordt een nieuw hotel op dezelfde plaats neer gezet dat in 1977 klaar is. 
Later komt het in handen van de Bilderberggroep. 

Een ansichtkaart van het spoor 
bij De Buunderkamp. De kaart is 
een uitgave van Boekhandel Van 
Silfhout te Wolfheze 
(Heelsumseweg) en is . = verzonden in 1956. Links 

. wachterswoning 20 (nu 
,. .},. ' . . •. • ·- .:.... ~ · • ·:~ ~ Kelderman) en rechts de 
., •• ~I ·~ . • ~, • B . I 

' . • , 1• ; , . .' >-::~ •:A"f ..,.., •• • ~& • spoorworung van utt en ater 
'-;'. :l[, .. • ;, \~ · '... . 'A·""r.' ~'-~u\"-:. :~ ';:Al/A Vos. Het terrein bij de spoorbaan 
' ~ll.:f 'h ~ ••· I 1 '. \ ,1-\· 4 ~·JY"' ' 'Îfl~f. 1 

• • 
~:i.~' •· ' ·\r. .,·'.lttrl~.x ' \url, --t• -:::" ...... ~)!'~ • t l ts daar (dan nog) moot open en 
dat maakt dat iets oostelijk van dit punt veel foto's van treinstellen zijn gemaakt 
vanuit een aantrekkelijk laag standpunt waardoor de gehele trein goed in beeld 
komt. 

Volgende keer w éér een bijzo11der v erfmal over o11s dorp e11 als 11 iets speciaals over 
de h istorie wil w eteu k1111t 11 de redactie daar naar v rageu die dat dau vast aan mij 
doorgeeft. 

-45-



Weekagenda 
Ook iets te melden voor de activiteitenagenda? 

Meld /ret ons via redactie@wolfskreet.nl 

Maandag: 

Vanaf 07:30 uur Duobak en grof tuinafval 3348150 
11.30 tot 1230 uur Bibliobus Beatrixschool 
16.00 tot 18.30 uur Kindergymnastiek en turnen Gynmastiekzaal Balijeweg 
16.30 tot 19.00 uur Training pupillen Worlanseek 
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 Ttueewekclijks Bridgen (4821570) De Slenk 
19.30 tot 21.40 uur Zang en Vriendschap (4821556) HetSchild 
20.00 tot 2230 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 
19.30 uur Jeux de Boules (4821630) De Burcht 
19.00 tot 21.00 uur Aquarobics (RZC 06-12925039) Zwembad Gelderse Roos 
20.00uur Afrikaanse percussielessen Gebouw Helios 
20.30 tot 2200 uur Volleyballen De Brug 

Woensdag: 

Vanaf 07.30 uur Grofafval 3348150 
10:30 tot 11:00 uur Inloopspreekuur Huisartsen De Burcht 
13.00 tot 14.00 uur Spreekuur gebiedsagent Medisch Centrum Wolfheze 
14:30 tot 16:30 uur Bingo SS+ (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 2200 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 Wodanseck 

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: 

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

Scheidoloog biedt de totaaloplossing bij geschillen die kunnen optreden 

in een privé- of zakelijke relat ie. (Echt)scheiding of arbeidsconflict, w ij 

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

Scheidoloog behartigt uw beider 

belang, maar ook ieders belang 

apart! Op een fai re, 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 wilt u vrijblijvend een gesprek? 

Bel 026 4822 366 of surf naar w ww.scheidoloog.nl 

Echtscheidings- & Ontslagbemiddeling, Mediation & Coaching 



Camping & Chaletverhuur Lindenhof 

WAT BIEDT CAMPING LINDENHOF? 

Toeristische plaatsen voor caravans, campers en tenten . 

Seizoenplaatsen en voorseizoenplaatsen. 

Alle plaatsen zijn zeer ruim en autovrij . 
Parkeren op aparte parkeerplaats. 

• Uniek sanitairgebouw. Een hout stapel bouwhuisje uit Litouwen, 
met grasdak. Het gebouw heeft vloerverwarming en is voorzien 
van zonneboiler, solartubes en LED-verlichting. 

Speeltuintje met airtrampoline. 

Wasserette. 

• Receptie en terras met kleinschalig verkoop en uitt~en vän 
boeken en spellen. \ ' 

Arrangementen en excursies in samenwerking met 
Natuurmonumenten. 

Verhuur I verkoop ,van huisjes en chalets. 

'-
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