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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 hel 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 brieflekst 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 regering bezuinigt op kunst, maar wij kunnen nog wat bijverdienen door te 
dichten: Natuurmonumenten schrijft een poëziewedstrijd uit. De redactie doet 
alvast mee met bovenstaand gedicht. 
In deze Wolfskreet meer natuur: En een interview met Tuincentrum 
Davidse dat een nieuwe start gaat maken en alles aan het renoveren is. 
Ook een verhaal over de bijzondere bomen op het terrein van de 
Gelderse Roos, pardon Pro Persona, sommige over de 100 jaar oud. En 
aandacht van onze chroniqueur die in de Duizendjarige Den aan de 
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natuur versnipperd raakt. 
In deze kreet ook over belangrijke 
gezichten die komen en gaan: 
voorzitter Dorpsbelang Ted Stevens 
kondigt zijn -beoogd- opvolger aan: 
Martin de Graaf . En we blikken terug 
met oud-wolfskreet-redacteur Anton 
Sanderman. Vanuit Pro Persana ook 
een kijkje bij gezichten die we bijna 
nooit zien, de cliënten van de afdeling 
Octaaf. En een uitnodiging van het 
Museum op het terrein om de vergeten 
verhalen van de zorg vroeger te 
beluisteren. 
Op 23 maart is de jaarlijkse 
dorpsbelangvergadering waar u 
uitgebreid geïnformeerd wordt over 
het wel en wee binnen Wolfheze. Maar 
heeft u meer zin in wat ongedwongen 
babbelen met dorpsgenoten kom dan 
naar de Huiskamer in de Burcht, ze 
starten weer, iedere laatste vrijdag van 
de maand. Of misschien wilt u wel 
gezellig mee jokeren? 
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En nog veel meer berichten, nieuwe 
adverteerders, berichten van de Beatrixschool en 
Het Schild en uitnodigingen om actief inwoner 
van ons dorp te worden, 

redadlelederC ,,., ·· · · ·•·· · 

DfllfNI~J ~iich hët ~chtvoor Óin . ·•· · 
lngezotiden stukken in te korlen dan wel niet . ' 
.te plaatsen, ·"~·· .. ,."." ........ , .. . 

Veellente en 

-3-

Veel 
leesplezier! 



~ofe:.!=: 
"Ziekenhuisbomen" op de Gelderse Roos W olfheze 

In de bijna 30 jaar dat ik op het ziekenhuis werk, heb ik op het terrein heel wat zien 
veranderen. Ik begon in 1981 als jongste tuinman bij de toenmalige 
plantsoenendienst. Vlak daarvoor had de dienst een nieuwe tuinbaas gekregen, 
Egbert Ekkelboom. Hij werd gedreven door idealisme. Hij streefde naar een mooi 
park omdat hij ervan overtuigd was dat dit het welzijn van de cliënten ten goede 
kwam. Het terrein bloeide op. 

TedE>r j.mr weniPn er meer bloemperken aangelegd 
en groeide de weelde v•m onder andere afrikaan ges, 
\'lijtig liesjes en gE.'rnniums. In de jaren '90 
\'1:'1\tnderde Yeel. Er werd een aantal grote 
bouwprojecl(' ll cerealiseerd waardoor de uitstraling 
\ ' 1\ll het terrein bE>hoorlijk veranderde. Een aantal 
oude paviljoens werd gesloopt. Daarnaast sloegen 
de bezuinigingen toe en veranderde de visie op de 
onderhoudsdiens ten. De bloemperken werden als 
eers te geschrapt en de plantsoenendienst werd 
kleiner en kleiner en tenslotte werd het tuinwerk 
uitbesteed. 

Goedbeschouwd z ijn de monumentale bomen op het 
tenein de enige nog levende getuigen van de oude 
tijden. Maar ze hullen zich in stilzwijgen. Het 
ziekenhuis is ooil Yolgens een strak stramien 
opgczE.'t; cl(' k('rk in h E.' t midden, cirkelvormige 
wegen rondom en Som1eheerdt, hoofdgebouw, kerk 
eJ\ De Vlinder op de noord-zuid-as. De mannelijke 
cliën ten aan de westkant en de vrouwen aan de 
oos tk<utt ,·an d e as. Het is nie t meer na te gaan wie 
de oudste bonwn hc('ft latE.'n planten. 

Misschien was het een bevlogen tuinbaas, misschien een tuinarchitect. Feit is dat er 
een aantal bijzondere bomen te vinden is, zoals meerdere ginkgo's, tulpenbomen 
bij de kerk, een vleugelnoot bij het trapveldje achter Schoonoord, een 
suikeresdoorn tegenover De Bogen, de valse chr is tusdoorn bij de eendenvijver en 
de bontbladige tanune kastanje bij De Brug. 
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De oudste boom is zonder twijfel de dikke eik in het bos 
(tussen volkstuinen en bergingsvijver). Waarschijnlijk de 
enige boom die er al stond voordat het ziekenhuis in 1907 
werd gesticht. Met zijn ruim vier meter omtrek een 
imposante verschijning. In mijn beleving 'onze 
Wodanseik'. In 1984 kreeg de boom het zwaar te 
verduren. Collega-tuinmannen hadden rondom dennen 
weggezaagd, zodat hij mooi vrij kwam te s taan. Maar ook 
meer op de wind. Vlak daarna raasde er een storm over 
het land, met als gevolg da t er een paar zware takken 
uitbraken. 
Om meer takbreuk te voorkomen werden toen alle takken 
gehalveerd. De boom groeide gestaag verder, maar het is 
de vraag hoe lang hij nog zal leven. Aantasting door 
tonderzwam en een blikseminslag van een paar jaar 
geleden hebben zijn conditie duidelijk verminderd. 

Toch is de grote eik niet mijn favoriete boom op het ziekenhuisterrein. Dat is de 
grote tulpenboom (Liriodendron tulipifera) die staat tussen kerk, hoofdgebouw en 
Lindenhof. Niet te verwarren met de Magnolia met z'n kleurrijke 
voorjaarsbloemen, maar vooral te herkennen aan het tulpvormige blad. Het is een 
imposante boom die ieder jaar volop bloeit. Maar volkomen onopvallend, want de 
bijna vuis tgrote bloemen zijn groenig van kleur met een zweem oranje. Even 
opletten dus, in het voorjaar. 

André Schulten, Technisch tekenaar/ groenadviseur 

Verzorgt u uw onderdanen wel goed genoeg? 

Janine van Dijk 
Voet-en-Zorg Hazeleger 

Bij Provoet aanges loten PedicureP lus-praktijk 
het betere voetenwerk voor standaard voetenzorg 
en gespecial iseerd in diabetische- en reumatische 
voetverzorging, maar óók cosmetische 
behandelingen, zoals een zuiverende peeling en 

.... .__-""......,""-_ ....__. voedend masker voor de voeten 

Bel voor een afspraak: telno. 06-55.50.27.18 
Adres: Wolfhezerweg 120/67, Wolfheze 
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In rijtjes van 2 ... 
'In rijtjes van twee, de meester vertelde en iedereen luisterde. Daarna werkte je in 
je schrift en als het goed was kreeg je een s tempel.' 

Allerlei beelden die bij velen opborrelen a ls we aan onze basisschooltijd denken. 
Als u nu een school binnenloopt is er ogenschijnlijk niet veel veranderd, maar 
schijn bedriegt. Wanneer u onze school biJu1enkomt rond half 10, wordt er hard 
gewerkt. Maar niet meer zoals vroeger hoor. 

Groep 1 en 2 heeft net instructie gehad in de kring en is aan het werk. Elk groepje 
doet iets anders: knippen voor de motoriek, een puzzel, werken met kleuren, 
bouwen voor ruimtelijk inzicht en ga zo maar door. Er wordt hier flmk geleerd, al 
lijkt het misschien op spelen. 
In groep 3 en 4 kijkt groep 3 naar het digibord, er wordt een nieuwe letter geleerd. 
Allerlei leuke opdrachtjes flitsen voorbij en de klas leest en leert, weer een nieuwe 
letter. Groep 4 laat zien hoe zelfstandig ze kunnen werken, zij hebben al instructie 
gehad en werken aan hun rekenles. 
In groep 5 en 6 hebben de kinderen een taakbrief voor hun neus, allerlei 
opdrachtjes staan er op. De kinderen kiezen hun eigen volgorde en wanneer je 
klaar bent mag je zelf kiezen uit vrije opdrachten. Het lijkt wel of de hele klas een 
eigen werkje heeft..en de juf? Die zit bij een aparte tafel met een groepje kmderen 
en helpt ze met iets dat ze moeilijk vinden. 
In groep 7 en 8 hé, daar liggen die dobbelstenen weer op tafel, die zie je door de 
hele school. Een groene kant betekent: ik ben lekker aan het werk en heb geen hulp 
nodig. De rode kant zegt: juf wil je me helpen? Daar gaan ze niet op zitten wachten, 
ze werken gewoon door. De juf komt vanzelf en misschien verzin je zelf de 
oplossmg ook wel. 
Ons onderwijsconcept heet adaptief onderwijs. Zelfstandig werken bevorderen is 
hier een belangrijk onderdeel van, want zo heeft de leerkracht tijd voor het 
iJ1dividuele kind. In de hierboven genoemde taakbrief kan de leerkracht de 
opdrachten per kind aanpassen naar het niveau. Dit concept is heel herkenbaar in 
vele scholen in Nederland, maar iedereen heeft de vrijheid het aan te passen naar 
hun eigen schoolsituatie. 
Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs of vraag er eens naar bij onze 
schoolbewoners, de kinderen zelf! 

Vriendelijke groet, team prmses Beatfixschool 
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Van de redactie: nagekomen nieuws: 
Op dinsdag 15 februari raakten de groepen 5 
t/ m 8 betrokken bij een groot media circus: 
ZappSport kwam opnames maken voor 'The 
Battle'. 's Ochtends werden de zes 
'sportiefste' leerlingen - 3 jongens en 3 
meiden -geselecteerd door te testen wie het 
langst konden touwtje springen. De , _ __."""""" 
winnaars (Robbie, Olivier, Alek, Lena, Nina 
en Claire) gingen door naar de finale op 
PapendaL Op Papendal werden zij door top-tafeltennissers getraind in het 
tafeltennissen, waarna in drie korte wedstrijden, steeds een jongen en een meisje 
tegen elkaar, uitgemaakt werd of jongens nou beter zijn of juist de meiden .. In een 
spannende finale wonnen uiteindelijk de meiden! 

Zijn bij normale sportwedstrijden 
verslaggevende media ondergeschikt aan de 
wedstrijden, hier kon pas gespeeld worden 
als alle camera's goed opgesteld stonden en 
klaar waren voor aktie. En om te winnen 
moest je nie t alleen het balletje goed weten te 
raken, maar vooral niet al te zeer onder de 
indruk zijn van die televisiecamera's die je op 
je vingers keken. 

. . 
Gt"'"'s 
~y~ 

Äutobedrijf 

van Capelleveen 

Onderhoud • Reparatie - APK 
Airco service - Diagnose center 

Schadeherstel • Spuiten • Schadetaxatie 

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

voor acties & nieuws 

i.c.m. ee • rote onderhoudsbeurt 
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Danlêl Breuer VARIX architectuur 
Marc Leeflang Productvormgevlng, Interieur· en kleuradvles. 

Werken in een samenwerkingsverband en zijn gespecialiseerd in nieuwbouw- en 
verbouwproj'ecten, zowel exterieur als interieur, voor o.a.particulieren, bedrijven en overheden. 
De opdrach gever en gebruiker staan bij ons centraal. Uw wensen vertalen wij naar een 
realistisch betaalbaar concept. Of het een boomhut is of een appartementencomplex, 
een serre of een nieuw kantoor wij bieden een totaaloplossing waarin de balans tussen 
de menselijke maat en esthetiek het fundament is voor een prettige leef- of werkomgeving. 

Enkele projecten: 
-Nieuwbouw 14 appartementen, Paulstraat, Arnhem 
-Inrichting bezoekerscentrum Stoutenburg, Leusden 
-Nieuwbouw 9 eenQezinswoningen, Kerkrade 
-Verbouwing en innchting bezoekerscentrum Pyramide van Austeriitz, Austeriitz 
-Studentenstudio's in een voormalig badhuis, Arnhem 
-Diverse particuliere renovatieprojecten in o.a.Amhem, Oesterbeek en Nijmegen 
-Buitenmeubilair op de boulevard, Katw~k aan Zee 
-Diverse horecaprojecten in Arnhem, Nijmegen en Enschede 
-Verbouwing en innchting winkel PAK, Arnhem 
-Diverse particuliere inrichtingsprojecten in o.a. Arnhem, Amsterdam, Wolfheze 

Voor informatie bel of mail naar: 
Daniêl, 026-4420284 of info@varix.nl 
Marc, 06-29513380 of info@marcleeflang.nl 
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Suzanne met de mooie ogen 

Waarom uw interviewer deze raadselachtige titel koos, wordt pas later d uidelijk. 
Eigenlijk had hij het gewoon op de schop willen noemen. Want daar gaat het in 
eerste instantie over. Toen hij een dezer dagen vanaf het Schild komend de weg 
overstak, ontwaarde hij een diepe kuil waar tot voor kort de voorhof van het 
tuincentrum Davidse was. 
Dat hele grote perk was letterlijk op de schop 
genomen. Dus wilde hij wel eens poolshoogte 
nemen wat er aan de hand was. Een interview 1al~-_:_,.J 
met Albert Davidse was snel geregeld. Albert is 
de tweede generatie eigenaren, eerst met zijn 
vader David (vanaf 1976) en nu alweer jaren met I. 
zijn vrouw Wankie (zie foto hiernaast). Maar hij 
is de derde generatie in het bedrijf: zijn opa Piet 
was vele jaren de tuinbaas van eerst het 
voormalige landgoed Mariëndaal en later het 
Schild. Na zijn pensionering aldaar heeft hij nog 
vele jaren meegewerkt bij zijn zoon in het 
bedrijf. 
Vroeger was het ook nog hoveniersbedrijf en 
verzorgde Davidse de bloemen en planten van 
alle Bi.lderberghotels in de wijde omgeving en 
legde tuinen aan bij vele particulieren. Daarvoor hadden zij een vijftal 
medewerkers in dienst die daarnaast in de stille maanden de eigen collectie 
verspeenden, uitpootten en oppotten. Alle bloemen en planten kwamen toen uit 
eigen kweek. Zo is het bedrijf groot geworden en wisten niet alleen de 

Hiermede heb Ik de eer U Ie berichten dat Ik mijn zaak rnel 
ingang van 1 6 ~ptember J.l. heb overgedaan ;>an mtjn vroegere 
bedritlslelder D J. DAVIDSE. 
U den~nd voor het vertrouwen, dal ik zoveel 1aren heb m()\jen 

Wol fhezenaren 
maar ook de andere 
Renkumse inwoners 
waar zij de beste 
kwaliteit bloemen en 

genie ten. 
HO<>Qachtend, planten konden 

Wed J •· DIJK-BAAS. verkrijgen. Maar de 

Mij relertorend aan bovenstaand, heb ik de eer U te berichten 
dat ik de Kwekeroj ,.Reie~hol" heb overgenomen Vlln Mevr wed 
J. v. DIJK.BAAS, ingaande 16 ~pt. jl. 

Hopend door 1'\etle bediening mij Uw vertrouwen waardig te 
bltjven, en mij In U-.deles' gunst beleefd aanbevelend bltjl i~ 
mei de m~le hoqgachting 

tijden en de 
mentaliteit. (zie 
bijgaande aanbeve
ling waarbij de 
Kweekerij Reijersltoj 

Uw dw. dr 
D. 1. DAV IDSE in 1946 overging van 

de Weduwe van Dijk 
Kweeleerij ,.REI ERS H O F" - Duttschelcampweg 1, Wolfhexe naar DJ Davidse-
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veranderden. Het zelf kweken van bloemen en planten is kwalitatief en 
prijstechnisch niet meer aantrekkelijk in vergelijk met het betrekken van het 
product van gespecialiseerde topkwekers. Ook het telen in de volle grond is zeer 
arbeidsintensief en kent veel nadelen ten opzichte van de teelt in potten 
(containerteelt). 
Daarom wordt genoemde 
voorhof nu geheel bestraat de 
zwarte grond ging er uit en het 
witte zand kwam in de plaats- en 
worden de ingekochte planten 
(van overigens nog s teeds de 
beste kwaliteit) in vakken op 
vochtdekens gezet met 
daartussen paden waar het 
publiek met karreljes zelf de 
planten kan uitzoeken en 
meenemen naar de kassa. De 
kracht van het bedrijf wordt 
gezocht in kwaliteit, een goed en 
gedegen advies en een persoonlijke benadering. Die willen hij en Wankie blijvend 
waarmaken. 
Albert en Wankie en daarmee het bedrijf voelen zich verknocht met Wolfheze. 
Albert is er niet alleen geboren maar heeft er praktisch zijn hele leven gewoond 
op enkele jaren Boskoop na. Die verbondenheid moge blijken uit de hoge 
Kerstboom die elke kerst door hen wordt verzorgd op de tweesprong Wolfbezer
en Heelsumseweg en er is vrijwel geen vereniging die niet door hen wordt 
gesponsord. Het bedrijf hoopt in september dit jaar zijn 65-jarig bestaan te vieren 
en wat hen beiden betreft willen ze nog zeker jaren doorgaan. 
Wat ook aan de orde is, is een grondige renovatie. Volgens Albert is er al die jaren 
slechts opgelapt en nimmer grondig gerenoveerd. Het liefs t had hij een deel van de 
opstal (zoals kas en winkel) willen vervangen en uitbreiden. Ook de centrale 
verwarming en de watervoorziening moeten worden vernieuwd en dat alles bij 
elkaar werd een te grote investering. Dus komt er nu een eenvoudiger plan, wat 
een renovatie van de bestaande kas en het opnieuw bestraten van het buitenterrein 
inhoudt. 
Ook de uitstraling van het bedrijf is aan vemieuwing toe. De klanten moeten gelokt 
worden. Wat zoiets doet, haalt hij met een voorbeeld aan. Hij had een hoeveell1eid 
tlwmbergin's staan. Maar het grote publiek kent die plant met zijn oranje bloemen 
en hun bruine hart helemaal niet. Vanwege die kleur en vorm heten ze in de 
volksmond ook wel Suzm111e met de mooie ogeu. En dat schreef hij op een schoolbord 
aan de weg. Nu iedereen d ie langs kwam wilde wel zo'n planlje. Nu we toch over 
vroeger bezig waren, kwam ook de lichtkrant met afwisselend Dnvidse bloemen, 
Dnvidse plnuteu die zijn oudere broer Piet ooit gemaakt had op de proppen. Dat 
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trekt aandacht omdat het origineel was. Zo is hij ook op zoek naar een nieuw logo 
en wil hij af van de benaming tuiucentrum. Eigenlijk suggereert de naam 
tuincentrum meer dan er nu gebeurt. 
Albert herinnert nog aan de tijd dat er nog geen verpakte potgrond was en het 
bedrijf vroeger de gevallen beukenbladen bij hotel Wolfheze mocht harken en laten 
vervoeren door buurman van Middend01·p, om ze ergens achter te laten 
composteren. Deze bladaarde werd gebruikt voor eigen teelt en opa bepaalde wat 
ervan aan de klant verkocht mocht worden en bepaalde de prijs. Naarmate de 
voorraad slonk mocht er van opa niet meer verkocht worden of vroeg hij zo'n hoge 
prijs dat men er van afzag. Een kwestie van vraag en aanbod! Zo herümert Albert 
zich ook nog een klant die de laatste pollen van een vaste plantensoort wilde 
kopen. Opa wilde deze niet verkopen om hiervan te kunnen vermeerderen. 
Zonder iets te zeggen kwam hij aanlopen en sneed alle bloemen van de planten en 
beende vervolgens weg, waarop de reactie van de klant was: 'Wat begroot mij dat'. 
Albert schaamde zich toen rot maar kan er nu wel om lachen. 
Op een deel van de grond is de bouw van 2 huizen aan de Duitsekampweg 
toegestaan. En daarmee is de cirkel weer rond. Want begonnen aan de 
Duitschekampweg nr 1 (zie inleg) 
komen daar die nieuwe huizen. En op TUINARCHITECTUUR • BLOEMISTERIJ 

het huidige Wolfhezerweg 104 
wensen wij hen een bloemrijke 
toekomst toe. Rmu 

Glas-in-lood atelier 

• WOLFHEZE J J J 
Wolfhezerweg 104 

· · avt~se reL oa3oa -267 

\\De Bonte Specht" 
De kunst van het lic ht. 
Vervaardigen, ontwerpen, restaureren 
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Job Becker 
Heelsumseweg 1 2 

Wolfheze 
026- 4821675 

www .debontespecht.nl 



Wijnkoperij Henri Bloem 
Voor al uw kwaliteitswijnen 

Wijntje? We6sliop! 

Vanuit uw luie stoel wijn bestellen en 
GRATIS thuisbezorgd krijgen? 

{])at kg,n! 

Surf naar onze website en bestel uw 
favoriete wijn via de webshop! 

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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A1~_V_cr~c_nig~it~lg~-------
\..\,J ~ Natuurmonumenten 

NATUURMONUMrnNTEN 
ORGANISEERT 

POEZIEWEDSTRIJD 
~~ 

Natuurmonumenten nodigt iedereen uit om een gedicht te maken over een 
favoriete plek op de Zuidwes t Veluwe, bijvoorbeeld over Planken Wambuis of 
de Wolfhezer bossen. Meedoen betekent kans op publicatie, want 
Natuurmonumenten wil de gedichten gebruiken om een poëziefietsroute te 
ontwikkelen door de natuur van de Zuidwest Veluwe. De fietsroute en een 
selectie van de gedichten worden gebundeld in een boekje. De fietsroute 
verschijnt ook op internet, waarbij de gedichten te beluisteren zijn en te 
downloaden voor smartphones en mp3-spelers. 

Deelnemers m .lke n k!ms hun gedk ht clcH'l d e route te verbinden. 
Iedereen mag meedoen. De bPlallgrijksle voo rwaa rden zijn dt1l hel gedich t moPt 
gaan over een plek op de Zuidv,•est Veluwe, gelegen tussen Otterlo - Doorwerth
WagE'ningen- EdE', h E.' t ged ichtniE't la nger is d•m 30 d ichtregE.' ls en hE't gedicht nog 
niet eerder gepublicee rd is. 

Gedichten kunnen tussen 15 december en 15 april2011, voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en e-mailadres ingezonden worden naar: 
poezie@natuurmonumenten.nl of per post naar Natuurmonumenten, o.v.v. 
Poëzie, Planken Wambuisweg l A, 6718 SP, Ede. Gedetailleerde voorwaarden zijn 
te lezen op www.natuurmonumenten.nl/ poezie. 

De uitslag is op 1 mei 2011. 

Fietsroute 
De nieuwe fietsrou te gaat de natuurplekken en de gedichten met elkaar verbinden 
en zal naar verwachting in het najaar van 2011 gereed zijn. 
Dit initiatief is mogelijk dankzij een financiële bijdrage van de provincie 
Gelderland. Natuurmonumenten en de provincie werken samen aan behoud en 
herstel van natuur en landschap voor een vitaal Gelderland. Het bieden van allerlei 
mogelijkheden om de natuur en het landschap te beleven horen daar ook bij. 
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Inspiratiebron 
De natuur en het landschap in dit gebied zijn 
voor velen een inspiratiebron geweest. Denk 
bijvoorbeeld aan de landschapsschilders van 
de Oosterbeekse school. Met de beoogde 
poëzieroute wil Natuurmonumenten dat 
iedereen van deze mooie plekken en de 
gedichten kan genieten. Het lezen danwel 
horen van de gedichten op deze plekken is een 
bijzondere manier van natuurbeleving. 

PYGMALION 
prakrijk voor 
HUIDVERZORGING 
Yvonnt G .. rdlnk 
tel.nr. 026o4833149 
moólf/:0621791324 -· ..., .......... .., 
~ ......... ~~· 
;'(41 L(~ 

• 

Voorjaarsaanbieding : 

DRUMLES in 'de BURCHT' 
WOLFHEZE 

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

Kom op drumles! 

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

houding, san1enspel, luisteren en lol. 
Marc Leeflang 0629513380 of mail 

info@marcleeflang.nl 

- ~-"""'""'
·M!l~-up 

• Ekldl1s<ll onl!loren tiPI 
• Ve~Atén W'l'lftfOIIt lbanM 11t d 
·Mln_ .. ,, ...... ~, 
·LICOOam"""tUVO 1-. dr\*pufliJ 

-~-lt>g 
•C....ISSIIanula~ -.-....-
·Dodand-latt '*•""""" 

~ 
't Poeliershuusr 

• Tijdens dt gezichtsbehandeling: gratis handscrub 
• Productaanbiedingen in de salon 

Gendringen. Achterhoek lnro 06 22791324 
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fJ<?staurant & PannenRgel@nfiuis 'lJe Tijá 
www. restaurantáetijá. n( 

Tijá voor (uncfi, áiner, vergarferen en meer 

'l(offietij d 
:J{igfi Tea 

Luncfi 
'Diner 

Pannenkqe.kgn 

Yaóian, 'J{_atascfia & 1ng riá 

Wofjfiezerweg 8'0 6874 .91.C Wofjfieze, 026-4821202 

www. restaurantáetijá. n[/info@ restaurantcfetijá. n( 

Openingstijden: 
Ma, woe: 17.00-22.00, do tlm zon: 10.00-22.00 
Vanaf 1 april: elke dag vanaf 09.30 tot 22.00 tot 1 oktober 



Terugblik dorpsavond i.h.k.v. Europese 112~Dag 
Ter gelegenheid van Europese 112-Dag heeft Dorpsbelang Wolfheze op vrijdag 11 
februari j.l. een dorpsavond georganiseerd rond dit thema. De opzet was dat 
hulpverleners van politie (Lucy Mons), brandweer (Herry Kelderman, Hendrik 
Huibers en collega's) en ambulance/ ghor (Geneeskundige 
HulpverleningsOrganisatie in de Regio) Oolande Quint) hun persoonlijke verhalen 
zouden vertellen. Helaas vonden maar drie inwoners de weg naar De Burcht die 
avond. De brandweer maakte nog een promotierondje door het dorp, waarbij Lucy 
Mons de kans aangreep om een keer mee te rijden in de brandweerwagen. De 
avond werd verder een genoeglijk koffie-uurtje met de hulpverleners, waarbij toch 
versdutlende wetenswaardigheden werden besproken. 
Wist je bijvoorbeeld dat de brandweer ("blusgroep Wolfheze") vorig jaar 108 keer 
is uitgerukt? Of dat aan de brandweerkazerne een AED hangt en dat een AED ook 
gebruikt kan worden als iemand een pacemaker heeft? Feike Klomp, journalist van 
Hoog & Laag greep de gelegenheid aan om de hulpverleners uitgebreid te 
bevragen. Alle aanwezigen vonden dat de hulpverlening wel wat meer aandacht 
mag krijgen en er waren verschillende ideeën voor een vervolg. De contacten die 
deze avond zijn gelegd, zullen daar zeker bij helpen. Als dank voor hun 
medewerking ontvingen de hulpverleners een bloemetje uit handen van Saskia 
Giesbers, secretaris van Dorpsbelang Wolfheze. 

W olf11ezer foto~album op dorpsbelang.nl 
Aan de website van Dorpsbelang Wolfheze is opnieuw een functie toegevoegd . 
Een heus fotoalbum waar iedereen foto's aan kan toevoegen. De hoop is dat zo een 
prachtig album ontstaat wat een beeld geeft van Wolfheze en dat is samengesteld 
door de inwoners en ondernemers zelf. 
Het toevoegen van foto's is een fluitje van een cent. Uiteraard dienen deze digi tale 
foto's te voldoen aan normen van fatsoen en dient er een directe relatie te bestaan 
met Wolfheze. 

Buurtwandeling 
Tijdens de buurtwandeling op 13 juli jl. werd door een bewoonster aan de van 
Mesdagweg aandacht gevraagd voor de parkeeroverlast aan de van Mesdagweg. 
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Taart van Dorpsbelang 
Tijdens de bestuursvergadering van 
de Oranjevereniging, op 
woensdagavond 19 januari, werd het 
bestuur van de Oranjeverenging 
verrast door voorzitter, Ted Stevens, 
van Dorpsbelang Woliheze tijdens 
hun bestuursvergadering. 

De situatie is onder de aandacht 
gebracht bij de gemeente. 
Aan de van Mesdagweg, met name het 
deel tussen Wolfhezerweg en 
Lindeboomlaan, wordt steeds meer 
['aan beide zijden- geparkeerd door 
treinforenzen en in de zomer toeristen. 
De straat heeft maar een beperkt aantal 
parkeerplaatsen. 

----- Dorpsbelang heeft de overlast 

De Oranjevereniging krijgt de Taart 
als waardering voor haar enorme inzet 
om elk jaar van de week rondom 
Koninginnedag een feest te maken. 
Kersvers en aankomend bestuurslid 
van de Oranjevereniging, jan van 
Oort, had Dorpsbelang ingelicht over 
de datum, tijdstip en plaats van de 
bestuursvergadering. 

Voorzitter van de Oranjevereniging, 
Frans Kappen, nam de overheerlijke 
taart in ontvangst. De geste werd zeer 
gewaardeerd. 
De taart is gratis 
ter beschikking 
gesteld door 
bakkerij Cock 
Aalders te 
Doorwerth 

aangekaart bij wethouder Pieter van 
Lent en deze was niet ongevoelig voor 
de argumenten. In overleg met de 
aanwonenden zal er een oplossing 
komen waarbij moet worden gedacht 
aan enkele parkeerplaatsen extra bij van 
Ede. 
Het parkeerterrein langs het spoor, 
eigendom van Prorail, zou een goede 
P&R voorziening kunnen zijn. Prorail of 
NS-Vastgoed zal hier dan echter wel aan 
mee moeten werken. 
Het is onduidelijk hoe lang dit gaat 
duren. Dit laats te houdt ook verband 
met Lijnbus 109. 
Wordt vervolgd. 

BUS 109 
De eerste rit van BUS109 op 12 
december jl. leverde een geanimeerde 
forumdiscussie op. De voor's en de 
tegen's waren aardig in evenwicht. Aan 
de tegen 's hebben we zoveel mogelijk 
aandacht geschonken en overleg gehad 
met de gemeente en met Connexxion. 
Hierbij moet worden gesteld dat de 
tijdspanne erg krap is geweest. Ook 
voor de gemeente was het heel erg kort 
dag. We zijn het er over eens dat de 
infom1atie naar de bewoners van de 
Heelsumseweg en de Wildforsterlaan 
beter opgepakt had moeten worden. 
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Het belangrijkste aandachtspunt van 
de tegen's is de route langs 
Heelsumseweg en Wildforsterlaan 
die Connexxion voor de bus heeft 
bepaald. Hierover is contact geweest 
met de wethouder, omdat deze route 
tot onveilige situaties leidt Deze 
route is slechts tijdelijk en er vindt op 
gemeentelijk niveau overleg plaats 
over een keerlus bij het P&R terrein 
langs het spoor. 
Omdat we niet weten hoe lang 

tijdelijk is en omdat de BUS109 vrij lang stil staat op de Heelsumseweg hebben we 
de wethouder verzocht een onderzoek te verrichten naar de route Wolfl1ezerweg 
en Balijeweg linksom. Er is immers voldoende tijd om de lus wat groter te maken. 
De wethouder komt hierop terug.(Intussen kan gemeld worden dat de bus niet 

meer aan de eindhalte op de Heelsumseweg maar aan de beginhalte voor het oude 
Potskantoor blijft staan.) 

Toch moet worden gesteld dat de komst van BUS 109 een aanwinst is voor 
Wolfheze. Er zijn nog betere keuzemogelijkheden voor die Wolfhezenaren en 
andere reizigers die naar Arnhem willen en zijn aangewezen op openbaar vervoer. 
De bus vertrekt ieder half uur om kwart voor en over vanaf de Wolfhezerweg en 
heeft haltes bij Het Schild en het Hazeleger. Bravo voor dit initiatief van 
Connexxion. Wordt vervolgd. 

Infrastructuur in en om W olfheze 
In en om Wolfheze zijn er de laatste tijd veel plannen gemaakt, maar er zijn ook 
infrastructurele plannen ten uitvoer gebracht Te denken valt aan de ASO, de A12, 
uitbreiding Wolfsheide, uitbreiding Willemsen Naaldhout, Geluidsweringen, twee 
ecoducten, het dorpsplein, de spoorwegovergang, het P&R-terrein en de buslus. 
Eigenlijk te veel om op te noemen. 
De informatie naar de inwoners van Wolfheze is er incidenteel wel geweest, maar 
toch hebben we als bestuur bedacht, dat een integrale voorlichtingsavond over al 
deze plannen belangrijk en nuttig is voor de Wolfhezer gemeenschap. 
De wethouder heeft toegezegd, dat hij hierin het voortouw w il nemen. We hebben 
de wethouder wel aangegeven, dat deze informatieavond in belangrijke mate over 
concrete plannen moet gaan. 
Voor de informatieavond zelf denken we aan de volgende partijen: 

rn Gemeente, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Projectontwikkelaar 
Wolfsheide, ASO dB, Prorail, NS Vastgoed, Connexxion en de Provincie. 
Wordt vervolgd. 
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Een nieuwe voorzitter voor Dorpsbelang. 
Zes jaar geleden kreeg Ted Stevens op 15 maart 2005 de voorzittershamer van de 
Wolfhezer dorpsvereniging van Michel van Tooren. 

Na 6 jaar voorzitterschap is het moment 
aangebroken, dat het bestuur in de 
ledenvergadering voorstelt, dat Ted dit 
bestuursgereedschap zal overdragen aan de 
nieuw beoogde voorzitter Martin de Graaf. 
Dit zal gebeuren tijdens de jaarlijkse 
ledenvergadering van Dorpsbelang op 23 
maart 2011 in de Burcht te Wolfheze. 
Aanvang 19:30 uur 

Martin de Graaf was voor zijn pensioen, succesvol directeur van de Koninklijke 
Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV). Martin zal voor menig 
Wolfbezenaar geen onbekende zijn. Zie het interview met hem in de Wolfskreet jrg 
7 nr 2 van zomer 2009. Martin is al jaren actief voor de Vrienden van de Klaproos. 
Mede dankzij hem kan Wolfheze elke zomer genieten van een reeks prachtige 
concerten en voorstellingen. 

Namens het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze e.o. 
Ted Stevens 

Heet van de naald: WMO,Adviesraad 
Wolfheze kan zich verblijden met de benoeming van twee personen uit 
Wolfheze voor de WMO-Adviesraad. Na selectie uit 7 kandidaten zijn beide 
kandidaten uit Wolfheze benoemd en zij hebben de benoeming aanvaard. 
Voor beide leden van de WMO-Adviesraad wacht een vruchtbare en actieve taak. 
M.i.v. 1 februari maken Francine Stevens en Taro Eekhoutte deel uit van deze 
adviesraad. 

(De WMO-adviesraad geeft advies aan het College van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Renkum over het beleid en de uitvoering van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

De adviesraad hoort en vertaalt geluiden uit de samenleving en gaat na of het 
Wmo-beleid de (dorps)gemeenschappen versterkt. Op deze manier wil de 
adviesraad bijdragen aan de invulling van de civil society; een rn 
maatschappij waarin mensen verantwoordelijkheid voor zichzelf en ···- .. 
elkaar nemen.) · .. 
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Op herhaaldelijk verzoek gaat 

'de Burcht' 
wederom van start met 

'de Huiskamer' 

Als inwoner van Wolfheze bent u van harte 
welkom en ontmoet dorpsgenoten in een 

gemoedelijke sfeer. 

De volgende data is de Burcht geopend: 

Vrijdag 25 februari -Vrijdag 25 maart 
Vrijdag 22 april- Vrijdag 27 mei 

Tijd: 19.00 uur tot 22.00 uur 

Tot ziens, vrienden van de Burcht 

Dvan Ede 
Asso,.nll• n 
fl nonçlfn 

Onafhankelijke bemiddelaar voor vele verzekeringsmaatschappijen en 
hypotheekverstrekkers 

Uw hypotheek herzien? 
Uw pensioen bekijken? 

Uw verzekeringspakket doornemen? 

Loop even binnen, bel of mail ons! 

Financieel adviseurs: 
Dirk Kruitbosch I Harry Waaijenberg 

Wolfhezerweg 94a 
6874AH WOLFHEZE 

Tel: 026-48217 51/ Fax 026-482 19 21 
E-mail : vanedeass@ het net. nl 

www.vanedeass.nl 
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Ik ben in vuur en vlam. 
Mijn hart bonst in m'n keel. 
Zo zenuwachtig was ik al jaren niet meer. 
Er heeft iemand gereageerd ... en hoe! 

Hij stelt mijn vorige hakblok ter discussie. Ik mag 
geen gal spuwen over hard rijdende Rust en 
Ruimte zoekers. Allemaal veel te privé. 

Hij heeft gelijk, heel privé. 

Hard rijden doe je voor jezelf en niet voor anderen. Laat dat even duidelijk zijn. 
Ik wil graag mijn verontschuldigingen aanbieden, helemaal vanuit mijzelf, heel 
privé. En dat doe ik graag aan huis, maar ik weet niet waar hij woont. 
Wie is hij? Is hij getrouwd? Heeft hij echt een Zilveren Pijl? 
Een paar dingen weet ik wel. 
Hij tankt bij Testosteron, loodvrij, en daarnaast is zijn koe elektronisch afgesteld op 
tachtig km/u. 
Plankgas over de Wolfhezerweg zag hij bordjes met vijftig en dertig. 
Bij elkaar opgeteld .... precies. Geen stok tussen te krijgen. 
Hij geeft tegengas. Hij is mijn droomprins! 

Als houthakster leef ik in Wolfheze met man en kinderen. 
We hebben een hond en een paar parkieten. 
Ons huis is ruim, opgeruimd en we hebben geld zat. Elke dag ontwaken met 
gekwetter en dan wat dauwhakken. Wat wil een vrouw nog meer? Nou, ik weet 
wel iets ...... 
Ik ben namelijk getrouwd met een forens. Hij doet iets met cijferljes. Vroeg weg, 
laat thuis. Als ik bijna slaap stapt hij in bed. Ik ruik dat hij mijn man is. Het is een 
muffe man. Een saaie naaktslak plakkend aan z'n iPhone. Blouse in z'n bandplooi, 
dat soort werk. Bij koud weer gaat z'n trui er ook bij in. Richting de vijftig groeit 
het haar uit z'n neus en rond z'n navel. Hij is seksloos. Hij voelt als mijn broer. 

Ik Twitter regelmatig dat ik de koffers pak. @elsjbelsje" Niet doen joh :-0 Ga voor 
zekerheid;-) 11 

Hoe compenseer ik dat? Gewoon lekker privé enorm snaaien. Ik ben gezegend met 
een hele grote bek en alles gaat erin. Het begint met chocola, dikke vette bonbons. 
Daarna gaat de lepel in de pot Nutella. Stukken kaas, handje mayo, pasta van 
gisteren, zakken chips en heeel veeel cola! Ik let op de lijn dus het is altijd light. 
Liters gaan er in. Als ik klaar ben voel ik me intens gelukkig. Met de liefde uit de 
petfles ga ik naar bed. De volgende dag heb ik wel even een dipje. Mijn Tweet van 
de ochtend: 11 De dag ligt op zware stroop:-( Ik hunker naar voorjaar;-) 11 
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Mijn lente is die onbekende gespierde tijger met een tank vol mannelijkheid en 
tachtig als heilig getal. Wauw! 
Met een leven vol passie voor z'n heilige koe. Een echte vent met de vlam in de pijp. 
Ik baal ervan dat ik niet weet waar hij woont en hoe hij er uit ziet. 

Bij deze doe ik een oproep, een contactadvertentie: 
Knappe vrouw, begin veertig, wespentaille, achterstallig snoeiwerk, zoekt contact 
met de Tarzan van Wolfheze. 
Ik zag je heel vluchtig op de overweg en je schold me al eens uit. De vonk sloeg in 
m'n navel. 
Je laat me niet meer los. Ik droom regelmatig van je. 
Wijdbeens op je stalen ros. Hand op het pookje. Dikke duim aan het stuur. 
Maat zesenveertig op het gaspedaal, honderdtachtig paardenk rachten onder je 
kont. 
Een coole dompteur met eendeo die naar verbrand rubber ruikt. 
Een stoere Warrior op het slagveld Wolfheze. 
De pensionada, de blinde, het jonge grut, de gek, de fietser in de pan gehakt. 
Ik wacht op je. Mijn held! 

M.Bijl 

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 s toffen uit Marianne's atelier 

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

Mariann ehw@baby-allerlei.nl www.babyallerlei.nl 
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HET SCHILD 

Speciale dagbesteding voor slechtzienden in Ede van start 

De eerste 5 deelnemers aan de dagbesteding van Het Schild zijn op dinsdag 1 
februari om 10.00 uur welkom geheten op de locatie aan de Platteellaan in Ede. 
Voor deze dagbesteding maakt Het Schild, centrum voor blinde en slechtziende 
ouderen, gebruik van een ruimte binnen Woon-, Zorg- en Dienstencentrum 
Bethanië. Deze volledig op blinde en slechtziende ouderen afgestemde 
dagbesteding is op dinsdagen geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

Slechtziende of blinde ouderen kunnen op dinsdag op de locatie in Ede terecht 
voor extra ondersteuning en om samen gezellige activiteiten te ondernemen. 
Dagbesteding maakt het mogelijk dat men zo lang mogelijk thuis kan wonen, 
nieuwe mensen ontmoet en op een ontspannen manier in contact komt met andere 
slechtziende ouderen. Edwin Frei, directeur van Het Schild: 'Wij houden in alles 
wat we doen rekening met de bijzondere behoeften van mensen die slecht kunnen 
zien. Daardoor ervaren ze hun blindheid of slechtziendheid veel minder. Een 
deelnemer aan onze dagbesteding in Wolfheze zei eens: 'Hier valt mijn visuele 
beperking weg'. Veel activiteiten zijn erop gericht het behoud van zelfstandigheid 
van de deelnemers te bevorderen en ook voor individuele activiteiten is volop 
ruimte. Daarnaast worden ouderen op de dagbesteding geïnformeerd over en 
kunnen zij kennis maken met nieuwe en bestaande hulpmiddelen voor 
slechtziende mensen.' 

Voorzieningen 
Voor de dagbesteding heeft Het Schild de beschikking over een huiskamer en 
keuken. Tevens is er een aangepast toilet aanwezig. Uiteraard is er koffie en thee 
en wordt er voor een warme maaltijd gezorgd. 

Aanmelden 
Geïnteresseerden die zich willen aamnelden, een keer de sfeer willen ervaren of 
graag wat meer informatie willen hebben, kunnen via 026 - 482 11 77 contact 
opnemen met Het Schild en vragen naar Carotine Mintjes. E-mailen kan ook: 
caroline.mintjes@hetschild.n l. 
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Wist u van het Schild: 
• Dat er op 22 maart om 19.30 uur weer een klassiek kamerconcert in Het Schild 

wordt georganiseerd? 

• 
• Dat Het Schild dit jaar een nieuwe ontvangstbalie krijgt? 

• 
• Dat leerlingen die een Maat-schappelijke Stage willen lopen van harte welkom 

zijn bij Het Schild? 

• 
• Dat je tijdens een stage bijvoorbeeld meehelpt gezellige feestavonden (carnaval) 

te organiseren? 

• 
• Dat leerlingen zich op kunnen geven voor een stageplek bij Arme Degen via 

(026) 482 11 77? 

• Dat meeste woningen in Het Schild een oppervlakte hebben van 70m2, sommige 
van 85m2 en enkele AWBZ woningen van 35m2? 

• Dat een woning alleen via de AWBZ kan worden betaald als u daar een indicatie 
voorheeft? 

• 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 u ook als vrijwilliger bij Het Schild aan de slag kunt, bijvoorbeeld door 
samen met bewoners te gaan fietsen, wandelen, te praten, etc.? 

• Dat u zich aan kunt melden als vrijwilliger via (026) 48211 77? 

• Dat u meer informatie op www.hetschild.nl kunt vinden? 

Wilt u reageren, of heeft u vragen over Het Schild? Stuur dan een mailtje naar 
Frank de Vries frank. de. vries@hetschild.nl . 
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• ambachtelijk gemaakte massief houten meubels 
• heldere ontwerpen met subtiele details 
• geheel aangepast aan uw wensen, interieur eu 

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

meubelstuk 

Voor meer 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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C) woL.çskr<eLeo 
Te huur gezocht 
Na een tijdje gehuurd te hebben op het terrein van de Gelderse Roos moeten we 
deze woonruimte nu helaas verlaten. Een van onze twee zonen gaat hier naar 
school en heeft het naar z ijn zin en de sfeer in Wolfheze spreekt ook ons aan. Weet 
iemand iets (tijdelijks) te huur? Bv een huis dat al lang te koop s taat (dit kan 
tegenwoordig op basis van speciaal contract)? Of een bijhuis? Hoeft niet groot en 
luxe te zijn. Uiteindelijk zijn we wel op zoek naar iets definitiefs. We zoeken iets 
vanaf juli. Bedankt alvast. Tel. 06-41195923, ebuermans@hotmail.com ' 

Wolfhezer Webteam zoekt versterking! 
Ben jij een schr ijver en een beelje creatief? Ben jij een ik ben een bsdsmls, 
beelje bekend met WoLfheze? Dan is dit misschien iets 
voor jou: het WoLfhezer Webteam van de website 
www.wolfheze.nl heeft versterking nodig! 
Meer informatie? Stuur een e-maillje naar 
info@wolfheze.nl of bel met John van der Stap (026-
4820165) of Ulbe Anema (026-4821392) 

Jokeraars gezocht 
Op vrijdagmiddag alle even weken spelen een 
veertigtal enthousiaste kaartspelers 's middags in 

~' de Burcht klaverjas of jokeren. Omdat er niet alleen 
om punten maar ook om prijsjes gespeeld wordt, 
is daarvoor een goede leiding nodig. En dat doet 
het echtpaar Ans enGer Meesters. Naast de Burcht 

~ op vrijdag verzorgen zijn het ook eenmaal per 
maand in het zalencentrum Lebret in Oosterbeek. 
Zij namen het een viertal jaren geleden over toen 
de familie Kuijk uit de Burcht vertrok. 

Waarom dan toch deze oproep? 
Wel er zijn zo'n 34 klaverjassers en maar zes jokeraars. Voor die laatsten is dat veel 
te weinig. Om leuk te kunnen spelen zijn daar nog tenminste eenzelfde aantal 
nodig. Moet je daarvoor weten hoe het spel werkt? Nee, zeggen zowel Ger als Ans, 
wij leren het ze wel. En het is zo eenvoudig dat je in de tweede spelronde CZe doen 
er drie per middag- al meteen volop kunt meespelen. Moet je er elke keer beslist 
zijn? Liefs t wel, natuurlijk, maar het is niet erg als je een paar keer niet kunt. 
Bovendien komt de club alleen in de maanden september tot mei bij elkaar zodat 

-26-



je rustig met vacantie kunt gaan. Natuurlijk zijn nieuwe klaverjassers ook van harte 
welkom. 

Hoe verloopt nu de middag? 
Wel om half twee is het verzamelen. Het welkom 
is met een kop koffie of thee met iets erbij. Dan 
meld je je bij de penningmeester, betaalt de inleg 
van Eur 3 en zoekt een plankje uit. Om twee uur 
start de eerste ronde. Een uw· later de tweede. 
Dan krijgt ieder nog een snackQe), waarna de 
laatste ronde volgt. Na afloop daarvan is het 
punten tellen en de briefjes inleveren. Dan volgt 
de prijsuitreiking met kleine prijsjes. Alle verzamelde pw1ten blijven bewaard en 
aan het eind van het seizoen wordt de winnaar bekendgemaakt en de wisselbeker 
uitgereikt. Niet alleen de beste kan wat winnen maar er is ook een poedelprijs. 
De spelregels worden soepel gehanteerd want de gezelligheid is troef. Kom 
daarom eens vrijblijvend kijken en meespelen. Het belooft een leuke middag te 
worden! Wat Iet u nog? 
De resterende speeldata zijn 25-3, 8-4, 22-4 en 13-5. Voor inlichtingen of opgave 
026-3337174 of 06-40336335. 

rmu 

rJ,.-
~J VVCJLFH.57:= 
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Utrechtseweg 220 
6862 AZ Oesterbeek 
Tel. 026 333 30 29 
Fax 0 26 334 00 08 
info@mijnhartuitvaartverzorging.nl 
www.mi jnhartuitvaartverzorging.nl 

9".o • r,., ;f/. 'i Oesterbeek Arnhem 
~.~· Wageningen Heteren 

Levende of dooie cultuur? 

Voor het verzorgen van 
begrafenissen en crematies 

Volge11s wethouder Heinricltlleeft liet Gemee11tebestuur geconcludeerd dat liet cultuur
ltistorisclte eleme11 t ee11 Vat! de ke11merke11 is vatz de gemec11le Re11k11m, 11aast de 
geogrnfisclle aspecten van liggi11g op de shtwwal, de versclteidenlleid van landsclmppen en 
de lteri1111erillg aan de Airhome la11dingen en de slag om Am/rem. 

Nu is de grote vraag: wat gaat de gemeente doen met het cultuur-histo rische 
aspect van de gemeente Renkum? Een museum bouwen voor de Oosterbeekse 
School? Dat is leuk voor een enkele toeris t of kunstHefhebber met een specifieke 
belangstelling. Maar het is en blijft dooie cultuur. Veel belangrijker is om de 
levende cultuur te koesteren en te faci literen. 

Het toeval wil dat met het indertijd te huur aanbieden van de panden Lindenhof, 
Schoonoord, Beukenoord en Dennenoord aan woon/ werk gemeenschappen er 
een ware kunstenaars- en creatievelingenkolonie is gekomen in Wolfheze. 

En het tries te is dat deze kolonie in de loop van het komend jaar moet vertrekken. 
Pro Persona wijst naar de Gemeente en de gemeente verwijst naar Pro Persona. 

Het is vijf voor twaalf, maar nog niet helemaal te laat. Laat wethouder Heinrich -
die immers o.a. zowel Accommodatiebeleid, Grondzaken, Bedrijvigheid als Kunst 
en Cultuur en Monumenten in zijn portefeuille heeft - onmiddellijk contact 
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opnemen met de Raad van Bestuur van Pro Persana om duidelijk te maken dat de 
Gemeente Renkum het zonde vindt dat deze kolonie van kunstenaars en 
creatievelingen dreigt te verdwijnen uit onze Gemeente, en laat de Raad van 
Bestuur van Pro Persona duidelijk laten blijken dat het Dorp Wolfheze haar lief is 
door ook deze inwoners van ons prachtige dorp op hun unieke plek te laten 
blijven. 

Wolfheze moet haar levende cultuur koesteren om te voorkomen dat wij volgend 
jaar geen levende cultuur meer hebben doch slechts dooie cultuur-historie! 

Kees Koek. 

SUCCESVOL SOLLICITEREN !! 

Persoonlijke begeleiding enfof groepsgewijze training bij 
• het herkennen van je kwaliteiten 
• 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.n I 

Openlngstijde{ll 
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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Op het terrein van het Ziekenhuis bevindt zich helemaal aan de Zuidkant een loods 
die is ingericht als museum. Een aantal vrijwilligers tracht de daar samengebrachte 
collectie van vroegere voorwerpen tentoon te stellen en te onderhouden. Het 
museum is op woensdagochtenden geopend en vrij toegankelijk. Bent u er al eens 
geweest? We mogen h·ots zijn op een eigen museum in ons dorp. Lees hieronder 
meer over wat er zoals te zien is. 

Op het terrein van het Ziekenhuis bevindt zich helemaal aan de Zuidkant een loods 
die is ingericht als museum. Een aantal vrijwilligers tracht de daar samengebrachte 
collectie van vroegere voorwerpen tentoon te stellen en te onderhouden. Het 
museum is op woensdagochtenden geopend en vrij toegankelijk. Bent u er al eens 
geweest? We mogen trots zijn op een eigen museum in ons dorp. Lees hieronder 
meer over wat er zoals te zien is. 

:--::Jirl.il;;g~~f'Jlali 

Wist u dat... 
• in een van de eerste jaren van het ziekenhuis Wolfheze, in 1908 of 1909, er een 

mevrouw was die patiënt geweest was, inmiddels al enige tijd met ontslag, maar 
na het overlijden van haar echtgenoot in zulke slechte financiële 
omstandigheden was gekomen dat de toenmalige directie besloot een actie op te 
zetten om haar met wat geld te ondersteunen. De directeur opende zelf met een 
inleg van f.1,50, de dominee volgde met f.1,- en andere medewerkers met f.0,50. 
De zo opgehaalde f.28,00 werd haar in twee gedeeltes toegezonden (onder aftrek 
van de verzendkosten) .. 

• er in 1944 bij de directeur van Wolfheze een brief aankwam van een ouderpaar 
dat wanhopig informeerde of hij iets van hun zoon wist, want 'we hebben al zo 
lang niets van hem gehoord, en het is oorlog.' 
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• er in 1947 zo'n gebrek aan verpleegkundig personeel was dat tijdens een 
stafvergadering de dominee aanbood om zelf het land in te gaan op zoek naar 
nieuw personeel voor 'de stichting'. 

• de 'Stichting', het 'ziekenhuis Wolfheze' en zelfs 'de Gelderse Roos' verleden tijd 
zijn, en dat de afdelingen in Wolfheze nu samen met afdelingen op locaties in 
Arnhem, Tiel, Ede, Lw1teren, Lent en Nijmegen de Instelling voor Geestelijke 
Gezondheidszorg Pro Persona vormen. 

• dat in januari niet aUeen De Gelderlander een complete bijlage besteedde aan 
Pro Persona, maar dat een van de afdelingen in Wolfheze, Octaaf, in dezelfde 
maand zelfs de landelijke pers (frouw) haalde? Dit omdat op die afdeling een 
Special Care Unit en een Comfort Room het gebruik van de 'oude separeer' zeer 
teruggedrongen heeft, en er zoveel minder agressie-incidenten zijn dan een 
aantal jaren geleden. 

Dit alles kunt u zien en/ of lezen in het Historisch Museum op het terrein van 
Wolfheze. En nog zoveel meer: herinneringen uit de oorlogstijd, medische 
instrumenten, foto's, kaarten, artikelen, een oud elektroshock apparaat, 
scheurkleding voor patiënten, wüformen van verpleegsters, enz. enz. 
Iedere woensdagmorgen is het Museum geopend voor wie maar wil: welkom! 

Namens de Musewncommissie 
Hatmie Nusselder 

Op bezoek bij de afdeling Octaaf 
Wat gebeurt daar? 
In de komende afleveringen van De 
Wolfskreet willen we u graag nader 
ke1mis laten maken met een aantal 
afdelingen van Pro Persona, zoals de 
Gelderse Roos tegenwoordig heet, maar 
daarover elders in dit blad meer. We 
starten me t de afdeling Langdurige Zorg 
Volwassen (LZV) bestaande uit gebouw 
Octaaf en het Socio Therapeutisch 
Centrum (SfC). Gebouw Octaaf is ~~~~~~~~~i!!ll-....::::.:........J 
gesitueerd recht tegenover 
openluchttheater de Klaproos. 

Foto: Plr. Homburg 

LZV 
Langdurige Zorg Volwassen is een afdeling voor langdurige psychiatrische 
behandeling en begeleiding. LZV is een onderdeel van Pro Persona, 
Multicomplexe Zorg. 
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Voor welke cliënten? 
LZV neemt mensen op die één jaar of langer intensieve hulp hebben gehad voor 
psychiatrische problemen en waarvoor hulp thuis niet meer voldoende is. De 
problemen moeten zo ernstig zijn dat zij zich niet buiten een instelling kunnen 
redden. Die psychiatrische problemen komen vaak door een ziekte zoals 
schizofrenie, een (manisch-) depressieve s temmingsstoornis, een 
persoonlijkheidsstoornis of combinaties hiervan. Veel cliënten worden opgenomen 
omdat ze dat zeil willen, omdat ze zeil last hebben van hun problemen. Er worden 
ook mensen gedwongen opgenomen. Dit gebeurt alleen als zij niet inzien dat hun 
psychiatrische problemen een gevaar zijn voor henzeil of voor hun omgeving. De 
leeftijdsgrens is vanaf 18 jaar tot 60 jaar. De afdeling biedt behandeling aan 155 
mensen. 

Doel van de behandeling 
Centraal in de behandeling staat het bestrijden van symptomen, het leren omgaan 
met de ziekte door de cliënt en zijn naaste omgeving en het treffen van 
voorzieningen, zodanig dat hij of zij zich, indien mogelijk, buiten de klinische 
voorziening, kan handhaven. De zorg wordt zo lang en intensief als nodig en zo 
kort en licht als mogelijk aangeboden. 

Rehabilitatie 
In de zorgvisie van de afdeling wordt uitgegaan van de Rehabilitatie-benadering. 
Er vinden activiteiten plaats die erop gericht zijn een cliënt met beperkingen, 
veroorzaakt door een psychiatrische stoornis, te helpen diens levenskwaliteit en 
zelfzorgvermogen zo groot mogelijk te laten zijn. Op zo'n manier dat een cliënt t 
zowel persoonlijk als maatschappelijk tot tevredenheid kan functioneren. 

Inhoud van de behandeling 
Een behandeling kan bestaan uit verschillende onderdelen. We noemen er een 
aantal: 

Indiv iduele 
gesprekken 

Oudersteuning 
dagelijks 
fimctiouereu 

Groepstherapie 

In deze gesprekken praat de cliënt met de behandelaar over 
de problemen. De gesprekken kunnen variëren van 
ondersteunende gesprekken tot gerichte therapie. 

Begeleiders van de afdeling ondersteunen cliënten bij het 
uitvoeren van bepaalde activiteiten of bij het omgaan met 
bepaalde situaties. 

Sommige psychische problemen kunnen beter behandeld 
worden in een groep. Een groot voordeel van 
groepstherapie is dat mensen uit de groep veel van elkaar 
kunnen herkennen en leren. 
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Vaardigheids 
traininge11 

Medicij11e11 

Arbeidstherapie 

Nieuwe vaardigheden leer je niet alleen door erover te 
praten maar vooral door ze te oefenen. Daarvoor biedt LZV 
diverse soorten trainingen en verschillende vormen van 
onderwijs. 

Medicijnen kunnen veel psychiatrische problemen goed 
bestrijden. De psychiater of behandelend arts legt uit hoe de 
medicijnen in het lichaam werken. Regelmatig wordt 
bekeken of de gebruikte medicijnen nog goed helpen en of 
ze bijwerkingen geven. Vaak worden medicijnen 
gecombineerd met andere behandel vormen. 

Er zijn verschillende vormen van arbeidstherapie op het 
terrein zoals: 
0 de tuinderij met winkel waar cliënten 

tuinwerkzaamheden uitvoeren; 
0 het technisch centrum met een fietsenmakerij, en CWinkel 

en een afdeling voor houtbewerking; 
0 de afdeling Repro die bijvoorbeeld kopieer- en drukwerk 

verzorgt, onder andere Wolfskreet; 
0 de afdeling Jupiter met verschillende soorten 

productiewerk 

Dwang en drang terugdringen 
Pro Persona en ook de afdeling LZV spannen zich bijzonder in om dwang en drang 
en met name het separeren terug te dringen. Het uiteindelijke doel is een 
separeervrije organisatie. 

Zo opende dhr. Gebben, burgemeester van Renkum, op vrijdag 14 januari de 
nieuwe comfortroom. De comfortroom is een huiselijk ingerichte kamer waar een 
cliënt zich kan terugtrekken als hij of zij spanning ervaart. Het is een ruimte voor 
een zelfgekozen time-out ter verhoging van het welzijn en de kwaliteit van leven 
van de cliënt. De ruimte is gerieflijk en straalt naast huiselijkheid ontspanning en 
rust uit. Een laagdrempelige, prettige plek, die in een zo vroeg mogelijk moment 
van spanning of problemen aangeboden, dan wel door cliënt zelf opgezocht kan 
worden. 

Tevens is op Octaaf de eerste huiselijk ingerichte hal gereed. De hal en de 
comfortroom zijn in samenwerking met de cliënten ingericht. 
Deze activiteiten zijn onderdeel van de benadering van de cliënt vanuit helpen, 
steunen en gastvrijheid bieden. Een plek om te werken aan herstel. 
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Vader van Wolfskreet 

De meesten van onze lezers zal de naam Anton Sanderman bekend voorkomen. 
Hoewel hij niet de oprichter van Wolfskreet is, heeft hij hem van vrijwel het 
begin tot aan 2010 (zo'n zes jaren) gediend. Hij trad op als chef redactie en heeft 
het blad mede gemaakt tot wat het nu is. Hij vertrok omdat hij zijn huidige werk 
en toenmalige studie niet meer kon combineren met een functie in de redactie. 
Omdat hij dus ruim een jaar weg is, en de huidige redactie benieuwd was hoe 
het hem vergaat, kwam dit interview tot stand. 

De binding met Wolfheze is er nog altijd. Hij en zijn gezin wonen hier nu al een 
twintigtal jaren en hij is voorlopig niet van plan hier weg te gaan. Hij kwam hier 
vanuit Amersfoort waar hij als verpleegkundige in Zon en Schild werkte. Als 
psychiatrisch verpleegkundige en leidinggevende heeft hij koers gezet naar 
Wolfheze. 

Hier leidde hij, als groepsverpleegkundige (unitleider), na een verdere opleiding 
de ouderenpsychiatrie in Boszicht 

Hubo Willemsen 

Gardanuslaan 28 
Tel: 026 - 33336571 

www.hubowillemsen.nl 

Openingstijden: 

Doorwerth 
Fax 0263336329 

Maandag 13.00 -18.00 uur 
Dinsdag t/m 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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In 1996 vertrok hij om hoofd bedrijfsvoering in Beneden Leeuwen te worden in een 
forensische verslavingskliniek van Instituut Verslavingszorg Oost Nederland 
(lYON) . Door verschillende fusies is het fVON uiteindelijk onderdeel van Tactus 
verslavingszorg. Daar werd hij circuitmanager. Dat is de regiobaas of 
leidinggevende van een 130 medewerkers in een uitgestrekt rayon dat de 
provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland grotendeels beslaat. Zijn basis is 
Zutphen. Voor het werkgebied is Wolfheze een goede uitvalsbasis. Omdat hij 
liever vanuit de rust de drukte opzoekt is hij hier blijven wonen. Zijn afdeling 
maakt een omzet van zo'n 6 miljoen. Nu is een omzet van reclasserenden een wat 
vreemd begrip. Het is het bedrag dat justitie over heeft voor de zorg van deze 
groep. Het werk bestaat uit drie onderdelen: advies, toezicht en uitvoering van 
werkstraffen. Doelstelling is primair terugval in criminaliteit voorkomen door 
gedragsverandering teweeg te brengen. 

Vóór hem werd deze functie vervuld door een twaalftal 
managers in 10 jaar tijds. Sindsdien heeft hij er 
structuur en rust in gebracht door te blijven. Een soort 
dtlltrznnm 011dememe11 . Daarnaast heeft hij ook nog kans 
gezien een MBA- (Master of Business Administrntion) rpa~\"'ft~ .. .
opleiding te doen aan de Business School Nederland te 
Buren waarin hij vorig jaar zijn diploma behaalde (zie 
foto). 
Die kwalificatie zal hem de komende jaren zeker van 
pas komen. Deze studie deed hij naast zijn dagelijkse 
werk wat lang niet altijd meeviel. Gelukkig werd hij 
door zijn drie studerende zoons zo nu en dan 
terechtgewezen als hij eens een avond geen zin had. 

Wat heeft Anton nog met Wolfheze? 
In de eerste plaats Wolfskreet dat hij nog steeds ee11 mooi 
product vindt; hij leest hem, zoals zovelen, altijd direct 
nadat deze bij hem bezorgd is. Hij kijkt nog met veel 
plezier terug op die periode. Ook woont hij hier met veel plezier en wil zeker niet 
verhuizen naar de stad. Hij heeft vroeger veel in en voor het dorp gedaan maar nu 
beperkt hij zich tot zijn gezin en een hardloopclub op zondagmorgen. Maar hij kent 
nog veel mensen- niet in het minst, omdat hij naast zijn werk voor het blad, het ook 
rond bracht. 

Met dank aan deze pionier voor het interview. 
rmu 
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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 

LEKI<ER IN PE 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 
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De Duizendjarige Den vertelde 

Er is sinds het laatste kwartaal van 2010 het nodige aan 
het veranderen in het landschap ten zuiden van Wolfheze. 
Allereerst wordt de ASO verbreed van 2 x 2 naar 2 x 3 
rijs troken en hiervoor worden bermen en taluds 
afgegraven. De verzorgingsplaats Kabeljauw verdw ijnt 
als verzorgingsplaats en wordt een s leepplaats om in 
geval van calami teiten als zodanig diens t te kunnen doen. 
De groots te aanslag op het landschap lijkt echter heden 
het geplande ecoduct te doen. 

Dit ecoduct over de ASO komt ten zuidwesten van Wolfheze iets voorbij het einde 
van de huidige verzorgingsplaats Kabeljauw. Primair wordt dit ecoduct ingericht 
voor reptielen en amfibieën. Om er voor te zorgen dat deze d ieren hiervan gebruik 
gaan maken, wordt een deel van het bos rond het ecoduct gekapt en hier moet 
heide komen. De kap van circa 4 ha bos aan beide zijden van de ASO verandert het 
landschap rigoureus en doet ons denken aan zo'n kleine 4S jaar geleden toen de 
ASO werd aangelegd. Daarom gaan we d it keer eens een paar kaarten van 
Wolfheze en omgeving bekijken om de g rote veranderingen van de laatste eeuw 
op ons netvlies te krijgen. De Duizendjarige Den heeft dit allemaal meegemaakt en 
Ulbe heeft goed naar zijn verhalen geluisterd en deze opgeschreven. 

Aflevering 31: Hoe de kaart van W olfheze en omgeving in 100 
jaar is veranderd 

Drie kaarten zijn hiervoor geselecteerd en wel één uit 1906, één uit 1934 en één uit 
1974. Van deze kaarten is precies dezellde uitsnede gemaakt en als je ze om de 
beurt over elkaar heen zou projecteren zie je de veranderingen het best. 
Elke kaart pakt linksboven nog net de spoorwegovergang bij De Buunderkamp 
mee met Wachthuis 20 (zie vorige aflevering). 

Rechtsonder heeft elke kaart nog net het punt waar de Wolfl1ezerweg op de 
Utrech tseweg uitkomt, de zogenaamde Tol (zie Aflevering 18: De Tol en het 

Paviljoen Wolfl1ezen ir1 Wo liskreet se jaargang nr. 3 van september 2007) 
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Kaart uit 1906. 
Dit is een bijzondere kaart wet het prille begin vanhet dorpiu de omgeving van het station. 
Drie gebouwen direct nnn de spoorlijn wnnr de Wolflrezenveg het spoor kruist met van links 
11nnr reclrts: spoonvoning (1900), het on de lrnltegebouwjwoning (rond 1870) en het niemve 
stntionsgebo11w (1900). Verder sleclrts de ontgi111zingsboerderij (1875) op de /roek van 
Wolj1rezenueg en h11idige Pnrnllelweg en de Vierslag (ook 1875), op de plek van het h11idige 
feestterrein nnn de Van Mesdngweg. De grote heidevelden rondom de spoorbaan zijn net 
011 tgo111ren en /rebben pinnisgemankt voor prod11ctiebos met rechte Innen. 
Hoervel de Renbaan (zie Aflevering 17: Pnnrdenre111ren op de Renbnmr Wolf/rezen in 

Wolfskreet se jnnrgmrg, nr. 2 van juni 2007) al een jnnr of tienniet meer in gebruik is staat 
/rij nog wel op de kaart (rechtsboven) en ook de Halte Re1rbnn11 is nog aangegeven. 
Het bos rondom het gedeelte van de beek ten westen van de Wolfhezerweg is nog 
erg beperkt en het landschap daar bestaat voornamelijk uit heide. Aan de beek ligt 
daar heel solitair het Kousenhuisje. 
Ten oosten van de Wolfhezerweg ligt aan de beek de boerderij/uitspanning met 
een aantal bijgebouwen. 
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Kaart uit 1934. 
Veel is er veranderd in de kleine dertig jaar sinds de vorige kaart. Het 
Krankzinnigengesticht heeft sinds 1907 me t haar vele gebouwen bezit genomen 
van het productiebos (84 ha) ten westen van de Heelsumseweg en de dubbele 
beambtenwoningen omzomen deze weg aan de westkant. De Wolfhezerweg is aan 
de westkant bebouwd tot aan de Wildforsterlaan en net waar de oude kaart door 
het vouwen een klein gat h eeft gekregen ligt de Gereformeerde Kerk (1926). De 
oude boerderij/uitspanning heeft plaats moeten maken voor Hotel Wolfheze, 
alleen de schuur van de boerderij s taat er nog. Er zijn wat villa's en huizen verrezen 
aan het zuidelijk deel van de Wolfhezerweg en ook de Utrechtseweg is bebouwd 
aan de noordzijde. 

Ten noorden van het hotel is op deze kaart goed de punt onder de spoorlijn te zien 
die toen nog Arnhems grondgebied was, daarom ook de Arnhemse Berg genoemd. 
Later is dit geruild voor een ander klein stuk grond en is het Renkums grondgebied 
geworden. 
Ten noorden van het spoor is het Blindentehuis (1912) verrezen. De ligging van de 
Renbaan is op deze kaart niet meer te herkennen. De Duitsekampweg heeft 
voornamelijk bebouwing aan de noordzijde. Het productiebos daar is gekapt toen 
het Duitse In terneringskamp daar werd gebouwd (1917). 
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Kaart uit 1974. 
Op deze kaart heeft de ASO zijn verwoestende werk gedaan. Deze weg is op 30 
augustus 1972 opengesteld en heette toen Rijksweg 75. 
De bekende schrijver over de Veluwe en de Veluwse gewoonten en gebruiken Jac. 
Gazenbeek (1894-1975) schrijft hierover in 1961 in het blad Uit in Gelderland: 
1 Als de wegenontwerpers opdracht hadden gekregen met één slag zoveel mogelijk 
onvervangbaar natuurschoon naar de haaien te helpen, dan hadden zij geen 
rigoureuzer plan kunnen uitdenken'. Op deze kaart is deze catastrofe goed 
zichtbaar en heeft het prachtige beekdal met de oude bomen en zijn archeologische 
overblijfselen het constante geluid van de snelweg. Kon je vroeger vanuit de 
Heelsumseweg zo het bos inlopen langs de Kerkheuvel naar het Kousenhuisje, nu 
is dat definitief verleden tijd. Zowel het Psychiatrisd1 Ziekenhuis (er staat geen 
'Krankzinnigengesticht' meer op de kaart) als het dorp zijn fiks gegroeid en hebben 
praktisch de huidige omvang. 

De grote Kli11iek Neder Veluwe (lret vliegt11igvormig gebouw) belzeerst de entree vn11 het 
Ziekenl111is. Het op 17 september 1944 venvoeste Blilldellfelmis is i11 eeu geheel nndere stijl 

weer opgebouwd en heet 1111 Het Schild (2de gebouw, het huidige is het 3de) . De heide is 
nog verder teruggedrongen en heeft plnnts gemnnkt voor landbouwgrond en bos. 
Rechtsboven is de wegenstructuur van Sportcentrum Papendal gekomen op de 
plaats waar vroeger de Renbaan Wolfhezen was, dus tod1 weer sportactiviteiten 
op deze plaats. 
Volgende keer wéér een bijzouder verhaal over ons dorp e11 als u iets speciaals 
over de historie wil weten kunt 11 de redactie daar naar vragen die dat dan vast 
aan mij doorgeeft. 
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Thuis van 
alle gemakken 

voorzien! 
Niet alleen kapper, pedicure en 

maaltijden, maar ook PGB, huishoudelijk 

werk en belastingconsulent. Meer Info? 

Bel 026 4820 009 of ga naar onze site 

www.zorgservicethuis.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, 
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 



Weekagenda 
Ook iets te melden voor de activileilenngenda? 

Meld /rel ons vin rednclie@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 Gymnastiekzaal Balijeweg 
16.30 tot 19.00 uur Training pupillen Wo danseek 
18.00 tot 18.30 uur Zwem ABC (RZC 0317-312763) Zwembad Gelderse Roos 
19.30 tot 2200 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 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 
14.00uur 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 22.00 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 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 2200 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- De Burcht 

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

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 

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. 



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. 
r 

Receptie en terras met kleinschalig verkoop en uitleen van 
boeken en spellen. '"' 

Arrangementen en excursies in samenwerking met 
Natuurmonumenten. 

Verhuur I verkoop van huisJes en chalets. 




