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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 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 commu niceren? 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, 
Alles verandert voortdurend, zo ook binnen ons genoeglijke dorp en onze 
Wolfs kreet. 
Bob Uilman en John van der Stap nemen afscheid van Wolfkreet als 
respectievelijk redacteur en vormgever. Bob verzorgde de afgelopen jaren de 
vele interviews. Ieder nummer weer een leuke reeks waarbij heel Wolfheze 
werd bestreken. Daarnaast bracht hij structuur aan in het verkrijgen van de 
kopij van verschillende kanten. Bob hartstikke bedankt! 
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_"c_···Ö1ofon_'.,_i.EHHFi · -~ ;;:~;_:: · · John tekent al weer vele seiZ· oenen voor de . . -· - - . ~ · : !?_-~:~.:_:~~ '; 
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INol~~reet : l~ ,~~ ; blad . :voöi .en do~(·;,· ,-, vormgeving. Van zijn hand is de voorkant met 
.r~w~il•rs ~~~~W:olfl'l~e. ~ctJ1uu.11d"~mp al tijd een passende foto en aankondigingen van 
en hèt Hazeleg~t,.y : : ·· · .. >; . · .:;_; '':': ; de artikelen. Achter de schermen kwam er een 

UHaave !ünt 201f> . . . beter opmaak programma - wat veel tijd kost 
Oplag~: • :ltiJir · 78Q .~ks · . . '•'''· · om op in te werken - en John had pret in het oruk: ·: · .··::HuiSdrukkeriJ Hiii:m; 

De.Gelderse RöóS leuk combineren van artikelen, illustraties en 
V~nlng: ., viermaal perja~ __ ,;". . advertenties. John bedankt! 
~~;Ö~ctclecJi~fris · .. "ml1n'l· . :;:.:;t;r· Gerard van der Heide, sinds twee jaar inwoner 
Advertenties: · AruleVeenstrci · '· van Wolfheze en bekend met het reclamevak, 
E-më111: redac9.e@woi~~;JI neemt binnenkort het stokje van John over. 

~ ~~àctla :-wr1;;W>· · . iBW~ '-· :,:i;iiW' 
caroot Hoc)gelld0om Uni:f~ 51 . • 

026-4822231 . 
Anne V eenstra . .. · Unde_ ..• boomlaan_ .• _· ._3_ .. _2_ ... .... ·.·. . 

' >i! . 02~8~933 ·,:·i: ·,:; 
~ Leeftariö ... p.éi;WoHheze 2.;15 

lJ6.29513380 . ' 
K~ Koek (êin'ifTed.) . sara MansveltWêg 3o 

;'n ~::' .... , 0264822339:,::.::.; _-; ,:::(::_::::À: 

vor!naeylng. 
Jqhn van der staP 

; = -_:q:~I- 1'- ; - . :i r~Hn --:-~:~; 
~··- ; 

V~Stemedewêtker . . . . · . : . 
: ~ f ~ ; 

Ulbe Ane111a C® DutzendJarige Den) • . . . .. 

. :~gf~jöáritli~J . · i.i:' · ; '' 'iljlj;j•,i:!:'H'iiii.• ,;j5;fff; {:; ;: i 

V~ijntsepbHnber2011 . . 
ln)~~n kopij v6~r 1 auuU(us 2011 
. ~r ~mail.ot~even biJéénvan de ·. : ,;;: 
'rêdactieleden191:-·. . ..• : ·w' "t>'. ·· ······· ·· ·: ': .. :um,~, · 

:De ;ed~tfe~dt zich het T~ht voor om 
tqgezonden $tukken in te korten danweibiet 
!&plaatse& ' ;:'·'·<·· •···· ':W!' i_ . . ..••. ·;:, 

En voor het volgende nummer heeft zich ook al 
een nieuwe redacteur gemeld. Fijn dat er zo 
weer een nieuwe club met verse energie aan het 
blad gaat werken. 
We zoeken nog iemand die met name de 
advertentie-acquisitie en financiën wil 
verzorgen, daarbij ondersteund door de 
penningmeester van Dorpsbelang. Wie 
interesse heeft bel met Anne Veenstra, zij kan 
meer vertellen over wat dit inhoudt 

De Duizendjarige Den zat even in een dip, maar 
dankzij de Herinneringen aan Wolfheze van de 
heer Dekker die ooit lange tijd in Wolfheze 
woonde kwam hij er weer helemaal bovenop. 
En verder staat dit nummer vol met terug- en 
vooruitblikken . 

Veelleesplezier en een goede zomer gewenst! 
De redactie 
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zondag 26 juni: 
Rapalje 

zondag 3 juli: 
Sgt Wilsou Army slzow 

zondag 10 juli: 
J ambo Afrika met 
workshop 

zondag 17 juli: 
Paulo eu Mayka 

zondag 24 juli: 
Tri oool1 tja tja tja 

zondag 31 juli 
Marte11 de Paepe 

zondag 7 augustus : 
Kuuckles of Frisco 

Zondag 14 augustus: 
Capoeiraslww met 
worksTtop 

Ja, ze komen weer! Ierse, Schotse en 
Hollandse folkmuziek van bijzondere 
kwaliteit 

Drie Army Lady's onder het commando 
van Sgt. Wilson, muziek van Glenn Miller, 
The Andrew Sisters, en V era Lynn 

Opzwepende muziek en dans uit Afrika 

Circustheater met dieren door het kleinste 
circus van Nederland 

Repertoire dat iedereen kent met een hoog 
meezinggehalte, accordeon, gitaar en 
contrabas 

Een intieme voorstelling op het snijvlak van 
folk en pop 

Gelderse band: melodieus, melancholisch 
en soms keihard 

Acrobatiek en dans op het ritme van 
swingende Zuid-Amerikaanse klanken 
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Goed om te weten: 
• Alle voorstellingen starten om 14.30 uur 
• U vindt openluchttheater De Klaproos op het terrein van Pro 

Persona (voorheen de Gelderse Roos) in Wolfheze. 
• Alle voorstellingen zijn gratis en reserveren is nie t nodig, er is plaats 

genoeg. 
• Bij slecht weer vindt de voorsteHing plaats in zaal De Brug, ook op 

het terrein, volg de borden. 
Meer weten? Dunja ten Barge, afdeling Recreatie (026) 483 31 36 of 
d. ten. barge@propersona.nl 
www. propersona.nl 

Dierenweide zoekt dierenliethebbers 

Hoogstwaarschijnlijk kom je regelmatig langs de 
Dierenweide: een stukje groen waar geiten, wallaby's en 
verschillende kippen en kalkoenen lopen. Wanneer je wat 
beter kijkt is er op dit moment een jonge wallaby 
(ongeveer 6 maanden oud) te zien in de buidel van zijn 
moeder; soms met het kopje uit de buidel, soms met het 
staartje. 

De dagelijkse gang van zaken is in handen van twee vrijwilligers en 6 
patiënten, die in meer of mindere mate een bijdrage leveren in de 
dierverzorging: voederen, schoonmaken en het bijhouden van het terrein. 
De dieren zijn een bron van gezelligheid en verantwoordelijkheid; je krijgt 
er een band mee en je bent degene die bijdraagt aan hun welzijn. 

Deze combinatie is zeer heilzaam in het proces van de patiënten. De 
dierenweide kampt echter ook met enkele belemmeringen. Zo hebben we 
te weinig vrijwilligers om bij uitval van de patiënten voor opvang te zorgen 
bij de primaire taak van dierverzorging. 

Je ziet de vraag al aankomen: 
Heb je zin om actief te worden bij de dierenweide? Word dierenverzorger! 
Meld je aan bij Hans van Luilikhuizen (coördinator vrijwilligers in gebouw 
De Vlinder). Hans is te bereiken op maandag t/ m donderdag op 026-
4833281 of via e-mail H.van.Luttikhuizen@propersona.nl 
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'l(estaurant & Panne11Rgekgnfiuis 1Je fJ'ijá 
UJWW. restaurantcfetijá. n{ 

fJ'ijá voor fundi, ámer, vergaderen en meer 

X..o/fietijá 
:J{tgfi rrea 

.Luncfi 
'Diner 

Pannenk:gekgn 

:Fabian, g{_atascfia & 'lngriá 

Wofjfiezerweg 87, 6874 .9tC 'Wofjlieze, 026-4821202 
UJWW.restaurantcfetijá.n[/injo@restaurantcfetijá.n{ 

Openingstijden: 
Ma, woe: 17.00-22.00, do t/m zon: I 0.00-22 .00 
Vanaf I april: elke dag vanaf09.30 tot 22.00 tot I oktober 
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Blind Eet 

Waarom doen we dit niet vaker? 
Zo vroegen wij ons af aan het 
eind van de avond in De Burcht. 
Feitelijk kon niemand van de 
deelnemers daar een geldige 
reden voor bedenken. 

• 
/~ 

We waren stuk voor stuk enthousiast over het Walking Dinner op 5 
februari. Voor wie maak je die avond een gerecht en bij wie schuif je later 
aan tafel voor de volgende gang? Juist die verrassing heeft ie ts weg van een 
blind date. Voor alle duidelijkheid: bij een Walking Dinner kom je voor de 
gezelligheid en het eten, niet voor de nadis in de slaapkamer. 

Bij een Walking Dinner eet je bij je buurtgenoten én ontvang je 
buurtgenoten op het eten. Concreet verzorg je het voor-, hoofd- of 
nagerecht. Warm of koud, vlees, vis of vegetarisch, alles is mogelijk. En 
natuurlijk schenk je daar een passend glas bij. En wat passend is, blijkt 
zeeeeer persoonlijk. Wij hadden de mazzel een voorgerecht te mogen 
maken. 

Dan kies je al snel voor een favoriete dis, want die heb je in de vingers. Het 
werd een pittige pompoensoep, een tongsn·elende binnenkomer die ook bij 
onze gasten in de smaak viel. Maar het eten is in feite bijzaak: waar je echt 
voor komt is de kennismaking met mede-dorpsbewoners. Dan blijkt een 
uur voorbij te vliegen. Hoe ben je in Wolfheze beland? Wat voor werk doe 
je? Ken je die en die? We hebben vooral veel plezier gehad en wat er 
allemaal over tafel is gegaan? Teveel om op te noemen. 

Het voorgerecht was achter de kiezen en na een uur moesten we opbreken 
om naar het hoofdgerecht bij Ellen te fietsen, in ons geval een eindje 
verderop in de straat. Afgaande op de ovenschotel, hartige taart, het 
aardappelgerecht en de salade met dipsauzen leek het even of ze geen 6 
maar 16 eters verwachtte. 

Het was allemaal heerlijk en opnieuw maakten we nader kennis met onder 
andere Marja en Michel. Wat die allemaal gedaan hebben voordat ze van 
het Wolvenbosch een succes maakten! 

-7-



Hopelijk gaat het de huidig initiatiefnemers van De Tijd ook voor de wind . 
Aansluitend gingen we voor het dessert naar een meubelmaker en 
psychologe, even verderop. De Pavlova-taart, een Australisch nagerecht 
met meringue, zag er betoverend uite hand iets weg van een hoofddeksel 
zoals Beatrix ze vak weet te dragen. 

Snel een foto gemaakt met de trotse bereider Eisse, voordat het scherpe mes 
erin ging en er gehakt van maakte. De echte zoetekauwen dronken er nog 
een dessertwijntje van - hoe kan het ook anders - Henri Bloem bij. 

De meubelmaker toonde trots zijn ontwerpen, waaronder een prachtig 
kastje in de hal. Ga er gerust eens kijken (zie de advertentie verderop in de 
Wolfskreet). Toen we afsluitend in de Burcht nog een pilsje dronken, had 
het er alle schijn van dat het niet bij deze ene keer zou blijven. Wij doen in 
elk geval weer mee! 

Ingrid Damen en Max Renders 

Hubo Wiltemsen 

Gardanuslaan 28 
Tel: 026- 33336571 

www.hubowil/emsen.nl 

Openingstijden: 

Doorwerth 
Fax 0263336329 

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

In Wo/fheze bezorgen wij gratis aan huis 
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DanUU Breuer VARIX architectuur 
Marc Leeflang Productvormgeving, Interieur- en kleuradvles. 

Werken in een samenwerkingsverband en zijn gespecialiseerd in nieuwbouw- en 
verbouwprojecten, zowel exterieur als interieur, voor o.a.particulieren, bedrijven en overheden. 
De opdrachtgever 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 een9ezinswoningen, Kerkrade 
-Verbouwing en inrichting bezoekerscentrum Pyramide van Austerlitz, Austerlitz 
-Studentenstudio's in een voormalig badhuis, Arnhem 
-Diverse particuliere renovatieprojecten in o.a.Amhem, Oasterbeek 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.ni 
Marc, 06-29513380 of info@marcleeflang.ni 
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Vrijwilligerscentrale Renkumheeft een nieuwe locatie! 
M.i.v. 18 mei a.s. is Vrijwilligerscentrale Renkum 
gehuisvest in Dorpshuis De Poort van Doorwerth. Hierdoor 
is niet alleen ons adres maar ook ons telefoonnummer 
gewijzigd. 

Nieuw telefoonnummer 026-3335537 

Dorpshuis de Poort van Doorwerth, 

Bezoekadres 
Mozartlaan 2 
6865GB Doorwerth 

Postadres: 
Postbus 15 
6870 AA Renkum 

Spreekuur wijkagent van woensdag naar donderdag 

Het spreekuur van wijkagent Lucy Mons is vanaf 1 juni 
2011 l.I. verplaatst van woensdag naar donderdag. De 
tijd blijft van 13 tot 14 uur en de locatie is ook 
ongewijzigd in het Medisch Centrum op het terrein van 
Pro Persona. 

De reden is dat Lucy, o.a. door de wijkagentenopleiding, 
op woensdag weinig aanwezig kan zijn. Daardoor zou het spreekuur te 
vaak moeten komen te vervallen. Op de donderdag speelt dit niet. 

Tijdens het spreekuur kunt u aangifte doen, meldingen doorgeven of 
andere zaken bespreken.Wilt u een afspraak maken dan kan dat ook. Via 
0900-8844 is wijkagent Lucy Mons bereikbaar. 

Gezocht: 
Ruime garage of schuur of deel van een schuur in of nabij 
Wolfheze 
Om te kunnen sleutelen aan auto en/of motor. Tegen 
redelijke vergoeding en/ of hulp bij werkzaamheden aan 
rijdend materieel 
Ron Half 06-50201576 
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Dag Lindenhof, dag W olfheze 

Jullie zijn gek! Dat dac.:ht 
menigeen toen ze hoorden 
tla.t we dat oude vieze grote 
patiëntengebouw gingeit 
betrekken. Maar nadat w e 
die zomer in 2001 ve.rhuisc.lcn 
en men langskwam, vielen 
de monden open, Zo mooi, 
zo groen, zo groot, zo eigen. 
We hebben weken geheul1 
om een paradijsje te maken 
en dat is ruim gelukt. 

We hebben er bijna 10 j.1ar gewoond, samen, zonder ruzie. Altijd een 
kopje s uiker kunnen lenen, S<tmen één grote tuin en met Pasen het 
traditionele pa.\Sontbijt met foto. 

We hebhen bier met p.1sgeboren baby's V<ln Linda en Robert in onz 
amten mogen staan, we brachten zingend het trouwbankje naM Eddi 
en Jt>anette 
en we hebben S<unen de kist dichtgeschroefd v•m Matje. Er is geboren, 
getrouwd en begraven in Lindenhof. Gefeest, geslaagd, gevreeën, 
ingestort en weer opgericht. 

Tien jaar van onze levens deelden. we als goede huren met elkaar en met 
de mensen die hier op het terrein vcrblijven omdat ze minder geluk, 
weerbaarheid of anderszins hadden. 

Dat we nu maar allem<~.tl mogen uitvliegen naar nieuwe goede warme 
nestjes. Dat we nt>t zov t>el verdubheld gPluk en gedeelde smart mogen 
beleven met onze nieuwe buren. 
D.1t we m•:ze ;ruimh;trtigheid en openheid voor 'anders-.ûjn' moge 
bewaren. 
En dat onze kinde ren later zeggen: weel je nog daar in Lindenhof ... tjeee 
wat was dat een mooie tijd! 

Bewoners van pand Lindenhof 
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Van sprookje naar nachtmerrie 

Lang, heel lang geleden was er in ons mooie 
Wolfheze een supermm·kt. Iedere dorpeling 
kon daar voor de dagelijkse boodschappen en 
babbeltje terecht. Totdat om een aantal 
redenen de klad kwam in onze buurtsuper en 
de eigenaar de deuren sloot. Wég centrale 
functie en ons dorp werd teruggeworpen naar 

de grotere supers in Oesterbeek en Doorwerth. De Wolfhezenaren - zo 
flexibel als zij zijn - pasten zich aan . En de buurtsuper? Daarvan bleef 
slechts een leeg karkas over. 

Af en toe hebben wat Hongaren, Polen of andere seizoensarbeiders in het 
gebouw gebivakkeerd, om toch enigszins een 'bewoonde' indruk te geven. 
Nu is ook dat niet meer van toepassing, want het gebouw staat alweer 
lange tijd te koop. Én tegen een ridicule prijs, want de zilverharige 
grootgrondbezitter gaat voor goud. 
Om zijn pensioengat te dichten heeft hij op de ex-super schreeuwende 
borden met TE KOOP laten plaatsen, waarmee de aanblik zo triest is 
geworden dat je er eigenlijk niet meer om kunt lachen. Dat vond de 
journalistiek overigens ook, die in ons regionaal dagblad spottend 
aandacht hieraan hebben besteed. Maar kritiek op zijn aanpak duldt hij 
niet. Een makelaar heeft zich bijvoorbeeld de woede van deze 
huisjesmelker op de hals gehaald door te zeggen dat hij de lichtschakelaar 
niet durfde om te halen, uit angst voor elekh·ocutie of brm1d. Hele lange 
tenen laten ondertussen het pand wel wegkwijnen. 

De enige potentiële koper heeft na lange moeizame onderhandelingen 
uiteindelijk afgezien van de koop. De geldhonger van de verkoper bleek te 
groot en de kosten te hoog. Nee, het gebouw vraag eigenlijk niet meer om 
een koper. Het schreeuwt om een slopershamer! 

Ah, quelle déja-vu! Want iedere Wolfbezenaar herinnert zich nog zijn huizen 
aan de overkant van de sh·aat. Daarva11 was de één half ingestort en de 
ander, omdat het nu eenmaal een buur heeft, alleen het ab-so-lute 
minimum aan onderhoud heeft gezien. De kwaliteit van dat 'onderhoud' 
was dusda11Ïg deplorabel dat de nieuwe eigenaar al een jaar bezig is om het 
huis toonbaar te krijgen. Eenzelfde lot is de arme enthousiasteling 
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beschoren die de voormalige supermarkt wil kopen en gaat renoveren. En 
de grijze grabbelaar lacht in zijn vuislje. 

Oh ja hoor, onze dorpsgenoot wil best zijn goede hart tonen en in plaats van 
wat er nu staat iets anders neerzetten. Maar dan wel zes dure 
appartementen asjeblieft-dank-je-wel. Zo wil hij zijn opbrengsten 
maximaliseren. Alleen ... bij dit plannetje stuit hij op regels, verordeningen 
en afspraken en, tja, dié staan hem niet aan. Vervolgens lobbyt hij er in het 
gemeentehuis er lustig op los. College van B&W, raadsleden en 
ambtenaren: ze kennen hem allemaal. 

En ondertussen schendt deze pandjesbaas met zijn na-mij-de-zondvloed 
houding al meer dan tien jaar het aangezicht van Wolfheze. 
Wie-o-wie kust ons mooie Wolfheze wakker uit haar nachtmerrie? 

De Blokhakker. 

Naschrift: vlak voor het ter perse 
gaan van deze Wolfskreet blijkt het 
pand nu toch eindelijk verkocht! 
Hoera! Of beter: veel succes aan de 
nieuwe eigenaar! 

Verzorgt u uw onderdanen wel goed genoeg? 

Janine van Dijk 
Voet-en-Zorg Hazeleger 

Bij Provoet aangesloten PedicurePlus-praktijk 
het betere voetenwerk voor standaard voetenzorg 
en gespecialiseerd in diabetische- en reumatische 

"""'"-- voetverzorging, maar óók cosmetische 
behandelingen, zoa ls 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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DRUMLES in 'de BURCHT' 
WOLFHEZE 

Ben je 8 of 88, heb j e loszittende handjes en 
bespeur je een ritmegevoel? 

Kom op drumles! 

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

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

info@marcleeflang.nl 

Dvan Ede 
Anarantitn 
Fon1ncoen 

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

www.vanedeass.nl 
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Woensdag 8 juni kwam Sport
buurtwerk van Welzijnsorganisatie 
Solidez (opvolger van De Bries) naar 
het Van Mesdagplein. Van 18:00 tot 
20:00 werd de Wolfhezer jeugd de kans 
gegeven zich uit te leven op Panna 
(voetbal), tennis, hockey, jongleren, 
eenwieleren etc. etc. 

De meeste sporten kennen wij wel, maar een echte eye opener voor uw 
verslaggever was het Panna voetbal. Zelf ben ik een voetbal scepticus en 
men zal mij niet snel op of bij het voetbalveld vinden. Maar Panna is andere 
koek. Binnen een ring van slechts een paar meter strijden twee teams van 
1-5 maar meestal 2 spelers tegen elkaar. 

Summer 
Games 2011 

SulYa"l~r. Gar~w:s ,,, 
~ .. ~ .. Het publiek staat met de neus 

letterlijk bovenop het spel, het spel 
gaat heel erg snel en omdat er 
gespeeld wordt tot een van beide 
teams twee punten meer heeft dan 
de tegenstander wordt er ook vaak 
en snel gewisseld. 

•
1 Omdat de afstanden kort zijn 

hebben kleinere spelers haast net 
zoveel kans als grote spelers. Kortom: heel aantrekkelijk voetbal. 

Wie ook eens een Panna toernooi wil organiseren: de ring is te regelen bij 
Monique Dibbelink van Solidez, 0317-317 553 www.solidez.nl. 
Misschien is het een idee om een Panna ring permanent op het Van 
Mesdagplein te laten plaatsen om de jeugd de gelegenheid te bieden daar 
te gaan voetballen. 
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Thema veiligheid geeft voldoende aandachtspunten tijdens 
buurtwandeling 
Wolflzezerweg geen prioriteit provincie 

Ongeveer 25 mensen hebben meegelopen met de buurtwandeli11g van 
Dorpsbelang Wolfheze, op dinsdag 10 mei jl .. Bij en na de wandeli11gwaren 
diverse vertege11woordigers aanwezig van gemee11te, provi11cie, Prorail, 
Vivare, politie en Solidez. Het thema van de avond was veiliglreid. Dat 
tlrema leverde voldoende discussiepr11rten op. 

De wandeling startte bij Het Schild. Bewoners van Het Schild liepen mee. 
Al bij de uitgang van het centrum voor blinden en slechtzienden dienden 
de eerste veiligheidsaspecten zich aan. De Wolfhezerweg is gevaarlijk om 
over te steken. Bewoners pleiten voor een zebrapad, ter hoogte van de 
Duitsekampweg. De oversteek die hier vorig jaar is gemaakt, naar 
aanleiding van de buurtwandeling van 13 juli 2010, voldoet niet. De afslag 
naar de oversteek is slecht voelbaar en ligt op de verkeerde plaats, aldus de 
bewoners van het centrum. 
De Duitsekampweg is soms een racebaan, zo geven aanwonenden aan. 
Volgens hen zijn het met name bezoekers van de sportvelden die veel te 
hard rijden op deze 30km weg. Gevraagd werd om controles, zoals ook 
uitgevoerd op de Wolfhezerweg. 
Ook de bushalte van buslijn 109 voor het centrum riep vragen op. Duidelijk 
werd dat hier nog een perron wordt aangelegd. Aan de overzijde van de 
Wolhezerweg komt geen uitstaphalte. Hiervoor zouden te grote ingrepen 
moeten worden gedaan. Aangezien de bus in Wolfheze keert is de 
instaphalte aan de zijde van Het Schild, tevens uitstaphalte. 
De overweg van het spoor is steevast onderwerp van gesprek. Al jaren 
wordt aangegeven dat de overweg onveilig is. Er lijkt echter schot te zitten 
in aanpak van de overweg. Vertegenwoordigers van Prorail gaven aan dat 
- mede in overleg met Het Schild en Dorpsbelang Wolfheze - de overweg 
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wordt verbeterd. Plan is om aan de zijde van de perrons een tweerichtings 
voetgangersoversteek te maken. De voetgangersoversteek aan de zijde van 
de ParaHelweg komt dan te vervallen. Ook komen midden op de spoorweg 
bij de voetgangersoversteek slagbomen te staan, zodat een veilige haven 
gevonden kan worden als mensen de overzijde niet meer kunnen halen als 
er een b·ein aankomt. De vrijkomende ruimte van de voetgangersoversteek 
aan de zijde van de Parallelweg wordt gebruikt om het overige verkeer 
meer ruimte te geven. Voor blinden en slechtzienden komt er in de tuimel 
een rniddengeleider. 

Op het terrein van de Gelderse Roos gaf Tom Zewald, directeur van Pro 
Persona, aan dat het rustig is wat betreft overlasbneldingen van bewoners 
van Wolfheze over de bewoners van Pro Persona. Wijkagent Lucy Mons 
bevestigde dit. Er werd opgemerkt dat regelmatig spuiten en andere 
drugsattributen gevonden worden. Lucy Mons drong er op aan hier 
melding te maken. Tom Zewald gaf aan dat in het kader van het thema 
veiligheid, de snelheid die sommige automobilisten hanteren op het 
terrein, een punt van zorg is. Een juist op dat moment voorbij scheurend 
vehikel bevestigde dat direct. 

Glas-in-lood atelier 

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

Wolfheze 
026- 4821675 

www.debontespecht.nl 



rn Aangekomen op de kruising Wildforsterlaan, Balijeweg en 
Wolfhezerweg, kwam opnieuw de verkeersveiligheid ter 
sprake. Ouders durven hun kinderen niet zelf de 
Wolfhezerweg over te laten gaan. 
Ook al hebben zij met hun fiets, van rechts komend, voorrang, 

weinig automobilisten die daar rekening mee houden. Ook de voetgangers
oversteek op die plaats is onduide-lijk. Er werd gepleit voor de plaatsing 
van ge-kleurde palen, zoals in Door-werth, zodat de oversteek voor 
au tomobilisten niet over het hoofd te zien is. 

Buslijn 109 zal 
voorl.opig de 
route via de 
Balijeweg blijven 
volgen. Realisatie 
van een keerlus 
op het terrein van 
Prorail is een zaak 
van lange adem. 
Een bewoner van 
deze sb·aat vroeg 
of de bus bij het 
wachten de motor ...___. ___ __._._...._ __ ...._ ..... ....,.....,. ........ ......, ...... .......,,;::a 

niet kan afzetten. Start van de buurtwandeling van Dorpsbelang Woljheze bij 
Het Schild, 10 mei jl. Tijdens de wandeling sloten steeds 

Aangekomen in meer inwoners aan. 
de Burcht werd 
verder gediscussieerd over zowel verkeers- als sociale en openbare 
veiligheid. Eén van de onderwerpen was het snelheidsregime op de 
Wolfhezerweg. Er werd gepleit om deze weg geheel als 50 km weg te 
bestempelen. De aanwezige vertegenwoordigers van de provincie 
Gelderland gaven aan dat de Wolfhezerweg, in beheer bij deze instantie, 
wat hen betreft geen prioriteit geniet. 

Afscheid Ted Stevens bij drukbezochte jaarvergadering 
Tijde11s de jaarvergaderillg vau Dorpsbela11g Wolflzeze, op 23 maart jl. i11 
ee11 volle De Burcht, is de voorzittershamer overgegaau vau Ted Steveus 
uaar Martiu de Graaft. 
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Autobedrijf 

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 

De jaarvergadering zag er wat anders uit dan gewoonlijk. Voor de pauze 
werden de jaarstukken en het werkplan 2011 behandeld. Er waren slechts 
enkele opmerkingen. De officiële voorzitterswissel vond ook plaats voor de 
pauze. De aanwezige leden stemden unaniem in met de voordracht van het 
bestuur. Martin de Graaff werd verkozen tot nieuwe voorzitter. Zijn eerste 
taak was het ontheffen van Ted Stevens van die functie. Dat deed hij door 
overhandiging van de taart van Dorps belang. 
Het deel na de pauze stond geheel in het teken van de voorzitterswisseL Als 
eerste nam H enk Horsman, penningmeester van de dorpsvereniging, het 
woord. Hij dankte Ted voor zijn inzet in de afgelopen zes jaar en 
memoreerde aan de prettige samenwerking. Uit handen van de 
penningmeester ontving Ted de titel "lid van verdienste", wat een 
levenslang lidmaatschap van de vereniging inhoud en een enveloppe als 
bijdrage voor een tuinhaard. Burgemeester Gebben roemde tevens de inzet 
van de gewezen voorzitter en kon enkel hoogtepunten bedenken in wat in 
zijn voorzitterstijd was bereikt. 
Ook Rob Spaan, grote motivator achter de buurtbus, richtte het rn 
woord tot Ted. Rob gaf aan dat het dankzij de inzet en ••• ', 
volhardendheid van Ted was gelukt om de buurtbus van de - •• •.. 
grond te krijgen. . 
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Als laatste richtte Machiel Bos van Natuurmonumenten het woord tot Ted 
Stevens. Hij gaf aan zeer veel plezier te hebben beleefd aan de ontstane 
contacten en deze als zeer waardevol te beschouwen. 

Aan het einde van de avond nam Ted het woord en dankte iedereen voor 
de aanwezigheid en zeker ook samenwerking. "Ik krijg veel eer, maar we 
doen het allemaal samen." Elk bestuurslid van de vereniging ontving een 
compliment van hem. 
De avond werd afgesloten door een lied. Dit werd door de aanwezigen 
massaal meegezongen. Daarmee was de voorzitterswissel echt een feit. 

Het bestuur wenst Ted het allerbeste en is erg blij dat ook na zijn verb·ek als 
voorzitter, hij een aantal dossiers blijvend op zich wil nemen. 

Het voltallige bestuur van Dorpsbelang Wolj11eze praat na, ua de jaarvergadering. 
Zij namen afsclreid van Ted Stevens die de voorzittersimmer overdroeg aan Martin 
de Granff (reclrts op de foto) 

V eiligheidsenquête onder Wolfbezenaren 
De politie streeftemaar om de veiliglteid iu de wijkeu te waarborgen. Daar 
waar eventueel uodig te verbetereu en het coutact met de bewouers te 

optimalisereu. Door middel van eeu veiligheidseuquête vraagt 

rn de politie aan de bewouers van Wolfheze, eens lcritisclt te 
kijkeu u aar wat er speelt i11 ltet dorp. Het iutemetadres va u de 
euquête viudt tt verderop iu dit artikel. 
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Wijnkoperij Henri Bloem 
Voor al uw kwaliteitswijnen 

Wijntje? We6shop! 

Vanuit uw luie stoel wijn bestellen en 
GRATIS thuisbezorgd krijgen? 

(/)at kgn! 

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 

-23-



rn Wat is uw gevoel qua veiligheid in het dorp. Watvind u van de 
rol van de politie. Hoe zou u het eventueel anders willen zien. 
De politie vraagt slechts 10 minuten van uw tijd voor het 
invullen van deze enquête. Het komt immers de veiligheid van 
het dorp ten goede. Kortom, download de veiligheidsenquête, 

print uit, vul in en stuur op. Het retouradres vindt u in de enquête. 

De enquête staat op de site van Dorpsbelang Wolfheze, 
www.dorpsbelangwolfheze.nl, onder de menuknop "wijkagent'', of tvpe 
direct het adres: http:// tinyurl.com/4y87qrt 

Routewijziging buslijn 109 per 1 april 
De gemee11te Renkum heeft bekend gemaakt dat busliju 109 vau Wolfheze 
naar Amhem, per 1 april aanstaande in het dorp eeu audere lus zal maken. 
vauaf die datum zal lijn 109 vauaf de spoorwegovergaug over de 
Wolfhezerweg blijven rijden eu bij het eerste kruispunt met de Balijeweg 
linksaf slaau. Vervolgeus zal de bus de Balijeweg uitrijdeu tot deze weg de 
Wolfltezerweg weer kruist. Hier zal weer rechtsaf richting lret statiou 
worden gereden. 

Op deze route worden de bestaande bushaltes van de buurtbus aangedaan. 
Er komen geen nieuwe halteplaatsen. Het streven van de gemeente is er op 
gericht een definitief keerpunt te realiseren op het P&R terrein langs de 
Parallelweg. Hierover wordt volop overleg gevoerd met de Stadsregio, 
Prorail en de NS. 

Sinds 13 december 2010 verzorgt Breng (Connexxion) in opdracht van de 
Stadsregio Arnhem Nijmegen op werkdagen van 7:00 tot 19:00 in een 
halfuursfrequentie een busverbinding tussen Arnhem, Papendal en 
Wolfheze. niet alleen de gemeente, maar blijkens de stemming op deze 
website ook de inwoners, beschouwen de bus als een goede aanvulling op 
de trein en de buurtbus. 
Medio september 2011 hebben de Stadrsegio Arnhem Nijmegen en de 
Vervoerder Breng de afspraak gemaakt dat lijn 109 Arnhem- Papendal per 
december 2011 door zou rijden naar Wolfheze. 

De gemeente werd begin november door de vervoerder benaderd om mee 
te denken over de mogelijke route om te keren in Wolfheze. 
Door de vervoerder zijn toen vijf alternatieven naar voren gebracht. 
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Deze zijn: 
1 Een route over het terrein van Pro Persona (voorheen de Gelderse Roos) 
2 Een keerlus op het P&R terrein langs de Parallelweg 
3 De (huidige) route over de Heelsurnseweg en de Wildforsterlaan 
4 Een route over de Duitsekampweg en de Van Mesdagweg 
5 Een grotere route over de Balijeweg. 

De vervoerder had al contact gezocht met Pro Persona en zij hadden 
aangegeven niet mee te werken aan de eerste variant. Er is toen voor 
gekozen om de vijf alternatieven voor te leggen aan het Dorpsplatform 
Wolfheze. Het platform heeft toen nogmaals contact gezocht met de 
directie van deze instelling omdat ook zij vonden dat dit alternatief, zeker 
voor de korte termijn, de meest ideale leek te zijn. Pro Persona heeft het 
verzoek in heroverweging genomen en is alles afwegende wederom met 
een afwijzing gekomen. Het is eigen terrein van Pro Persona en de 
gemeente respecteert hierin haar standpunt. 

Inmiddels was door het platform ook uitgesproken dat het dan beste 

rn 
alternatief de keerlus bij het P&R terrein is. Over deze keerlus 
zijn in december gesprekken gestart met de betreffende 
partijen. Op dit moment wordt gewerkt aan een ontwerp en 

PYGMALJON 
pra~rl/k •oor 
HUJiJVERZOIIGING 
r.onn• GHrdlnk 

• • 
• HIJcMrnlroo1g voor hom 011 h.Wr 
• Moi<NP 
· Ett!!•h- ... <ZI'l 
· V.....,.,...,. -làalllnU. 
-~ot.>r-... a.,oons~ 
·!JQ~aa!IIF 1 ......... ~) =:n~~~: • -O<IiiO--Wltfturl • 

611 ··~ 
M;M"C tltboog. 
'Joii10.C'oeMM4f• 

-~-.v ---__ ..., ... ...,..~ 
-En.lnd~KOC 

De praktijk is i.v.m. mijn vakantie gesloten van 
4 tot 18juli20t I 

Zomer aanbiedingen . 
• tijdens de collageen behandeling, grolls 

nagels VIJlen en pohJslen 
• op alle producten van Planlino 10 % korting: 

l'ffliV plantino.nl 
' bij de Tyro speciale dag en nacht crème 
mooie sjaal cadeau 

G•ndnngen. Acntemoe~ rn•o 06 2279 1324 
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een financiering van deze oplossing. 

Oplossing vier is door de gemeente afgewezen omdat deze route Wolfheze 
onvoldoende aandoet om de inwoners voldoende te kunnen laten 
profiteren van deze busverbinding. Ook het vinden van een goede 
haltelocatie op deze route was lastig. 

Oplossing vijf is door Breng in eerste instantie buiten beschouwing gelaten 
omdat men op dat moment nog nie t goed in kon schatten of voor deze 
langere route voldoende rijtijd beschikbaar zou zijn. 

De gemeente kon in december dabn ook niets anders dan Breng 
toestemming geven via Heelsumseweg en de Wildforsterweg te gaan 
rijden. Het afwijzen van de de gehele lijn 109 was voor de gemeente zeker 
geen alternatief. Met de betrokken partijen is wel afgesproken dat deze 
route tijdelijk zou zijn in afwachting van de uiteindelijk gewenste route via 
het P&R terrein. Dit is ook gecommuniceerd met het dorpsplatform. 

Nu de route via de Heelsumseweg en de Wildforsterlaan ruim drie 
maanden gereden is en niet verwacht mag worden op hele korte termijn 
over de P&R keerlus te kunnen beschikken is in overleg met Breng, het 
dorpsplatform en de politie gekozen om de huidige route te verleggen naar 
de Balijeweg (oostzijde) en de bushalte aan de Heelsumseweg op te heffen. 

De afgelopen maanden is gebleken dat een langere route geen probleem 
voor de dienstregeling hoeft te zijn. Deze route kent, integenstelling tot de 
bestaande route, geen (te) krappe bochten en er kan gebruik worden 
gemaakt van bestaande bushaltes van de buurtbus. 

Overigens is ook deze nieuwe route een tijdelijke route. De inzet van de 
gemeente en Dorpsbelang Wolfheze blijft gericht op een keerlus en halte bij 
het P&R terrein aan de Parallelweg. 

Mocht overeenstemming hierover met Prorail, NS Reizigers en de 
Stadsregio Arnhem Nijmegen niet bereikt kunnen worden, dan zullen de 

rn 
mogelijke routes in Wolfheze opnieuw worden bezien en zal 
middels een formeel (verkeers)besluit voor een bepaalde route 
worden gekozen. 

-26-



Een bijzonder cadeau voor een bijzondere baby? 

- badcapes 
-box opbergzak voor knuffels en speeltjes 

- deken- en lakensetjes 
-kleertjes 

- aankleedbakken 
en zo meer 

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

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

Marianneh w@b a by-allerlei .nl www. babyallerlei .nl 

Tuincentrum Davidse heet voortaan ... 

DAVIDSE plant & bloem 

plant & bloem 

DAVIDSE 
Bezoek nu ons geheel vernieuwde bedrijf. 

DAVIDSE plant & bloem 
Wolfhezerweg 1 04 

Wolfheze 
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Thuis van 
alle gemakken 

voorzien! 
Niet a lleen kapper, pedicure en 

maaltijden, maar ook PGB, huishoudelijk 

werk en belastingconsulent Meer info 1 

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 



De Duizendjarige Den vertelde 

Het toeval is de Wolfskreet goed gezind. Juist op het 
moment dat de De Duizendjarige Den dacht 'waar 
moet ik nu over schrijven' kreeg de redactie een 
mooi manuscript van de heer A. Dekker met daarin 
zijn herinneringen aan Wolfheze. De heer Dekker 
woonde met zijn gezin van oktober 1954 tot 
december 1999 aan de Macharislaan 9. 
Een aantal van deze herinneringen vraagt echter op 
sommige punten om een toelichting of een 
bijpassende foto. De Duizendjarige Den kan deze 
leveren want hij heeft dit vroeger allemaal aan Ulbe doorgegeven. Met een 
voetnoot wordt verwezen naar een toelichting en/ of foto. 

Aflevering 32: Herinneringen van de heer A. Dekker, deell 

De bazaar eu de ezels vau de Duitsekampweg 
Kort na de oorlog kreeg de Hervonnde Gemeente te OosterbeekjWolfheze een 
houten kapel voor de kerkdiensten van Zwitserlandl. Deze werd geplaatst in 
Woljlteze omdat voor de Hervormden nog geen gebouw ter beschikking was. Later 
kwam daarvoor in de plaats de stenen Kruiskerla, die op haar beurt weer plaats 
maakte voor een aantal appartementen aan de Balijeweg. In de tijd tussen kapel en 
kerk werd er een bazaar gehouden ter bestrijding van de bijzondere kosten. Er werd 
daartoe een comité gevormd en mond-tot-mond reclame gemaakt. Hoewel ik geen 
lid was vanhet comité bood ik aan een aanplakbiljet te maken wat ik al eerder had 
gedaan toen we nog in Wageningen woonden. Dit was accoord. Nu was in die tijd 
een boerderij waar een aantal ezels liepen aan de Duitsekampweg. Omdat er vooral 
in het weekend in Woljlzeze niet veel te doen was voor de kleuters was "ezels kijken" 
met hun ouders een welko111 uitje. Om een pakkend opschrift voor het bewuste 
aanplakbiljet te vinden kwam de gedachte bij me op daarvoor deze langoren te 
gebruiken. Dus werd de aanhef"Zelfs de ezels van de Duitsekampweg komennaar 
de bazaar" enz., enz. Wat ik in mijn argeloosi-leid niet vermoedde gebeurde. Een 
niet onbemiddelde boer wonende in de omgeving van de ezels stelde enigszins 
beledigd het comité voor de keus: als deze biljetten blijven /tangen in het dorp 
krijgen jullie niets van mij, of ze worden verwijderd en dan geef ik een behoorlijk 
bedrag! 
Men koos voor het laatste en dus werden de biljetten venuijderd! Het kapitaal had 
weer eens gewonnen. 
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Toelichting 

1) In de eerste twee/ drie decennia van de 20e eeuw kerkten de 
hervormden in Wolfheze te Oosterbeek, in de kerk aan de 
Benedendorpsweg of in het gebouw Thabor aan de Molenweg. 
Voorgangers van de desbetreffende Hervormde Gemeente Oasterbeek 
waren toen de predikant Ds. J. Brouwer en de godsdienstonderwijzer de 
heer R. Streekstra. Spottenderwijze werd over hen gesproken als over de 
"timmerman" en de "opperman ". En die opperman, de heer Streeks tra, was 
nu juist degene die de grondlegger genoemd mag worden van de 
Hervormde Gemeente in Wolfheze, de pionier. 

Een belangrijke rol in die beginperiode vervulde het Tehuis voor 
Alleenstaande Blinden. Het Blindentehuis, zoals dit door het dorp meestal 
werd aangeduid, stond niet op een confessionele maar op een algemene 
grondslag. De heer Streekstra, de godsdienstonderwijzer uit Oosterbeek, 

Een fraaie KLM-luclltfoto van 
het Tehuis voor Alleenstaande 
Blinden, gemaakt in juli 1937 
ter gelegenheid van liet 25-
jarig bestaan van het instihtut. 
Reelltsonder op de beneden
verdieping de concert-/muziek
zaal, die e1· in 1931 werd bij 
gebouwd. Hier vonden de 
l1ervormde kerkdiensten plaats. 

verzorgde hier bijbellezingen en een dienst met Kerst. Later kreeg dit tehuis 
een vrij grote concertzaal, waar regelmatig uitvoeringen werden gegeven 
op muzikaal gebied. Hier werden daarna - aanvankelijk zo nu en dan, en 
later geregeld om de veertien dagen - de bijbellezingen voor de bewoners 
gehouden. Directrice mejuffrouw Sara Mansvelt moedigde de bewoners 
aan de bijbellezingen te bezoeken, en beperkte de uitnodiging daarvoor 
niet slechts tot de hervormden van haar tehuis. Warm eer het slecht weer 
was en de wegen moeilijk begaanbaar waren, werd oogluikend toegestaan 
dat ook dorps-bewoners onder het gehoor kwamen van de heer Sb·eekstra. 
En zo groeide dit bescheiden initiatief zelfs uit tot een wekelijkse dienst, die 
door zo'n vijftig blinden en een tiental dorpelingen werd bezocht. Maar 
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• ambachtelijk gemaakte massiefhouten 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 meer informatie en voorbeelden van mijn werk 
kijkt u op miju website www.eissevanhoving.nl. 
Maar u kunt mU ook bellen : 06 23 91 44 45. 

Adres werkplaats: 
Nude 54u 
6702 DN Wageningen 

Adres privé: 
Lindeboomlaan 3 
6874 BN Wolfheze 
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Wolfheze breidde zich uit, en na enkele jaren was de laatstgenoemde 
groepering in de meerderheid. 
Deze situatie, waarin men afhankelijk was van de gastvrijheid van anderen, 
kon op de duur toch niet gehandhaafd blijven, en ook de goede gezindheid 
van enkele mensen bood een te smalle basis. Wat zou er gebeuren als de 
directrice zou vertrekken en het bestuur niet langer toestemming gaf. Toen 
kwam de heer Streekstra met het idee om het honorarium voor door hem 
elders vervulde preekbeurten af te dragen aan een door hem opgericht 
"Kapelbouwfonds". Hiertoe ging hij vaak voor in gemeenten in Friesland, 
het gebied waaruit hij zelf afkomstig was. Als vergoeding bedong hij dan 
dat de collectie van zo'n dienst geheel aan hem werd afgedragen voor het 
Kapelbouwfonds. Pas veel later (1958) zou een echte kerk worden 
gebouwd, en zijn fonds bleek toen al gegroeid te zijn tot de som van meer 
dan f 20.000,- , een voor die tijd indrukwekkend bedrag. Maar zover was 
het nog niet. 

En toen kwam 17 september 1944, met het bombardement en daarna de 
luchtlandingen. Wolfheze werd zwaar geb·offen met vele doden. Het 
Blindentehuis werd verwoest, en daarmee ook de kerkzaal Onder de 
bewoners van het Tehuis vielen, als door een wonder, geen slachtoffers. 
Daarna de evacuatie. De gemeenschap werd uiteen geslagen. De mensen 
raakten her en der verspreid, en van enige kerkelijke steun en pastorale 
begeleiding vanuit die omgeving was geen sprake. 
Na ongeveer negen maanden keerden de inwoners van Wolfheze 
geleidelijk terug. De meeste hervormden dachten: dit is het einde van onze 
kerkelijke gemeenschap hier. Er was geen leiding en het Blindentehuis 
verwoest, dus geen gebouw. Alle illusies over de opbouw en organisatie 
van de gemeente lijken vervlogen. Maar het liep anders. 
Eerst wordt er zondags na elkaar gebruik gemaakt van de Gereformeerde 
Kerk, maar deze moest worden hersteld van de oorlogsschade. Door 
gereformeerden en hervormden werd toen uitgeweken naar het 
Verenigingsgebouw op het ziekenhuisterrein. De gereformeerden waren 
over het algemeen mensen die op de Stichting werkten, maar de 
hervormden kwamen meer uit kringen die niets uitstaande hadden met de 
Stichting. De hervormden kwamen niet graag op het terrein van een 
"krankzinnigengesticht" zoals het in die tijd nog was en de hervormde 
diensten trokken steeds minder bezoekers. 
Maar in het voorjaar van 1946 schonk de Wereldraad van Kerken een 
houten barak, afkomstig uit Zwitserland, aan de hervormde gemeenschap. 
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Het gebouwtje kwam in onderdelen aan, en werd aan de Balijeweg 
geplaatst. De firma Riksen uit Oasterbeek verzorgde de fundering. De 
opbouw was voor rekening van de kerk, en de graafwerkzaamheden 
werden pro deo door vrijwilligers verricht. 

Fotograaf Langevoort uit Gosterbeek maakte in het begi11 (1946) deze mooie foto 
van de Noodkapel bij ltet uitgaan van de kerk. 

Intussen groeide de hervormde gemeenschap sterk, en ook het aantal 
kerkenraadsleden breidde zich uit. In 1948 bestond het Wolfhezer gedeelte 
van de kerkenraad uit de ouderlingen Davidse en Pol en de diakenen 
Huibers en Oortgijs. 
In datzelfde jaar kreeg Ds. Brouwer uit Oasterbeek een beroep naar De Lier 
en Ds. Paul kwam in zijn plaats. In feite is dit Oosterbeekse geschiedenis, 
maar Wolfheze was hier uiteraard zeer nauw bij betrokken. Al kort daarna 
werd de plaats van de heerStreekstra ook door een predikant bezet, n.l. Ds. 
Winkel. Toen ook Ds. Paul weer vertrok en werd opgevolgd door Ds. Poort, 
én door de stichting van een derde predikantsplaats in de Hervormde 
Gemeente Oosterbeek-Wolfheze, kwam ook de indeling in drie 
wijkgemeenten tot stand. Hervormd Wolfheze werd onderdeel van 
wijkgemeente West (voornamelijk het oude "Dreyen", inclusief Wolfheze) 
met Ds. Poort, Ds. Bergkatte kreeg Oasterbeek Noord en Ds. Winkel 
Oasterbeek Zuid 
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Stationswinkel 

Wolfheze 
tel: 026 - 4.82.04.84 

Uw vriendelijke dorpswinkel 

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

Big Snack Wolfheze 

LEKKER IN 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 
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Za. & zo. 14.00 - 20.00 uur 



Ook deze foto van het houten interieur van de Noodkapel werd door fotogmaj 
Langevoort uit Oasterbeek gemaakt. Achter de preekstoel staat de tekst "MIJN 
OOG ZAL OP U ZIJN". Links naast de preekstoel staat op een soort podiLun lret 
orgel (een beetje groot ltuislwrmonium). Door de vochtigheid bleef zo nu en dan een 
toon Jwngen en moest de organist, de lreer Hazellwf, vliegensvlug zijn bank 
verlaten, de achterwand van het orgel wegtillen en een stangetje ergens in lret 
inwendige losmaken, zodat die hinderlijke toon ophield. 

Twaalf jaar {1946-1958) heeft de barak als noodkerk gefunctioneerd. Maar 
met angst en beven zag men in de loop der jaren het verval van het houten 
gebouwlje aan. Het gemiddelde aantal kerkgangers was inmiddels 
gegroeid tot 100. Hun binnenkomst in het gebouw gaf geen problemen, 
maar wanneer allen tegelijk opstonden, voor de zegen bijvoorbeeld, boog 
de vloer gevaarlijk door. De helft van de vloerbalken was namelijk 
volkomen verrot. Een nieuwe kerk was hard nodig. 

In 1953 was in Oasterbeek de Goede Herderkerk gebouwd, die in de plaats 
kwam van het sterk verouderde gebouw Thabor, en de Oude Kerk aan de 
Benedendorpsweg was gerestaureerd. Ds. Poort drong voor Wolfheze 
voortdurend op nieuwbouw aan. Naast de Noodkapel aan de Balijeweg 
werd toen van de heer Ogterop, directeur van de N.V. Hotelmaatschappij 
'De Tafelberg' te Oosterbeek, die in Wolfheze veel onroerend goed bezat, 
voor een schappelijke prijs 3250 m2 grond gekocht. Architect G. Bruins te 
Oasterbeek kreeg de opdracht om een ontwerp voor een nieuw godshuis te 
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maken. Het bebouwde oppervlak van het ontwerp van de kerk werd 230 
m2, met aan de noordzijde het liturgisch centrum.In de westgevel maakte 
mej. Gunhild Kristensen een gebrandschilderd raam, voorstellende 'de 
vogelen des hemels en de leliën des velds'. 

Dit is de eerste ansichtkaart van de Kntiskerk die toen nog gewoon Ned. 
Hervormde Kerk heette. (Uitgave Sigarenmag. "Bongaard". L.v.d. Berg, 
Wolfheze). Links is nog net een stukje van de Noodkapel te zien die later zou 
worden afgebroken. 

De totale bouwkosten (inclusief inrichting) waren f 104.340,-. Achter de 
eerste steen (in de toren) werd een oorkonde ingemetseld met namen van 
·de toenmalige kerkenraadsleden. Omdat er in de naoorlogse dagen een 
tekort aan bouwmateriaal was, bestond er een verordening dat bij nieuw te 
bouwen kerken geen toren mocht worden gebouwd. Dat was de reden van 
de eigenaardige open ruimte met de open trap: een soort compromis tussen 
het willen hebben van een toren en het wettelijk toch niet zijn. Het gebouw 
telde 220 zitplaatsen. Een oud orgel (uit 1935) uit het gebouw Thabor werd 
in deze Kruiskerk geplaatst. In 1958 werd de kerk in gebruik genomen, 
zoals op het toegangshek zichtbaar was. 
Op 4 mei van het volgende jaar vond hier de eerste huwelijks-inzegening 
plaats tussen Frits Oortgijs Ur.) en Jenny van der Steeg. Ds. Poort zegende 
dit huwelijk in 
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Ee11 interiewfoto van de Kntiskerk in de zomer van1997. Door liet grote hoge raam 
rechts valt de zon op de muur met l1et kntis. Rechts op het podium het 
nahturstenen doopvont e11 links daarvan de liturgietafel met de huee tinnen 
kandelaars en de tin11en bekers (foto van A. Dekker-Oosterbeek). 

Op Goede Vrijdag 10 april 1998 werd de laatste kerkdienst in de Kruiskerk 
gehouden, en kwam een einde aan de periode dat de Samen-Op-Weg 
-gemeente afwisselend in twee kerkgebouwen samenkwam. 

Volgende keer weer één of meerdere verhalen van de heer Dekker over ons 
dorp. Ook als u iets speciaals over de historie wil weten kunt u de redactie 
daar naar vragen die dat dan vast aan mij doorgeeft. 

SUCCESVOL SOLLICITEREN !! 

Persoonlijke begeleiding en/of 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 A K Wolfheze 
tel. (026) 482 13 92 of 06- 41 43 05 26 

uanema@hetnet.nl 
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Weekagenda 
Ook iets te melden voor de activiteitenagenda? 

Meld lret ons via redactie@wolfskreet.nl 

Maandag: 

Vanaf07:30 uur Duobak en grof tuinafval 3348150 
11.30 tot 12.30 uur Bibliobus Beatrixschool 
16.00 tot 18.30 uur Kindergymnastiek en turnen Gymnastiekzaal Balijeweg 
16.30 tot 19.00 uur Training pupillen Wodanseck 
18.00 tot 18.30 uur Zwem ABC (RZC 0317-312763) Zwembad Gelderse Roos 
19.30 tot 22.00 uur Badminton De Brug 
19.30 uur Tweewekelijks Bridgen (4821570) De Slenk 
19.30 tot 21.40 uur Zang en Vriendschap (4821556) HetSchild 
20.00 tot 22.30 uur Holistische Ontspanningsmassage Villa Beukenoord 

. 

Dinsdag: 

09.15 tot 11.15 uur Damesgymnastiek I sport en spel Gymnastiekzaal Balijeweg 
14.00 tot 16.00 uur Inloopspreekuur huisartsen De Burcht 
14.00 uur le 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 Hellos 
20.30 tot 22.00 uur Volleyballen De Brug 

Woensdag: 

Vanaf 07.30 uur Grof afval 3348150 
10:30 tot 11:00 uur Inloopspreekuur Huisartsen De Burcht 
14:30 tot 16:30 uur Bingo 55+ (21-10/18-11/16-12) De Burcht 
17.00 tot 18.30 uur Inloopspreekuur Open Hof Kerk Ingang Macharislaan 
17.15 tot 18.15 uur Peuter-, kleuter- en kinderzwemmen Zwembad Gelderse Roos 
20.30 tot 22.00 uur Volleyballen (4821860) De Brug 
20.00 tot 22.00 uur Koor Harmony 4821909 

Donderdag: 

13.00 tot 14.00 uur Spreekuur gebiedsagent Medisch Centrum Wolfheze 
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: 

09.30uur Hardlopen (4822362) Station 
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stimuleringsprijs 
Er zljn soms evenementen en actlvttelten 
In Wolfheze waar je als professioneel 
gosproksleldor en pro.sentator jo 
kwalttelten kunt inzetten. 

Oe u1trerk1ng v;m de sumuler.ngs· 
p rijs in De Burcht op 11 j uni 2009 . 
Ylël~ een echt noogtepunt. 

Ik d:Jrll< Dor~s.bt:tang nog ot lljd dot 
ze mi; zowat de vrije hand hebben 
gegeven 

Ik ~,on al rnljn crealMtetl kwijt en 
dan neem je mensen mee rn één 

__ ....._ groot Feest 

Je adviseert do o:ganisator van 
z~·n evenement hoe Ie tot een 
rnvulling van zo'n a\'ond komt en 
we~ ~e votm d<~a rln word i toegei)3St 

ledereen die op hol poelhun moe-t 
\'erschijnen wordt gerustgesleid en 
op een ontspl)nncn rnMII'I( door 
vaa\ spannende mmuten 
heengeleid 

/~Is ~ aan net eande van de avo~d 
lederoen voldaan naar huis tiet 
gpen, dan weet je waat te het 
voor dool 

. Je "'z~uen voor j e e19en dorp 

. dal maakt Wotfheze Wolfhez.e 
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.. Camping ~~: Ch~lètv_er.htfu·r: , l~~nde_nho(;.-· ··.: 
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'l '"- .. \ WAT BIEDT CAMPING LINDENHOF ? J4.';± 
Toeristische plaatsen voor caravans, campers e!l 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 uitl~en 1/än 
boeken en spellen. " .,.. ·\'" ,~ :t 

Arrangementen en excursies in samenwerking met 
Natuurmonumenten. 




