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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 TaalTotaal.

TaalTotaal denkt en gelooft in oplossingen zonder nutteloze
poespas. In even effectieve als verrassende communicatie. In

een no-nonsense benadering tegen no-nonsense tarieven. Maar
wél op basis van 18 jaar creatieve ervaring bij top(tien)bureaus!

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

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

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

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

De aankomst van onze koningin.Afbeelding voorpagina:
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Veel leesplezier! 
De redactie

Beste dorpsgenieters, 

- Colofon -

Wolfskreet is een blad voor en door 
inwoners van Wolfheze, de Buunderkamp 
en het Hazeleger.

 
Uitgave juni  2012
 Oplage:   780 stuks
 Druk:   Huisdrukkerij 
  De Gelderse Roos
 Verschijning:  Viermaal per jaar
 Abonnementen               € 10,00 per jaar

 Contactgegevens
 Advertenties:  Peter Jasperse
 E-mail:                   advertenties@ wolfskreet.nl 

 Redactie
 Carool Hoogendoorn Lindeboomlaan 51
  026-4822231
 Ingrid Damen Duitsekampweg 30
  026-3622202
 Peter Jasperse               Wolfhezerweg 120-36
   026-4821810
 Kees Koek (eindred.)     Sara Mansveltweg 30
  026-4822339

 Vormgeving
 Gerard van der Heiden Wolfhezerweg 120-24
  026-333 55 72

 Vaste medewerker
 Ulbe Anema (De Duizendjarige Den)

 Volgend nummer
 Verschijnt september 2012
 Inleveren kopij vóór 1augustus 2012
 per e-mail of afgeven bij één van de
 redactieleden.

 De redactie houdt zich het  recht voor om
 ingezonden stukken in te korten dan wel 
niet  te plaatsen.

Voor u ligt weer een goed gevulde Wolfskreet.
 Natuurmonumenten wil ons betrekken bij de Reijerscamp. Willen 
we wel edelherten en wilde zwijnen zo dicht bij ons dorp? En wat 
vinden we nu zo speciaal aan het gebied? 
Zowel De Burcht als De Tijd willen ons betrekken bij het EK 2012. 
Dus niet thuis kijken op de eigen TV, maar gezellig met z’n allen 

onder het genot van een biertje of een 
stukje vlees. 
De klaproos kijkt vooruit naar het 
komende klaproosseizoen, terwijl Het 
Schild juist terug kijkt op een geslaagd 
theaterseizoen met Ongezien met 
Koninklijke belangstelling.
De Duizend Jarige Den kijkt wat langer 
terug op de Koninklijke belangstelling 
voor ons dorp. Ulbe komt op ruim 12 
Koninklijke bezoeken, maar wie goed 
leest komt tot de conclusie dat het eerder 
het vijf- of zesvoudige moet zijn!
Caroline Kelderman vertelt over haar 
bezoek aan Afrika, waar ze als kind al 
over droomde. En doet uw kind dat ook - 
dromen, al dan niet over Afrika - maar 
dan op het problematische af of is er een 
andere reden waarom het op school niet 
goed meekomt, dan kunt u tegenwoordig 
in ons eigen dorp terecht bij remedial 
teacher Ineke Valster.
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Leerlingen Beatrixschool ruimen rommel op

Vrijdag 20 april hebben de leerlingen van de Beatrixschool een 
schoonmaakactie in het dorp gehouden. De actie was in het kader van de 
opschoondag.

De groepen 7 en 8 kwamen in actie voor de opschoondag. Ze hebben keihard 
gewerkt en Wolfheze flink opgeruimd. Heel veel lege blikjes en drinkpakjes. 
Maar ook een verkeerspaal, auto-onderdelen en een regenpijp. Zo vind je nog 
eens wat!

Groep 7/8 van de Beatrixsxhool in actie tijdens de opschoondag



- 3 -

Gespreksgroep Contacten voor ouderen
Een nieuw initiatief van Solidez en Het Schild

Veel ouderen zouden graag meer mensen willen leren kennen 
om bijvoorbeeld een spelletje te doen, te wandelen of voor een 
goed gesprek. Voor deze ouderen is er de gespreksgroep ‘Contacten’, 
waarvan de eerste bijeenkomst op donderdag 26 april plaatsvindt in 
wijkcentrum de Poort van Doorwerth in Doorwerth.

Gespreksleider Gonnie Lamers legt uit: "De gespreksgroep biedt deelnemers een 
nieuwe kijk op hun leven en kansen en mogelijkheden om nieuwe contacten te 
leggen. Vanaf donderdagmorgen 26 april praten we tussen 10.00 uur en 12.00 uur 
wekelijks met de deelnemers over onderwerpen als hoe blijf ik zo zelfstandig 
mogelijk?, hoe leg ik makkelijker contacten?, wat heb ik anderen te bieden? In 
totaal zijn er 10 bijeenkomsten." Gonnie vervolgt: "Binnen Het Schild hebben we 
de gespreksgroep eerder georganiseerd en de reacties van de deelnemers waren 
bijzonder positief. Een oud-deelneemster gaf bijvoorbeeld aan dat de 
gespreksgroep haar leven had veranderd, omdat het haar heeft geholpen wat 
opener te worden. Hierdoor heeft deze vrouw zelfs goede kennissen aan de 
gespreksgroep overgehouden en zij was niet de enige! Omdat het zo’n succes 
was, bieden we deze gespreksgroep nu aan aan iedereen uit de gemeente 
Renkum."

Meer informatie en opgeven
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Gonnie 
Lamers via telefoonnummer 026 – 482 11 77. Vanaf donderdag 26 april vinden 
de bijeenkomsten tussen 10.00 uur en 12.00 uur plaats in wijkcentrum de Poort 
van Doorwerth in Doorwerth. De kosten bedragen €25,- voor alle 10 
bijeenkomsten. Dit is exclusief koffie en thee.

Speeltuin Heelsumseweg vernieuwd

De vernieuwde speeltuin aan de Heelsumseweg is zaterdagmorgen 14 april 
door de kinderen in gebruik genomen. Ouders van kinderen rondom deze 
speeltuin en medewerkers van de Gemeente hebben op deze actiedag het 
laatste graafwerk verricht om de toestellen te plaatsen. In het najaar kwam 
de gemeente met het bericht dat een paar houten klimtoestellen vervangen 
moesten worden.

Er kon een keuze gemaakt worden uit beschikbare toestellen om de speeltuin 
weer optimaal te kunnen gebruiken. Hinne Talens heeft namens de ouders en 
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kinderen samen met de gemeente de keuze gemaakt voor prachtige 
roestvrij stalen schommels en duikelstangen.

Het voordeel hiervan is dat er de komende jaren geen onderhoud 
nodig is. Vroeg in het voorjaar zijn een paar toestellen geplaatst en 

is het zand afgegraven en vervangen door nieuw zand. Op 14 april is alles 
voltooid samen met de ouders. De vaders hanteerden de schop en de moeders 
zorgden voor limonade voor de spelende kinderen.

Op 14 april is de 
vernieuwde speeltuin 
aan de Heelsumseweg 
voltooid samen met de 
ouders. De vaders 
hanteerden de schop 
en de moeders 
zorgden voor 
limonade voor de 
spelende kinderen.

Aanpak spoorwegovergang in 2013
Tunneltrappen worden overkapt

De spoorwegovergang in het centrum van Wolfheze wordt in 2013 
aangepakt. Dan wordt de overgang verbreed en voor met name voetgangers 
en fietsers veiliger gemaakt. De planning was om de werkzaamheden in 2012 
te verrichten, maar omdat het trein- en autoverkeer een weekend moet 
worden stilgelegd, kan dit niet eerder dan in 2013.

Al jaren wordt gepleit om de spoorwegovergang veiliger te maken. Voetgangers 
en fietsers komen nu in de verdrukking en de overgang is erg onoverzichtelijk.

Afgelopen jaar werd tijdens de buurtwandeling van het dorpsplatform duidelijk 
dat er schot zit in de aanpak van de overgang. Toen werd 2012 nog als 
uitvoeringsjaar genoemd.
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Bij de werkzaamheden wordt de rijbaan verbreed en verlegd. 
Voetgangers krijgen ook een bredere oversteek. Wel vervalt de 
mogelijkheid voor voetgangers om aan de zijde van de Parallelweg 
het spoor over te steken.

Dorpsbelang Wolfheze legt er de nadruk op dat de aanpak van de 
spoorwegovergang niet los kan worden gezien van de (her)inrichting van het 
Dorpsplein. Immers, deze dient goed aan te sluiten op de nieuwe situatie.

Naast de aanpak van de spoorwegovergang is ook bekend gemaakt dat de trappen 
van de perrontunnels overkapt gaan worden. Dit om gladheid van de trappen bij 
regenachtig weer tegen te gaan.

Afscheid Henk Horsman bij jaarvergadering Dorpsbelang

Tijdens de afgelopen jaarvergadering van Dorpsbelang Wolfheze is afscheid 
genomen van bestuurslid en ad-interim penningmeester Henk Horsman. 
Henk heeft zich zeven jaar als bestuurslid ingezet en was (en is nog steeds) 
zeer betrokken bij het wel en wee van het dorp.

Door zijn grote netwerk in en buiten de politiek, wist Henk in de afgelopen jaren 
menig onderwerp op de agenda te krijgen en te houden van onder meer 
gemeentelijke en provinciale politiek. Bijvoorbeeld zijn vasthoudendheid voor 
aanpak van de spoorwegovergang, waar nu daadwerkelijk schot in komt, of zijn 
grote betrokkenheid bij een onderwerp als de WMO, de toegankelijkheid van 
voorzieningen en toegankelijkheid in het dorp, bijvoorbeeld in relatie tot de 
bewoners van Het Schild.

Het bestuur is Henk zeer erkentelijk voor zijn werk in de afgelopen jaren. Zijn 
vetrek als bestuurslid betekent niet het stoppen van zijn betrokkenheid bij zowel 
het dorp als de dorpsvereniging. Het bestuur wenst Henk en zijn vrouw Marianne 
al het beste toe, in het vooruitzicht dat zij blijven genieten van al het moois dat 
Wolfheze te bieden heeft.

                       www.dorpsbelangwolfheze.nl. 

Gezocht:
Oppas voor 2 jongens van 6 en 7 jaar op de vrijdagmiddag van 12:00-17:30 u 
vanaf 17 augustus.
Graag reactie per email (a.van.schaijk@tele2.nl) met vermelding van: 
naam, leeftijd, woonplaats en ervaring (referentie vereist).
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DENK MEE OVER 
DE TOEKOMST 
VAN 
NATUURGEBIED DE REIJERSCAMP   

Op 25 juni organiseren Natuurmonumenten en Dorpsbelang Wolfheze een 
ideeënavond voor het natuurgebied de Reijerscamp. Natuurmonumenten is 
bezig met een toekomstplan voor dit natuurgebied en wil inwoners van 
Wolfheze en anderen die zich betrokken voelen, daarbij betrekken. Na een 
korte toelichting door beheerder Machiel Bosch, zal er in kleine groepjes een 
wandeling door de Reijerscamp gemaakt worden. Deelnemers worden 
uitgenodigd te vertellen wat het gebied voor hen bijzonder maakt of waar 
veranderingen gewenst zijn. Met deze informatie gaat Natuurmonumenten 
verder om, samen met Dorpsbelang en andere geïnteresseerden, een 
toekomstplan te maken. Iedereen die ideeën heeft voor het gebied, maar ook 
iedereen die het leuk vindt om de Reijerscamp nader te leren kennen is 
welkom op 25 juni, om 19.30 uur in het clubhuis van voetbalclub Wodanseck 
aan de Duitsekampweg. 
 
Meedoen 
Meedoen met het 
maken van het 
toekomstplan kan 
op verschillende 
manieren. Naast 
een inbreng op de 
ideeënavond, kan 
iedereen ideeën via 
de mail doorgeven 
aan Dorpsbelang 
Wolfheze, 
info@dorpsbelang
wolfheze.nl. 
Foto’s van plekken 
die gewaardeerd worden, of die veranderd zouden moeten worden zijn ook 
welkom. Meeschrijven en -denken aan het plan kan ook. Geïnteresseerden kunnen 
zich hiervoor tijdens de ideeënavond opgeven. Eind dit jaar wil 
Natuurmonumenten alle inbreng verwerkt hebben en het resultaat voorleggen. 
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Restaurant & Pannenkoekenhuis De Tijd
www.restaurantdetijd.nl

Tijd voor lunch, diner, vergaderen en meer

Koffietijd
High Tea

Lunch
Diner

Pannenkoeken

Fabian, Natascha & Ingrid

Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag vanaf 12.00 uur, zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur

Vanaf 1 april ook de vrijdagen vanaf 10.00 uur
Vanaf 1 juni elke dag open vanaf 10.00 uur
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Toekomstplan

In het toekomstplan zal staan welke natuurkwaliteit 
Natuurmonumenten in de komende 20 jaar wil bereiken, hoe 
de Reijerscamp er landschappelijk uit zal zien en hoe die 
gerealiseerd moet worden. Er zal in staan welke recreatieve 
voorzieningen gewenst zijn, en voor welke dier- en 
plantensoorten extra maatregelen genomen gaan worden. Vragen die 
Natuurmonumenten stelt zijn bijv. hoe open moet het gebied blijven, welke 
begrazing is wenselijk, hoe kan het gebied nog aantrekkelijker worden voor 
bezoekers, mogen wilde zwijnen over het ecoduct naar de Reijerscamp?  

Natuurlijke schakel

Toen Natuurmonumenten 
de Reijerscamp verwierf 
was het een agrarisch 
gebied van ca. 180 ha. 
groot met akkers, lanen en 
een bosje. Om van de 
Reijerscamp een 
natuurgebied te maken, is 
het flink op de schop 
gegaan. Paden zijn verlegd, 
poelen gegraven, bosjes 
aangeplant, plaatselijk 
grond afgegraven en een 
uitkijkpunt aangelegd. Als 
het ecoduct over de A12 
geopend wordt zal de 
Reijerscamp verbonden zijn 
met Planken Wambuis en 
een verbindende 
natuurschakel vormen 
tussen de Veluwe en de 
uiterwaarden van de Rijn. 
Van oudsher trekken 
bijvoorbeeld edelherten een deel van het jaar van de Veluwe naar de uiterwaarden 
om daar te grazen. Natuurmonumenten verwacht dat soorten als zandhagedis, 
levendbarende hagedis, gladde slang, das en edelhert zich in de Reijerscamp 
thuisvoelen. Reeën laten zich hier al vaak zien. 

Hier een uilskuiken van een Ransuil in een den bij de 
Tennisbaan van TV De Slenk 

Dit is het middelste jong uit een nest met drie jongen. 
Foto Kees Koek.
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                            Op kamp!

Het is het hoogtepunt van het jaar. Bij ons op school mag je zelfs twee keer tijdens je 
schoolloopbaan, voordeel van de combinatieklas groep 7 en 8. Op kamp!

Voor de Wolfhezenaren die bij ons op school hebben gezeten zal het kamp van nu, 
nog  veel overeenkomsten hebben met het kamp van toen. Gerard Jurrius brengt en 
haalt nog steeds trouw onze bagage van en naar school. Vroeger een belletje, nu een 
mailtje en het is weer geregeld. Eigenlijk is hij van ons huidige team de langst 
meewerkende van ons allemaal, al meer dan 20 jaar! Nog steeds gaan we met z’n allen 
op de fiets en is de eerste stop de Schaapskooi. Van daaruit vervolgt de weg zich het 
ene jaar naar Lunteren en het andere jaar naar Otterlo.
In Lunteren logeren we in het 
Houten Hes van de scouting. 
Een, na de brand van vier jaar 
geleden, geheel vernieuwd 
pand midden in het bos. Alle 
ruimte om hutten te bouwen, 
bosspelen te doen en 
Lunteren heeft goede shop-
mogelijkheden. In Otterlo 
zijn we te gast bij de familie 
van Ommen in de Houtkamp. 
Een ruime locatie, van alle 
gemakken en dieren 
voorzien. Al klassen lang 
worden konijntjes geknuffeld, geitjes geaaid en kalfjes bewonderd. Groep 7/8 is net 
weer terug en ze hebben net als alle leerlingen voor hen: laat opgebleven, corvee 
gehad, gegriezeld in een donker bos, levend stratego gedaan, opgetreden tijdens de 
bonte avond en na twee nachten weer veilig, moe en met een tas vol vieze kleren thuis 
gekomen. 

Ach je hoeft niet bij ons op school te hebben gezeten, om het bovenstaande te 
herkennen.  Want zeg nou zelf, bij het lezen van het bovenstaande kwamen uw 
herinneringen vast ook weer bovendrijven…..van hét kamp.
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Succesvolle première belooft veel goeds...!
Het lijkt alweer zo lang geleden... In de vorige Wolfskreet werd het theaterstuk 
Ongezien aangekondigd, dat ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Het 
Schild tot stand is gekomen. Klap op de vuurpijl was de aanwezigheid van Hare 

Majesteit de Koningin op de première van deze unieke 
voorstelling op zaterdag 17 maart.

Inmiddels zijn we alweer een aantal maanden en 25 uitverkochte voorstellingen 
verder. Het doek is op 7 april gevallen en iedereen die een bijdrage heeft geleverd 
aan de succesvolle voorstelling kan met trots terugkijken. Directeur Edwin Frei: 
“Heel graag wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt als co-acteur of 
vrijwilliger! Zonder hen was de voorstelling niet zo’n succes geweest. Ook 
moeten we de firma Barenbrug bedanken, die geheel belangeloos een deel van de 
loods beschikbaar heeft gesteld. En laten we de omwonenden niet vergeten. Zij 
hebben wellicht de nodige overlast ervaren door de parkeerdrukte omtrent enkele 
feestelijke gelegenheden de afgelopen maanden en niet te vergeten het 
parkeerverbod rond het bezoek van HM de Koningin. Hen wil ik bedanken voor 
hun begrip. Ook was het leuk om te zien dat veel mensen de vlag hadden 
uitgehangen op zaterdag 17 maart. Dat maakte het bezoek van de Koningin aan 
Wolfheze extra feestelijk!”

De succesvolle theatervoorstelling en de 
feestelijke, Koninklijke première beloven veel 
goeds voor de rest van 2012, het eeuwfeestjaar 
van Het Schild. Vorig jaar schreven we al dat 
het hele jaar bol staat van de festiviteiten. Voor 
u is het vooral interessant om 28 september 
17.00 uur in de agenda te noteren. Dan 
organiseert Het Schild een gezellige buurtborrel, 
waar u allemaal van harte welkom bent! Edwin 
Frei: “We hopen veel dorpsgenoten te mogen 
ontmoeten onder het genot van een drankje, 
waarbij we uiteraard ook zorgen voor lekkere 
hapjes!” De buurtborrel wordt gehouden in een 

luxe restauranttent op het terrein van Het Schild. Te zijner tijd wordt huis aan huis 
een uitnodiging verspreid, die tevens toegangsbewijs is. Dus houd uw brievenbus 
in de gaten. Het Schild biedt Dorpsbelang Wolfheze de gelegenheid om 
aansluitend de feesttent te gebruiken voor een leuke dorpsactiviteit. Maar of dat 
gaat lukken is nog niet duidelijk.

De Koningin arriveert bij Het Schild
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Wist u van het Schild:
· Dat het ontmoetingspunt binnen Het Schild iedere maandag tussen 12.00 uur 

en 16.00 uur geopend is en dat u hier ook van harte welkom bent voor 
gezelligheid, een kop koffie en een praatje? (u kunt zich aanmelden via 026 – 
482 11 77)

· Dat ook honden van harte welkom zijn op het terrein van Het Schild, mits 
aangelijnd?

· Dat Het Schild ook huishoudelijke ondersteuning in het dorp Wolfheze 
aanbiedt?

· 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) 482 11 77?
· Dat Het Schild nu ook dagbesteding aanbiedt in Ede?
· 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.

Kleindochter van Piet Davidse, Thalissa Davidse, overhandigt bloemen aan de Koningin 
en vertelt over haar mooie jurk...!
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        Openluchttheater De Klaproos, programma 2012
              Alle voorstellingen starten om 14.30 uur.

zondag 24 juni Dorpsfeest Wolfheze, Markt en Mama Roux 
13.00 uur start dorpsfeest in en om De Klaproos i.s.m. De vrienden van De 
Klaproos
14.30 uur Mama Roux in de Klaproos, Nederlandstalige ‘new-folk’ 
Extra!: 17.00 uur Bluesformatie JennBBlues 
zondag 1 juli Music Behind Bars
Een stuwende eenheid van zang, beatbox, rap, 
breakdance, poppin, piano en theater. 
Met workshop.
zondag 8 juli Brisa Flamenca
‘Flamenco puro’, traditionele flamenco, 
vrolijke rumba’s en Zuid-Amerikaanse liedjes. 
zondag 15 juli Leticia y su Rumbadama
Swingende latin muziek. Cha cha cha, 
guaracha, son montuno, rumba en son, merengue en de Portoricaanse plena en 
bomba. 
zondag 22 juli Oriëntaalse dansvoorstelling ‘Godinnen’
Maak kennis met de vele gezichten van de oriëntaalse dans.
zondag 29 juli La Sopera
Opera met een knipoog. Naast opera en het klassieke 
liedrepertoire ook lichte muziek en cabaretliederen. 
zondag 5 augustus SoundBitch
Een goed geoliede poprock machine... met een ruig randje!
zondag 12 augustus Circus Carwash
Circusvoorstelling voor jong en oud met stuiterend 
gereedschap en zijdezachte doeken.

Je vindt openluchttheater De Klaproos op het terrein van Pro Persona in 
Wolfheze.
Alle voorstellingen zijn gratis en reserveren is niet nodig, er is plaats genoeg.
Bij slecht weer wordt een voorstelling verplaatst naar De Brug, ook op het 
terrein, volg de borden.
Van harte welkom! 

Meer weten?
Contactpersoon: Dunja ten Barge, afdeling Recreatie
E-mail: d.ten.barge@propersona.nl, telefoon: (026) 483 31 36
Zie ook: www.propersona.nl 
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Wijnkoperij Henri Bloem
VOOR AL UW KWALITEITSWIJNEN

Wijntje? Webshop?
Vanuit uw luie stoel, wijn bestellen en

GRATIS thuisbezorgd krijgen?

Dat kan!
Surf naar onze website en bestel uw

favoriete wijn via de webshop!

www.henribloem.nl

Wijnkoperij Henri Bloem
Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem

Tel.: 026 – 4455220
Fax: 026 – 4455085

E-mail: arnhem@henribloem.nl
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Octaaf sluit
 op-een-na-laatste separeer

‘De spijker op zijn kop’, een beeld dat goed past bij de inspanningen van de afdeling 
Octaaf om dwang en drang terug te dringen. Dit beeld werd 25 april jl. door 
burgemeester Gebben van Renkum heel letterlijk genomen. Samen met twee cliënten 
sloeg hij de spijker op zijn kop en verrichtte daarmee de officiële sluitingshandeling 
van de op een na laatste separeer op Octaaf. Om dit te vieren werd er door cliënten een 
medewerkers een gezellig ‘sluitingsfeest’ gevierd.
Octaaf is onderdeel van Langdurige Zorg Volwassenen in Wolfheze. Een proef van zes 
maanden met nog maar één separeer voor forse noodgevallen is geslaagd. De uitkomst 
is dat medewerkers zich in de huidige situatie voldoende veilig voelen en voldoende 
mogelijkheden hebben om een veilig klimaat te 
creëren, zonder die separeer. Ook leverde de 
evaluatie van de proefperiode veel suggesties en 
aandachtspunten op om verdere ontwikkelingen 
in het terugdringen van Dwang en Drang en het 
creëren van een gastvrij milieu vorm te geven, 
door de patiënt in samenwerking hulp te bieden, 
te ondersteunen en een gastvrije omgeving te 
bieden. Cliënten geven aan dat zij het ermee eens 
zijn dat de op-een-na-laatste separeer gesloten 
blijft en dat ze zich daarbij veilig voelen. Zij 
ondersteunen het uitgangspunt dat separatie niet 
meer als behandelonderdeel wordt gezien maar 
uitsluitend gebruikt kan worden als 
noodmaatregel Het aantal separeers is hiermee 
van zes terug gebracht naar één en het aantal 
separaties is sinds 2006 met 90% afgenomen. 

    Octaaf sluiting op 1 na laatste_        
\  separeer spijkeren

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 AK  Wolfheze
tel. (026) 482 13 92  of  06 - 41 43 05 26 

uanema@hetnet.nl
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Running Dinner Wolfheze 24 Maart 2012

Aperitief: Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Gewapend met een kaart van Wolfheze gingen we om 18:00 op weg naar de /boter 
mengsel in een beslagkom en klop eerst de suiker en vervolgens de eieren er een 
voor een door. Spatel de gezeefde bloem door het chocoladebeslag en schep er 
tenslotte ook de stukjes witte en melkchocolade door. Schenk het beslag in de 
taartvorm. Zet de vorm op het rooster in het midden van de oven en bak de taart in 
50 tot 60 minuten gaar. Laat de taart in de vorm afkoelen totdat deze lauw is. Neem 
hem uit de vorm en bestrooi de taart met cacao-poeder. 

Koffie en Thee

Na afloop van het nagerecht vertrok iedereen weer naar de Burcht. Bij koffie en 
thee is er nagepraat over de menus en de verhalen. Een ding was helder: dit is voor 
herhaling vatbaar. En gelukkig kan het volgende running dinner al worden 
aangekondigd:

Volgende Running Dinner

Zaterdag 6 Oktober 2012

Opgave bij Marja van Tooren of Marja Kappen

(m.vantooren@me.com of  kappen@hetnet.nl)

Herbert en Anja, Wolfhezerweg 77, Wolfheze.

Coaching

ACT/Mindfulness

Maak kennis met ACT, om onder andere  piekeren,

stress, neerslachtigheid en burn-out te verminderen.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is een relatief nieuwe vorm van

Behandeling, ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes.

Uit je hoofd in het leven

ACT in vogelvlucht:

• ACT is op gedragsverandering en een waardevoller leven gericht.

• ACT legt niet de nadruk op het veranderen van de inhoud van de 

gedachten, maar op de functie en het herkennen van negatieve 

denkpatronen.

• ACT leert een acceptatiegerichte houding aan ten opzichte van 

gedachten en emoties. Wie geneigd is om uit angst bepaalde 

zaken te vermijden, zal zijn angst vaak eerder versterken dan 

verminderen. Een hond vermijden die op het punt staat je te 

bijten is een zinvolle vermijding. Je kunt niet meer gebeten 

worden. De strategie van vermijden gebruiken om je emoties/

gevoelens te bedwingen, werkt echter niet. 

Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken

uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

Voor wie is ACT bedoeld:

• bij faalangst - levensfaseproblematiek (ouderen)

• het hebben van een negatief zelfbeeld - bij eetstoornissen

• bij veel piekeren - bij een milde vorm van depressie

• bij angsten - bij chronische pijn

• sociale vaardigheidsproblemen - bij dwangklachten                        

• problemen op school  - bij burn-out

• arbeidsgerelateerde problematiek - bij stress

Acceptance en Commitment is een wetenschappelijk bewezen effectieve manier

om bovenstaande klachten te verminderen

 EduConsult,Arnhem  www.educonsult.nu

026 3516238  info@educonsult.nu
                                                                                                                         attentie geen .nl, maar .nu)

                 

                   EduConsult biedt eveneens studiebegeleiding aan en diagnosticeert en behandelt jongeren

                  met dyslex. Voor de overige diensten kunt u de website raadplegen.           
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Wodanseck E1 kampioen

Nadat Wodanseck E1 de afgelopen jaren een paar keer net naast een 
kampioenschap had gegrepen was het nu dan eindelijk zover: De 
kampioenswedstrijd!

De aftrap was om 10:00 op een koude zaterdagochtend, 5 mei 2012. Onze vaste 
scheidsrechter Erik van Krugten blies op zijn kampioensfluit. Even leek het nog 
een zware partij te worden tegen die kerels uit Ochten, maar toen onze mannen 
waren warm gedraaid was er geen houden meer aan. Met tik-tak voetbal waar 
Barcelona jaloers op kan zijn werden de tegenstanders aan de kant gezet. De goals 
vlogen de arme doelwacht van Uchta om de oren en de aanvallers van Uchta 
liepen zich keer op keer vast op onze vuurvreters in de verdediging. Toen de 
kruitdampen (of was het nu ochtendmist?) van het veld waren opgestegen bleek 
de eindstand 7-0 te zijn.

Het feest kon beginnen: De spelers werden getrakteerd op een prachtige roos en 
een bal om de techniek nog verder te verfijnen. In de kantine volgde na een 
champagne-spuit-feest een speech van Wodanseck-voorzitter Ron Verleg en 
werden de spelers 1 voor 1 naar voren geroepen om een medaille in ontvangst te 
nemen. Daarna kregen ze een dik verdiende beker overhandigd.

Tijd voor patat en 
cola. Het feest was 
compleet toen de E1 
met de platte kar van 
Jan Schut al zingend 
en schreeuwend door 
Wolfheze mocht.

KAMPIOENEN; 
Lucas van Krugten, Sebastiaan Raven, Emiel Raven, Luuk Scholte, Ernst Schut, 
Thom van de Bovenkamp, Igmar Hoogendoorn, Jens van Dronkelaar en Edgar 
Staadegaard van harte gefeliciteerd!
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De Duizendjarige Den vertelde.

Het zal niemand in Wolfheze zijn ontgaan: zaterdag 17 
maart jl. bezocht koningin Beatrix Wolfheze en zelden 
zagen wij zó veel politie in ons dorp. Zij woonde de 
première bij van de toneelvoorstelling met de titel 
Ongezien, een toneelvoorstelling zonder podium, decor of 
tribune en waarbij het publiek een blinddoek draagt. In een 
tot theater omgebouwde loods van de firma Barenbrug aan 
de Duitsekampweg bezocht zij deze première en daarna 
bracht zij een kort bezoek aan Het Schild en sprak in de 
Oranjerie enthousiast en betrokken met veel bewoners, 
medewerkers en vrijwilligers. De komst van de koningin is 
de kroon op het jubileumfeest van Het Schild, dat dit jaar 

het 100-jarig bestaan viert. In de vorige aflevering (35) vertelden we al uitvoerig over 
het ontstaan van dit mooie ‘centrum voor blinde en slechtziende ouderen’ aan de 
Wolfhezerweg 101.
Het was de tweede keer dat koningin Beatrix Wolfheze aandeed en dat geeft ons een 
mooie aanleiding de lezers van de Wolfskreet te vertellen wanneer het Huis van 
Oranje eerder ons mooie dorp bezocht en wat de reden daarvoor was. We komen tot 
wel meer dan 12 keer! De Duizendjarige Den wist hier alles van en hij heeft dit 
vroeger allemaal aan Ulbe doorgegeven. 

Aflevering 36: Oranje in Wolfheze

1. Koning-stadhouder Willem III 
In het laatste kwartaal van de 17e eeuw jaagt koning-stadhouder Willem III 
(Binnenhof (Den Haag), 14 november 1650 - Kensington Palace, 8 maart 1702) 
regelmatig in de omgeving van Wolfheze/Doorwerth. 
Willem III is stadhouder van Nederland en koning van Engeland, houdt van de jacht 
en pakt alles groots aan. Dat blijkt uit de door hem gestichte paleizen en parken maar 
ook uit de wijze waarop hij de hele Veluwe benut voor zijn parforcejachten. Bij deze 
vorm van jacht wordt het wild over lange afstanden door een meute jachthonden 
opgejaagd terwijl her en der in het gebied geposteerde jagersknechten met aangelijnde 
honden het wild zoveel mogelijk in een bepaald parcours trachten te leiden. Het aldus 
‘geforceerde’ wild wordt door de jagende heren te paard vaak met grote snelheid 
gevolgd, totdat het zijn vlucht opgeeft en het door de opperjagermeester of een van 
zijn gasten de genadestoot krijgt toegediend. De Koningswegen op de Veluwe zijn 
door Willem III voor deze vorm van jacht aangelegd. Het zijn rechte zandwegen, 
zuiver en alleen gebaand om de jachtstoeten van het ene naar het andere gebied te 
verplaatsen. Ze gaan dorpen en bewoonde streken uit de weg. Uitgangspunt voor de 
jachtpartijen was Het Loo of het Hof te Dieren vanwaar de wegen naar de schaars 
beboste jachtterreinen liepen. 
De Koningsweg, een jachtweg dus, loopt vanaf het door Willem III gebouwde paleis 
Het Loo langs het Wildforstergoed Wolfheze en vindt zijn eindpunt bij Kasteel 
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Doorwerth. Op een prachtig gedetailleerde kaart van G. Klinkenberg uit 
1756 wordt de weg langs het wildforsterhuis (de plek van het huidige 
Hotel Wolfheze) dan ook aangegeven als ‘de konings Allé.’

2. Koningin Wilhelmina en regentes koningin-moeder Emma
Op 7 september 1891 komen de 11-jarige koningin Wilhelmina en de 
regentes koningin-moeder Emma per trein in Wolfheze aan om de veldmanoeuvres 
(grote legeroefeningen) daar in de buurt bij te wonen. Door de dood van haar vader 
koning Willem III op 23 november 1890 wordt het dan 10-jarige prinsesje ineens: 
Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden. Haar moeder koningin Emma 
neemt het regentschap op zich tot Wilhelmina 18 jaar is geworden.
Van hun aankomst in Wolfheze zijn meerdere foto’s gemaakt. Na de oefeningen 
bezoeken zij de feestelijk versierde legerplaats Oldebroek.

3. Koningin Wilhelmina en regentes 
koningin-moeder Emma
Op 24 augustus 1893 komen 
koningin Wilhelmina en regentes 
koningin-moeder Emma per speciale 
trein vanuit Het Loo (heeft een eigen 
spoorlijn en station) aan in Wolfheze. 
Zij komen dan op de speciale 
Renbaan-halte bij Wolfheze om de 
Grote Wedrennen bij te wonen op de 
Renbaan Wolfheze. 
In Aflevering 17: Paardenrennen op 
de Renbaan Wolfhezen in de 
Wolfskreet – jaargang 5, nummer 2 
van juni 2007 vertelden we hier 
uitgebreid over.

4. Koningin Wilhelmina en koningin-
moeder Emma
Op 21 september 1898  komen koningin Wilhelmina en koningin-moeder Emma (zij 
is dan geen regentes meer) met de koninklijke trein aan op de speciaal voor deze 
gelegenheid gemaakte  Halte Buunderkamp bij Wolfheze. Zij komen om de grote 
Legerrevue op de Renkumse Heide af te nemen t.g.v. de troonsbestijging van 
Wilhelmina.
In Aflevering 14 : Koninginnen op de heide bij Wolfheze in de Wolfskreet – jaargang 
4, nummer 3 van september 2006 vertelden we hier uitgebreid over.

5. Koningin Wilhelmina 
Op 19 augustus 1911 komt koningin Wilhelmina komt per auto aan bij het station in 
Wolfheze om daarna de eerste steen te leggen van het Tehuis voor Alleenstaande

De aankomst met de trein op 7 september 1891 van 
koningin Wilhelmina en haar moeder (rechts) in 
Wolfheze waar zij worden begroet door de 
legercommandant en andere hoge officieren. Op 
de achtergrond de koninklijke salonrijtuigen A 
41 en A 45.
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 Blinden (i.p.v. Prins Hendrik die naar een begrafenis in Duitsland moet).
In de (vorige) Aflevering 35 : Een eeuw geleden; de komst van het ‘Te 
huis voor alleenstaande Blinden’ in de Wolfskreet jaargang 10, nummer 1 
van maart 2012 vertelden we hier uitgebreid over.

6. Prins Hendrik
Op 20 augustus 1912 komt Prins Hendrik komt per auto aan bij het Tehuis voor 
Alleenstaande Blinden om dit tehuis te openen.
In de (vorige) Aflevering 35 : Een eeuw geleden; de komst van het ‘Te huis voor 
alleenstaande Blinden’ in de Wolfskreet jaargang 10, nummer 1 van maart 2012 
vertelden we hier uitgebreid over.

7. Koningin Wilhelmina
28 mei 1913  komt Koningin Wilhelmina per auto aan bij het Tehuis voor 
Alleenstaande Blinden voor een onofficieel bezoek. Binnen een jaar na de opening 
(20 augustus 1912) brengt zij dit particulier bezoek aan het tehuis. Zij wordt 
ontvangen door de burgemeester van Renkum en nadat het bestuur, de directrice mej. 
Van der Kloot en zuster Meijer aan de koningin zijn voorgesteld, wordt een rondgang 
door het gebouw gemaakt. Hierbij worden alle 32 bewoners toegesproken en ieder 
krijgt van de koningin een paar rozen. Bij haar vertrek ‘gaf Zij het Bestuur de 
verzekering van haar grote ingenomenheid met het Tehuis.’ Ter herinnering aan dit 
bezoek krijgt de koningin later van het bestuur een leunstoel met bankje en een 
kleinere leunstoel met tafeltje voor prinses Juliana aangeboden, vervaardigd door een 
slechtziende bewoner die de koningin aan het werk heeft gezien bij haar bezoek.

8. Koning-moeder Emma
Op 11 juli 1930 komt Koning-moeder Emma per auto aan bij het Tehuis voor 
Alleenstaande Blinden voor een onofficieel bezoek. 
Van de Kamerheer van Dienst van H.M. te Soestdijk ontvangt de voorzitter van het 
bestuur kort van te voren een schrijven met de aankondiging van een telefoongesprek 
én tevens alvast duidelijke wensen van H.M. betreffende dit bezoek: 
‘Ter bevestiging van het gesprek per telephoon dat ik morgenochtend met U hoop te 
hebben het volgende: 
H.M. de Koningin-Moeder hoopt a.s. Vrijdag 11 dezer de Blindeninrichting te 
Wolfhezen te bezoeken ongeveer tegen 4 uur. H.M. wenscht de inrichting te zien 
zooals deze dagelijks functioneert. Indien er meerdere bestuursleden aanwezig zijn, 
hetgeen niet nood- zakelijk is, zouden deze in overweging gegeven worden Hare 
Majesteit niet bij de rondgang allen te volgen. Een eventueel aan te bieden thee na 
afloop van het bezoek, eenvoudig zonder omslag!’ 
Duidelijke taal betreffende de wensen van de koningin-moeder dus! Zij wordt kort 
toegesproken en door de blinden toegezongen. Daarna bezichtigt zij het gehele tehuis 
en bezoekt alle blinden op hun kamers. Elke bewoner krijgt een boeketje bloemen en 
een doosje chocolade van haar en ieder is vol lof over haar eenvoud en 
vriendelijkheid.
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Koningin-moeder Emma wordt ontvangen in de 
mooie hal van het tehuis en krijgt een bosje 
bloemen aangeboden van de blinde Antje 
Rendering (links), de jongste bewoonster van 
het tehuis. Achter Antje staat de directrice Sara 
Mansvelt en geheel rechts de 
penningmeesteresse mej Desmons. Beiden hebben veel voor 
het tehuis gedaan. 

9. Koningin Juliana 
Midden jaren 50 tot midden jaren 80  komt koningin 
(later prinses) Juliana regelmatig per auto naar 
Wolfheze om een privébezoek te brengen aan 
mejuffrouw Oosterlee, Johan Stratiuslaan 1a, die één 

van haar gouvernantes is geweest. Zij doet dit meestal op zondag en met name 
omstreeks de verjaardag van mej. Oosterlee. De hofauto wordt dan op de Balijeweg 
geparkeerd, anders valt het te veel op. De straat wordt afgezet voor volwassenen en 
alleen de kinderen mogen er spelen. Mej. Oosterlee leeft erg eenvoudig met heel 
weinig meubilair, maar met veel boeken. Zij is een lief en sociaal bewogen mens en 
geeft veel weg. Mej. Oosterlee is tegen de negentig jaar geworden. 

10. Prinses Juliana 
Op 28 oktober 1988 komt prinses Juliana (zij is op 30 
april 1980 afgetreden als koningin) per auto naar 
Wolfheze om de Geronto-psychiatrische afdeling 
(Neder Veluwe) van het Psychiatrisch Ziekenhuis te 
openen. Zij krijgt hierbij een onverwachte kus van een 
patiënte wat de landelijke pers haalt.

Prinses Juliana bezoekt het nieuwe Neder Veluwe en wordt 
daarbij rondgeleid door Frank Kortmann, algemeen directeur 
van het psychiatrisch ziekenhuis Wolfheze (nu Pro Persona). 
Kortmann wordt vijf jaar later hoogleraar psychiatrie aan de 
Katholieke Universiteit in Nijmegen.

11. Koningin Beatrix en prins Claus 
Op 30 maart 1990  komen koningin Beatrix en prins Claus vanuit Amsterdam aan in 
Wolfheze met de koninklijke trein. Voor deze reis met de koninklijke trein is een 
speciale dienstregeling gemaakt. De trein vertrekt van spoor 2b in Amsterdam om 
13.15 uur, passeert Utrecht om 14.44 uur en komt in Wolfheze aan op spoor 1 om 
14.16 uur.
Zij vertrekken van Wolfheze snel weer met de blauwe koninklijke bus naar Otterlo 
om in het Kröller-Müller museum de grote Vincent van Gogh-tentoonstelling te 
openen. De Oranjevereniging heeft een dag eerder van deze ‘overstap’ gehoord en de 
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lagere school geïnformeerd. De 
kinderen hebben toen ’s morgens in 
allerijl mutsen, vlaggen en 
versiersels gemaakt om koningin en 
prins ’s middags feestelijk welkom 
te kunnen heten. Een meisje biedt de 

koningin een boeketje viooltjes met een lang rood-wit-blauw lint aan en wordt dan 
door burgemeester Verlinden (met de verkeerde ambtsketen) weer snel naar haar 
moeder geleid.

12. Koningin Beatrix
Op 17 maart 2012  komt koningin Beatrix komt per auto in Wolfheze aan om de 
première bij te wonen van de voorstelling ‘Ongezien’ in een gebouw van Barenbrug 
aan de Duitsekampweg. Bij Barenbrug gaat zij voor de verzamelde pers op de foto 
met de regisseur en toneelspelers van ‘Ongezien’.
Daarna bezoekt zij kort Het Schild, centrum voor slechtziende en blinde ouderen 
t.g.v. het 100-jarig bestaan van deze instelling en krijgt bij de entree een boeket 
aangeboden van Thalissa 
Davidse. Thalissa is de 
kleindochter van Piet Davidse, 
het hoofd ondersteunende 
dienst van Het Schild, die daar 
al 38 jaar werkt.

 
Koning Beatrix wordt bij Het Schild 
begroet door vijf blazers en krijgt 
van Thalissa Davidse een boeket 
aangeboden. Rechts is Thalissa te 
zien die blij en opgelucht de handen 
van opa Piet vasthoudt. (foto R. 
Davidse – Wolfheze)

Volgende keer weer een stukje historie betreffende Wolfheze – zo lang de voorraad 
nog strekt na 36 afleveringen!

De aankomst van koningin en 
prins op perron 1 van station 
Wolfheze. De kinderen 
gebruiken de heg als 
afscheiding en verderop zijn 
door de politie in allerijl 
twee dranghekken geplaatst.
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   Wordt vakantielid                                   

    bij TV. De Slenk
  
    Vanaf 1 juni tot
  1 september 2012

Wie zijn wij?                             Tennisvereniging De Slenk
Waar zitten wij?   Sportpark Duitsekampweg in Wolfheze
Hoe is het daar?   Heel gezellig!

TV de Slenk is een laagdrempelige vereniging waar gezelligheid en 
sportief bezig zijn hand in hand gaan. Al ruim 35 jaar beleven veel leden 
elke week weer veel plezier aan de tennissport en aan elkaar. In ons 
clubgebouw heerst een gemoedelijke sfeer waar iedereen zich snel thuis 
voelt. Het gehele jaar vinden er veel activiteiten plaats waarbij voor elk 
niveau tennisspeler een leuke dag of week gegarandeerd is. Zo zijn onze 
interne zomer- en wintercompetities de ideale gelegenheid om op en 
naast de baan kennis te maken met andere leden.
TV de Slenk nodigt u uit om eens kennis te maken met de tennissport en 
onze vereniging. Komt u de sfeer eens proeven?

Vakantielidmaatschap. Tennissen voor maar € 50,00. Indien u na dit 
zomerlidmaatschap besluit om geen lid te blijven dan zijn hier geen extra 
kosten aan verbonden. U ontvangt per mail het laatst nieuws en krijgt een 
clubpas (geen KNLTB pas). U kunt hiervoor elke dag tennissen tussen 
9.00 en 23.00 uur op gravelbanen ( muv enkele avonden als er een knltb 
toernooi wordt georganiseerd) en gebruik maken van alle faciliteiten op 
ons park

Ik maak gebruik van dit aanbod en wil graag zomerlid worden zonder 
verdere verplichtingen!

Naam: ………………………………………………………………..……m/v 
Geb.datum: ........…………………………………………….……………….
Adres: …….……………………………………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………………………………..
Mailadres: ..……………………………………………………..……………..

IInleveren achter de bar of bij:
Kees van Herpt, ledenadministratie
Kees.vanherpt@kpn.com 
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Cafetaria
Het Spoortje

Openingstijden
Cafetaria

Het Spoortje
Ma.           Gesloten
Di. t/m Vr.11.00 - 20.00 uur
Za.           14.00 - 20.00 uur
Zo.           14.00 - 20.00 uur

Stationswinkel
Wolfheze

Openingstijden:
   Ma.           13.00 - 18.00 uur
   Di. t/m Vr.  09.00- 18.00 uur
   Za.            09.00 - 16.00 uur
   Zo.            Gesloten

  Voor al uw:
- Levensmiddelen
- Toiletartikelen
- Rookartikelen
- Kantoorartikelen
- Wenskaarten
- Kleine kledinghoek
- Enz., enz.

Onze diensten:
- Beperkt assortiment 

levensmiddelen
- Stomerijdienst Peelen
- Postagentschap
- Vulpunt inktcartridges
 

Uw vriendelijke dorpswinkel
Tel. 026 - 4820484
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           Remedial Teaching nu ook in Wolfheze 
Samen plezierig opgroeien

Zit je kind niet zo goed in zijn of haar vel? Heeft het leer- of gedragsproblemen? Dan is dicht 
bij huis hulp mogelijk. Remedial Teacher Tineke Valster heeft sinds kort een fijne 
behandelruimte aan huis, midden in Wolfheze. Die herbergt honderden oefeningen, moderne 
methodes en leuke spelletjes.

Tineke Valster is leerkracht op een basisschool. Vroeger gaf ze les op de Beatrixschool in 
Wolfheze en sindsdien werkt ze al jarenlang op een basisschool in Velp. Als Remedial Teacher 
en als Intern Begeleider. Zij volgde een opleiding voor Remedial Teacher en sinds kort werkt 
ze ook hier in het dorp met kinderen. In Velp heeft ze al acht jaar en nu dus ook in Wolfheze 
een Remedial Teaching praktijk. 
Als ouder of als leerkracht kun je de Remedial Teacher inschakelen als een kind problemen 
heeft met de ontwikkeling. Is lezen of rekenen niet makkelijk, is spellen lastig of schrijft je 
kind niet duidelijk? Gaat hij of zij niet graag naar school, is je kind gespannen, snel afgeleid of 
valt je kind een beetje buiten de groep? Heeft hij of zij misschien last van faalangst?

Niet dom 
“Als een kind bij mij komt, houd ik eerst met ouders een intakegesprek”, legt Tineke uit. 
“Daarna kan ik verder onderzoek doen. Het kan zijn dat er sprake is van ADHD of ADD. Aan 
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Glas-in-lood atelier

“De Bonte Specht”
De kunst van het licht.
Vervaardigen, ontwerpen, restaureren

Job Becker
Heelsumseweg 12

Wolfheze
026 - 4821675

www.debontespecht.nl

...\DeBonteSpecht01.jpg

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 / Harry Waaijenberg

Wolfhezerweg 94a
6874AH  WOLFHEZE

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

www.vanedeass.nl
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de andere kant kan hoogbegaafdheid een kind in de weg zitten. “Ik zie vaak opluchting als ik 
een voorzichtig vermoeden heb wat er aan de hand is en we er aan kunnen gaan werken. Ook 
als er later een diagnose wordt gesteld.” Wie weet heeft je zoon of dochter dyslexie of 
dyscalculie. Dan gaat lezen of rekenen niet echt zo maar vanzelf. Nu weet het kind: “Ik ben 
helemaal niet dom.” Maar een kind kan net zo goed alleen een achterstand hebben opgelopen 
om de een of andere reden. En is het zinvol die achterstand binnen enkele weken of maanden 
in te halen. 
Als Tineke een kind begeleidt, dan gaan ze samen aan de slag. Iemand met dyslexie 
bijvoorbeeld, heeft meer tijd nodig om een woord in te prenten dan iemand die dat niet heeft. 
Dus oefent zij woorden. Die worden gelezen, geschreven en gespeld, maar op een speciale en 
andere manier dan op school. Kinderen krijgen een oefenmap mee naar huis. Vaak geldt: liever 
vaak en kort oefenen per week dan minder vaak en lang aan de slag gaan. Dit om het inprenten 
oftewel automatiseren te bevorderen. 
De Remedial Teacher beschikt verder over een groot arsenaal aan spelletjes, waarmee ze iedere 
les afsluit. In haar kamer staan tientallen dozen met spellen opgestapeld. Iedere les afgestemd 
op de problematiek van het kind. Het zijn kaartspelen, met probleem gerichte 
computeroefeningen en dobbelsteenspelletjes om eens wat te noemen. “Alle kinderen vinden 
dat leuk”, heeft ze de afgelopen jaren gemerkt. En het is leerzaam.
De trainingen kunnen onder schooltijd of na school plaatsvinden. Dat is afhankelijk van het 
kind. “Het voordeel is dat een leerling niet extra wordt belast; het nadeel dat hij of zij stof kan 
missen op school.” Dit is afhankelijk van de opvatting van de school, van de ouders en van hoe 
een kind in elkaar zit. 

Weerbaar
Soms vindt Tineke dat het beter is om kinderen eerst een sociale weerbaarheidtraining te 
geven. Die is toepasselijk gedoopt ‘Ho, tot hier en niet verder’.  “Als een kind goed in zijn vel 
zit, is het beter in staat om leerstof tot zich te nemen.” Via de cursus bouwen ze meer 
zelfvertrouwen op. Ze leren voor zichzelf opkomen, samen te spelen en rekening te houden 
met anderen. Zo’n training vindt plaats in een groepje van 6 tot 8 kinderen. Bij leerlingen die 
veel worden gepest, faalangstig zijn, niet voldoende in zichzelf geloven, een leerprobleem 
hebben, enzovoorts verzorgen Tineke en haar partner Ria Pouwels deze training particulier, 
maar een school kan ook vragen om een klas te begeleiden. Een groep die geen prettige sfeer 
heeft, waarin kinderen bijvoorbeeld veel gepest worden, aldus Tineke. “Dat is effectief.” 
Ria en Tineke die deze cursus samen verzorgen, zijn geregistreerde trainers en hebben hiervoor 
een HBO-opleiding achter de rug. 
Deze training onderscheidt zich omdat ouders en kinderen allebei een rol spelen. De kinderen 
leren op een speelse manier via beweging, muziek, spel en aandachtsoefeningen voor zichzelf. 
Ouders spelen een prominente rol in de opvoeding. Ook de leerkrachten doen ertoe. Ouder, 
kind en leerkracht vormen samen een opvoedingscirkel. 
Voor weerbaarheidtrainingen kunnen ouders in sommige gevallen geld terug ontvangen. 
Bijvoorbeeld via de kinderarts of door teruggave van de belastingdienst. Bij een kind met een 
rugzakje is het mogelijk vanuit die rugzak te betalen. “Het effect van deze training doet 
ongelofelijk veel op korte maar zeker op lange termijn.” Volgens Tineke zou eigenlijk elk kind 
deze training moeten krijgen. 

Handvatten
Verder is het mogelijk om in een groepje bij Tineke te oefenen voor de Citotoets. Meestal als 
het kind al in groep 8 zit Tot slot verzorgt ze laagdrempelige opvoedcursussen. Die zijn gericht 
op de ouders en nemen slechts vier avonden in beslag. Daarin krijgen ouders/verzorgers 
handvatten om beter met hun kinderen om te gaan.
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Verzorging, Verpleging of 
Thuiszorg

in de
Gemeente Renkum?

ZORGSERVICETHUIS is een erkende en gecertificeerde 
zorginstelling die op persoonlijke - en flexibele basis zowel 
Huishoudelijke verzorging en Persoonsgebonden Budget 
als Zorg in Natura levert. 

Graag zijn we er voor u, met een klein, betrokken team. 
Wilt u samen met ons werken aan uw welzijn en 
welbevinden? Heeft u ondersteuningsvragen of direct zorg 
nodig?

Hier volgen onze contactgegevens:
Wolfhezerweg 120-9, 6874 AW Wolfheze
T 026 - 482 0009 - F 026 - 4820099
E info@zorgservicethuis.nl
W www.zorgservicethuis.nl  
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Running Dinner Wolfheze 24 Maart 2012

Aperitief: Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Gewapend met een kaart van Wolfheze gingen we om 18:00 op 
weg naar de Burcht. Tot ons grote genoegen hadden we de kaart 
niet nodig om de Burcht te kunnen vinden. We vroegen ons af of 
de rest van de avond ook zo gemakkelijk zou verlopen. Bij binnenkomst werden we 
welkom geheten door de organisatoren van deze avond Marja en Marja, en binnen de korste 
keren stonden we met voor ons tot dan toe onbekende dorpsgenoten praatjes te maken en 
een wijntje te drinken. Het werd spannend toen de looproutes uit werden gedeeld. Zouden 
we naar ons onbekende straten gestuurd worden? Zouden we de kaart nodig hebben om de 
juiste plaatsen te kunnen vinden? Nee, niets van dat alles. Met de looproutes in de hand 
ontstonden er overal gesprekken rond het thema “waar moet jij heen?”. Ons werd al snel 
duidelijk dat we naar de “nieuwelingen” moesten voor het voorgerecht, en dat dat 
eenvoudig te vinden zou zijn als we over het spoor zouden fietsen en daarna tweemaal links 
af zouden slaan. Geholpen door een andere “running-diner” die dezelfde kant op moest 
stonden we  binnen de korste keren voor de juiste deur.

Voorgerecht: “De nieuwelingen”

Volgens de Wolfhezer almanak http://www.wolfheze.nl/almanak is de definitie van 
nieuwelingen “minder dan een jaar in Wolfheze wonend”. Dat betekent niet dat ze 
onbekend zijn met het dorp. Als begroeting werd ons medegedeeld “he, jij bent een van de 
twee kale mannen, ‘s ochtends op het station”. U begrijpt, het ijs was direct gebroken. Het 
voorgerecht was jummie: Torentje van erwt met munt en ricotta, en Tonijnballetjes op een 
bedje van sla. Het laatste is te vinden in het kookboek “De Zilveren Lepel”. Dat tijd relatief 
is (en dus dat Einstein gelijk had en niet de recente experimenten bij CERN) werd 
gedurende het voorgerecht op simpele wijze bewezen. Lekker eten en aangenaam 
gezelschap laten de tijd vliegen. Eerder dan gewild moesten we met zijn allen de deur weer 
uit op weg naar het hoofdgerecht. Ditmaal hadden we geen aanwijzingen nodig om de 
goede straat te vinden. We mochten naar de Wolfhezerweg, en daar wonen wij ook. 

Hoofdgerecht: We zijn toch vegetarier!?

Het was erg aangenaam om in onze eigen straat nieuwe kennissen te maken. De gastheer en 
-vrouw van het hoofdgerecht hadden we nog niet eerder ontmoet. Na een glas lekkere wijn 
gingen we aan tafel. Er was pasta in drie varianten (vlees, vis en vegetarisch) met een aantal 
bijgerechten. Zoals de gastvrouw meldde “ik moest rekening houden met vegetariers, maar 
dat kan tegenwoordig van alles betekenen, dus ik heb drie soorten pasta gemaakt”. Onze 
eigen definitie van vegetarisch was al redelijk ruim (wel vis), maar is deze avond verder 
opgerekt. De pasta met balletjes was onweerstaanbaar, we hebben daar met smaak van 
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Hubo Willemsen

Cardanuslaan 28                                                     Doorwerth
Tel: 026 - 3336571                                            Fax 026-3336329

www.hubowillemsen.nl

Openingstijden:
Maandag   13.00 - 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag   09.00 - 17.00 uur

In Wolfheze bezorgen wij gratis aan huis
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gegeten. Tot zover het vegetarier zijn. By the way, een prachtig kookboek 
voor de echte vegetariers is “De Dikke Vegetarier”. 

Nagerecht

Het nagerecht was bij ons. De buren twee huizen verder verzorgden ook een nagerecht. 
Uiteindelijk zaten de twee groepjes nagerecht gezellig samen bij de buren om tafel. Terwijl 
we aten van tiramissu en chocoladetaart werd er gepraat over de (recente) historie van 
Wolfheze. Zoals dat hoort bij een nagerecht begon iedereen tevreden onderuit te zakken. 
Uit “Smaakmakend”:

Driedubbele Chocoladetaart. Ingredienten: 225 gram roomboter, 300 gram pure chocolade 
in stukjes, 2 hele rode chilipepers, zonder zaadlijsten in heel kleine stukjes (alternatief, 
vervang de chili pepers door frambozenpoeder), 275 gram fijne rietsuiker, 5 eieren, 120 
gram bloem gezeefd, 150 gram melkchocolade in kleine stukjes, 150 gram witte chocolade 
in kleine stukjes, ronde taartvorm diameter 24 centimeter, ingevet met roomboter, of 
rechthoekig 20 x 20 centimeter, bakpapier.

Bereiding. Verwarm de over voor op 160 graden. Bekleed de bodem van de taartvorm met 
bakpapier. Smelt boter en pure chocolade au-bain-marie. Snijd de pepers heel fijn en meng 
deze door het chocolademengsel. Schenk het chocolade/boter mengsel in een beslagkom en 
klop eerst de suiker en vervolgens de eieren er een voor een door. Spatel de gezeefde bloem 
door het chocoladebeslag en schep er tenslotte ook de stukjes witte en melkchocolade door. 
Schenk het beslag in de taartvorm. Zet de vorm op het rooster in het midden van de oven 
en bak de taart in 50 tot 60 minuten gaar. Laat de taart in de vorm afkoelen totdat deze lauw 
is. Neem hem uit de vorm en bestrooi de taart met cacao-poeder. 

Koffie en Thee

Na afloop van het nagerecht vertrok iedereen weer naar de Burcht. Bij koffie en thee is er 
nagepraat over de menus en de verhalen. Een ding was helder: dit is voor herhaling vatbaar. 
En gelukkig kan het volgende running dinner al worden aangekondigd:

Volgende Running Dinner

Zaterdag 6 Oktober 2012

Opgave bij Marja van Tooren of Marja Kappen

(m.vantooren@me.com of  kappen@hetnet.nl)

Herbert en Anja, Wolfhezerweg 77, Wolfheze.
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Verzorgt u uw onderdanen wel goed genoeg?

Janine van Dijk
Voet-en-Zorg Hazeleger 

Bij Provoet aangesloten PedicurePlus-praktijk
het betere voetenwerk voor

algehele voetenzorg en gespecialiseerd in 
diabetische- en reumatische voetverzorging

 maar óók cosmetische behandelingen, 
of een ontspannende voetreflexmassage  

aanrader :
 een verfrissende peeling en masker voor de voeten

Bel voor een afspraak : tel:06-55502718
Adres : Wolfhezerweg 120/67,  Wolfheze, www.voet-en-zorghazeleger.nl
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EK 2012 in Wolfheze

Tijdens het Europees Kampioenschap Voetbal 
2012 zijn er verschillende mogelijkheden om 
de wedstrijden in ons dorp te volgen.

De Burcht heeft 100 VIP-plaatsen 
gereserveerd. Passe-partout 1e drie wedstrijden voor
 € 10,00. Op beamerscherm live te volgen wedstrijden van het Nederlands elftal.

De Tijd  organiseert een barbecue tijdens de eerste wedstrijd van Nederland tegen 
Denemarken, waarbij de wedstrijd op een groot scherm te volgen zal zijn. Ook de 
daarop volgende wedstrijden zijn bij De Tijd op groot scherm te volgen.

            DROOM WORDT WERKELIJKHEID
 
Als klein meisje liep ik weleens weg als ik boos was en als mijn moeder dan vroeg waar 
ik naar toe ging was dat: “naar Afrika”.
Nou was dat weglopen maar een klein stukje bij mijn huis vandaan maar zittend tussen 
een heggetje droomde ik vaak over dat verre continent .........

Intussen leerde ik mijn man Herry kennen en sprak ik er ook weleens over dat ik op reis 
wilde. Maar je kent dat wel. Er komen kinderen, je zet je actief in voor het dorp, allerlei 
andere bezigheden, je werk .... mijn werk met o.a. Afrikaanse mensen.
 Al jaren werk ik op Phoenix. Dat is een behandelafdeling op Pro Persona voor 
asielzoekers en vluchtelingen. Daar trof ik door de jaren heen vele Afrikaanse mensen en 
die ontmoetingen waren vaak bijzonder vooral in de omgang. Het verliep op een 
natuurlijke manier, de communicatie verliep soepel en het eten, dat we zelf koken op de 
afdeling, smaakte me prima en ook hoe ze omgaan met tegenslagen in het leven – dat alles 
hield de interesse in Afrika levend.
 
Thuis vertel ik vaak verhalen over wat ik heb meegemaakt en mijn wens werd steeds 
sterker om echt naar Afrika te gaan. Herry zei op een dag: nu ga je het er niet meer over 
hebben maar nu ga je het doen!
Zo kroop ik op een avond achter de computer en keek op allerlei sites. Het was voor mij al 
wel  snel duidelijk dat ik naar Sierre Leone (West Afrika) wilde. Bij mijn werk had ik 
mensen uit dat land ontmoet en is was nieuwsgierig naar dat land, ook omdat het net vrij 
is van oorlog.
Al snel kwam ik in contact met de Stichting van Mark Arts. Zijn vader, Henk Arts, ging 
in oorlogstijd als verpleegkundige werken in Sierre Leone. Hij kwam op een dag een 
mevrouw tegen die aan het vluchten was met kinderen van het platte land naar de 
hoofdstad. Deze kinderen heeft hij geholpen in veiligheid te brengen in het weeshuis St 
Martins in Port Loko.
Na dit verhaal gelezen te hebben en contact te hebben gezocht met zoon Mark besloot ik 
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 voor 7 weken te gaan werken als vrijwilliger in een weeshuis.
 
Het jaar 2011 stond geheel in het teken om naar Afrika te gaan.
Zo bracht ik post rond om de ticket te betalen. Ik wilde mijn kinderen ook meegeven dat 
als je iets graag wil, je er ook hard voor moet werken. Dan heb ik de vakantiedagen 
opgespaard om uiteindelijk 7 weken weg te kunnen. Dingen ingezameld om mee te nemen 
en naar de lagere school gegaan om de kinderen potloden uit hun eigen kleurdoos mee te 
laten geven zodat de kinderen daar konden tekenen en kleuren
 
Op 7 januari vertrok ik dan! Het afscheid nemen viel mee, mijn gezin was er klaar voor. 
Eenmaal het vliegtuig uit rook ik de zoete lucht  Dit was Afrika zoals mij ooit verteld was.
Ik werd door mevrouw Emily (de baas van het weeshuis) opgehaald van het vliegtuig. Bij 
de eerste ontmoeting kreeg ik een goed gevoel bij haar en dat klopte de hele reis door. Ze 
nam me overal naar toe, vertelde over haar leven, de oorlogstijd, over de kinderen........ 
We zijn echt vriendinnen voor het leven geworden.
 
Na een lange nacht reizen en maar even geslapen te hebben kwamen we aan bij het 
weeshuis. Bij de poort stonden alle 32 kinderen te zingen, te dansen en ze gaven me 
bloemen. Ik werd omhelsd en kreeg een mooie Afrikaanse jurk. Ze waren erg blij me te 
zien en het gaf me een geweldig gevoel.
Ik kreeg een eigen kamer, zelfs met een bed, wc (niet aangesloten was op een riolering) en 
wasbak met niet-stromend water.
De volgende morgen (06:00) zag ik door het raam dat de kinderen druk bezig met van 
alles en nog wat. Ze veegden de vloeren aan, haalden water bij de waterput, hielpen de 
kleine kinderen aankleden van schooluniformen, en kookten.
Dit ging elke dag zo. Nooit iemand die ook maar wat tegensputterde of wat dan ook. Hier 
in Nederland wel eens anders gehoord!!
 

De dagen werden gevuld met allerlei werkzaamheden zoals helpen met 
koken, hout halen, wassen van kleding bij de rivier, stampen van kruiden 
en groene blaadjes die we aten.
De rijst werd met zorg in bakjes geschept voor elk kind met daarbij een 
saus die bestond uit vis, kip, blaadjes en kruiden.
Sommige dagen kregen we alleen rijst en daar moesten we de hele dag 
mee doen. Honger lijden dus.....

De eerste keer dat me dit overkwam at ik nog wat koekjes die ik mee had uit Nederland 
op mijn kamer. maar dit voelde zo fout dat ik de volgende dag ze uitgedeeld heb aan de 
kinderen.
Ik wilde een van hun zijn, dus daarbij hoorde ook honger lijden!
Je went eraan en je geest wordt helder. Ook voelde ik me veel gezonder dan wanneer ook.
 
Omdat Emily in het onderwijs werkt had ik de gelegenheid om scholen te bekijken en te 
praten met leerkrachten. Sommige scholen zijn erg arm en hebben niet meer dan wat 
rijstzakken die kinderen beschutten tegen zon en regen. Ook scholen die er mooi uit zien 
maar waar de lokalen vol zitten met kinderen, 38 graden en geen boeken. Wat mooi was 
dat ik op een dag een voetbal en een springtouw kwam brengen om samen te spelen. Alle 
kinderen op een rij die zongen uit dankbaarheid voor me. Tja, dan moet je wel een traantje 
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weg pinken..
Gelukkig kunnen namens de Stichting alle kinderen van het weeshuis onderwijs volgen. 
Ze doen erg goed hun best, studeren hard om zo een goede toekomst te kunnen hebben. In 
de tijd dat ik er was zijn er 2 kinderen afgestudeerd voor de Universiteit. Dit was prachtig 
om mee te maken.
 
Natuurlijk zijn er ook wel eens kinderen ziek geweest. Vaak wordt er met blaadjes een 
mengsel gemaakt om zo iets te laten genezen. Het heeft ook te maken dat er geen geld is 
om iets van een behandeling te starten. De Stichting zorgt ook voor geld dat hiervoor 
gebruikt kan worden.
Wat me opviel is dat ze maar weinig kennis hebben en geen middelen om te onderzoeken 
wat er aan de hand is. Geneesmiddelen zijn vaak onvoldoende. of ze gebruiken hetzelfde 
middel voor welke kwaal dan ook.
 
Een opname in een psychiatrisch ziekenhuis is erg triest om te zien. Daar zag ik  jonge 
mensen die plat gespoten zijn en vast liggen op bed. Er zijn geen andere 
behandelmethodes, onvoldoende verpleging en geen arbeidstherapie.
Bij mij gingen de handen jeuken om aan de slag te gaan daar maar ja, waar moet je 
beginnen. Zeker een uitdaging!!
 
Wat me al die weken opviel is dat ondanks de enorme armoede de mensen vrolijk blijven, 
opgewekt in het leven staan en ook weer samen kunnen leven. Je moet weten dat het nog 
maar 5 jaar geleden is dat daar de oorlog stopte en dat nu mensen weer naast elkaar 
kunnen leven. Stel je eens voor: een vrouw die verkracht is woont nu weer naast een rebel 
die haar hele familie vermoord heeft
 
Ik denk dat de meeste van jullie je niet zouden kunnen voorstellen hoe dit voelt. Daar 
moeten ze wel, ze kunnen niet anders. Misschien helpt het geloof hun, Christen of 
Moslim, om samen met elkaar te leven.
Geweldige ervaring! Al deze ervaringen 
hebben me als mens rijker gemaakt en ik ben 
erg dankbaar dat ik dit heb mogen doen.
Het gewone leven hier in het vertrouwde 
Wolfheze gaat door en veel mensen vragen of 
ik al weer geland ben. Maar telkens zeg ik dat 
al deze mooie ervaringen me nooit los hoeven 
te laten, ze blijven in mijn hart.
Graag zou ik een lezing willen houden in de 
Burcht om zo ook de foto’s te laten zien en 
jullie er nog meer over te vertellen.
  
Als U nieuwsgierig bent geworden naar St Martins weeshuis kunt U kijken naar de site 
www.helpsierreleone.com
  
Vriendelijke groet,
Caroline Kelderman.
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Maandag:

Vanaf 07:30 uur
16.00 tot 18.30 uur
16.30 tot 19.00 uur
18.00 tot 18.30 uur
19.30 tot 22.00 uur
19.30 uur
19.30 tot 21.40 uur
20.00 tot 22.30 uur

Duobak en grof tuinafval
Kindergymnastiek en turnen
Training pupillen
Zwem ABC (RZC 0317-312763)
Badminton
Tweewekelijks Bridgen (4821570)
Zang en Vriendschap (4821556)
Holistische Ontspanningsmassage

3348150
Gymnastiekzaal Balijeweg
Wodanseck
Zwembad Gelderse Roos
De Brug
De Slenk
Het Schild
Villa Beukenoord

Dinsdag:

09.15 tot 11.15 uur
14.00 tot 16.00 uur
14.00 uur
14:00 tot 16:00 uur
15.30 tot 16.30 uur
18.10 tot 18.40 uur
19.30 uur
19.00 tot 21.00 uur
20.30 tot 22.00 uur

Damesgymnastiek / sport en spel
Inloopspreekuur huisartsen
1e dinsdag van de maand 55+ fietsen
Sacred dance (13-10/27-10/10-11/24-11/22-12)
Zwemmen voor ouderen (4821711)
Zwem ABC (RZC 0317-312763)
Jeux de Boules (4821630)
Aquarobics (RZC 06-12925039)
Volleyballen

Gymnastiekzaal Balijeweg
De Burcht
De Burcht
De Burcht
Zwembad Gelderse Roos
Zwembad Gelderse Roos
De Burcht
Zwembad Gelderse Roos
De Brug

Woensdag:

Vanaf 07.30 uur
10:30 tot 11:00 uur
14:30 tot 16:30 uur
17.00 tot 18.30 uur
17.15 tot 18.15 uur
20.30 tot 22.00 uur
20.00 tot 22.00 uur

Grof afval
Inloopspreekuur Huisartsen
Bingo 55+ (21-10/18-11/16-12)
Inloopspreekuur Open Hof Kerk
Peuter-, kleuter- en kinderzwemmen
Volleyballen (4821860)
Koor Harmony

3348150
De Burcht
De Burcht
Ingang Macharislaan
Zwembad Gelderse Roos
De Brug
4821909

Donderdag:

13.00 tot 14.00 uur 
21.00 tot 23.00 uur

Spreekuur gebiedsagent
Volleyballen (026-4821236)

Medisch centrum Wolfheze
De Brug

Vrijdag:

08.00 tot 11.30 uur
14:00 tot 17:00 uur

19.30 tot 21.30 uur

Weekmarkt
Klaverjassen en Jokeren (7-10/21-10/4-11/18-11/2-
12/16-12)
Eenmaal per maand (4821932)
Wolfheze Night Fever groep I of II
Bingo in De Burcht ( 19-10/16-11/21-12)

Terrein Gelderse Roos
De Burcht

Kelder De Vlinder

Zondag:

09.30 uur Hardlopen (4822362) Station

Ook iets te melden voor de activiteitenagenda?
Meld het ons via redactie@wolfskreet.nl

Weekagenda
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