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Uitvaartverzorging J. MIJNHART 
VOOR HET VERZORGEN VAN REGRAFF.NISSEN EN CREMATIES 

. . . 

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

Hoofdkantoor 
Reuvensweg 2 
6861 XJ Costerbeek 
tel. (026) 333 30 29 
fax (026) 334 00 08 

Rouwcentra 
Oasterbeek 
Arnhem 
Wageningen 
Heteren 

e-mail: infa@uitvaartverzorgingmijnhart.nl ~A 
internet: www.uitvaartverzorgingmijnhart.nl =..;:: 

Paardenpension 
HENRIETTE HOEVE 

.. ,... ', 

Fam. Schut 
Duitsekampweg 25, 6874 BT Wolfbeze 

tel.: 026 - 4821367 
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Beste dorpsgenoten, 

Voor u ligt de nieuwe Wolfskreet Na twee eerdere uitgaven al een begrip in ons 
dorp en daarbu iten. Als de redactie weer bij elkaar komt om over het nieuwe 
nummer te vergaderen, stellen we vast dat het al lemaal snel gaat. Het nieuwe 
seizoen staat voor de deur. De schoolvakanties zijn bijna achter de rug en de 
meesten van ons zijn op vakantie geweest om de nodige energie op te doen. In 
de afgelopen periode gebeurde er weer van alles in ons dorp en er staan ook 
weer veel activiteiten voor de deur. U leest er alles over in dit nummer. 
Bij één achterliggende gebeurtenis willen we echter even stilstaan. Dat betreft 
de stimuleringsprijs 2002 van de Gemeente Renkum. 
Wolfskreet was daarvoor met nog t ien andere projecten genomineerd. Op 19 
juni vond de verkiezing plaats. Als redactie gaven wij een presentatie waarom 
wij van oordeel waren dat Wolfskreet voor de stimuleringsprijs in aanmerking 
zou moeten komen. Die reden was eenvoudig: Wolfskreet versterkt de 
onderlinge banden en dient daarmee de hele dorpsgemeenschap. Na het 
aanhoren van onze en andere presentaties kwam de jury tot de conclusie dat 
de stimuleringsprijs var. 450 Euro werd toegekend aan jawel: Wolfskreet! 
Hieruit blijkt dat ons dorpsblad zowel in Wolfheze als daarbuiten zeer wordt 
gewaardeerd. Uiteraard danken wij de jury voor deze waardering. 
Ook deze uitgave is daarom weer vol enthousiasme gemaakt. Onze vaste 
medewerkers, evenals andere enthousiaste Wolfhezenaren, hebben weer de 
nodige kopij ingeleverd. Zonder die betrokkenheid kan een dorpsblad b ijna niet 
bestaan. 

Redactie Wolfskreet 

Colofon 

Redactie 
Ad Bal 

oplage 700 stuks 

Sara Mansveltweg 18, tel. 482 1837 
Vincent Bleeker 
Lindeboomlaan 24, tel. 4821328 
Geesje Eleveld 
Wolfhezerweg 120·50, tel. 482 2230 
Christiann e Pielage 
Sara Mansveltweg 4, tel. 482 1908 
Ma rja van Toeren 
Lindeboomlaan 32, tel. 333 3537 
Anne Veenstra 
Wolfheze 4, Lindenhof, tel. 383 0933 

Vaste medewerkers 
Ulbe Anema (Duizendjarige Den) 
Caroline Kelderman (Welpdenkertjes) 

Advertenties 
Ma r ja van Toeren 

Wolfskreet verschijnt4 keer per jaar. 
Kopij kunt u inleveren bij de redactieleden. 
Uiterste inleverdatum voor het vierde nummer is 
1 oktober. De redactie behoudt het recht om 
ingezonden stukjes niet te plaatsen . Anonieme 
berichten wo rden niet geplaatst. 

E-mail wolfskreet@hotmail.com 

Girorekening 9484820 

Belangrijke telefoonnummers 
Alarmnummer 112 
Politie 0900·8844 
Brandweer 026·3337751 
Dierenambulance 0317·314141 
Servicelijn 026·3348150 
Weekenddiensten huisarts 0900·1598 
Spreekuur Wijkagent Hans Berkenfeldt: woensdag 
13.00 totl4.00 uur, Medisch Centrum Wolfheze 



Openingstijden: 
Maandag en vrijdag : 10.00-16.00 
en op afspraak 

Comco 

Comco onderhoud en 

netwerkbeheer voor 

scholen 

Tel: Oó29047S30 

• Huidverzorging voor Haar en Hem 
• Make-up 
• Massage 
• Manicuren 
• Electrisch ontharen ( Z.F.) 
* verwijderen fibromen, couperose 

e. d. 
• Orthomoleculaire benadering 

Bij volledige behandeling 
basismanicure voor I 0 euro. 

Nieuw!! Individuele cellulitis 
behandeling. 

Kapsalon J eanette 
Datnes in Domwerth Heren 

Winkelcentrum de Weerd 
tel. 026-3341856 

Openingstijden: 
maandag 10:00-17:30 
dinsdag 8:30-17:30 
woensdag 8:30-17:30 
donderdag 8:30-17:30 
vrijdag 8:30-18:00 
zaterdag 8:30-15:30 

* met en zonder afspraak 
• maandag en dinsdag 65+ korting 

* hairextens ions en dreads 
* zonnestudio 
* nagelstylist 

U kunt bij ons gratis parkeren 



Prinses Beatrixscbool in beweginq 
Velen onder u kennen de basisschool in Wolfheze nog als de Mr. J.J. 
HangelbroekschooL Enkele jaren geleden is die echter gefuseerd met de 
Prinses Beatrixschool uit Renkum en draagt daarom nu ook die naam. De 
vestiging in Wolfheze heeft een team van 6 leerkrachten en wordt op 
enthousiaste wijze geleid door Alette Burghout, die na de geboorte va n haar 
dochtertje en een periode van zwangerschapsverlof, met ingang van het nieuwe 
schooljaar weer terug is. 
Vanwege het grote aantal jonge gezinnen dat zich in Wolfheze vestigt, zijn wij 
een tweetal jaren veel te krap behuisd geweest. Maar vanaf 1 augustus 
verwachten we in een nieuw leslokaal te zitten, zodat er niemand meer in de 
hal les hoeft te kri jgen. Helaas moet een deel van het M(il ieu) E(ducatie) 
C(entrum), waar we de afge lopen jaren heel prettig mee hebben 
samengewerkt, voor ons wijken. 

Het afgelopen schooljaar hebben 
we op een leuke manier afgesloten 
met een schoolfeest, waarbij 
theatergroep "Spring" uit 
Amsterdam in één dag samen met 
de kinderen de toneelvoorstelling 
"Schuiten en Schavuiten" 
instudeerde. Ouders en andere 
belangstellenden vormden 's 
middags het enthousiaste publiek. 

Ook hadden we op 4 juli onze drukbezochte, tweejaarlijkse "matjesmarkt". 
Telkens weer een succes. 
Graag zijn wij betrokken bij wat er in het dorp leeft, zo brengen we soms 
bezoekjes zoa ls aan het Schild. Op de Gelderse Roos hebben wij daadwerkelijk 
meegewerkt aan het tot stand komen van de Vlindertuin. 
Bij de start van het nieuwe schooljaar willen wij ook uw aandacht vragen voor 
de verkeersvei l igheid in Wolfheze. 95% van onze kinderen moet de 
Wol fhezerweg of het spoor oversteken om naar school te gaan. Laten we met 
zijn al len ervoor zorgen dat ze die weg veil ig voor hen is. 
Door middel van de Wolfskreet kunnen wij u nu laten weten, wat er bij ons op 
school allemaal gebeurt en wij nodigen u dan ook van harte uit om in de 
toekomst bij onze activiteiten aanwezig te zij n. Onze deur staat altijd open. 

Benno Bulten, Directeur Prinses Beatrixschoo/ 



In bet spoor van de wolf 
Anneke van der Weerd: 'Blijven bewegen is het motto' 

Ze woont 43 jaar in Wolfheze en ze is ook 
al 43 jaar getrouwd met haar man Arend. 
Vanuit de serre kijken we uit op de fraaie, 
ruime tuin bij Anneke en Arend van der 
Weerd aan de Duitsekampweg. Arend 
schenkt koffie in. En ze trakteren op 
chocolaatjes en muisjes. Want hun tweede 
kleinkind is geboren. Goed moment om op 
bezoek te zijn. 

Anneke steekt van wal. "Ik ben 67 jaar 
geleden geboren in Harderwijk en op m'n 
twaalfde verhuisde ik naar Amsterdam . Na 
m'n verloving met Arend ben ik op kamers 
in Arnhem gaan wonen, totdat we gingen 
trouwen en dit huis in Wolfheze betrokken. 

Dat is nu 43 jaar geleden. We kregen twee zonen en een dochter. 
Ik kom uit een vrij streng gereformeerd gezin van acht kinderen. Mijn vader 
was iemand die geen tegenspraak duldde. Als wij vroegen waarom iets moest, 
zei hij: "Omdat ik dat wil". 

Amerika 

"Toen ik 17 jaar was, kreeg ik een beurs van de American Field Service om een 
jaar naar Amerika te gaan. Moet je nagaan, net 17 jaar, nog nooit van huis 
geweest en toen in m'n eentje met de boot naar New Yo rk . En verder met de 
Greyhoundbus naar een vreemd gezin in Californië. Er ging een nieuwe wereld 
van ongekende vri jheid voor mij open. Ik ging daar naar college: tot twee uur 
school en daarna sporten. Dat vond ik geweldig! Gym werd mijn lust en mijn 
leven. Toen ik terugkwam, dacht mijn vader: Anneke gaat Engels studeren. 
Maar ik zei dat ik gymlerares wi lde worden. Dat was wel enorm slikken voor 
hem. Toch heb ik doorgezet." 

Blijven bewegen 

" Ik heb gymles gegeven op middelbare scholen, eerst in Arnhem en later in 
Doorwerth. Een boeiende leeftijdsgroep: jongeren van zo'n 12 tot 16 jaar. Ruim 
10 jaar geleden ben ik met vervroegd pensioen gegaan. Maar ik ben nog steeds 
actief in het vak. Al ru im 30 jaar geef ik wekelijks gymnastiek in de Burcht 
(gemiddelde leeftijd circa 80 jaar!) en zwemmen voor ouderen. Verder tennis ik 
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al sinds de oprichting van "De Slenk", de dinsdag damescompetitie. Inmiddels 
ook al 30 jaar. Lichamelijke beweging vind ik heerlijk. Dat is dan ook mijn 
motto: blijven bewegen .... dan sta je niet stil! 

Is er verschU tussen Woltheze toen en nu? 
"Toen we in 1960 in Wolfheze kwamen wonen, was dit huis nog omgeven door 
bos. Er waren 1.000 inwoners en 1.000 patiënten. De hele middenstand was er 
nog, waaronder de bakker, een sigarenwinkel, een melkboer, het garen· en 
bandwinkeltje. Er waren drie kerken. Alle autochtone bewoners woonden aan 
de zuidkant van het spoor, een vrij christelijke en gesloten gemeenschap. Met 
argusogen werd gekeken naar die "nieuwe" bewoners aan de Duitsekampweg. 
De hele wijk van de Lindeboomlaan was er toen nog niet. Ik heb echt staan 
huilen toen al die bomen gekapt werden voor al die huizen. Maar nu is het ook 
fijn dat er veel vrienden wonen. De dorpsgemeenschap is nu veel opener en 
toleranter geworden. Het dorp leeft veel meer" . 

Zwerven 

"Ik hoop nog heellang hier te kunnen blijven wonen. We kunnen de tuin nog 
goed bijhouden. Voor mij is in de tuin werken een soort beloning: dat mag als 
al het andere werk af is. Arend maait het gras sinds hij met pensioen is. Hij 
heeft wel meteen een elektrische maaier gekocht. Ik doe al het andere werk, 
spitten en zo. En verder gaan we vaak met onze boot (Freedom) varen op de 
Friese meren. Eigenlijk ben ik wel saai, al die dingen die ik al zo lang doe. Ik 
zou ook wel over de wereld willen zwerven, maar wie zorgt er dan voor onze 
hond Toontje? Missch ien doe ik dat wel in een volgend leven, ha ha". 

Heeft u nog wensen voor Wolfheze? 
"Aan de ene kant wil ik het dorp graag houden zoals het nu is. Maar aan de 
andere kant moeten er meer voorzieningen komen en daar zijn mensen 
(woningen) voor nodig. Ik zou ook wel meer mooie wandel· en fietspaden door 
het bos willen. En een korte route met veel zitbankjes voor mensen die niet zo 
ver meer kunnen. Een wens is ook meer veiligheid en minder vernielzucht. 
Vroeger durfde ik overal naar toe te gaan, maar tegenwoordig toch niet meer. 
Da t is heel jammer. Openbaar vervoer is ook erg belangrijk. De bus moet 
terugkomen en het treinstation moet behouden blijven. Ik ben niet iemand die 
snel met een spandoek gaat lopen, maar voor het behoud van station Wolfheze 
zou ik het doen.' 

Wat is de mooiste otek in Wo{[heze? 

"Voor mij is dat de zonsondergang aan het eind van de Duitsekampweg over 
het land van (nu nog) Barenbrug. Net een schilderij van Van Gogh, mijn 
lievelingsschilder. Ga maar eens kijken, schitterend" 



Naar wie gaat het sooor van de wolf? 

"Ik had er natuurlijk al over nagedacht. En eigenlijk is het heel triest. Want ik 
had Truus Kraaijeveld in gedachten, maar ze is er helaas niet meer. Zij was 
zo'n dynamische vrouw, iemand die erg actief was in het dorp en zoveel te 
vertellen had. 
Datzelfde geldt echter ook voor Alice Vale, één van de vriendinnen waar ik 
jaarlijks mee ga skiën. Ze is iemand die echt 100 procent ergens voor kan 
gaan. Een bewonderenswaardige vrouw. Naar haar leidt het spoor". 

Hierna neem ik afscheid van deze jeugdig uitziende, actieve Wolfhezenaar en 
neem me voor volgens haar motto te leven. 

Geesje Eleveld 

Arend en Anneke van der Weerd 

Gratis Spoonoek.ers 
Kennelijk zijn er in Wolfheze weinig tweedehands spullen te koop, of is 
niemand ergens naar op zoek. Want op onze oproep in de vorige Wolfskreet 
voor het plaatsen van gratis advertenties (spoorzoekers), zijn weinig reacties 
binnengekomen. Daarom, hebt u nog iets moois in de berging staan, of zoekt u 
juist dat ene voetenbankje of die vuurkorf? Stuur uw advertentie naar een van 
de redactieleden of stuur een mailbericht naar wolfskreet@hotmajl com. 



SCHILDERSBEDRIJF 

• Schoutenkamp 7 
• 6666 XZ Heteren 
• Tel. 026 - 472 22 54 
• Fax. 026- 474 21 56 
• Mob. 06 - 512 96 428 

OpMaat 

Praktijk voor Orthopedagogie 

Voor professionele hulp en deskundig advies 

bij leer- en gedragsbeperkingen 

OpMaat 
Johan Stratiuslaan 5 6874 Al Wolfheze 

telefoon/fax 026 - 48 22 686 I email opmaatcom@netscape.net 



Assurantiën 
Financiën 

Van de 
Onafhankelijk bemiddelaar voor vele 

verzekeringsmaatschappijen en 
hypotheekverstrekkers 

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

Loop even binnen , bel of mail onslil I 

Financieel adviseurs: 
Dirk Kruitbosch I Harry Waaijenberg 

Wolfhezerweg 94a 
6874 AH WOLFHEZE 

Tel: 026-4821751 / Fax: 026-4821921 
E-mail: va nedeass@hetnet.nl 

Hubo Willemsen 

Cardanuslaan 28 
Tel. 026-3336571 

Doorwerth 
Fax 026-3336329 

Openingstijden: Maandag 13.00- 18.00 uur 
Dinsdag t/m Donderdag 8.30- 12.30 en 13.30 - 18.00 uur 
Vrijdag 8.30- 12.30 en 13.30 - 20.00 uur 
Zaterdag 8.30 - 17.00 uur 



Broeder Wolf 
De wolf is voor velen nog altijd het schrikbeeld van een bloeddorstig dier. 
Niets is echter minder waar. Hoe komt de wolf aan dat slechte imago? Als 
vervolg op het verhaal over wolven in de vorige uitgave van Wolfskreet, geeft 
Franca de Roode tekst en uitleg. 

Heel vroeger leefden mens en wolf gezamenlijk in het bos. Beiden vertoonden 
overeenkomsten zoals het jagen en leven in familiegroepen met een bepaalde 
structuur. Maar dan verlaat de mens het bos om op akkertjes gewassen te 
gaan verbouwen. De wolf blijft in het bos. De kerk heeft een grote invloed op 
het beeld van de wolf gehad. In het bos huisde het kwaad . 

De sprookjes laten niets af aan onze verbeelding. Roodkapje is het symbool 
van het verkeerde om met vreemden mee te gaan. Zo ontstond het 
"Roodkapjessynd room". Ook drs. P. deed er nog een schepje bovenop met het 
overbekende Trojkalied. In werkelijkheid is het beeld van de wolf echter heel 
anders. 

Een uitzondering in de omgang met wolven maakten de indianen. Zij noemden 
het dier "Broeder Wolf" en bewonderden zijn jachttechniek. Ze namen deze 
zelfs van hem over. In tegenstelling tot de huidige mens, jaagt de wolf op 
jonge, oude, zwakke of gewonde dieren (80% van de prooidieren). De mens 
kijkt over het algemeen naar groot en sterk, dus gezond. 

Ook de Romeinen droegen 
het dier een warm hart toe. 
De stichters van de stad 
Rome en grondleggers van de 
Romeinse staat Rome waren 
gevoed en grootgebracht 
door een wo lvin, zoals de 
sage meldt. Deze jongetjes 
waren Romulus en Remus. 

Franca de Roode 

Romulus en Remus 
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Spelen op straat 
Op woensdag 4 juni vond in het hele land de Nationale Straatspeeldag plaats. 
Deze was georganiseerd door 3VO (Verenigde Verkeers VeiligheidsOrganisatie) 
en Jantje Beton. Ook Wolfheze deed dit jaar mee. Gelukkig kunnen in Wolfheze 
op de meeste plekken de kinderen nog lekker op straat spelen, alleen de 
situatie op de Wolfhezerweg wilde de organisatie nog eens goed onder de 
aandacht brengen. 
De zel fgemaakte borden werden weer geplaatst en de nieuwe burgemeester, 
de heer Bruinooge, werd uitgenodigd om deze bij Tuincentrum Davidse te 
komen onthull en. Helaas moest hij wegens fam ilieomstandigheden verstek 
laten gaan, maar de "wensboom" van alle kinderen in Wolfheze is netjes op het 
stadhuis afgeleverd en krijgt hopeli jk een mooi plekje in zijn nieuwe tuin . 
Wethouder Beneder kwam als vervanger en na de officiële opening konden de 
ongeveer 100 kinderen zich vermaken op het terrein van de Van Mesdagweg 
met allerlei spelletjes. Vooral het hockeyveldje werd druk gebruikt. We kunnen 
terugzien op een zeer geslaagde middag. 

Caroline Kelderman, Anja in't Veld, Marja van Tooren 
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Internet is van ons allemaan 
Onder dat motto is eerder de St ichting 
Internetpunt gemeente Renkum opgericht. 
Waarom? Omdat Internet een bijna onmisbare 
bron is van inform atie. Omdat Internet een uniek 
medium is voor wereldwijde contacten. En omdat 
Internet voordelen biedt voor ieder mens, jong en 
oud. 

Înte~unt! 
De stichting bevordert dat Internet gebruikt kan worden door mensen, die zelf 
geen computer hebben. Het Renkumse "lnternetpunt" is openbaar en 
gevestigd in een makkelijk bereikbare dorpslocatie, herkenbaar aan een blauw 
naamlogo. In deze ru imte staan twee of meer computers die tegen een geringe 
vergoeding kunnen worden gebruikt. 
De computers zijn aangesloten op Internet, dus met de mogelijkheid voor 
zoeken op het "World Wide Web" of om gebruik te maken van e·mail. Om het 
verblijf plezieriger te maken, is koffie of thee verkrijgbaar. Er is altijd iemand 
aanwezig die zonodig kleine bedieningsproblemen kan helpen oplossen. 

Op verschillende plaatsen in de gemeente Renkum zijn er al Internetpunten in 
gebruik. Zoals in Multi Functioneel Centrum (MFC) De Dennenkamp in 
Oosterbeek, de openbare Bibliotheek in Doorwerth en De Hucht in Heelsum. 
Ook Renkum en Wolfheze komen binnen afzienbare tijd aan de beurt. Wij 
houden u op de hoogte. 

Leo A.G. Kroese, voorzitter Stichting Internetpunt gemeente Renkum 

MMM 
Balyeweg 10 
6874 AJ WOLFHEZE 

ADVISERING 
& 

ARBITRAGE 

Ir.M.C.W.Moerdijk 
Tel (026)-48 224 63 

-energ1e 
-gebouwinstallaties 
-technisch onderhoud 
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Samen op straat 
Het is inmiddels uitgegroeid tot een goede gewoonte: het straatfeest van de 
Sara Mansveltweg en de Johannahoeveweg. Ook dit jaar begaven de 
buurtgenoten zich in de namiddag van zaterdag 5 juli met elkaar op straat. 
Eerst borrelen en daarna lekker eten. En ondertussen in een ontspannen sfeer 
bijpraten met naaste, achter· en overburen. Het straatfeest is er voor jong en 
oud. De kinderen vermaken zich met elkaar met hun eigen fietsen , steppen of 
skateboard s, of met een tafelvoetbalspel. Maar het is pas echt gaaf als ze zelf 
een broodje kunnen bakken op een houtvuur. Dit jaar hadden ze die 
gelegenheid en de jeugd liet die kans niet onbenut. Ook de volwassenen 
vermaken zich ondertussen prima, zij het meer in de buurt van de koelkast. 
Ingewikkeld is de organisatie van het straatfeest niet. Zodra het weer zomerse 
vormen begint aan te nemen, prikt de voorbereidingscommissie een datum, int 
de bijdragen van de deelnemers en doet inkopen. Als het zover is, wordt het 
korte gedeelte van de Sara Mansveltweg aan weerszijden afgezet met lint, 
waarna dit gedeelte verandert in een terras op straat. 

Onder de deskundige leiding van Frans Kappen bakten 
de kinderen hun eigen broodje 

Het feest valt bij de meeste 
bewoners prima in de 
smaak. Ook dit jaar duurde 
het tot in de kleine uurtjes. 
Het beste bewijs dat een 
straatfeest een goede 
manier is om je 
buurtgenoten in een 
ontspannen sfeer te 
ontmoeten. 

VAN RIJ EN VAN TOLEDO a marketing communieatle innovatie 

~ Lindeboomlaan 1 5 
6 8 7 4 BN Wolfheze Netherlands 

tel. ++31 (0)26 482 1389 

fax ++31 (0)26 482 1672 
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Sinds 1946 

Het ( tuin- ) centrum van Wolfheze 

Bloemen en planten van een 

constante kwaliteit voor een wisselend seizoen 

Het tuincentrum van de gemeente Renkum 

WOLFHElERWEG 104 - WOLFHElE 



jon.q circustalent 
Is het u al opgevallen dat er steeds meer kinderen op een eenwielerdoor het 
dorp fietsen? Voor wie het nog ontgaan was: Wolfheze heeft een eigen circus 
"school", die in augustus 2002 van start is gegaan. Als proef zijn we begonnen 
met twee basiscursussen van elk 10 weken . Het is ongelooflijk wat er nu al is 
bereikt. Op 5 jul i gaven ruim 40 kinderen van 4 tlm 12 jaar met veel verve een 
voorstelling in "De Brug" op het terrein van de Gelderse Roos. Wat deze cursus 
zo bijzonder maakt? Het is moeilijk één oorzaak aan te wijzen. Het 
enthousiasme van de kinderen, de inzet van ouders die helpen bij de les en het 
schoonmaken van de zaal , het naaien van de kostuums, het opbouwen van 
licht en geluid en het inrichten van de Brug voor de voorstel l ing. Arjan de 
Graaf, docent van Circus 
Poehaadie het beste uit de 
kinderen naar boven weet te 
halen en ze ieder op hun 
eigen niveau weet te laten 
samenwerken om een 
prachtige voorstelling te 
laten verzorgen. Het feit dat 
kinderen uit de hele omtrek 
naar Wolfheze komen voor 
deze cursus. Het zijn 
allemaal onmisbare factoren. 
Circus is een beetje magie en 
dat werkt aanstekelijk op 
iedereen die ermee in 
aanraking komt . 

In het nieuwe schoolseizoen gaan we natuurlijk door! Ditmaal met een 
doorlopende cursus van 2 x 13 weken. De cursus loopt van donderdag 11 
september tlm 11 december en van 15 januari tlm 15 april, gevolgd door een 
voorstelling. 
Tijd : cursus A (4 en 5 jarigen): 15.30 · 16.30 uur. Cursus B (6 tlm 8 jaar): 
16.45 · 18.15 uur. Cu rsus C (9 tlm 13 jaar): 18.30 · 20.00 uur. Plaats: de 
voormalige fysiozaal in het zwembad van de Gelderse Roos. 
Voor meer informatie en inschrijving kun je contact opnemen met Ellen 
Ninaber, Duitsekampweg 38, 6874 BX Wolfheze, telefoon 026 4821719 of 06 
54946882, E-mail: ellen.ninaber@worldonline.nl 

15 
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Lekker ztnqen bij Jiarmonyii 
Harmonieuze klanken klinken er iedere 
woensdagavond bij het koor "Harmony" in Wolfheze. 
Op dit moment telt Harmony zo'n 20 leden . En zoals 
zo vaak, zijn daarvan maar vier mannen.Wij zijn 
daarom dringend op zoek naar mannelijk zangtalent 
Vooral de bas/ bariton·sectie heeft momenteel versterking nodig. Maar tenoren 
zijn natuurlijk ook van harte welkom. En vrouwen worden zeker niet geweigerd! 
Heb j ij interesse maar nog geen zangervaring, dan neemt onze dirigent Rik een 
stemtest af en bekijkt of je binnen ons koor past. Ons repertoire is heel 
gevarieerd en eigen inbreng van repertoire stellen we zeker op prijs. Wij 
oefenen iedere woensdagavond in de Opstandingkerk op het terrein van de 
Gelderse Roos. Maar voor alle duidelijkheid: Harmony is geen kerkelijk of 
religieus koor. 
Mocht je bij ons koor willen komen, dan verwachten we wel dat je er zo vaak 
mogelijk bent. Dat is van belang voor de continuïteit en het niveau. De 
contributie bedraagt ongeveer 18 euro per maand. Dat is voor de huur van de 
kerk en de vergoeding van de dirigent. Bij meer koorleden zal de contributie 
lager zijn. 
Laat je eens verrassen en kom langs. Uiteraard geheel vri jblijvend. Wij oefenen 
iedere woensdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur. Op woensdag 3 september 
beginnen we weer. Graag tot binnenkort! 

Peter van Vught, voorzitter "Harmony", tel. 4822667 

Snel op Internet 
Even een tussenstand van de poging Wolfheze te voorzien van breedband 
internet. Er blijven twee aanbieders over: lt's Logic en BetuweNet 
Laatstgenoemde laat het echter geheel afweten, lt's Logic bl ijft enthousiast. 
Inmiddels hebben 32 deelnemers laten weten in zee te willen gaan met lt's 
Logic. Dat betekent 49 euro per maand en eenmalig 299 euro. Deze aanbieder 
eist inmiddels echter min imaal 50 deelnemers om de infrastructuur aan te 
leggen. Het wordt dus een fl inke eindstrijd . Komen er nog 18 deelnemers bij, 
dan is breedband internet voor Wolfheze een feit. Zo niet, dan zijn we terug bij 
af. ADSL en kabelinternet komen hier niet. Daarom, geef u op bij 
e.teo.cate@tiscali.nl. We hebben ook uw deelname heel hard nodig om alles 
rond te krijgen. Het is nu alles of niets. Doe mee. 

Eric ten Cate 



• 

i 

e1 het grootste aanbod In de regio Arnhem 

!!t 3 vestigingen, 5 dagen per week geopend 

f.t zeer druk bezochte Internet-site 

tr. klantgericht in plaats van pandgericht 

t1l een eigen woningkrant (huis aan huis) 

ii' het grootst aantal kopers in portefeuille 
i!l een interactieve showroom 

~~ totaaloverzicht van alle nieuwbouw in de regio 

11) eigen internet-makelaar 

.:J lid van landelijk netwerk Dynamis 

tv veel persoonlijke aandacht door specialisten 

in ieder segment 

·il regionaal marktleider. 

Bezoek onze showroom op De Gelderse Poort 
(Mr. E.N. van Kleffensstraat 4) in Arnhem-Zuid . 
Teven~ ve~tig ingen in Arnhem-Centrum en Ooslerbeek. 
Op werkdagen geopend van 8.30 - 17.30 uur. 
Vestiging Arnhem-Centrum is tevens zaterdag 
en op koopzondagen geopend van 11 .00 - 15.00 uur. 

www.engelsing.nl 

026- 400 11 22 
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Welpde.nkertjes ........ . 

~· 

• 

Zoek het ~k da t '•n het. vef'I.Ster post. 



• 

\t~t.K.er, hd ;s f~h . 
!}{e\- J, ~- . .,. ~· 

-300 3 frdmbozen / br~men 
1/2 I yoghud:.of kwark . 

-50 9 poedersu·, ker o./r_ ~ 

1 . 2 q~ f~ · 
Hou. 4-fr.lmbo:zen of br;;)men Voeg de su·1ker bij de moes Oö.ze:nyo I Verdeel het menssel over 
en wat yoghud:;.apë~rf:voor de en ~hep hel:-goed door vier ~hur.fschól~ljes . 
versier.1ng. PieL de resf:. van Meng de fldmbozen of j Versier de moes mel:de 

de f~tnbozen o.f bramen fot br.;Jrnenmoe:s me': de I frölmbo.zen en de yoghur+die 
yoshurl:.. je ;JpólrHBCI gehouden . . een moes . 

;;; 
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Wijnkoperij Henri Bloem 

Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem 
Tel.: 0 26 - 44552 20 Fax: 026 - 4455085 
E-mail: arnhem@henribloem.nl 

Voor kwaliteitswijnen vanaf € 3 ,50. 
Parkeergelegenheid voor de deur , maar: 
In Wolfheze bezorgen wij gratis bij u thuis. 

H. van Capelleveen 
Bovag garage - Uitdeuken en Spuiten 
APK 11 Keuringstation 

Lawyckerhof 4 Wolfheze Tel. 026-4821310 



Dorpsbelan.q 
Busdienst naar Costerbeek 
Na een paar jaar verstoken te zijn geweest 
van een busverbinding naar Oosterbeek, 
bestaat die mogelijkheid weer sinds begin 
juni. Op dinsdag, donderdag en zaterdag 
ri jdt de bus weer een paar keer per dag 
naar Oosterbeek. De dienstregeling vindt 
u achterin Wolfskreet bij de agenda. We 
zijn benieuwd naar uw bevindingen. 
Slu iten de tijden aan op uw wensen , zijn 
er voldoende opstapplaatsen, enz. We 
hopen dat de bus in een behoefte voorziet, want voorlopig gaat het om een 
proef, die alleen maar kan slagen als er voldoende gebruik wordt gemaakt van 
deze vorm van openbaar vervoer. 

Inloopochtend voor iedereen 

Ook is er sinds begin juni de mogelijkheid om op vrijdagmorgen (bijvoorbeeld 
aansluitend aan een bezoek aan de markt) een kopje koffie te drinken bij Het 
Wolvenbosch . De eerste keer werd door De Bries, Het Wolvenbosch en 
Dorpsbelang getrakteerd op koffie met appelgebak en was de opkomst met 
rond de twintig personen goed te noemen. De weken erna kwamen er wat 
minder mensen, maar gezellig was het wel. Lekker even bijkletsen met 
dorpsgenoten. Juist ook voor mensen, die alleen zijn is dit een ideale 
gelegenheid om er eens even uit te zijn . 
Het zou al leen wel prettig zijn, als er zich een paar mensen zouden 
aanmelden, die er elke week (om beurten) willen zijn om als een soort 
gastvrouw/ heer op te treden. Dat geeft ook voor nieuwkomers een vertrouwd 
gevoel. 

De Jongerensoos 
Wat zouden wij het leuk vinden om een soort jongerensoos nieuw leven in te 
blazen. De wat ouderen onder ons herinneren zich nog maar al te goed de vele 
gezel lige uurtjes, die zij in de Burcht bij "De hese Wolf" hebben doorgebracht. 
Op onze oproep van de vorige keer hebben wij een paar positieve reacties 
ontvangen en dat is een goed signaal. Toch zouden we graag nog meer 
reacties ontvangen. Als er jongelui zijn die iets voor een soos voelen (of ouders 
met kinderen in de leeft ijd van 12 tot rondom 16), neem even contact op met 
één van ons, want wij willen graag meewerken aan een leuk initiatief. 
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Verkeersveil igheid 
Met de straatspeeldag op 4 juni hebben wij de borden weer opgehangen om 
aandacht te vragen voor een veiliger Wolfhezerweg (rustig rijden, en Rechts 
gaat voor). Na de onthulling door wethouder Beneder zijn de borden maar een 
week zichtbaar geweest, omdat de afdeling Wijkbeheer van de Gemeente ze 
niet goed vond hangen. Na onderling overleg met alle betrokkenen is besloten, 
dat er nu een paar officiële borden gemaakt gaan worden, om de veiligheid ter 
plekke te vergroten. Wij juichen dit zeer toe, want 95% van onze schoolgaande 
jeugd moet de Wolfhezerweg en/of het spoor een paar keer per dag oversteken 
om naar school te gaan. 

Dorpsplein 
Waar we nu ook op korte termijn mee 
beginnen is het Dorpspleintje. Dit is het 
terreintje tussen de stationswinkel en Het 
Wolvenbosch. Taro Eekhoutte gaat zich 
hier met een projectgroep over buigen, om 
deze centrale plek in ons dorp een beter 
aanzien te geven en wellicht een wat 
prominentere rol te laten spelen in het 
dorpsgebeuren. Heeft u ideeën, laat het 
ons weten. 

Kulturhus 
Een paar jaar geleden is er door de gemeente in samenwerking met een aantal 
dorpsgenoten een visie ontwikkeld hoe Wolfheze er in 2015 uit moet komen te 
zien. Dit plan ziet er zeer ambitieus uit, maar berust niet altijd op een reëel 
perspectief. Dorpsbelang vindt het echter belangrijk om een toekomstvisie te 
ontwikkelen, maar dan onderverdeeld in korte , middellange en lange termijn. 
De gemeente en de Bries stonden hier zeer positief tegenover, en zij hebben 
dan ook het initiatief genomen om een avond te organiseren, waarvan een 
groot aantal vertegenwoordigers van voor Wolfheze belangrijke groeperingen 
uitgenodigd waren. 
Wethouder Verheij heeft de avond voorgezeten, de opkomst was goed en de 
uitkomsten zijn veelbelovend. ledereen is het erover eens dat er in Wolfheze 
behoefte bestaat aan een plek waar men terecht kan voor al lerhande zaken: 
een bescheiden supermarkt (voor de eerste levensbehoeften) een pin· 
au tomaat, een ontmoetingspunt, een huisartsenpost een plaats voor 
buitenschoolse opvang, en zo zijn er nog een aantal zaken naar voren 
gekomen. Nu is bij de overheid (Rijks· en Provinciale) het besef ontstaan dat 
kleine kernen · waar veel voorzieningen verdwijnen of al verdwenen zijn- de 



mogelijkheid moeten hebben om een soort centraal gebouw binnen de 
dorpsgrenzen te hebben, waar bovengenoemde zaken samen zouden kunnen 
komen. Dit wordt kort samengevat onder het begrip "Kulturhus" (een van 
origine Scandinavische benaming). 
Wij menen dat Wolfheze perfect geschikt zou zijn om een dergelijk 
multifunctioneel gebouw te herbergen, en ons streven is dan ook om daar met 
een werkgroep in september serieus mee aan de slag te gaan. 

lidmaatschap Dorpsbelang 

Dit hebben we even tot het laatst bewaard, want in de vorige Wolfskreet 
hebben wij aan alle niet·leden van Dorpsbelang het vriendelijke doch dringende 
verzoek gedaan om toch vooral lid te worden van onze vereniging, al is het 
alleen maar om Wolfskreet 4 maal per jaar kostendekkend te laten verschijnen. 
Helaas heeft dit niet geleid tot een enorme toename in het aantal leden. 
Het uitbrengen van een blad als Wolfskreet kost handenvol geld. Wij vinden het 
belangrijk dat het huis·aan·huis verspreid wordt in het dorp, maar het moet 
wel betaald worden. En zo'n stimuleringsprijs is mooi meegenomen, maar die 
450 euro dekt net de drukkosten van 1 Wolfskreet 
Stop nu dus even met verder lezen, en maakt u a.u.b. 4,50 euro over op 
rekening 385025505 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Wolfheze e.o. Wij zijn u 
daarvoor zeer erkentelijk. 

Michel van Tooren, voorzitter Dorpsbelang 

Het bestuur van Dorpsbelang: 
v.l.n.r. Anja Huijgen, Han 
Heide ma, Bart de Haan. Michel 
van Tooren, Sandra 
Schiebelhout, Jan van Gort en 
Taro Eekhoutte 
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Even voorstellen 
In de eerste plaats feliciteren wij "Wolfskreet" met de terechte aandacht die 
vervolgens ook nog eens resulteerde in een 1euke prijs. Graag stellen wij ons 
aan de lezers van Wolfskreet voor. Wij zijn Mathy de Baar, Lau ra de Winter en 
Matthieu van Hoogmoed. Met onze 2 poezen Mouse & Minous wonen wij sinds 
december 2002 in het huisje met de blauwe luiken aan de Wolfhezerweg 95. 
Wij komen uit Bemmel , een geheel andere omgeving dan hier in Wolfheze. 

Bewust hebben wij een nieuwe 
woonplek gezocht in een 
bosrijke omgeving. Dat hoefde 
niet persé Wolfheze te worden, 
maar op zoek naar een huis 
kwamen wij hier wel terecht. 
Weliswaar hebben wij een paar 
andere huizen bekeken dan 
waar wij nu in wonen, maar al 
lopend door het dorp (klinkt 
beter dan de wijk waar de 
gemeente over praat) zagen wij 
nummer 95 te koop staan. 
Eigenlijk vonden wij het di rect 
een prachtige plek om te gaan 
wonen, in een omgeving die je 
wandelend of fietsend in de 
onmiddellijke omgeving van je 
huis vindt. De rivier met de 

uiterwaarden die wij in Bemmel gewend waren, is op haar manier ook mooi, 
maar de bossen en de rust trokken toch meer. Een bijkomend voordeel is dat 
de reisti jd naar ons werk (het westen van Nederland) een half uur per dag 
korter geworden is. De tuin is onze hobby, vele uren brengen we daarin door 
met het maken van (beplantings)plannen en het realiseren daarvan. De 
voortuin is inmiddels bijna gereed, wat volgt is de achtertuin, maar die 
bewaren wij tot volgend jaar. Wat ons opgevallen is in Wolfheze, dat de mensen 
elkaar nog groeten, waarschijnlijk te verklaren door de kleine gemeenschap, 
wel bi jzonder prettig. 

Mathy de Baar, Laura de Winter en Matthieu van Hoogmoed 
(wegens vakantie is dochter Laura op de foto afwezig) 



de Gelderse Roos 
Zomerfeest 

Het Zomerfeest 2003 was weer een groot succes! Het thema "muziek" leverde 
hieraan een belangrijke bijdrage, want de verschillende bandjes en de DJ 
zorgden voor een swingende happening. Een belangrijke factor voor het 
welslagen van zo'n dag is toch steeds weer het weer. En dat liet ons dus niet in 
de steek. Verder is het opvallend hoeveel vakantiegangers uit de regio hier op 
af komen. Er waren tussen de acht· en tienduizend bezoekers. Volgend jaar 
gaan we gewoon weer verder met feesten: tot ziens op het Zomerfeest van 23 
juni 2004! 

Bruisend openluchttheater De Klaproos 

Ook in De Klaproos waren deze zomer weer een aantal theater· en muziek· 
optredens te zien. Van circusacts tot Spaanse dans, van klassieke muziek tot 
een wildwest·avontuur; voor elk wat wils. Het openluchttheater was wederom 
een groot succes, met honderden toeschouwers per voorstelling. 

Bosbeheer 

In maart 2001 is het beheer van de bossen van de Gelderse Roos in Wolfheze 
voor 30 jaar overgedragen aan de Vereniging Natuurmonumenten. 
Natuurmonumenten wil in het bos meer ruimte maken voor natuurlijke variatie, 
waardoor het zich zal ontwikkelen tot een natuurlijk landschap. 
Het werk in het bos zal in het najaar of in de winter uitgevoerd worden. Dat 
duurt maximaal enkele weken. Het is mogelijk dat, behalve personeel en 
cliënten van de Gelderse Roos, bewoners en bezoekers hier enige hinder van 
zullen ondervinden. We vragen uw begrip hiervoor. Zodra de werkzaamheden 
zijn afgerond, wordt de eventuele schade aan paden herste ld. 

Opening de Vlindertuin 

Het werd echt een leuk feestje , de opening van de Vlindertuin op 
donderdag 15 mei! Samen met de kinderen van de Beatrixschool werden er 
ballonnen opgelaten, een bord onthuld en er werden vlinders losgelaten. De 
vlindertuin was nog een beetje kaal. Maar toen de schoolkinderen verschi llende 
kleurige plantjes in de perkjes hadden gepoot, ontstond een fleurige tuin waar 
veel vlinders op af zullen komen. Het is een leuk plekje geworden waar je met 
mooi weer lekker op een bankje kunt zitten genieten van de zon, de bloemen 
en de vlinders. Echt een aanwinst voor het terrein van Wolfheze voor cliënten , 
medewerkers, bewoners en de kinderen van de Beatrixschool , die ook een 
steentje zu llen bijdragen aan het onderhoud van de vlindertuin. 
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Restaurant 

Het 
1
Wolvenbosch 

Restaumnt Het Wolvenbosch 
WolfhC'Lerweg 87 
687-t AC WolthC'L.e 
026 4821202 
www.wolvenhosch.nl 

#Het van oudsher bekendste restaurant uit de regio 
# Gehele dag uitgebreide wanne keuken 
# Ook voor uw receptie I feestavond I verjaardagsdioer 
# Uitgebreide Frans I Nederlandse keul{en 
#Altijd verse seizoensgebonden producten (wild, asperges, mosselen) 
#Regelmatig wisselende menukaart 
#Vriendelijke, gastvrije bediening 
# Reserveren gewenst 

Wolvenbosch: klassieke en motieme gerechten voor een eerlijke prijs 



De Duizendjariqe Den vertelt 
Het verhaal dat ik vorige keer over het station 
vertelde, heeft een aantal lezers van de 
Wolfskreet aan het denken gezet en er zijn bij 
de redactie weer verzoeken voor historische 
onderwerpen binnengekomen. Men wi lde 
bijvoorbeeld graag weten waar de straten in 
Wolfheze naar zijn genoemd. Dat is echter een 
groot en lang verhaal, dat ik niet in één keer aan 
Ulbe kan vertel len. Daarom ga ik deze keer twee 
straatnamen toel ichten en van de zomer ga ik 
nadenken hoe ik de verklaring van de volgende 
straatnamen aan hem ga overbrengen. Deze 
keer blijf ik dicht bij huis en vertel ik wat er 
vroeger op de plaats van Hotel Wolfheze heeft 
gestaan. Dat weet ik goed, want ik heb dit 
allemaal van héél dichtbij meegemaakt en weer 
zit Ulbe Anema aan mijn voet om mij over dit 
onderwerp uit te horen en alles op te schrijven. 

Aflevering 3: van Wildforstershuis tot Hotel Wolfheze 

Tot het jaar 1826 stond op de plaats van het huidige Hotel Wolfheze het 'huis 
van Wolfhees', zoals men het Wildforstershuis wel noemde. Het was een 
aanzienlijk herenhu is met een brede voorgevel en hoog opgetrokken muren. De 
Wolfhezerbeek stroomde langs het gebouw en vorm de een soort gracht. Dit 
gebouw was eeuwenlang de woning van de wildforster van Wolfheze , één van 
de twaalf wildforsters in Gelderland die in dienst waren van de Hertog van 
Gelre. Deze wildforsters beheerden ieder een groot stuk bos en velden van de 
hertog. Van oudsher stond de Heer van Middachten aan het hoofd van de 
twaalf wi ldforsters, die verspreid over de hele Veluwe woonden. Op elk gedeelte 
van de Veluwe waar de vorst met zijn gezelschap ter jacht trok, stond een 
jachthuis en het Wildforstershuis in Wolfheze was zo'n jachthuis. De bewoner 
moest dan met kar en paard het jachtgezelschap volgen en het 
jachtgereedschap en het gevangen wi ld vervoeren. De wildforsters waren vrije 
lieden die geen andere lasten hadden dan die, welke ook door de steden en 
edelen werden gedragen. De wi ldforster was bovendien belast met het innen 
van de ruimgelden. Het ruimgeld is een schatting dat elk schrikkeljaar per huis 
op de Veluwe en de Veluwezoom moest worden opgebracht. Dit 
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gebeurde naar de grootte van het bedrijf en de veestapel voor het gebruik van 
de heidevelden, weiden, stegen, straten enz. De wildforster van Wolfheze inde 
de ruimgelden in Ede en Bennekom. Naar deze wildforsters is de 
Wildforster/aan in Wolfheze genoemd. 

Al in de 14e eeuw was het wildforstergoed in het bezit van het geslacht Va n 
Lawyck. Meer dan honderd jaar zouden zij wildforsters van Wolfheze blijven 
en ontgonnen zij bos en heidevelden. Arndt van Lawyck was in 1371 zelfs 
raad van hertog Reinald lil van Gelre. Naar dit geslacht Van Lawyck is de 
Lawijckerhof in Wolfheze genoemd. 

In 1826 werd het wildforstershuis door een ongelukkig toeva l een prooi der 
vlammen en geheel verwoest. Maar in 1828 werd op deze plek weer een 
landmanwoning (boerderij) gebouwd. Deze boerderi j wordt in 1840 als 'eene 
kleine, vriendelijke herberg' beschreven en men noemde het de "Ui tspanning 
Wolfhezen". 

In de Wandelgids Oasterbeek van 1899 adverteert J. Teunissen op bovenstaande wijze. 

De boerderij wordt vanaf 1848 bewoond door de familie Teunissen en zij zijn 
het vooral die het langzamerhand tot een echte uitspanning hebben 
gemaakt. Deze functie krijgt het geleidelijk door de aanwijzing als rust- en 
verversingsplaats voor de treinrei zigers van de in mei 1845 geopende 
Rhijnspoorweg, zolang de inrichting voor het publiek van het Wolfhezer 
station nog niet gereed is. Maar ook door de "Vigilante-dienst" tussen de 
Herberg te Doorwerth en het Station Wolfheze die bij de boerenwoning een 
halte heeft. En tevens door de schilders van de Oosterbeekse School die, 
komend vanuit Oasterbeek via het Sch ilderslaantje rechtstreeks aankomen 
bij de boerderij, regelmatig in de directe omgeving schilderen en zich bij de 
boerderij verpozen en daar drank en etenswaren nuttigen. Bekendheid kreeg 
de boerderij ook door de grote Zendingsfeesten in de bossen daarachter op 6 
augustus 1863 en 14 juli 1864, waar op één dag zo'n 6000 (!)bezoekers op 



af komen (2000 met de trein en 4000 met alle mogelijke voertuigen). Onder 
andere door deze Zendingsfeesten, krijgen de fraaie bossen ook bekendheid, 
waardoor later veel (trein)reizigers de uitspanning aandoen. Dat is ook te 
danken aan de overheerlijke pannenkoeken die vrouw Teunissen bakt. 

Dit is de bekendste afbeelding van de uitspanning. Deze ansichtkaart is afgestempeld in 1909, 
dus het laatste jaar dat de uitspanning er was. Hij komt in 3 variaties voor; deze zwart·wiHe, een 
bruine en een ingekleurde. Met de hand is door de afzender bij het woord WOLFHElEN 
'Theunissen Uitspanning' geschreven. Vaak werd deze schrijffout gemaakt in de naam 
Teunissen. 

Dit zogenaamde heihuis voldeed tenslotte niet meer aan de eisen. In 1910 
werd het door J.H.G. van Heutsz·Baronesse van Brakeli aan de N.V. Ter Spijt 
verkocht die de boerderij liet slopen en vervangen door een mooi hotel dat in 
exploitatie werd genomen door de Mij. de Tafelberg. De heer C. Ogterop werd 
directeur en na zijn dood in 1942 volgde zijn zoon Cornelis Herman Ogterop 
zijn vader op als directeur tot het jaar 1972. 
62 Jaar lang was het een goed en gezellig familiehotel , bezetten Duitse 
officieren het in de oorlog, woonden er van september 1945 tot januari 1950 
de blinden van het Blindentehuis (waar het tehuis van was verwoest) en bood 
het onderdak aan een rechercheschooL 
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Een afbeelding uit de allereerste serie ansichtkaarten van drie stuks van Hótei-Restaurant 
Wolfhezen, waaNan deze reeds is afgestempeld op 4 juli 1910. Erg snel (haast 
onwaarschijnlijk) is de bouw dus voltooid, want op deze foto van het vroege voorjaar 1910 is het 
hotel reeds geheel klaar, terwijl de boerderij in november 1909 pas werd afgebroken. Rechts 
staat nog de schuur van de oude uitspanning/ boerderij die tot zeker begin jaren dertig zou 
blijven staan. 

Het ste rk verouderde en uitgeleefde hotel werd na de slu iting in 1972 
afgebroken en in de zomer van 1977 opende het huid ige Hotel Wolfheze zij n 
deuren. Dit werd een modern hotel met 125 bedden, een verwarmd 
zwembad, kegelbanen en midgetgolf en zalen voor vergaderingen, 
congressen en cursussen. 

In dit verhaal heb ik de namen van de Wildforsterlaan en de Lawijckerhof in 
Wolfheze kunnen toelichten. Volgende keer komen weer een aantal 
straatnamen aan bod en zo maken we een mooie reis door de geschiedenis 
van Wolfheze. 



Vertrek 
Toen ik vorig jaar door Dorpsbelang werd benaderd voor een nieuw op te 
zetten dorpsblad, heb ik daar positief op geantwoord. Overigens wel met de 
opmerking daarbij, dat ik er niet lang bij betrokken zou kunnen zijn, omdat 
wij met ons gezin gaan verhuizen naar Oosterbeek. Binnenkort is dat zover. 
Tot die t ijd heb ik echter energie willen steken in het opzetten van het 
dorpsblad. Samen met alle andere redactieleden zijn we er in geslaagd 
Wolfskreet goed op de kaart te zetten. Een mooie opsteker is u i teraard de 
Stimuleringsprij s, die wij in ontvangst mochten nemen. Om d it moo ie 
resu ltaat te kunnen voorzetten d ient de 
redactie wel op sterkte te bl ijven. Het 
heeft er echter alle schijn van dat een 
andere actieve Wolfhezenaar binnenkort 
de gelederen gaat versterken . Dat biedt 
mij de mogelijkheid Wolfheze over enkele 
maanden met een gerust hart te kunnen 
verlaten. 

Vincent Bleeker 

Het is altijd spijtig wanneer een betrokken 
dorpsgenoot Wolfheze verlaat. Vincent 
ve rtrekt weliswaar naar Oesterbeek en is 
daarmee de wereld niet u it. maar toch. 
Wolfheze is voor hem en zijn gezin straks een afgesloten hoofdstuk. 
Toen we in de vroege herfst vorig jaar voor het eerst bijeenkwamen, was het 
enthousiasme van de makers van Wolfskreet meteen duidelijk. Ook Vincent 
leverde van meet af aan een belangrijke bijdrage, hoewel we beseften dat zijn 
inbreng maar van korte duur zou zijn. Vincent is een doener en houdt er 
heldere standpunten op na. Hij denkt constructief mee over stijl en inhoud 
van Wolfskreet en toont een grote betrokkenheid. Het succes van Wolfskreet 
is daarom mede aan hem te danken. Helaas nemen we afscheid van deze 
prima vent. We danken Vincent echter voor zijn korte, maar intens ieve en 
constructieve bijdrage en wensen hem en zijn gezin in Oesterbeek alle goeds 
voor de toekomst. 
In de volgende Wolfskreet stel len wij graag de opvolger van Vincent aan u 
voor. 

Redactie Wolfskreet 
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Prikbord 
Wolfheze staat bol van de activiteiten, van groot en minder groot belang. 
Deze rubriek "Prikbord" is bedoeld om kort aandacht aan dit soort 
activiteiten te schenken. Daarom: hebt u een mededeling, of wilt u een 
oproep doen? Meld het ons. U vindt de adressen van de redactieleden op 
pagina 1 van deze uitgave. 

Muzikanten gezocht 
Ik ben op zoek naar gevorderde amateurs om samen muziek mee te maken, 
pianobegeleiding of andere instrumenten om een trio of kwartet te vormen. 
Ik woon in Wolfheze en speel viool. Graag contact opnemen met Reini Hibma, 
tel. 4820130 

Beatrixschool zoekt vrijwilliger 
Op de Prinses Beatrixschool zijn er allerle i klusjes te doen. Om ons daarbij te 
helpen zijn wij op zoek naar een vrijwilliger. Wie helpt? In lichtingen: Alette 
Burghout, tel. 4821535 

Blik langs de Wolfhezerweg 

Heel veel automobilisten en fietsers gebruiken de berm helaas als afvalbak. 
Geen visitekaartje als je Wolfheze binnenrijdt. Gehuld in oranje jasjes ru imen 
we af en toe blik, glas en andere rommel op. Met de grijpstokken hebben we 
na 1 uurtje twee kanten van de weg langs het Hazeleger weer ontdaan van 
zwerfvuil. Het zou mooi zijn als we het gebied kunnen uitbreiden tot de 
spoorbomen in Wolfheze . Wie he lpt een keertje mee? Geef je op bij de 
ruim ers van het Hazeleger, Els Kaufman, tel. 4822505 

Voetbaldames opgelet! 
S.V. Wodanseck heeft de wind in de zeilen. Er zijn zelfs plannen om een 
dameselftal op te richten . De voetbalclub is daarom op zoek naar sportieve 
dames d ie een ba lletje willen trappen. Ben je min imaal 17 jaar en heb je zin 
om te voetba llen bij Wodanseck, meld je dan aan. 
Inl ichtingen: Sylvia Davidse, tel. 06-52087091 I 026·4821581, ofGert-Jan 
Monteny, tel. 0317-312322 

Versproducten bij de Beukenoot 
De voedselcoöperatie De Beukenoot is iedere woensdag open van 8:45 tot 11 
uur. Er zijn ongeveer 100 producten in het assortiment. al le biologisch en 



bewaarbaar. We kunnen met versproducten beginnen als het animo 
toeneemt en dus de doorloopsnelheid van producten. 
Vind t u het leuk om de openingstijden te helpen ui tbreiden, bijvoorbeeld op 
vri jdagochtend, dan lijkt ons dat een prachtige aanvu ll ing. Informatie: Rob 
Groen, tel. 48 21 930 

Mailen mag 

Wolfskreet heeft een heus e·mail adres. Daarop ontvangen we graag uw 
opmerkingen, aanbevelingen, kopij of gewoon een berichtje. Stuur een 
mailtje naar wolfskreet@hotmaj l.com. 

Bel de servicelijn 

Is het u bekend dat de gemeente Renkum een servicelijn heeft voor het 
melden van noodzakelijk onderhoud aan straten, trottoirs of plantsoenen? De 
servicel ijn is er voor alles wat met "grijs en groen" te maken heeft. Dreigt er 
een boom om te vallen, of liggen er tegels gevaarlijk los? Bel de servicelijn, 
tel. 026-3348150 . Binnen twee dagen lost wijkbeheer het probleem op. 

DE STATIONSWINKEL 
S. Tufano 

Parallelweg 5 
6874 BH WOLFHEZE 

Verkoop van o.a. : 
sigaretten en drank; 
literatuur; 

levensmiddelen; 
treintickets ; 
bloemen; 
speelgoed, etc. 

Ons assortiment is onlangs 
uitgebreid met: 

méér levensmiddelen, 
w.o. brood. 

Wij zoeken op dit moment een winkelhulp m/v. Als u interesse heeft, 
kunt u contact opnemen met Sabatino Tufano (mob. tel. : 06-28501772) 
Voor nadere informatie kunt u zich ook melden in de winkel. 
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Lawijckerhof 30 
6874 AT Wolflteze 
026- 482 12 29 

IMAGO 
- Schoonheidssalon 
- Nagelstudio (gel- & acrylsystemen) 
- Visagie 

zonnebank aanwezig 
behandeling volgens afspraak 

'Wo~~verzorging 
. ~ Het ideale tijdstip voor bomen 

_ snoeien is juli, augustus, september. 

De bomen kunnen dan optimaal 
reageren op de snoeiwonden. 

CERTIFICATE 
European 
Treeworker 
Europees Boomverzorger 
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Activiteitenagooda W olfbeze 
Ook iets te melden voor de activi te itenagenda, meld het ons op 026· 
3333537 of wolfskreet@hotmai l.com 

Maandag: 
Vanaf 7.30 uur 
11 .30 tot 13.00 uur 
15.40 tot 17.10 uur 
16.30 tot 19.00uur 
17.30 tot 18.45 uur 
20.00 tot 22.00 uur 

Dinsdag: 
08.30 tot 11.30 uur 
09.15 tot 11.15 uur 
09.30 en 11.30 uur 
14.00 tot 17.30 uur 
16.00 tot 18.30 uur 
18.00 tot 19.25 uur 
19.00 uur 
19.45 tot 20.45 uur 

Woensdag: 
Vanaf 07.30 uur 
08.45 tot 11.00 uur 
09.30 tot 10.30 uur 
20.00 tot 22.00 uur 
20.30 tot 22.00 uur 

Donderdag: 
08.30 tot 11.30 uur 
09.30 en 11.30 uur 
10.15 tot 11.45 uur 
15.30 tot 20.00 uur 
16.15 uur 

Vrijdag: 
08.00 tot 11.30 uur 
11.00 uur 
11.30 tot 13.00 uur 

Zaterdag: 
09.30 en 11.30 uur 

Duobak en grof tu inafval 
Pianoles (3337478) 
Bibliobus 
Trainingen pupillen 
Zwem ABC (RZC 0317·312303) 
Zang en Vriendschap (4821917) 

3348150 
Burcht 
ingang Gelderse Roos 
Wodanseck 
Zwembad Geld. Roos 
Opstandingskerk 

Peuterspeelzaal (4821837) De Burcht 
Damesgymnast iek Gymzaal Balijeweg 
Busverbinding Doorwerth/Oosterbeek Vanaf Het Schild 
Inloopspreekuur huisartsen Burcht, J. Stratiuslaan 
Kindergymnastiek en turnen Gymzaal Balijeweg 
Zwem ABC (RZC 0317-312303) Zwembad Geld. Roos 
Jeux de Boules Baan Heelsumseweg 
Aquarobics (RZC 0317 ·315940) Zwembad Geld. Roos 

Grof afval 3348150 
VOKO De Beukenoot (4821930) Beukenoord Geld. Roos 
Gymnastiek voor ouderen (4821327) De Burcht 
Koor Harmony (4822667) Opstandingskerk 
Volleybal (4821860) De Brug 

Peuterspeelzaal (4821837) De Burcht 
Busverbinding Doorwerth/Oosterbeek Vanaf Het Schild 
Bibliobus Pr. Beatrixschool 
Circus Wolf (vanaf 11 sept., 4821719) Gelderse Roos 
Inloopspreekuur Dr. Onderwater Burcht , J. Stratiuslaan 

Weekmarkt 
Inloopochtend 
Pianoles (33374 78) 

Terrein Gelderse Roos 
Rest. Het Wolvenbosch 
De Burcht 

Busverbinding Doorwerth/Oosterbeek Vanaf Het Schild 
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Maandagenda 

di 2 september 55+ Fietsen De Burcht 14.00 uur 
vr 5 september Klaverjassen Wodanseck 
za 6 september Airborne wandeltocht Oasterbeek 
zo 7 september Excursie "Bos" Natuurmonumenten 
di 9 september Wedstrijden Jeux de Boules Buitenbaan Heelsumseweg 
vr 12 september Klaverjassen en jokeren De Burcht 14.00 uur 
wo 17 september Bingo De Burcht 14.30 uur 
za 20 september Oogstfair De Boschhoeve 
vr 26 september Klaverjassen Wodanseck 
vr 26 september Klaverjassen en jokeren De Burcht 14.00 uur 
vr 26 september Najaarswijnproeverij Henri Bloem De Burcht 
ma 29 september Oud Papier 
di 30 september Milieubus station 8 .00 uur 
di 7 oktober 55+ Fietsen De Burcht 14.00 uur 
vr 10 oktober Klaverjassen en jokeren De Burcht 14.00 uur 
zo 12 oktober Wedstrijden Jeux de Boules Buitenbaan 
wo 15 oktober Bingó De Burcht 14.30 uur 
vr 17 oktober Klaverjassen Wodanseck 
vr 24 oktober Klaverjassen en jokeren De Burcht 14.00 uur 
ma 27 oktober Oud Papier 
di 28 oktober Milieubus stat ion 8.00 uur 
di 4 november 55+ Fietsen De Burcht 14.00 uur 
vr 7 november Klaverjassen Wodanseck 
vr 7 november Klaverjassen en jokeren De Burcht 14.00 uur 
za 8 november Herfstwandeling Natuurmonumenten 
di 11 november Sint Maarten schoolplein 
za 15 november Archeologische wandeling Natuurmonumenten 
wo 19 november Bingo De Burcht 14.30 uur 
vr 21 november Klaverjassen en jokeren De Burcht 14.00 uur 
za 22 november Intocht Sinterklaas Station 
ma 24 november Oud Papier 
wo 26 november Milieubus station 8.00 uur 
vr 28 november Sinterklaaskaarten Wodanseck 
di 2 december 55+ Fietsen De Burcht 14.00 uur 
vr 5 december Klaverjassen en jokeren De Burcht 14.00 uur 
vr 12 december Klaverjassen en jokeren De Burcht 14.00 uur 
wo 17 december Bingo De Burcht 14.30 uur 
vr 19 december Kerstkaarten Wodanseck 
ma 29 december Oud Papier 
di 30 december Milieubus station 8.00 uur 
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Eetcafé "De Balije" W olfheze 

Wolthezerweg 70/72 
6874 AG Wolfheze 

026 - 4821987 

U kunt bij ons terecht voor prima maaltijden en diverse 
soorten bier van de tap! 

Dagelijks geopend van vanaf 12.00 uur, 
(keuken geopend tot 2 1 .00 uur) 

maandag en dinsdag gesloten 

Ook voor feesten en partijen in een gezellige sfeer 



KAMPEER & CHALETPARK LINDENHOF 
WOLFHEZE 

VERHUUR VAN STACARAVANS, CHALETS EN HUISJES 
Stacaravans kunnen van 1.april Um 30.oktober gehuurd worden. 
Huisjes en chalets het gehele jaar rond. 
U kunt bij ons terecht voor Uw vakantie, maar ook voor langere tijd 
als overbrugging bij verbouwingen, en/of verkoop van Uw huis. 
Weekend en midweek worden alleen "last minute" verhuurd. 

VERKOOP VAN CHALETS 
Wij verkopen prachtige EDELWEl SZ CHALETS, die geheel volgens uw wensen 
worden gebouwd. 
Tevens leveren wij bijpassende houten schuurtjes in alle maten en modellen. 
Op ons park is nog een aantal vrije kavels waar chalets geplaatst kunnen worden. 
Transport, plaatsen, stellen en aansluiten verzorgen wij ook geheel voor U. 

WELKOM OP LINDENHOF 
Sara Mansweltweg 15 
6874 CB Wolfheze 
tel.: 026-4821728 
E-mail: info@chaletpark-lindenhof.nl 
www.chaletpark-lindenhof.nl 




