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Kwartaalblad voor Wolfheze

- Veiligheidsenquete

- Dorpswandeling

- Running Dinner
  

- de Klaproos

- Drie Gemeenten Pad

- En meer...

Met in dit nummer o.a.:

Winkler Kliniek van Pro Persona



tekst • concept • reclame & media-advies • uitvoeri ng & 
productiebegeleiding

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

Opvallen kan iedereen. Loop op stelten door het dorp met een
spandoek 'Joop voor al uw tuinhout' en het zal u aan aandacht
niet ontbreken. U valt op en hoe! Maar... valt u ook relevant op?

Want dáár draait het om bij uw merk, uw product, uw dienst.
En daar draait het dus zéker om bij 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 herdenking bij de Airbornebank op 23 september j.l..Afbeelding voorpagina:
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De redactie

Beste dorpsgenieters, 

- Colofon -

Wolfskreet is een gratis blad voor en door      
inwoners van Wolfheze, de Buunderkamp      
en het Hazeleger. Woont u buiten Wolfheze, 
wordt deze voor € 10,- per jaar toegestuurd.

 Uitgave Juni 2013
 Oplage:   720 stuks
 Druk:   Huisdrukkerij 
  De Gelderse Roos
 Verschijning:  Viermaal 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 2013
 Inleveren kopij vóór 1 augustus 2013
 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 wederom een goed gevulde Wolfskreet!
Ulbe leert ons weer wat over de geschiedenis van ons dorp en schrijft over de 
beek en het landgoed bij de gevallen Duizendjarige Den. Natuurmonumenten 
bericht ons dat deze ooit oudste grove den van Nederland inmiddels nageslacht 
heeft dat groeit op de plek waar de oude boom zelf stond, waarmee het 
voortbestaan van deze unieke autochtone dennensoort geholpen wordt. Niet 
slecht om rond je 360-ste nog nageslacht voort te brengen!

Politie en Vereniging Dorpsbelang hebben de 
structurele (on)veiligheidsbeleving en 
ergernissen in ons dorp geïnventariseerd en 
Michel van Tooren vraagt aandacht voor de 
(on)veiligheid op het fietspad ter hoogte van de 
school. En onze school schrijft op haar beurt 
weer over de nieuwe computers voor de 
kinderen, die er kwamen dankzij een kritische 
onderwijsinspecteur!

Wie nader kennis wil maken met zijn 
dorpsgenoten kan zich opgeven voor het 
running dinner in oktober. Misschien krijgt u 
daar wel een stukje van een van de runderen van 
onze eigen hei op uw bord! In het interview met 
Jan Wieringa van Veld en Beek leest u daar alles 
over. Maar al eerder kunt u gaan genieten van de 
voorstellingen in ons eigen openlucht theater De 
Klaproos!

Bent u wat ouder en hebt u – naast of in plaats 
van het running dinner - behoefte aan aanspraak, 
dan kunt u iedere week terecht bij Solidez en bij 
Het Schild – zowel voor de gezelligheid als voor 
een maaltijd.
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Anthony Steinvoorte nieuw bestuurslid Dorpsbelang

Wolfhezenaar Anthony Steinvoorte is donderdag 28 maart tijdens de 
jaarvergadering van Dorpsbelang Wolfheze officieel benoemd tot bestuurslid. 
Met applaus van de aanwezigen werd zijn voordracht goedgekeurd.

Anthony was al enige tijd als aspirant bestuurslid tot de dorpsvereniging 
toegetreden. Tijdens de jaarvergadering werd dit bekrachtigd. Ook de 
herverkiezing van de bestuursleden Engel-Tjenk Vos en Frans van Daal kon op 
instemming rekenen. Beide bestuursleden starten daarmee hun tweede termijn. 
Volgens de statuten van de vereniging zijn bestuursleden maximaal twee maal 
herkiesbaar.

Secretaris Saskia Giesbers zou ook herkiesbaar zijn, maar zij heeft aangegeven op 
termijn met haar bestuurstaken te stoppen. Zij blijft voorlopig nog aan als 
bestuurslid om het bestuur de gelegenheid te geven een nieuwe secretaris te vinden. 
Al tijdens de jaarvergadering werd daar progressie in gemaakt, maar of een nieuwe 
secretaris tot het bestuur toetreedt moet later blijken.

De jaarstukken van de vereniging - verslagen en plannen - werden door de 
aanwezige leden goedgekeurd. Wel waren er wat vragen over de opzet van de 
financiële verslagen. Daarbij ging het om de opbouw van de balans en 
resultatenrekening. Het bestuur neemt deze opmerkingen mee en zal hier volgend 
jaar bij de verantwoording rekening mee houden.

Ook waren er vragen over de verleende subsidies aan organisaties en initiatieven in 
het dorp. Er waren minder subsidies verleend dan begroot. Enerzijds had dit te 
maken met verminderde aanvragen, bijvoorbeeld van De Klaproos. Anderzijds is 
het bestuur afgestapt van het automatisme om organisaties en initiatieven jaarlijks 
zonder aanvraag een bijdrage te geven. Ondanks het verschil in begroot bedrag 
voor subsidies en daadwerkelijke uitgaven heeft de dorpsvereniging alle aanvragen 
die zij binnen kreeg gehonoreerd.
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Snel aanpak oversteekplaats Het Schild

Het beëindigen van de onveilige oversteekplaats voor blinden bij 
Het Schild, op de hoek Wolfhezerweg - Duitsekampweg, krijgt 
prioriteit. Die toezegging kwam tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang 
Wolfheze, donderdagavond 28 maart in De Burcht. Tijdens de 
jaarvergadering werden de resultaten gepresenteerd van de 
veiligheidsenquête die de politie eind 2012 onder dorpsbewoners heeft 
gehouden. De oversteekplaats bij Het Schild eindigde in de top 5 van 
veiligheidsvraagstukken.

Burgemeester Gebben was naar De Burcht gekomen om de resultaten van het 
onderzoek te vernemen. Naast hem hadden zo'n 35 inwoners de moeite genomen 
de jaarvergadering van de dorpsvereniging te bezoeken. De opkomst viel dan ook 
wat tegen, maar dat maakte de avond niet minder interessant.

In het jaarplan van Dorpsbelang Wolfheze voor 2013 stond dat de oversteek bij Het 
Schild voor de dorpsvereniging aandachtspunt blijft, maar dat verwacht werd dat 
pas in 2015 deze 
oversteekplaats aandacht zou 
krijgen van de provincie 
Gelderland, omdat in dat jaar 
een onderzoek wordt 
uitgevoerd naar eventuele 
noodzakelijke wijzigingen in 
de gehele Wolfhezerweg.

Zowel burgemeester Gebben 
als onderzoekster Sylvia 
Berntssen van de politie 
gaven echter aan dat naar 
aanleiding van de uitslagen 
van de veiligheidsenquête 
overleg wordt gevoerd met de 
provincie Gelderland om dit 
gevaarlijke punt snel aan te 
pakken. Op een vraag van een aanwezige wat met snel werd bedoeld moest 
burgemeester Gebben een termijn in het midden laten. Wel gaf hij aan dat dit zeker 
geen 2015 zou worden.

In Grave (NB) wordt de oversteekplaats voor blinden 

aangeduid met een oplichtend waarschuwingsbord. Ook de 

oversteeksplaats op de hoek Duitsekampweg - Wolfhezerweg 

krijgt versneld aandacht. 
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Uitkomsten veiligheidsenquête geven aanleiding tot actie

De resultaten van de veiligheidsenquête van de politie, uitgezet 
onder inwoners van bewoners geven aanleiding tot actie. Dat 

werd bekend gemaakt tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang Wolfheze. 
Door de politie werden de resultaten van het onderzoek "buurtsignaal" in 
beeld gebracht. Dit onderzoek bestond uit een schriftelijke vragenlijst en aan 
aantal aanvullende interviews. Hoog in de top 5 van overlast die ervaren 
wordt, scoort het rondhangen van bewoners van Pro Persona in combinatie 
met drugs- en alcoholgebruik. Verkeersveiligheid staat echter op de eerste 
plaats van prioriteiten. De uitkomsten geven aanleiding tot actie.

Sylvia Berntssen, Aspirant Politiekundige Bachelor, heeft het onderzoek 
uitgevoerd. Samen met wijkagent Lucy Mons was zij naar De Burcht gekomen om 
de resultaten te presenteren. Ook burgemeester Gebben was naar Wolfheze getogen 
om de resultaten te vernemen en mee te discussiëren.

In een presentatie werd uitgelegd dat in het dorp zeshonderd enquêtes waren 
uitgezet. Hiervan zijn er 162 teruggekomen, een score van 27%. Bertnssen gaf aan 
dat dit hoog is in vergelijking met onderzoeken in andere plaatsen. Van die 
respondenten gaven er 88 aan overlast te ervaren in het dorp. 
Dit resulteerde in de volgende top acht:

· Snelheid
· Geluidsoverlast (buurt, verkeer, helikopters)
· Overlast rondhangen bewoners Pro Persona icm alcohol- en 

drugsgebruik
· Sluipverkeer
· Woninginbraak
· Overhangend groen
· Zwerfafval
· Hondenpoep

In de enquête werd gevraagd of mensen bereid waren aanvullend geïnterviewd te 
worden. Uiteindelijk zijn 12 mensen persoonlijk benaderd. Samen met de 
vragenlijsten resulteerde dat in de volgende top vijf:

· Verkeer (snelheid, verkeersonveilige situaties, geen voorrang)
· Bewoners Pro Persona icm alcohol- en drugsgebruik
· Geluidsoverlast (buurt / verkeer / helikopters)
· Milieu (overhangend groen / zwerfafval / hondenpoep)
· Woninginbraak
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De uitkomsten geven aanleiding tot maatregelen. In april worden 
intensief controles gehouden op en rondom het station. Ook de 
aanpak van zwerfafval staat die maand op de agenda.

Toen het onderwerp over overlast rondom het station van bewoners 
van Pro Persona ter sprake kwam, waarschuwde een aanwezige om op te passen de 
bewoners van Pro Persona te stigmatiseren. Directeur Tom Zewald van Pro Persona 
bevestigde dat: "Er gebeuren ook hele mooie dingen die een bijdrage leveren aan 
de integratie van bewoners van Pro Persona met het dorp. Neem bijvoorbeeld het 
onderhoud aan het groen in het dorp en binnenkort ook rondom de velden van 
Wodanseck."

Bij verkeersveiligheid scoort de oversteek bij Het Schild, de spoorwegovergang en 
de Wolfhezerweg hoog. De oversteek bij het Schild wordt snel ter hand genomen. 
De situatie rondom de overgang zal naar verwachting verbeteren bij aanleg van het 
Dorpsplein en herinrichting van de spoorwegovergang. Er gaat de komende 
periode meer op snelheid gecontroleerd worden, maar meer heil wordt verwacht 
van een andere inrichting van de Wolfhezerweg. Dit kan echter nog wel enige tijd 
in beslag nemen.

Tijdens de discussie werd de vraag gesteld hoe het te verklaren was dat 
woninginbraak lager scoorde dan geluidsoverlast. Een duidelijk antwoord kwam 
hier niet op, maar wellicht is een verklaring dat alleen mensen die met een inbraak 
geconfronteerd worden, dat als overlast of onveiligheid beschouwen. Burgemeester 
Gebben gaf in een reactie aan dat de inbraak in zijn woning, ter wijl hij thuis was, 
op hem wel een grote impact had gehad. In relatie daarmee werd iedereen 
uitgenodigd voor een bijeenkomst in het gemeentehuis op woensdag 8 mei, waarbij 
een oud inbreker uit de doeken doet hoe makkelijk het is bij sommige woningen 
binnen te komen.

Dorpsbelang voorzitter Martin de Graaff bedankte zowel Sylvia Berntssen als 
burgemeester Gebben voor hun aanwezigheid, presentatie en meepraten. Berntssen 
ontving als dank een bosje bloemen, de burgemeester een pakketje Wolf bier.

Dorpsbelang Wolfheze in de buurtbus

Met de penningmeester van Dorpsbelang Peter Jasperse aan het stuur maakt 
voorzitter Martin de Graaff met zijn vrouw een toer met de buurtbus. Met deze 
dienstregeling en het koppelen van de twee buslijnen aan elkaar kun je alle dorpen 
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in de gemeente bereiken. Vanzelfsprekend bedoeld om van A naar B 
te reizen, maar bijzonder interessant om veel mooie plekjes in de 
buitengebieden te bekijken.

Natuurlijk kom je in alle dorpen, maar de routes van het ene naar het andere dorp 
zijn prachtig. In dit geval was de chauffeur bereid ook nog wat te vertellen over de 
markante punten en gebouwen die je passeert. Bij veel tehuizen en instellingen 
stappen passagiers in om vervolgens bij het winkelcentrum in Doorwerth uit te 
stappen of door te reizen naar Oosterbeek.

Sommige passagiers benutten deze buurtbus voor een paar haltes, gaan ergens op 
bezoek of winkelen wat en stappen een uur later weer op.

In precies een uur ben 
je van Het Schild in 
Wolfheze weer terug 
bij de stationshalte in 
hetzelfde dorp. Je hebt 
dan in een uur veel 
gezien en ook ruim 
100 verkeersdrempels 
gepasseerd.

De moeite waard om 
de buurtbus te 
gebruiken en een 
uitkomst voor veel 
mensen die hierop zijn 
aangewezen. Hulde aan alle vrijwillige chauffeurs die dit mogelijk maken. De bus 
is van busmaatschappij ‘Breng’(me waar ik zijn moet), maar ook van ‘Haal’ (me 
maar op waar ik ben).

Een goedkope en gemakkelijke oplossing om in ieder dorp binnen de gemeente te 
komen!

Martin de Graaff.

Passagiers stappen in de buurtbus. Een uitkomst voor veel mensen die 

hierop zijn aangewezen.
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Openingstijden:
Elke dag van 10.00 tot 22.00 uur
Vanaf 1 oktober maandagen gesloten
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Grote opkomst bij dorpswandeling over terrein ProPersona

De belangstelling voor de dorpswandeling over het terrein van 
ProPersona op dinsdag 14 mei was groot. Zo'n veertig 
belangstellenden verzamelden zich om 19.00 uur bij de 
Airbornebank in het centrum van Wolfheze. De directeuren van ProPersona 
Tom Zewald en Jolenta Rauch, adviseur groen Henk Eikholt , clustermanager 
langdurende zorg Henk van Norel en algemeen manager langdurende zorg 
ouderen Nicole Kros van Maurik namen de aanwezigen mee voor een zeer 
informatieve wandeling over het terrein. Op diverse plaatsen werd stilgestaan 
bij de diverse voorzieningen en activiteiten.

Op het terrein bevinden zich behalve de verschillende gebouwen waar de 
psychiatrische patiënten wonen en therapie ontvangen ook de gebouwen van de 
dagbesteding en de gebouwen waar ontspannen kan worden (fitnessruimte en 
zwembad, de Vlinder, De Klaproos en kerk).

Er zijn plannen om de dagbesteding meer naar het dorpsplein te gaan verhuizen 
waardoor de gemaakte producten eerder onder de aandacht van het dorp komen.

Verder is de benaming langdurende zorg misleidend. Het is het streven om naar de 
gezonde kant van de patiënt te kijken en altijd te streven naar tijdelijkheid. Het 
‘oude’ Herstellingsoord gaat straks als onderkomen dienen voor patiënten met niet 
aangeboren hersenletsel. Aanpassingen vinden momenteel in en aan het pand 
plaats. Het pand zal binnenkort betrokken worden, het is nu nog niet bekend 
wanneer exact.

Verder bevinden zich op het terrein ook nog de gebouwen waar de patiënten van 
Iriszorg (verslaving) zijn ondergebracht, De RIBW (begeleid wonen) en het Dr. 
Leo Kannerhuis (patiënten met stoornissen in het autistisch spectrum). Deze laatste 
drie organisaties vallen niet onder de paraplu van Pro Persona: uiteraard is er op 
directieniveau wel uitwisseling, met name waar het over de veiligheid gaat.

Vragen vanuit de belangstellenden worden dan ook over de veiligheid gesteld. 
Bijvoorbeeld wanneer het gebouw De Kompas ter sprake komt: in dit gebouw zijn 
de forensische patiënten onder gebracht. Men spreekt de vrees uit of deze TBS 
patiënten niet een gevaar voor de veiligheid zijn. De directie antwoordt met klem 
dat deze patiënten zich in het resocialisatie stadium van hun behandeling bevinden 
en er hen alles aan gelegen ligt om hier te blijven. Bij mogelijke recidive worden 
zij terug geplaatst naar een TBS kliniek. Tom Zewald meldt dat de praktijk bewijst 
dat er geen sprake is van terugval. Het beter beheersen van het doen van risico 
taxatie maakt dit ook mogelijk. Vanuit Dorpsbelang wordt de vraag gesteld naar de 
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waarheid achter het broodje aap verhaal; "de helikopter die 
regelmatig over vliegt zou te maken hebben met een ontvluchte 
TBS-er…" De directe is blij dat dit genoemd wordt, want deze 
helikopters hebben slechts hun route over het terrein, en doen 
uitsluitend voor de landmacht en hebben niets van doen met Pro 
Persona.

Henk Eikholt (adviseur groen) vertelt op uitnodiging van de directie met veel 
enthousiasme over de nieuwe aanpak van het groen onderhoud. Ingegeven door een 
kleiner budget is gekozen voor natuurlijk onderhoud. Deze nieuwe aanpak brengt 
bloemen en vlinders terug en met deze nieuwe aanpak krijgen wandelaars de 
uitnodiging om over het gras te lopen. "We mogen voortaan de kantjes er af lopen, 
i.p.v. dat deze geknipt worden … " Henk kan veel meer vertellen over het nieuwe 
beleid, de tijd laat dit nu niet toe, maar hij staat open voor suggesties en nodigt ieder 
uit om deze onder de aandacht van de directie te brengen.

Henk van Norel presenteert met trots het vorig jaar opgeleverde gebouw Mezzo 
met de populatie patiënten die vroeger doorstroomde naar de twee onder één kap 
huizen. Het comfort van Mezzo is groter dan de twee onder één huizen bieden 
waardoor de patiënten willen blijven en doorstroming niet meer plaatsvindt. Op 
termijn zullen deze twee onder één kap woningen gesloopt gaan worden.

De directie is blij met 
de banden die Pro 
Persona heeft met de 
bewoners van het dorp. 
Zo wordt de 
fitnessruimte, het 
zwembad en de kerk 
ook door de inwoners 
van Wolfheze 
gebruikt. Op de 
begraafplaats liggen 
ook inwoners van 
Wolfheze begraven.

Na de rondleiding wordt ieder uitgenodigd voor een kopje koffie/thee en zal er nog 
gelegenheid zijn om aanvullende vragen te stellen.

Tijdens het kopje koffie met cake zet de directie de cijfers via een Power Point 
presentatie op een rij. Een organogram laat zien hoe de organisatie is opgebouwd. 
Pro Persona bestrijkt tal van locaties en heeft in totaal 554 bedden waarvan er 375 
onder de AWBZ vallen. In 2015 gaan ingrijpende verschuivingen plaatsvinden, 

Een grote opkomst bij de dorpswandeling van Dorpsbelang Wolfheze 

over het terrein van ProPersona, dinsdag 14 mei jl.
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omdat veel patiënten dan niet langer onder de AWBZ vallen. Zoals 
al eerder genoemd is de behandelingsaanpak van de patiënten 
voortdurend in ontwikkeling. Zo wordt in vergelijking met vroeger 
veel meer naar het gezonde deel van de patiënt gekeken en gestreefd 
om cliënten te laten participeren. Een paar voorbeelden van deze 

participatie (het terras van De Tijd, groen onderhoud, onderhoud rond de kantine 
en velden van Wodanseck). De directie staat open voor nieuwe ideeën.

Bezorgdheid is er bij de inwoners van Wolfheze over het gebruik van drugs door 
patiënten. De directie benadrukt dat een psychiatrisch ziekenhuis geen gevangenis 
is maar een ziekenhuis. Daar waar de veiligheid in het geding komt en overlast de 
orde is, is er contact met de politie en wordt er in samenwerking gezocht om de 
veiligheid te bevorderen. Sylvia Berntssen, Aspirant Politiekundige Bachelor en 
vertegenwoordiger namens de politie, benadrukt dat er gepatrouilleerd wordt op en 
rondom het terrein (o.a. station). De directie meldt dat wanneer de inwoners een 
vermoeden hebben van dealers en er sprake is van overlast de receptie van Pro 
Persona gebeld mag worden om hiervan melding te doen. Dealen is een strafbaar 
feit: Pro Persona heeft goede contacten met het Openbaar Ministerie; in goed 
overleg kunnen de juiste besluiten genomen worden. Het streven van ProPersona 
is dat er aangifte gedaan wordt tenzij…

Tenslotte nog een aantal vragen op een rijtje:
· In het dorp lijkt het alsof er zwaardere gevallen naar Pro Persona komen. 

Antwoord: Nee: de lichtere zie je niet meer en: er wordt anders met de 
patiënten omgegaan.

· Toch nog zorgen rond de patiënten van Kompas: Antwoord: betreft hen die 
de laatste fase van TBS met voorwaarden uitzitten. De vrijheden worden 
verworven door gedragsontwikkelingen. "staar je niet blind op de term 
TBS"

· Wordt bijgehouden welke incidenten plaatsvinden? Antwoord: ja; allen 
klein van aard. Wanneer het geruststelt stelt de directie voor om een 
opsomming op de site te publiceren…

· Is er een rookbeleid in de gebouwen? Antwoord: jazeker. Alle gebouwen 
hebben een aparte rookruimte. Er zijn twee uitzonderingen waar patiënten 
wel op de kamer mogen roken.

· Bevinden zich onder de patiënten ook pedofielen? Nee: deze worden hier 
niet behandeld.

Martin de Graaf dankt namens Dorpsbelang de directie voor de gastvrijheid en de 
heldere en uitvoerige uitleg. Deze bijeenkomst werkt positief mee om het Dorp en 
Pro Persona dichter bij elkaar te brengen. De directie nodigt ieder uit om nog even 
na te praten bij een glaasje en een nootje.
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Eten met dorpsgenoten 

Geniet van een 3-gangendiner en tegelijkertijd van je favoriete 
dorp. Het kan weer, want er is opnieuw een running dinner in 
aantocht. Een voor-, hoofd- en nagerecht op drie verschillende 
locaties in Wolfheze. Op zaterdag 5 oktober.
Hebt u altijd al eens een kijkje willen nemen in het Hazeleger? Of wilt u de 
Heelsumseweg even verruilen voor de Lindeboomlaan? Bij een running dinner 
geniet je van een driegangendiner bij mensen thuis. Elke gang eet je op een andere 
locatie bij en met andere Wolfhezenaren. 
En je kiest zelf een gang die je voor een aantal dorpsgenoten mag maken. Vooraf 
weet je niet met wie je eet, waar je eet en wat je eet en ‘ren’ je van adres naar adres. 
Een leuke manier om dorpsgenoten te ontmoeten. De avond wordt afgesloten met 
een borrel in De Burcht. Geen idee voor een gerecht? Google dan eens op: running 
dinner recepten. Een piece of cake!
Geef je nu op voor het Wolfhezens Running Dinner van 5 oktober aanstaande! 
Stuur een mailtje naar c.zijlstra@hccnet.nl

Twee eerdere deelnemers aan dit initiatief, Carolien Zijlstra en Ingrid Damen, hopen op die zaterdag 
veel enthousiaste dorpsgenoten te kunnen vinden voor dit originele initiatief. Dus schrijf u in!
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Het Schild wil meer betekenen voor Wolfheze
Het Schild wil graag meer betekenen voor met name de ouderen in het dorp 
Wolfheze. De langdurige zorg verandert, de WMO breidt uit, mensen blijven 
langer thuis wonen, ook wanneer zij ondersteuning nodig hebben. Noaberschap 
wordt daarom steeds belangrijker; samen de verantwoordelijkheid nemen voor de 
medemens die wel wat hulp en ondersteuning kan gebruiken. Er lopen nu al 
verschillende projecten en initiatieven in de gemeente, waarbij Het Schild graag wil 
aansluiten. Om de daad bij het woord te voegen, heeft Het Schild onlangs een 
projectleider aangesteld, die zich gaat richten op het aanhalen van de banden met 
het dorp Wolfheze. Haar naam is Linda Korf de Gidts, hoofd zorg & welzijn binnen 
het centrum voor blinde en slechtziende ouderen. Heeft u suggesties of ideeën over 
de wijze waarop Het Schild en het dorp Wolfheze elkaar kunnen versterken? Neem 
dan contact op met Linda via linda.korf.de.gidts@hetschild.nl. 

Bewoners Het Schild uit eten in eigen huis
Sinds kort kunnen bewoners van Het Schild genieten van de vernieuwde en 
uitgebreide dienstverlening van de interne restaurantdienst. De gezellige Oranjerie 
is omgetoverd tot een heus restaurant, waar de bewoners en hun familie terecht 
kunnen voor een heerlijke maaltijd of een hapje en een drankje van de kleine kaart. 
Het restaurant is dagelijks geopend tussen 10.00 uur en 20.00 uur.

Misschien is het mogelijk dat wij u binnenkort ook kunnen verwelkomen in de 
Oranjerie. Mocht het zover komen, dan bent u uiteraard de eerste die het hoort!

Wist u dat...
· Bewoners en medewerkers van Het Schild het leuk zouden vinden u wat vaker 

te zien?
· U daarom iedere maandagmiddag van harte welkom bent bij Het Schild op het 

ontmoetingspunt?
· U bij het ontmoetingspunt voor € 8,- een warme maaltijd kunt krijgen?
· Enkele bewoners/cliënten nog een vrijwilliger zoeken voor een praatje of om 

mee te wandelen en te fietsen?
· U ook als vrijwilliger bij Het Schild aan de slag kunt?
· U zich aan kunt melden als vrijwilliger via (026) 482 11 77?
· U meer informatie op www.hetschild.nl kunt vinden?
Wilt u reageren, of heeft u vragen over Het Schild? Stuur dan een mailtje naar Frank de 

Vries frank.de.vries@hetschild.nl.
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Het Drie Gevaren Pad.

Door ons dorp loopt een prachtig fietspad langs het spoor, beter bekend als het Drie 
Gemeenten Pad. Een rustig fietspad om heerlijk binnendoor naar Oosterbeek of 
Arnhem te fietsen. Aan dit mooie pad ligt echter ook de achteringang van de 
Prinses Beatrixschool (wat een mooie, actuele naam overigens) maar hierin schuilt 
wel een gevaar. In de tijd dat ik nog actief was binnen Dorpsbelang hebben wij er 
al voor gepleit om ook dit eerste deel autoluw te maken. Dit stuitte echter op 
wettelijke bezwaren omdat het bord: “Verboden voor motorvoertuigen op meer dan 
twee wielen” voorzien moest worden van het onderbord: m.u.v. 
bestemmingsverkeer. Liever hadden wij: m.u.v. aanwonenden” gezien, maar hierin 
bleek de wegenverkeerswet niet te voorzien!?!?

Helaas, want het in- en uitrijden van ouders die hun kind naar school brengen via 
deze kant, leidt regelmatig tot hachelijke situaties. Ik fiets regelmatig rond 08.30 
uur richting Arnhem en het is mij al diverse keren overkomen dat ik door uit te 
wijken of plotseling stevig in de remmen te knijpen, een ongeluk kon voorkomen. 
Bij mijn weten is er tot op heden gelukkig nog niets ernstigs gebeurd, maar ook 
kinderen rijden op dat pad en die zijn vaak minder geconcentreerd dan 
volwassenen. 
Daarom ook de titel van dit stukje: de gevaren liggen op de loer. Ten eerste moet 
je je om de in de berm geparkeerde auto’s heen slingeren (soms staan ze zelfs op 
het smalle fietspadgedeelte voorbij de school), ten tweede rijdt er regelmatig een 
geparkeerde auto achteruit, waarbij het uitzicht belemmerd wordt door de andere 
auto’s en ten derde zorgt het uitrijdende verkeer soms voor gevaarlijke situaties bij 
de aansluiting met de Wolfhezerweg.

Als er dan al geen wettelijk kader bestaat om dat weggedeelte af te sluiten, doe ik 
een beroep op de mensen die dat pad gebruiken om kinderen bij school af te 
zetten of op te halen, om daarvoor de Balijeweg te gebruiken. Ik realiseer me dat 
ook daar ongewenste situaties kunnen ontstaan met parkeren, maar dit leidt tot 
minder gevaar dan aan de kant van de Parallelweg.  
Er is landelijk veel te doen over gevaarlijke situaties rond scholen. Laten wij er in 
Wolfheze alles aan proberen te doen om, in het belang van onze kinderen, dat 
gevaar tot een minimum te beperken. Misschien dat ons nieuw te realiseren 
dorpsplein ertoe uitnodigt om de auto helemaal te laten staan en de kids lopend of 
per fiets naar school te brengen. Eigenlijk past dat nog beter bij zo’n mooi, groen 
dorp.

Michel van Tooren
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Ontwikkelingen binnen Pro Persona De Winkler Kliniek

Zoals u zult hebben gemerkt wordt op dit moment ons gebouw aan de 
Heelsumseweg waarin het Herstellingsoord was gevestigd, verbouwd. Het 
wordt geschikt gemaakt voor de patiënten en medewerkers van de Winkler 
Kliniek, die op dit moment gehuisvest zijn in andere gebouwen op ons terrein. 
De verhuizing zal in het najaar plaatsvinden. Omdat de Winkler Kliniek een 
gespecialiseerd behandelaanbod heeft voor een specifieke groep patiënten, 
geven we hier graag wat achtergronden weer.

Wat is het doel van de behandeling in de Winkler Kliniek? 
De behandeling is gericht op de vermindering van psychische klachten en het zo 
zelfstandig mogelijk functioneren in alledaagse situaties.

Voor wie is de Winkler Kliniek bedoeld? 
De Winkler Kliniek in Wolfheze is een kliniek voor mensen met psychische 
klachten of stoornissen als gevolg van hersenletsel of een hersenziekte. Deze 
aandoeningen kunnen leiden tot concentratieproblemen, geheugenstoornissen, 
problemen bij de planning van allerlei taken, of het onvermogen om thuis of op het 
werk de dagelijkse bezigheden te organiseren. Daarnaast worstelen mensen met 
hersenaandoeningen vaak met een overgevoeligheid voor drukte en prikkels uit de 
omgeving, met een veranderde zelfbeleving en met een onvermogen om ontstane 
beperkingen te accepteren. Angst en somberheid kunnen daarvan het gevolg zijn, 
maar ook woede en gedragsverandering. 

Gevolgen van een hersenaandoening
Hersenaandoeningen kunnen leiden tot handicaps die voor de buitenwereld 
duidelijk zichtbaar zijn, maar ook tot problemen die voor anderen nauwelijks 
opvallen. Een moeizame en lange rondgang langs hulpverleners, onbegrip in de 
omgeving en het ontbreken van de juiste hulp zijn vaak het gevolg. Dit resulteert 
niet zelden in verdriet en frustratie bij alle betrokkenen. De 
aanpassingsmogelijkheden die ook bij mensen met hersenletsel of een hersenziekte 
nog volop aanwezig zijn, kunnen zo niet meer benut worden. 

Omgaan met beperkingen
In de Winkler Kliniek leren mensen met hersenaandoeningen met hun beperkingen 
om te gaan en de overgebleven mogelijkheden beter te benutten. 
Stemmingsstoornissen en angst kunnen behandeld worden met psychotherapie of 
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medicijnen, stoornissen van aandacht en geheugen 
kunnen gecompenseerd worden met hulpmiddelen, 
gedragsproblemen kunnen bijgestuurd worden via 
trainingsprogramma’s.

Wie kan er worden behandeld in de Winkler Kliniek?
In de Winkler Kliniek kunnen alle mensen met psychische klachten en stoornissen 
als gevolg van hersenaandoeningen worden behandeld. De belangrijkste daarvan 
zijn:
Niet-aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld door CVA (herseninfarct of 
hersenbloeding), traumatisch hersenletsel of zuurstoftekort na hartstilstand of 
bijna-verdrinking.
Hersenziekten, zoals ziekte van Parkinson, multipele sclerose of Chorea van 
Huntington.
Ziekten als gevolg van ernstige verslavingsproblemen, zoals syndroom van 
Korsakov, alcoholische encefalopathie, of hersenbeschadiging als gevolg van 
andere verslavingsproblemen.

 
Ouderen met een dementie en mensen waarbij de verslavingsproblemen voorop 
staan worden in de regel niet opgenomen in de Winkler Kliniek, omdat voor deze 
doelgroepen andere gespecialiseerde klinieken bestaan.

Hoe is de Winkler Kliniek georganiseerd?
De Winkler Kliniek heeft afdelingen die geschikt zijn voor iedere hersenziekte en 
iedere vorm van hersenletsel. De kliniek is de afgelopen jaren snel gegroeid en telt 
momenteel 64 bedden, verspreid over meerdere afdelingen. In het nieuwe gebouw 
zullen er 7 kleine afdelingen zijn met 8 tot 10 bedden. 
Elke afdeling heeft een eigen therapeutisch klimaat, dat is afgestemd op de 
behoeften, de mogelijkheden en de beperkingen van de mensen die er zijn 
opgenomen. 

Open afdeling
Op de open afdelingen worden mensen opgenomen die in principe zelfstandig 
kunnen functioneren, zoals mensen die na hersenletsel of door een neurologische 
ziekte depressies of angststoornissen hebben ontwikkeld. 

Besloten afdeling
Op de besloten afdelingen wordt een veilige, beschermde omgeving gecreëerd voor 
mensen met ernstige cognitieve stoornissen. Zij kunnen de afdeling alleen onder 
begeleiding of met toestemming verlaten. Hiermee wordt voorkomen dat zij gaan 
dwalen en de weg kwijtraken. 
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KWALITEITSWIJNEN SINDS 1833

www.facebook.com/BloemArnhem

Elke nieuwe volger
uit Wolfheze ontvangt

een cadeaubon t.w.v. € 5,00.

Wijnkoperij Henri Bloem
Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem

Tel.: 026 – 4455220
arnhem@henribloem.nl

www.henribloem.nl
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Gesloten afdeling
De gesloten afdelingen bieden een passende 
therapeutische omgeving voor mensen met ernstige 
gedragsproblemen. Deze mensen worden intensief begeleid en afhankelijk van de 
ernst van de gedragsverandering zijn ze onderworpen aan vrijheidsbeperkingen.

Wie zijn bij de behandeling betrokken?
Het behandelteam van de Winkler Kliniek bestaat uit de volgende disciplines:
•  Psycholoog
•  Neuroloog
•  Psychiater
•  Maatschappelijk werker
•  Ergotherapeut
•  Verpleegkundige
•  Psycho-motorisch therapeut
•  Systeemtherapeut
•  Activiteitentherapeut
Op de afdeling werken ook stagiaires en leerling-verpleegkundigen, begeleiders 
MBO/HBO en arts-assistenten psychiatrie en ouderengeneeskunde.

Openluchttheater De Klaproos
Alle dorpsbewoners ontvangen weer een folder met het totaaloverzicht van de 
voorstellingen in openluchttheater De Klaproos, maar mocht die nog niet in uw 
bezit zijn: Het Klaproos seizoen gaat 23 juni weer van start. 

‘Enge Buren’
Zondag 23 juni 14.30 uur 
We beginnen met een knallende opening door de ‘Enge Buren’. Muzikaal cabaret 
van de bovenste plank. Ze zijn muzikaal, beschikken over prachtige stemmen, zijn 
energiek, humoristisch en origineel. Ze blinken uit in absurdistische creaties en 
briljante persiflages en geven een ongehoorde draai aan allerlei muziekstijlen. Enge 
Buren weet als geen ander met georganiseerde chaos het publiek in extase te 
brengen!

‘Amore’
Zondag 30 juni 14.30 uur 
Op zondag 30 juni brengt Renate de Vries een stukje opera naar Wolfheze. ‘Amore’ 
is gebaseerd op de opera Orfeo ed Euridice, berwerkt door Renate de Vries. Alleen 
heeft Amore - de Liefde - de hoofdrol gekregen. Zij neemt je al zingend en spelend 
mee in het liefdes drama van Orfeo. Als publiek kan je niet stil blijven zitten en 
krijg je een actieve rol. Je zingt, speelt een spook, een geest of schim en helpt 
Amore te ontdekken dat het in de liefde niet gaat om dat wat je krijgt maar om wat 
je geeft.
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Onze leerlingen in de toekomst?

Daar staan ze dan te glimmen, 25 prachtig nieuwe computers! Onze computers 
waren  echt aan vervanging toe, de één na de ander stopte er mee. Dat klopte ook, 
want computers hebben een levensduur van 5 jaar werd ons verteld.

Met zo’n  investering moet je natuurlijk aan de slag, de computers moeten  zo veel 
mogelijk gebruikt bij het leerproces van een kind. Hier en daar hoor je al van pilots, 
alle leerlingen een laptop of tablet. Maar betekent dat dan het einde van schriften 
en een sticker voor je inspanningen op een mooie bladzijde in dat schrift? 

Wat hebben onze kinderen nodig in de toekomst? Voor welke beroepen leiden we 
ze op? ICT-specialisten van nu hebben op hun basisschool misschien niet eens 
achter een computer gezeten! En toch moeten we onze kinderen voorbereiden op, 
ja waar op? Natuurlijk blijven er genoeg beroepen van “vroeger”, de verpleegster, 
de advocaat en tegelzetter. Maar ook zij hebben de computer nodig voor het 
bijhouden van het patiëntendossier, bewaren van de casus en sturen van de offerte.

Onze leerlingen gaan van school af met kennis van tekstverwerken, het kunnen 
zoeken op internet, het kunnen maken van een digitale presentatie en kennis van 
sociale media. Maar is het genoeg? De toekomst zal het leren. Voor nu gaan we 
genieten van onze nieuwe computers!

NIEUWNIEUWNIEUWNIEUW  in de Burcht  in de Burcht  in de Burcht  in de Burcht

   10 en 24 september
 8 en 22 oktober

5 en 19 november
3 en 17 december

                                                                    Tijd van 13.30 tot 15.45 uur
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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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Vrienden van de Klaproos

23 juni a.s. is het weer zo ver: Dan gaan de gratis voorstellingen in ons mooie 
openluchttheater “De Klaproos”  weer van start. En het is dit jaar ook alweer voor 
de 8ste keer dat de stichting “Vrienden van de Klaproos” zich actief inzet om te 
zorgen voor een financiële buffer om ook op termijn deze serie voorstellingen 
mogelijk te maken. Even voor de duidelijkheid: De programmering en organisatie 
is in handen van een team zeer enthousiaste mensen, Dunja, Caroline, Sanne en 
Martin, die vanuit Pro Persona gefaciliteerd worden om elk jaar een zeer 
afwisselend programma op de planken te zetten. Dat ze daarin elk jaar weer slagen, 
blijkt uit het grote aantal toeschouwers dat de voorstellingen op de 
zondagmiddagen bezoekt. Niet alleen cliënten van Pro Persona, ook veel 
Wolfhezenaren en bezoekers van de omliggende campings genieten acht weken 
lang van het gevarieerde aanbod.
“De vrienden” zijn er om eventuele budgetoverschrijdingen op te vangen, om bij te 
dragen aan de aankleding van het terrein rond het theater en om, zoals dit jaar een 
wat duurdere, maar spectaculaire openingsact naar Wolfheze te halen. Dit jaar 
komen De Enge Buren naar De klaproos om de seizoensopening tot een waar 
spektakel te maken.

De Burcht rustplaats van de Airborne Wandeltocht

Zalencentrum De Burcht in Wolfheze wordt een 
officiële rustplaats voor de 25 en 40 kilometerroute 
van de Airborne Wandeltocht. Die twee afstanden 
leiden dwars door Wolfheze en lopen vanaf dit jaar 
via de Macharislaan. Dat vertelt de organisatie, de 
Politiesportvereniging Renkum, aan Wolfskreet.

Bestuurslid Peter van Drunen is enthousiast: “Nu 
hebben we een rustplaats met voldoende 
toiletvoorziening en een prima onderkomen voor een 
medische hulppost.” De medische post was eerder te 
vinden bij Pro Persona. Verder levert deze oplossing 
Marcel Rowaan, die de burcht beheert, hopelijk extra 
klandizie. 

De 40 kilometerroute wordt vanaf het driegemeentepad omgeleid naar de 
Balijeweg, en volgt daarna dezelfde route als de 25 kilometer. 
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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

l:\_W...\logovanedeass.jpg
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Dit trio zorgt voor muzikaal cabaret, waarbij zo ongeveer alle muziekstijlen de 
revue passeren. Herkenbare melodieën, hilarische teksten en een zekere diepgang 
wisselen elkaar in rap tempo af.

Natuurlijk hopen wij weer dat heel veel Wolfhezenaren ons net als in voorgaande 
jaren voor 15 euro (per adres) financieel willen ondersteunen, maar we kunnen ook 
wel wat andere hulp gebruiken. Zo zijn we hard op zoek naar dorpsgenoten die ons 
op één of meerdere zondagen willen helpen om onze stand te bemannen. 
(spandoeken ophangen, kussentjes uitdelen, programma’s uitdelen, enz.) Ook 
hebben wij behoefte aan een paar (jonge) mannen die ons op de dagen van de 
voorstelling willen helpen om de tarp (overkapping) op te zetten en weer af te 
breken. Met een paar extra handen is dat zo gebeurd. 

Zo ziet u dat u met relatief weinig (tijds) inspanning een grote bijdrage kunt leveren 
aan het in stand houden van zo’n prachtig cultureel gebeuren als ons eigen 
openluchttheater “De Klaproos”

Vult u voor uw jaarbijdrage het formulier in dat u in uw brievenbus krijgt, of maak 
uw jaarbijdrage nu vast over op rekening 11.78.07.338 t.n.v. St. Vrienden van de 
Klaproos o.v.v. uw naam en adres en neem voor de hand- en spandiensten even 
contact op met een van de onderstaande bestuursleden.

Het zou fijn zijn als we op u mogen rekenen want:

Bij De Klaproos zit u goed!

Marleen Hiltermann (482999/hiltermann.vanreenen@upcmail.nl)

Martin de Graaff (3335426/henmardegraaff@zonnet.nl
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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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Nazaten van de 1000-jarige 
den

In de nacht van 27 op 28 mei 2006 viel 
de 1000 jarige den onverwacht om.  En 
ligt momenteel nog langzaam op de bodem van het Wolfhezerbos te verteren. 
Het was een zeer illustere boom. Zijn naam als 1000 jarige den droeg hij al 
zeker een eeuw. In 1971 werd een boorspaan uit de 
boom gehaald om de jaarringen te tellen. Er werden 
238 ringen geteld, waarmee de oudste jaarring uit 1733 
stamde. Het centrum van de boom was toen al hol. Een 
behoorlijk aantal jaarringen ontbrak, was weggerot. 
Uiteindelijk leidde men af dat de boom ergens tussen 
1660 en 1650 moet zijn ontkiemd. Omstreeks 1600 
was de grond hier in beheer van de Gelderse 
Rekenkamer. De duizendjarige den was de oudste 
Grove Den van ons land. De stamomvang was 430 
centimeter, waardoor het ook de dikste den van 
Nederland was. Samen met enkele oude dennen bij het 
Brabantse Oisterwijk, behoorde de duizendjarige den 
tot de enige inheems (autochtone) grove dennen.

Rond 1600 was er een grote behoefte aan scheepsmasten voor schepen in de 
strijd tegen de Spanjaarden.  Zowel bij Breda, het Mastbos, als in het 
Nederrijkswoud (bij Groesbeek) werden hiervoor flinke oppervlakten met 
zaad, afkomstig uit Neurenberg in Duitsland ingezaaid. De Gelderse 
Rekenkamer was toen tevens eigenaar van het Nederrijkswoud.

Veel autochtone grove dennen zijn door veenafgravingen en ontginningen 
vrijwel verdwenen. De 1000 jarige den was een uiterste zeldzaam geworden 
inheemse den. Veel van de huidige generatie grove dennen in Nederland zijn 
aangeplant met zaad uit het buitenland. Op de Veluwe zijn veel grove dennen 
aangeplant op de arme zandgronden. Vanaf de 19e eeuw zijn heidevelden en 
stuifzanden, vooral op de Veluwe ermee beplant. Het hout werd vooral voor 
het stutten van de gangen in de Nederlandse kolenmijnen gebruikt.

Enige maanden geleden ging de telefoon in het beheerkantoor van 
Natuurmonumenten. Hennie Ketelaar belde. Zo’n twintig jaar geleden was 
Hennie betrokken bij de oprichting van de Stichting Bronnen. Deze stichting 
houdt zich bezig met het promoten van inheems plantmateriaal. Met andere 
woorden, jonge bomen en struiken die in Nederland aangeplant worden, 
dienen afkomstig te zijn van zaad dan wel een stek van bomen en struiken die 
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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

Michel van Tooren (3333537/m.vantooren@me.com)
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daadwerkelijk inheems zijn. Zo blijven de op natuurlijke 
wijze verkregen erfelijke eigenschappen behouden. 
Hennie had een verrassend verhaal. De 1000 jarige den bleek 
enkele nakomelingen te hebben. Iemand, we weten niet wie, 
verzamelde direct na het omvallen dennenkegels van de 
gesneuvelde boom. Dit zaad kwam bij Hennie terecht. En 
daarna bij één van de boomkwekers waar hij mee samenwerkt. Van al dat 
zaad kwamen uiteindelijk vier dennetjes groot. Nou ja groot, ze zijn nu nog 
geen meter hoog.

Hennie’s vraag aan de telefoon: Of wij belangstelling hadden voor die vier 
telgen. Dat hadden we zeker. Eén heeft een plaats gekregen op een markante 
plek op Planken Wambuis en de andere dennetjes staan vlak bij de plek waar 
ze vandaan komen. Namelijk binnen het hekwerkje, dat om de rustende den 
staat. Daar zijn ze geplant. Of ze de 400 jaar gaan halen is uiteraard nu nog 
niet te zeggen. Maar wel is te zeggen dat het verhaal van de den nog lang niet 
is geëindigd.

Roel van Ekeris, Boswachter, Bereikbaar ma t/m vr  van 7.30 - 11.30 uur
Natuurmonumenten Zuidwest-Veluwe, Planken Wambuisweg 1a, 6718 SP EDE
026 - 482 2219, www.natuurmonumenten.nl

Groep 8 die de Prinses Beatrixschool gaat verlaten:

Lucas, Claire, 

Emiel, Edgar, 

Luuk, Sebastiaan, 

Lilian, Lena, 

Annabel, Igmar en 

Sam.
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De Duizendjarige Den vertelde

In Aflevering 37 (Wolfskreet jaargang 10 – nummer 4 – 
december 2012) was in deze rubriek het Bilderberg Hotel 
Wolfheze de gastheer bij de presentatie op 29 november 
2012 van het nieuwe koekje het ‘Wodanseikje’. Het 
koekje was gebakken door bakker Bas van Leersum van 
bakkerij De Seelse Bakker uit Doorwerth (die toen nog 
bakkerij Cock Aalders heette). Dit was toen de aanleiding 
om in deze rubriek de Wodanseiken eens goed onder de 
loep te nemen.

En …. op 12 juni a.s. is Bilderberg Hotel Wolfheze weer het middelpunt van een 
interessante en belangrijke gebeurtenis. 
De beeklopen van de Papiermolenbeek en de vijver bij dit hotel waren de afgelopen 
jaren langzaam dichtgeslibd. Dankzij de gezamenlijke inspanning van IVN Zuid-
West Veluwezoom, waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten kan het 
water in de beek weer vrijuit stromen en is de vijver weer zichtbaar. 
Op 12 juni zal de 
schoongemaakte beek 
en vijver door IVN 
symbolisch worden 
teruggegeven aan 
Bilderberg Hotel 
Wolfheze.
In het gedeelte van de 
Papiermolenbeek bij 
het hotel was 
nauwelijks meer water 
te zien door een dikke 
laag humus, modder en 
gedumpt tuinafval. 
Hierdoor was een oude 
beekloop die deel 
uitmaakte van de 
vroegere gracht 
rondom het voormalige Wildforsterhuis nog maar nauwelijks zichtbaar. De vijver 
was dichtgegroeid met lisdodden en dreigde te verlanden.

Een recente foto (14 mei) van de herstelde vijver bij Hotel Wolfheze, 

die eigenlijk een deel is van de vroegere gracht rondom het 

Wildforsterhuis.
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Dit was reden voor de werkgroep Beken en Sprengen van IVN Zuid-
West Veluwezoom om in actie te komen en samenwerking te zoeken 
met waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten. Tijdens de 
werkzaamheden heeft de werkgroep van het materiaal van de opgaande 
begroeiing ‘houtrillen’ gecreëerd, die goed zijn voor o.a. egels, padden, 
vogels en slangen.

Dit herstel van het zuidelijk en westelijk gedeelte van de gracht rondom het 
voormalige Wildforsterhuis is aanleiding om weer wat aandacht aan dit bijzondere 
gebied te besteden en in zijn geschiedenis te duiken. De Duizendjarige Den heeft 
ook hierover het nodige aan Ulbe verteld, die dat toentertijd nauwkeurig heeft 
opgeschreven.

Aflevering 39: Het Wildforsterhuis Wolfhezen,
 de Uitspanning Wolfhezen en het Bilderberg Hotel Wolfheze.

Op de plaats van het huidige Bilderberg Hotel Wolfheze staat tot 1826 het ‘huis van 
Wolfhees’, zoals men het Wildforsterhuis ook noemt. Het is een aanzienlijk 
herenhuis met een brede voorgevel en hoog opgetrokken muren. De 
Papiermolenbeek stroomt langs het gebouw en vormt een soort slotgracht.
Er is geen enkele afbeelding van het huis bekend, dus we moeten het doen met 
bovenstaande omschrijving uit 1820 van I.A. Nijhoff in zijn boekje Wandelingen 
in de Omstreken der Stad Arnhem. Hij vult dat nog aan met de tekst ‘hoewel thans 
tot een landmanswoning ingericht verloochent het huis zijn vorige bestemming tot 
een aanzienlijk herenhuis niet’. Nijhoff vermeldt ook dat het goed bijna 470 
morgen groot is, waaronder 380 morgen heideveld en een bos van niet minder dan 
70 morgen.
Een morgen is een oude oppervlaktemaat en is letterlijk zoveel land als op een 
morgen geploegd kan worden, waardoor de grootte van streek tot streek verschilt.
Als het hier een Gelderse morgen betreft (0.318 ha) dan is het goed 150 ha groot. 
Is het echter een Rijnlandse morgen (0,8516 ha), dan is het goed wel 400 ha.
Het Wildforsterhuis is eeuwenlang de woning van de wildforster van Wolfheze, 
één van de twaalf wildforsters in Gelderland, die in dienst zijn van de Hertog van 
Gelre. Deze wildforsters hebben ieder een wildforstergoed in beheer, dat bestaat uit 
een groot stuk bos en velden van de hertog. Sedert 1366 is het wildforstergoed in 
Wolfheze gevestigd. Van oudsher staat de Heer van Middachten aan het hoofd van 
de twaalf wildforsters, die verspreid over de hele Veluwe wonen. Op elk gedeelte 
van de Veluwe waar de vorst met zijn gezelschap ter jacht trekt staat een jachthuis 
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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



- 36 -

en het Wildforsterhuis in Wolfheze is zo’n jachthuis. De wildforster 
moet bij zo’n jachtpartij met kar en paard het jachtgezelschap volgen en 
het jachtgereedschap en het gevangen wild vervoeren.  

In het laatste kwartaal van de 17e eeuw jaagt ook koning-stadhouder 
Willem III (1650-1702) regelmatig in de omgeving van Wolfheze en 

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 
jachtpartijen. De Koningswegen op de Veluwe zijn door Willem III voor de jacht 
aangelegd. Het zijn rechte zandwegen, zuiver en alleen gebaand om de jachtstoeten 
van het ene naar het andere gebied te verplaatsen en ze gaan dorpen en bewoonde 
streken uit de weg.Uitgangspunt voor de jachtpartijen is Het Loo of het Hof te 
Dieren, vanwaar de wegen naar de toen schaars beboste jachtterreinen lopen. De 
Koningsweg, een jachtweg dus, loopt vanaf het door Willem III gebouwde paleis 
Het Loo langs het Wildforsterhuis Wolfheze en vindt zijn eindpunt bij Kasteel 
Doorwerth. Op een gedetailleerde kaart van G. Klinkenberg uit 1756 (zie 
afbeelding hieronder) wordt de weg langs het Wildforsterhuis dan ook aangegeven 
als ‘de konings Allé.’

Op dit gedeelte van een 
grote, heel gedetailleerde 
kaart van G. Klinkenberg uit 
1756 ligt linksonder het 
Wildforsterhuis Wolfhezen. 
De Papiermolenbeek vormt 
een gracht rondom het 
Wildforsterhuis en stroomt 
verder naar het westen, 
richting Wodanseiken. De 
brede, schuine weg naar het 
Wildforsterhuis (dus de plek 
van het huidige Hotel 
Wolfheze) wordt aangegeven 
als ‘de konings Allé’. Aan de 
noordkant ligt de Schellemseweg en tussen deze weg en de konings allé is een zogenaamd sterrenbos 
aangelegd. Een sterrenbos is een bos met paden die vanuit een middelpunt straalsgewijs naar de 
uiteinden lopen en die daarmee een ster vormen. Sterrenbossen vormen een element uit de barokke 
tuinarchitectuur en raakten in de achttiende eeuw in zwang. Ze waren bij uitstek geschikt voor de 
jacht, omdat vanuit het middelpunt het overstekend wild op alle paden kon worden waargenomen. 
Veel sterrenbossen hebben hun oorspronkelijke opzet verloren, maar hebben de naam Sterre(n)bos 
behouden. Het sterrenbos op deze kaart is in het landschap niet meer terug te vinden.  
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De wildforsters zijn vrije lieden die geen andere lasten hebben dan die, 
welke ook door de steden en edelen worden gedragen. De wildforster is 
belast met het innen van de ruimgelden. Het ruimgeld is een schatting 
(belasting) die elk schrikkeljaar per huis op de Veluwe en de 
Veluwezoom moet worden opgebracht. Dit gebeurt naar de grootte van 
het bedrijf en de veestapel en voor het gebruik van de heidevelden, 

weiden, stegen, straten e.d. De wildforster van Wolfheze int de ruimgelden in Ede 
en Bennekom. 
Al in de 14e eeuw is het wildforstergoed in het bezit van het geslacht Van Lawyck. 
Meer dan honderd jaar blijven zij wildforsters van Wolfheze en ontginnen zij bos 
en heidevelden. Arndt van Lawyck is in 1371 zelfs raad van hertog Reinald III van 
Gelre. Naar dit geslacht Van Lawyck is de Lawijckerhof in Wolfheze genoemd.
In 1726 krijgt Anton, Graaf van Aldenburg, heer van Doorwerth, het goed in bezit. 
Onder zijn erfgenaam Willem Graaf Bentinck (1739) wordt de bosbouw 
intensiever ter hand genomen en raakt de oorspronkelijke wildforsterfunctie steeds 
verder uitgehold. Het goed blijft in de familie Bentinck, totdat het, evenals de rest 
der goederen, in 1837 aan A.P. Baron van Brakell overgaat. Inmiddels zijn in 1795 
(Bataafse Republiek) de wildforsterlijke rechten en plichten vervallen, waardoor 
het goed als zodanig geen betekenis meer heeft.

In 1826 wordt het wildforstershuis door een ongelukkig toeval een prooi der 
vlammen en wordt dit laatste overblijfsel van Wolfhezen’s vroegere glorie geheel 
verwoest. In 1828 wordt op deze plek weer een landmanswoning (boerderij) 
gebouwd. Deze boerderij wordt in een boekje uit 1840 als ‘eene kleine, vriendelijke 
herberg’ beschreven en heeft de naam Uitspanning Wolfhezen.

In de Wandelgids Oosterbeek van 1899 adverteert J. Teunissen op 

bovenstaande wijze voor zijn uitspanning.
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.De boerderij wordt vanaf 1848 bewoond door de familie Teunissen en 
zij hebben het daadwerkelijk als een uitspanning geëxploiteerd. 
Deze functie van uitspanning krijgt het door:

1. de aanwijzing van de boerderij door de spoorwegen als rust- en 
verversingsplaats voor de treinreizigers van de in mei 1845 
geopende Rhijnspoorweg, zolang de inrichting voor het publiek 
van het Wolfhezer station nog niet gereed is;

2. de Vigilante-dienst (een vigilante is een huurrijtuig) tussen de Herberg te 
Doorwerth en het Station Wolfheze die bij de boerenwoning een halte heeft;

3. de schilders van de Oosterbeekse/Wolfhezense schilderskolonie die, 
komend vanuit Oosterbeek via het Schilderslaantje rechtstreeks aankomen 
bij de boerderij. Zij schilderen  regelmatig in deze omgeving en verpozen 
zich bij de boerderij om daar drank en etenswaren te nuttigen;

4. de grote Zendingsfeesten in de bossen achter de boerderij 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);

5. de bekendheid die de fraaie bossen krijgen o.a. door bovenstaande 
Zendingsfeesten, waardoor ook later veel (trein)reizigers de uitspanning 
aandoen;

6. de overheerlijke pannenkoeken die vrouw Teunissen bakt.

Deze ansichtkaart van de Uitspanning Wolfhezen is afgestempeld in 1905 en geeft een mooi 

overzicht van de boerderij met bijgebouwen. Het is een uitgave van T.C. van Rijn te Oosterbeek, de 

nog steeds bestaande winkel in de Weverstraat.
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Dit zogenaamde heihuis voldoet tenslotte niet meer aan de eisen. In 
1910 wordt het door J. H. G. van Heutsz-Baronesse van Brakell aan de 
N.V. Ter Spijt verkocht die de boerderij laten slopen en vervangen door 
een mooi hotel dat in exploitatie wordt genomen door de Mij. de 
Tafelberg. 
De heer C. Ogterop wordt directeur en na zijn dood in 1942 volgt zijn 

zoon Cornelis Herman Ogterop hem op tot het jaar 1972. 
62 Jaar lang is het een goed en gemoedelijk familiehotel, in de oorlog bezetten 
Duitse officieren het, van september 1945 tot januari 1950 wonen er de blinden van 
het Blindentehuis (waar het tehuis van is verwoest) en daarna biedt het hotel 
onderdak aan een rechercheschool.

Het sterk verouderde en uitgeleefde hotel wordt na de sluiting in 1972 afgebroken 
en in de zomer van 1977 opent het huidige Bilderberg Hotel Wolfheze zijn deuren. 
Dit is een modern en comfortabel hotel met 70 kamers, een verwarmd zwembad, 
kegelbanen en midgetgolf en zalen voor vergaderingen, congressen en cursussen.
Bilderberg is een Nederlandse hotelonderneming en heeft 19 hotels in het vier- en 
vijfsterrensegment, 221 vergaderzalen en 1869 hotelkamers. Bij Bilderberg werken 
ruim 1400 medewerkers.

Een afbeelding uit de allereerste serie ansichtkaarten van drie stuks van Hôtel-Restaurant 

Wolfhezen, waarvan deze al 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/uitspanning in november 1909 pas is afgebroken. Rechts staat nog de schuur 

van de oude boerderij die tot in de Tweede Wereldoorlog zal blijven staan. 
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Ontmoetingspunten 
gemeente Renkum

In de gemeente Renkum zijn vanaf 2011 
door vijf organisaties 
ontmoetingspunten geopend. 
Gezelligheid en ontmoeting staan in deze ontmoetingspunten centraal.

Vindt u het leuk om met elkaar ontspannende en gezellige activiteiten te doen, om 
met elkaar te praten en een kennissenkring op te bouwen, dan zijn de 
ontmoetingspunten iets voor u. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk en 
laagdrempelig. 

Op de ontmoetingspunten werken vrijwilligers en bezoekers samen met een 
activiteitenbegeleider om de invulling van het dagdeel te bedenken. Hierbij kijken 
we natuurlijk naar uw eigen wensen. Uw eigen bijdrage is € 2,00 per dagdeel, 
inclusief koffie/thee en activiteiten. Indien u van de maaltijd gebruik maakt, is het 
totale bedrag € 8,00.

Kent u iemand in uw omgeving, familie of netwerk die toe is aan ontmoeting, of 
bent u dat zelf? Neem hem of haar een keer mee naar één van onze 
ontmoetingpunten om kennis te komen maken of kom zelf een keer binnen. 

· Maandag van 12.00 uur tot 16.00 uur in Het Schild te 
Wolfheze

· Dinsdag van 10.00 tot 15.00 uur in dorpshuis De 
Hucht te Heelsum

· Dinsdag van 10.00 tot 15.00 uur in Felixoord te 
Oosterbeek

· Woensdag van 12.00 tot 16.00 uur in de Sonnenberg te 
Oosterbeek

· Donderdag van 10.00 tot 15.00 uur in dorpshuis 
Oosterbeek

· Vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur in dorpshuis Poort 
van Doorwerth

· Vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur in de Rijnhof in 
Heelsum

Meer informatie nodig? Neem contact op met:
 Jessica van den Adel
 Coördinator  Ontmoetingspunten Solidez
 06 44527054
 j.vandenadel@solidez.nl
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Zuivel en vlees rechtstreeks uit Wolfheze

“Bèh, bèhhh”, klonk het eind vorig jaar in de straten van Wolfheze-Noord. 
Bewoners schoten de straat op om te kijken wat er gaande was. Dartel renden 11 
ontsnapte kalfjes in het wilde weg rond. Snel werd de biologische boerderij Veld 
& Beek gebeld. Een van de eigenaars, Jan Wieringa, had de beestjes even daarvoor 
naar natuurgebied de Reijerscamp aan het eind van de Duitsekampweg gebracht. 
Op dat terrein vertoeven zo’n dertig Blaarkoppen, een oud runderras, gedurende het 
hele jaar. 

Veld & Beek is een biologische boerderij, gevestigd in Doorwerth op een pittoreske 
plek bij de uiterwaarden van de Rijn. Sinds kort beschikt de boerderij over een 
eigen elektriciteitsvoorziening in de vorm van zonnepanelen. Boer Jan is er 
voortdurend bezig. “En 
nog een primeur: ik heb 
ook een nieuwe 
vrachtwagen, waarmee 
ik koelwagens 
bevoorraad.” Hij heeft 
veel lijntjes lopen naar 
Wolfheze. Niet alleen 
op onze Reijerscamp 
tippelen koeien, ook op 
de Wolfhezer Heide 
struinen dieren van het 
biologische bedrijf 
rond. Verder 
onderhoudt Jan Wieringa warme contacten met Hotel Wolfheze van de Bilderberg-
keten. Het hotel is enthousiast afnemer van zuivel en vlees en koketteert op de 
menukaart met producten uit de streek. “Toen ze me belden was ik niet meteen 
opgetogen”, doet Jan uit de doeken. “Mijn ervaring is dat horecabedrijven altijd 
alleen belangstelling hebben voor biefstuk, en niet voor de rest van het vlees. En ik 
wil alleen halve of hele koeien verkopen.” 
Dat bleek chefkok Dion Wouters gelukkig heel goed te begrijpen. “Zij hebben wel 
belangstelling voor halve koeien en verwerken het dier in allerlei producten: 
leverpastei, bouillon en steaks waar de slager nog nooit van heeft gehoord. Dat kan 
ik erg waarderen.” Volgens Jan is de chefkok ook te spreken over zijn slagroom. 
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“Hij vindt die mooi en van een stevige structuur. Als je een toefje op een stukje taart 
spuit, staat het de volgende dag nog fraai en loopt het niet uit.”
Jan vraagt de interviewster of ze op de terugweg roomboter wil afleveren bij het 
hotel. Net zo makkelijk. Als ze de lounge betreedt, slaakt de receptioniste al een 
enthousiaste kreet. “Heerlijk die roomboter!”  

Eigen sleutel
Op 5 plekken in de omgeving, Oosterbeek, Renkum, Bennekom, Wageningen en 
Doorwerth op het erf van de boerderij heeft Veld & Beek koelwagens geplaatst 
voor haar leden. Het bedrijf is namelijk een coöperatie met inmiddels 1200 leden-
eigenaren. Die mensen beschikken allemaal over een sleutel die toegang biedt tot 
de verse voorraad in de koelwagens. Zo kunnen ze uit de vriezers rundvlees halen, 
en uit de kratten melk, magere melk, karnemelk, slagroom en yoghurt. Daarnaast 
liggen er brokken roomboter. Jan is erg trots op zijn zuivel, temeer omdat het nooit 
precies dezelfde smaak heeft. “Op donderdag maak ik de melk bijvoorbeeld klaar. 
De dag erna is die al mee te nemen uit de koelwagens. Ik verzeker je, als je melk 
bij AH koopt, is die echt al dagen onderweg!” Sinds kort produceert de 
Doorwerthse boer ook  zijn eigen kaas. Dat alles is afkomstig van 28 melkkoeien 
die tevreden grazen op de weilanden bij de boerderij. Verder scharrelen op het 
terrein mooie roze varkens en is een stagiair een moestuin begonnen. Nu nog met 
uien en prei.

Is dit bedrijf arbeidsintensief? Jan knikt. En verhaalt dan bevlogen dat zo’n 60 
vrijwilligers zich inzetten voor Veld & Beek. “Zo pompen 7 mensen 7 dagen per 
week water op op de Renkumse hei. Helpen er personen op markten en open dagen 
waar we staan, krijgen we weer van anderen hulp bij het melken van de koeien en 
hakken weer anderen de waterplas op de Reijerscamp open als het vriest. 
Sommigen drijven de koeien op als ze in de vrachtwagen gaan. Of als er kalveren 
ontsnappen.” Hij is zichtbaar in zijn sas.. 

De kalveren die vorig jaar onder meer over de weilanden van de Henriëtte Hoeve 
galoppeerden bleken verre van tam. “Ik had ze gekocht van een collega. Ik denk dat 
ze om die reden zijn uitgebroken. Gelukkig hebben we ze allemaal terug kunnen 
halen en in de boerderij opgevangen. De meesten zijn overigens inmiddels weer 
terug in de Reijerscamp.” Dat is hoorbaar. “Bèh!”

Krijgen we nu ook een eigen koelwagen?
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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 21.30 uur

Duobak en grof tuinafval
Kindergymnastiek en turnen
Training pupillen
Zwem ABC (RZC 0317-312763)
Badminton
Tweewekelijks Bridgen (4821570) nov. t/m maart
Zang en Vriendschap (4821556)

3348150
Gymnastiekzaal Balijeweg
Wodanseck
Zwembad Pro Persona
De Brug Pro Persona
De Slenk Tennnisvereniging
Het Schild

Dinsdag:

09.15 tot 11.15 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
19.00 tot 22.00 uur
20.30 tot 22.00 uur

Damesgymnastiek / sport en spel
55+fietsen, 1e dinsdag van de maand 
Meditatieve dans(4437241 Mieke Achterhuis)oneven weken

Zwemmen voor ouderen (4821711)
Zwemmen ABC (RZC 0317-312763)
Jeux de Boules (4821630)
Aquarobics (RZC 06-12925039)
Sportmasage, volgens afspraak
Volleyballen

Gymnastiekzaal Balijeweg
De Burcht
De Burcht
Zwembad Pro Persona
Zwembad Pro Persona
Zwembad Pro Persona
Zwembad Pro Persona
Gea Slof (0647514393)
De Brug Pro Persona

Woensdag:

Vanaf 07.30 uur
10:30 uur
11.30 uur
14.00 tot 18.00 uur
14:30 tot 16:30 uur
17.00 tot 18.30 uur
17.15 tot 18.15 uur
20.00 tot 21.30 uur
20.30 tot 22.00 uur
20.00 tot 22.00 uur

Grof afval
Inloopspreekuur Dr. Jongerius
Inloopspreekuur Dr. Blankenspoor
Drumles (06-29513380 Marc Leeflang)
Bingo 55+: 19 juni.
Inloopspreekuur Open Hof Kerk
Peuter-, kleuter- en kinderzwemmen
Voetballen senioren / veteranen (Gerard Grevers)
Volleyballen (4821860)
Koor Harmony (4821909)

3348150
De Burcht
De Burcht
De Burcht
De Burcht
Ingang Macharislaan
Zwembad Pro Persona
Wodanseck, Duitse Kampweg
De Brug Pro Persona
Bibliotheek Oosterbeek

Donderdag:

12.00 tot 14.00 uur
13.00 tot 14.00 uur

Lunchtime en koffie/thee (0651551778 Marcel Rowaan)

Spreekuur gebiedsagent
De Burecht
Medisch Centrum  Pro Persona

Vrijdag:

08.00 tot 11.30 uur
13:30 tot 16:30 uur

19.30 tot 21.30 uur
20.00 uur

14.00 tot 17.00 uur

Weekmarkt
Klaverjassen en Jokeren (4821932): 20 sept, 4 en 
18 okt., 1, 15 en 29 nov., 13 en 20 dec. 
Wolfheze Night Fever: 14 en 15 juni
De Huiskamer: 5 juli, 16 en 30 aug., 6 sept.

Repair Café: 14 september

Terrein Pro Persona
De Burcht

Kelder De Vlinder
De Burcht

De Burcht

Zondag:

09.30 uur
10.00 uur
10.45 uur
13.30 tot 16.30 uur

Hardlopen (4822362)
Koffiedrinken vòòr de kerkdienst: 2e zondag vd mnd.
Kerkdienst
Historisch dansen, John van der Stap, 2e zondag vd mnd.

Station
De Burcht
Open Hof kerk
De Burcht

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

   Zaterdag:
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