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Kwartaalblad voor Wolfheze

- Koningsdag 2014

- Vogels in het bos

- Operatie
   Market Garden
  

- Running dinner

- Wolfhezerweg (Ulbe)

- En meer...

Met in dit nummer o.a.:

H e t  p l a a t s e n  v a n  d e  K o n i n g s d e k s e l



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
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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 2014
 Oplage   720 stuks
 Druk   Huisdrukkerij 
  De Gelderse Roos
 Verschijning  Viermaal per jaar

 Contactgegevens
 Advertenties   Peter Jasperse

 E-mail                    advertenties@ wolfskreet.nl 

 Redactie
 E-mail                             redactie@wolfskreet.nl

 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 2014
 Inleveren kopij vóór 1 augustus 2014
 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.

Je kunt niet zeggen dat er niets gebeurt in ons dorp:  we hebben een leuke 

Koningsdag beleefd, de weekmarkt is verhuisd van Pro Persona naar ons 

nieuwe dorpsplein, we hebben een speciaal Kroningsdeksel voor de 

kerstboom-put op ons plein gekregen en er zijn daadwerkelijk effectieve 

geluidwerende maatregelen bij de spoorwegovergang getroffen. 

De vraag is nog even wanneer de eerste 

woningen op het nieuwbouwterrein Sara 

Mansveltweg opgeleverd gaan worden. De 

redactie heeft te horen gekregen dat er een 

probleem is met vervuiling van de grond als 

gevolg van een sloperij van oude 

legervoertuigen. De redactie wist van het 

bestaan van deze sloperij niets af, maar 

wellicht dat onze Duizendjarige Den hier 

meer van wist en hopelijk heeft Ulbe het dan 

nog weten te noteren.

Zo ver is het nu nog niet.  We kijken  samen 

met de Duizendjarige Den eerst nog even naar 

de fraaie entree van ons dorp voor wie vanuit 

het Zuiden komt: de Wolfhezerweg tussen 

Utrechtseweg en het dorp. Ook wordt stil 

gestaan bij de geslaagde restauratie van de 

monumenten voor de oorlogsslachtoffers.

Wij wensen u veel leesplezier.
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Fietspad Reijerscamp in komende vier jaar opgeknapt
Het is een kwestie van een hele lange adem en een tactisch moment kiezen om 
een doorbraak te forceren. Dat moment was het lijsttrekkersdebat in De 
Burcht op 17 maart, als onderdeel van de jaarvergadering van Dorpsbelang 
Wolfheze. De doorbraak betrof de aanpak van de deplorabele staat van het 

fietspad over de Reijerscamp.

Er gaat bijna geen buurtwandeling van Dorpsbelang Wolfheze voorbij, of de hoogst 

noodzakelijke opknap van het fietspad over de Reijerscamp is onderwerp van 

gesprek. Het fietspad is te smal om elkaar fatsoenlijk te kunnen passeren en het zit 

vol kuilen en hobbels. Het fietspad maakt deel uit van het landelijk 

fietsroutenetwerk en wordt zowel door inwoners van Wolfheze als veel recreanten 

en toeristen gebruikt. Het gaat over een prachtig stukje natuurgebied van 

Natuurmonumenten. Lang is het fietspad in beheer geweest bij het recreatieschap, 

maar al enige tijd is dat overgedragen aan de gemeente.

Toerisme en recreatie was het eerste onderwerp van het lijsttrekkersdebat in De 

Burcht op maandag 17 maart. Zo'n 120 mensen waren op het festijn afgekomen. 

Pieter van Lent van het CDA en Henk van Loon van Groen Links beten de spits af 

met een onderling debat op het podium waarbij de vraag centraal stond of de 

gemeente ook financieel moet investeren om de toeristische voorzieningen op peil 

te houden. Beide gaven aan dat het toerisme beter gepromoot en uitgenut moet 

worden en dat de basisvoorzieningen op peil moeten zijn. De gespreksleider 

confronteerde hen met de deplorabele staat van onderhoud van het fietspad over de 

Reijerscamp. Henk van Loon moest eerlijk toegeven niet te weten waar het pad lag.

Nadat de andere zes lijsttrekkers hun standpunt kenbaar hadden gemaakt kwam de 

zaal aan het woord. Ellen Ninaber sprong er meteen op in en gaf nogmaals aan dat 

de basisvoorzieningen in orde moeten zijn om het voor de recreant en toerist 
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aantrekkelijk te maken, inclusief het jarenlang slepende fietspad. Bij 

de vraag van wie ze graag een antwoord wenste zij ze: "Van 

niemand." Gespreksleider Frans van Daal kopte hem aan het slot van 

het debat in. "Binnen de komende coalitieperiode wordt het fietspad 

over de Reijerscamp opgeknapt, ja of nee" vroeg hij aan de acht lijsttrekkers. Alle 

acht antwoorden met ja.

Vanuit de zaal werden nog vragen gesteld over het afschaffen van de 

kapvergunningen. De inwoners van deze gemeente houden van het aanwezige 

groen. Uit evaluatie zal moeten blijken of het afschaffen een goede keuze is 

geweest. Gekeken was naar de ervaringen elders die bemoedigend waren. Pols 

wees er tenslotte nog op dat dan tevens gekeken moet worden naar het verleden 

toen ons landschap meer parkachtig was, in plaats van de bebossing die nu de 

overhand krijgt.

Marjolein Pols van RZS en Jasper Verstand van D'66 gingen met elkaar het debat 

aan over de zelfstandigheid van de gemeente. De meningen lagen mijlenver uiteen. 

Een fusie is voor Pols 

ondenkbaar. Verstand 

vindt de gemeente te klein 

om alle grote zaken die op 

de gemeente afkomen 

zelfstandig te kunnen 

organiseren. Of dat dan via 

samenwerking met andere 

gemeenten kan, of 

uiteindelijk via fusie zal in 

de toekomst moeten 

blijken. Hermine van den 

Berg van 

Gemeentebelangen moest 

toegeven dat in zo'n geval een verloving met Wageningen haar voorkeur zou 

genieten. Erik Heinrich van de VVD gaf aan dat de zelfstandigheid van de 

gemeente wat hem betreft niet ter discussie staat.

Een overvolle Burcht tijdens het lijsttrekkersdebat van Dorpsbelang 

Wolfheze op maandag 17 maart jl.
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Heelsummer redt vrouw voor aanstormende trein

Dinsdagavond 18 maart heeft een 56-jarige man uit Heelsum het 

leven gered van een 70-jarige vrouw uit Wageningen. Zij kwam 
met haar auto op de spoorwegovergang op de wolfhezerweg in Wolfheze 
terecht toen er een trein naderde.

De 70-jarige vrouw kwam vanaf de Amsterdamseweg Wolfheze binnenrijden en 
wilde na de spoorwegovergang rechtsaf de Parallelweg inrijden.
Daarbij vergiste zij zich, sloeg te vroeg af en kwam daardoor op het spoor terecht. 
Hier reed zij nog enkele meters overheen voordat zij er achter kwam dat dit niet 
goed was. Een 56-jarige man uit Heelsum die passeerde zag dat, bedacht zich geen 
moment, rende meteen naar de auto en sleurde de vrouw haar auto uit. Toen zij 
goed en wel naast de auto en het spoor stonden raasde de trein voorbij en reed tegen 
de auto aan die total-loss raakte. De vrouw kwam met de schrik vrij. Het spoor is 
enige tijd afgesloten geweest.

Koningsdeksel als kroon op het Dorpsplein

Oud-wethouder Pieter van Lent van de gemeente Renkum heeft op 
Koningsdag officieel de Koningsdeksel aangeboden aan voorzitter Martin de 
Graaff van Dorpsbelang Wolfheze en voorzitter Frans Kappen van de 
oranjevereniging. Elke gemeente in Nederland heeft zo'n Koningsdeksel 
ontvangen. Wolfheze is de enige plaats in de gemeente Renkum waar zo'n 
deksel ligt.

Bij de offciciële opening van het 

Dorpsplein, tijdens het ontsteken van de 

lichtjes in de kerstboom in december 2013, 

kondigde Pieter van Lent het cadeau voor 

het dorp al aan. Het is de letterlijke kroon op een lange tijd die het heeft gevergd 

om het Dorpsplein te realiseren.

Voorzitter Martin de Graaff van Dorpsbelang 

Wolfheze en voorzitter Frans Kappen van de 

Oranjevereniging nemen de Koningsdeksel in 

ontvangst uit handen van oud-wethouder Pieter 

van Lent. Het is de kroon op de afronding van het 

Dorpsplein.
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De deksel komt op het Dorpsplein te liggen, op de plaats waar in 

december de kerstboom staat. Op de deksel staat de beeltenis van 

Koning Willem Alexander en Koningin Maxima.

De overhandiging van de deksel was op Koningsdag voor de feesttent aan de van 

Mesdagweg.

Saskia Giesbers neemt afscheid, Noortje Gihaux treedt aan

Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang Wolfheze is officieel afscheid 
genomen van Saskia Giesbers als secretaris van de vereniging. Noortje Gihaux 
werd officieel benoemd tot nieuwe secretaris.

Saskia trad in 2010 toe tot het bestuur. Zij nam direct de bestuurstaak op zich en 

heeft die vol verve vervuld. Gestructureerd en met een 

grote ambitie zijn kernwoorden die op Saskia van 

toepassing zijn. Voorzitter Martin de Graaff overhandigde 

haar een boekenbon en bos bloemen om haar te bedanken 

voor haar inzet.

Noortje Gihaux heeft het stokje overgenomen en vervult 

momenteel de rol van secretaris. Tijdens de jaarvergadering 

werd haar kandidaatstelling omgezet in aangenomen 

bestuurslid.

Oud-wethouder Pieter van Lent heeft 

op Koningsdag zelf de Koningsdeksel 

geplaatst op het Dorpsplein. Het 

cadeau van de gemeente Renkum is 

de letterlijke kroon op de realisatie 

van het Dorpsplein.

Saskia Giesbers heeft tijdens de laatste jaarvergadering officieel afscheid genomen als secretaris en 

bestuurslid van de vereniging. Noortje Gihaux heeft haar functie overgenomen.
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Voorzitter Martin de Graaf is door de leden benoemd voor een 

tweede periode van drie jaar.

De diverse stukken - jaarverslag 2013, verslag jaarvergadering 2013, 

jaarplan 2014, jaarrekening 2013 en begroting 2014 - werden door de aanwezige 

leden goedgekeurd. Kascommissieleden Mirjam Salomé en Frans Kappen gaven 

goedkeuring aan de cijfers en vroegen de leden het bestuur decharge te verlenen. 

Dat gebeurde.

Tijdens de vergadering gaf wijkagent Lucy Mons nog een toelichting op de net 

opgerichte Whatsapp groep in Wolfheze. Er hebben zich al 83 mensen aangemeld. 

Aanmelden kan nog steeds.

Oorlogsherinnering blijft levend op Reijerscamp

Met de plaatsing van infopanelen op de Reijerscamp is een project om de 
herinnering aan het einde van de Tweede Wereldoorlog levend te houden op 
deze historische plek, voltooid. 

Natuurmonumenten stelde 

vorig jaar samen met de 

bewoners van Wolfheze de 

nieuwe natuurvisie op voor 

Reijerscamp. Bij de 

bewoners kwam de wens 

naar boven om in het veld 

aandacht te besteden aan de 

2e wereldoorlog en de 

bevrijding van Nederland. 

In september 1944 landden op 

Reijerscamp en rond Wolfheze 

honderden zweefvliegtuigen of 

Gliders met daarin militairen en 

materiaal. Op de foto rechtsonder 

de Reijerscamp. Linksboven het 

terrein van Pro Persona en het 
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Openingstijden:
Elke dag van 10.00 tot 22.00 uur
Vanaf 1 oktober maandagen gesloten
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Al eerder had Natuurmonumenten middenin het open gebied een 

uitzichtpunt aangelegd, van waaraf je goed de omgeving kan 

bekijken. De plek is toegankelijker gemaakt voor fietsers en 

invaliden door de aanleg van een klinkerpaadje vanaf de Duitse 

Kampweg. Met de plaatsing van het infopaneel is het uitzichtpunt nu afgerond. Bij 

de ingang van de Reijerscamp is tegelijkertijd het bestaande grote infopaneel 

vernieuwd en geactualiseerd.

Begin van het einde

In september 1944 landden op Reijerscamp en rond Wolfheze honderden 

zweefvliegtuigen of Gliders met daarin militairen en materiaal. Doel was om van 

hieruit de brug in Arnhem te bezetten om zo door te kunnen stoten naar Oost 

Nederland en Duitsland. Deze historische plek markeert dan ook het begin van de 

bevrijding van bezet Nederland, ook al is door de felle tegenstand van de Duitsers 

de opzet destijds mislukt.

Bron: Natuurmonumenten

Nieuwe geluiddempende maatregelen bij de spoorwegovergang 

Op deze plek zit een las in de spoorstaven vlak bij de spoorwegovergang, 
waardoor met name de slecht geveerde goederenwagons hier altijd veel herrie 
maakten. De herrie is nu een stuk minder, de trillingen zijn gebleven.
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Nieuwe methoden

Dankzij de resultaten van recent hersenonderzoek, kan het onderwijs steeds meer 
aansluiten op hoe kinderen leren. Een hersencel ziet er uit als een groep spinnen. 
Er wordt geleerd wanneer de pootjes van de spinnen elkaar raken en verbinding 
maken. Je leert, wanneer je zaken gaat koppelen, associëren. Hersenen van een 
kind uit een weeshuis in Malawi laten nauwelijks verbindingen zien, allemaal 
losse spinnetjes. Kinderen uit Nederland krijgen gelukkig wel genoeg prikkels 
om verbindingen te gaan maken. De manier hoe kinderen verbindingen maken en 
de snelheid waarmee ze dat doen, verschilt wel per kind. Ook is aangetoond dat 
wanneer je samenwerkt je sneller kan leren. Allerlei nieuwe inzichten die 
onderwijsland er toe dwingt te blijven kijken naar de manier van lesgeven. 

Afgelopen jaar hebben we een nieuwe taalmethode en een nieuwe begrijpend 
lezen methode ingevoerd. Dit jaar zijn rekenen en geschiedenis aan de beurt. 
Prachtig materiaal wat op verschillende niveaus de lesstof aanbiedt, in 
verschillende werkvormen, met het digibord en met samenwerkend leren. Op 
deze manier kunnen we binnen de groep drie niveaus aanbieden. Tevens, door 
onze manier van werken die zelfstandigheid bevordert, nog individuele kinderen 
aansturen. De methoden zijn goed, maar we kijken wel kritisch naar onze lessen. 
Is dit waar de leerlingen behoefte aan hebben? Wat belemmert en wat stimuleert? 
Hoe zetten we de computers optimaal in? Maak ik als leerkracht de juiste keuzes? 
Alles ten behoeve van zo veel mogelijk spinnenpootjes die elkaar raken……

Je vraagt je bijna af hoe de oudere Wolfskreet-lezer toch heeft geleerd op de 
basisschool met oude boekjes.  Nieuwe tijden vragen om een andere benadering, 
maar dat wil niet zeggen dat de oude niet 
goed was!

Vriendelijke groet, team Prinses 
Beatrixschool

Afscheid van Groep 8
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Opening van de markt op het Dorpsplein

De monumenten staan er weer mooi bij.

De monumenten ter nagedachtenis van het bombardement op het dorp 

Wolfheze en het toenmalige Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze staan er weer 

mooi bij na een grondige restauratie. Deze was nodig omdat beide 

monumenten sterk waren aangetast door zon- en weersinvloeden. Daardoor 

waren er onder meer scheuren ontstaan en was de belettering steeds minder 

goed zichtbaar.

De monumenten, die staan op de begraafplaats op het terrein van Pro Persona, 

herdenken de slachtoffers van het bombardement van 17 september 1944 dat 

vooraf ging aan de luchtlandingen waarmee de slag om Arnhem begon. Dit jaar 

exact 70 jaar geleden. Hierbij kwamen 98 mensen om het leven. De 

initiatiefnemers voor de renovatie zijn het Historisch Museum APZ Wolfheze, de 

Oranjevereniging Wolfheze en Comité Airbornebank. Zij zijn tevreden met het 

herstel: ‘De twee monumenten staan op de massagraven van de omgekomen 

inwoners van Wolfheze, patiënten en medewerkers van het Psychiatrisch 

Ziekenhuis. Door de grondige restauratie is hun nagedachtenis nu weer voor 

langere tijd behouden.’

De kosten voor de restauratie zijn bijeengebracht door Pro Persona, de 

Oranjevereniging en particuliere inwoners van Wolfheze. Daarbij werd subsidie 

verstrekt door de stichting A.C. van Deventer.

Ook dit jaar zullen de slachtoffers van het bombardement op Wolfheze worden 

herdacht tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei. Dan worden er ook 

kransen gelegd bij de beide monumenten.
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Verzorgt u uw onderdanen wel goed genoeg?

Janine van Dijk
Voet-en-Zorg Hazeleger 

Bij Provoet aangesloten PedicurePlus-praktijk
het betere voetenwerk voor

algehele voetenzorg en gespecialiseerd in 
diabetische- en reumatische voetverzorging

 maar óók cosmetische behandelingen, 
of een ontspannende voetreflexmassage  

aanrader :
 een verfrissende peeling en masker voor de voeten

Bel voor een afspraak : tel:06-55502718
Adres : Wolfhezerweg 120/67,  Wolfheze, www.voet-en -zorghazeleger.nl
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Running of Biking Dinner op 4 oktober?

Voor de gezelligheid, het is geen kookwedstrijd

Aan tafel zitten met een onbekende. Het glas heffen 
met iemand die je tot voor kort vaagjes kende. Of 
discussiëren met een vriend. Alles is mogelijk tijdens het Running Dinner 
of misschien beter gezegd Biking Dinner. In ons fraaie dorp vindt er weer 
een plaats op 4 oktober. Het gaat om de gezelligheid, en niet om de 
culinaire prestatie!

Het Biking Dinner verloopt als volgt. Je eet in totaal drie gangen op drie 
adressen. Een van de gangen vindt in je eigen stulpje plaats, en je 
tafelgenoten zijn, tot ze voor de deur staan, onbekend. Je kunt opgeven of 
je een voor-, hoofd- of nagerecht wilt klaarmaken.

Groot of klein, dik of dun
Het doel van 4 oktober is om samen een leuke avond te hebben. Om 
mensen in het dorp (beter) te kennen. Als je hier net bent komen wonen, 
maar evengoed als je al veertig jaar in dit dorp vertoeft. Waar je ook 
woont in Wolfheze, en hoe jong of oud je ook bent. Groot of klein, dik of 
dun.

Meedoen is ontzaglijk leuk, bleek vorig jaar maar weer. Toen hadden de 
32 deelnemers aan de editie 2013 een geëngageerde avond met elkaar. 
En Marcel Rowaan? Die sloot tegen tweeën pas de deuren van De 
Burcht. 

Het is handig als deelnemers hun portemonnee meenemen voor een 
drankje. De gemeente subsidieert het Running of Biking Dinner namelijk 
niet meer.

Wie durft?
Mail om je aan te melden en voor informatie met Wilma Fros, 
wilmafros@icloud.com

Groetjes, Carolien, Ingrid, Jan, Jan-Paul, Maxim en Wilma
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De eerste Koningsdag: wat een feest!

Koningsdag 2014 zit er weer op. Op het moment dat ik dit schrijf, zijn de spieren 

nog stram van het sjouwwerk, de oogjes nog klein door te weinig slaap, maar 

stroomt er nog adreline door m'n lijf van de mooie activiteiten die we als 

Oranjevereniging hebben mogen beleven met gelukkig weer een grote groep 

deelnemers, en met een grote groep aan vrijwilligers.

Het bestuur kijkt met heel veel voldoening terug op alle activiteiten waarin geen 

onvertogen woord viel (gelukkig wel veel bedankjes), en geen pleister is geplakt. 

Dat is niet altijd vanzelfsprekend, maar na afloop zijn we daar wel erg blij om.

In deze Wolfskreet willen we alle mensen die op welke wijze dan ook hebben 

bijgedragen aan de activiteiten, heel erg bedanken!

Tijdens onze feestweek werden we al gemotiveerd om activiteiten voor volgend 

jaar te bedenken. We hebben weer plannen voor een lange periode met activiteiten, 

waaronder het Kinderbouwdorp en een Bevrijdingsbal op 5 mei. Voor het 

Kinderbouwdorp hebben we (sloop)hout nodig. Maar we zijn als bestuur nog meer 

op zoek naar concrete toezeggingen om ons te ondersteunen. Het huidige bestuur 

van 5 personen is te klein om alles rond te krijgen. Dus als je een activiteit (mede) 

wilt organiseren, of je denkt het bestuur te kunnen versterken: meld je dan bij één 

van de bestuursleden, of via kappen@hetnet.nl.

Namens het bestuur en jeugdbestuur van de Oranjevereniging Wolfheze

(Johanna, Isabel, Lisanne, Jan, Jan, 

Annemarie, Bo),

Frans Kappen
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K  O  N  I  N  G  S  D  A
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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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1944 <—> 2014

70 JAAR

OPERATIE MARKET GARDEN

UITNODIGING VOOR HET GEHELE DORP OP WOENSDAG 

17 SEPTEMBER: DROPPING PARA’s VANUIT EEN OUDE DAKOTA.

        WAAR: CAMPING LINDENHOF BIJ HET MONUMENT,

OM 13.00 UUR

HET GEHEEL ZAL OMLIJST WORDEN

MET MUZIEK EN OUDE VOERTUIGEN.

 Vanaf 18.00 uur bieden wij een oorlogsbuffet aan. Kosten buffet 

volwassenen:  € 15,00 p.p., kinderen tot 12 jaar: € 12,00. Het 

buffet bestaat uit boerenkool met worst/zuurkool met spek/

hutspot met klapstuk incl 1 consumptie.

 Het geheel wordt omlijst met een drumband en militairen in oude 

uniformen en muziek.Het buffet vindt plaats bij de camping op 

het veld naast de toegangsweg.Wij gaan daarvoor een grote tent 

plaatsen zodat u bij kou of regen binnen kunt zitten. Ook laten 

we de film “Theirs is the glory” zien.

 Aanmelden kan alleen tegen betaling voor 7 september bij de 

receptie van de camping. Wij zijn 7 dagen per week open van 

9-12 en van 13-17 uur. Om 24:00 uur is de avond afgelopen.

 Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: PARA GROUP HOLLAND.

CAMPING LINDENHOF tel: 026-4821728
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GEZOCHT: VRIJWILLIGERS OP ZONDAGOCHTEND

Voor veel cliënten van Pro Persona is de viering op zondagochtend een belangrijk 

moment in de week. Daar is ieder welkom zoals hij of zij is, en staat de 

psychiatrische aandoening niet centraal. De afdeling geestelijke verzorging zoekt 

enkele vrijwilligers ter ondersteuning van deze zondagse vieringen. 

1. Als gastheer/gastvrouw heeft u een praktische, ondersteunende rol bij de 

viering. U zet vooraf alles klaar, luidt de klok, bedient geluid en licht en voorziet 

na afloop iedereen van koffie en thee. U bent ongeveer één keer per zes weken 

aan de beurt, op zondag van 9.30 tot 12.30 uur. De data worden in overleg met 

u vastgesteld. Voor inwerking, begeleiding en ondersteuning wordt door ons 

gezorgd. Als gastheer/gastvrouw hoeft u niet actief kerkelijk betrokken te zijn. 

Wel vragen wij om respect voor onze kerkgangers en een praktische, 

faciliterende houding. 

2. Daarnaast zoeken wij enkele kerkvrijwilligers. Als kerkvrijwilliger helpt u 

met vervoer van cliënten die slecht ter been zijn naar de kerk, en ondersteunt 

hen tijdens de viering. U bent ongeveer één keer per zes weken aan de beurt, 

op zondag van 9.45-12.00 uur. U doet dit samen met een groepje van ongeveer 

8 enthousiaste medevrijwilligers.

Beide taken zijn dankbaar werk. Lijkt het u / jou aantrekkelijk om op één van 

deze wijzen voor onze cliënten verschil te maken? Bel of mail dan vrijblijvend 

voor nadere informatie met ds. Taco Bos, hoofd afdeling geestelijke verzorging: 

026-4833130 of t.bos@propersona.nl.

De markt op het  Dorpsplein
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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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Vogels in het bos.

Vogels in het bos zoeken wat ze nodig 
hebben om te leven zoals voldoende 
voedsel, slaap- en nestgelegenheid. De 
ene soort leeft in het bos, een ander slaapt er en haalt voedsel elders (zwarte kraai 
of reiger). Vogels moeten zich in het bos kunnen voortplanten. We onderscheiden 
boom- , struik- en grondbroeders. Grote vogels zoeken hun voedsel op dikkere 
boomstammen of takken van bomen zoals spechten doen. Tussen takken vinden we 
kleine vogels die behendig tussen blad naar zaadknoppen zoeken om ze open te 
pikken, of rupsen en bladluizen te zoeken.

Andere soorten broeden niet op de grond maar kiezen voor struiken zoals Fitis of 
de Tjiftjaf. In boomgaten zullen holtebroeders broeden zoals spechten, holenduiven 
en kauwen. Tenslotte vind je in boomkronen vaak 
nesten van vogels die overzicht willen (raven, 
kraaien en roofvogels). Ruimtelijk kunnen vogels 
ook gescheiden zijn door voorkeur voor loof- of 
naaldbos. Er zijn vogelsoorten die louter zaden eten 
en leven in naaldbos, zoals zwarte mees, kuifmees 
en goudhaantjes.

Als je in het bos komt dan zie je vogels onder elkaar strijden om te beste 
voedselplekjes. Niet iedere vogel eet elkaars voedsel en ook niet iedere vogel is 

even sterk. Op de beste voedselplaatsen in het bos zie 
je koolmezen pimpelmezen verjagen. Koolmezen 
verjagen elkaar ook om voedsel. In de natuur hebben 
de sterksten vaak de beste plekjes en worden 
zwakkere broeders weggejaagd. 

De ene soort is groter en minder behendig terwijl de 
andere soort kleiner, minder gewicht met zich 
meedraagt en eenvoudiger op dunne takjes of 
twijgjes voedsel kan vinden. Veel insectenetende 

vogels, zoals bonte vliegenvangers, fitis en tjiftjaf broeden hier en leven louter van 
insecten die ze vinden. Zodra de hoeveelheid aan insecten afneemt vertrekken ze 
uit de bossen om elders te overwinteren. In de winter zie je in loofbossen weinig 
vogels. Deze vogels worden zomergasten genoemd. 
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Hubo Willemsen

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

www.hubowillemsen.nl

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

In Wolfheze bezorgen wij gratis aan huis
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Wintervogels eten meer zaden van naaldbomen 
(kruisbek, zwarte mees, kuifmees). Ook pimpelmees en 
koolmees schakelen dan over op plantaardig voedsel. 
Kepen komen juist ‘s winters naar ons land om in naaldbossen iets van hun gading 
te vinden. Sommige soorten zie je het hele jaar in het bos. We noemen ze 
standvogels. Vinken en roodborstjes bijvoorbeeld. Toch is het roodborstje of de 
vink die hier zomers zit, niet de vink of het roodborstje die hier in de winter ook 
altijd zit. Zij kunnen ook trekgedrag vertonen. In de winter 
komen er velen vanuit Scandinavië naar Nederland om te 
overwinteren. Onze zomervinken en Roodborstjes trekken 
weer wat verder door naar zuidelijk gelegen gebieden. 
Gevarieerde bossen met een goede mix aan loof- en 
naaldbomen met afwisseling in leeftijd is eigenlijk het beste. 

Sommige vogelsoorten zoeken in de strooisellaag van de bodem naar voedsel zoals 
de vink terwijl anderen meer kruiden zoeken zoals puttertjes dat doen. 
Boomklevers en boomkruipers zie je vaker langs de stam van een boom naar 
voedsel zoeken. Staartmezen zoeken vooral tussen takken naar voedsel. In 
bepaalde tijden van het jaar zullen vogels meer op het blad afkomen om er rupsen 
of luizen te zoeken. 

In jong bos hebben grotere vogels zoals spechten weinig te 
zoeken. In oud bos tref je meer vogels aan. Er zijn meer 
natuurlijke nestholten die ontstaan door takbreuk en 
rottingsgaten in het hout. Oudere bomen geven meer voedsel 
omdat zij meer zaden dragen. In goede mastjaren (aanbod 
aan zaden van bomen) zullen minder vogels tuinen 
opzoeken. Ook bereikbaarheid van voedsel in de winter is belangrijk. Vooral 
langdurige sneeuw in het bos zorgt voor veel vogels in de tuin. Natuurlijk zit er wel 
eens overlap in bepaalde plekken, een bepaalde ruimtelijke scheiding die de natuur 
zelf aanbrengt. 

Soorten die in loof- en naaldbos kunnen voorkomen zijn pimpelmees, glanskop, 
grote bonte specht en zwarte specht. Spechten zijn heel belangrijk in een bos. Zijn 
maken immers nestholten in bomen die later door andere dieren zoals vogels, 
vleermuizen, eekhoorns en boommarters gebruikt worden. De zwarte specht heeft 
een zware snavel en is in staat in dik beukenhout een nest uit te hakken. Hij zoekt 
zijn voedsel in het naaldbos. De groene specht is niet zo’n goede hakker. Hij kraakt 
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liever een oud nest of zoekt in loofbos naar zachter hout 
om een nest uit te hakken. Het is een echte miereneter.

De grote bonte specht is wat kleiner. Met zijn kleinere snavel krijgt hij het niet voor 
elkaar om een gat te maken in een beuk. Daarom kiest hij voor een rottingsplek in 
dennenhout of in een oude eik of berk. De kleine bonte specht neemt genoegen met 
een zwakke plek in een dikke zijtak van een boom. 

In het beheer van onze bossen speelt Natuurmonumenten in op de wensen die 
vogels stellen zodat ze telkens een gevarieerd voedselaanbod kunnen aantreffen.  
Des te meer vogelsoorten in het bos voorkomen des te waardevoller het bos.

Roel van Ekeris, Boswachter Natuurmonumenten Zuidwest Veluwe

Planken Wambuisweg 1A, 6718 SP Otterlo

Bent u onze nieuwe Participatiepartner?

De RIBW Arnhem & Veluwe Vallei (RIBW AVV) begeleidt mensen met 
eenpsychiatrische achtergrond of ernstige psychosociale problemen bij het wonen, 
werken en leven. Wij helpen Cliënten deel te laten nemen aan de maatschappij en 
daarmee de regie te behouden in hun leven.  

Op het terrein van Pro Persona liggen de woningen van onze cliënten. Er zijn 
Negen groepswoningen, variërend van 3 tot 7 cliënten, Zes eenpersoons 
woonruimtes Beschermd Wonen en Vijf zelfstandige units aan de rand van het 
terrein, een speciale beschermde woonvorm voor mensen die vanwege hun 
psychische problemen moeilijk met anderen kunnen samenwonen.

Meedoen in de samenleving is vanzelfsprekend. Daarvoor bieden we 
verschillendemogelijkheden. Ook werken wij nauw samen met diverse organisaties 
waar de cliënt aan de slag kan. 

Wij zijn op zoek  naar plaatsen waar onze cliënten hun kracht en kwaliteiten kunnen 
ontdekken en verder kunnen ontwikkelen. U heeft een mooie locatie waar onze 
cliënten een paar uur kunnen participeren?

Willen wij graag met u in contact komen. Graag horen wij van u,

Karin Glezer en Linda van Hest

T: 026 482 01 54, Wolfheze 4-105, 6874 BE Wolfheze
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Loopt –ie ‘m of loopt –ie ‘m niet

Vorige week is uw verslaggever geconfronteerd met alweer het 
tweede boek van Henk van der Hoek. Daarom is het de hoogste 
tijd voor een interview met deze productieve schrijver uit 
Wolfheze. 

Op deze regenachtige donderdagmorgen heb ik om 11.00 uur 
met hem afgesproken voor een interview in restaurant De Tijd, 
gelegen aan ons mooie dorpsplein. Hij is al een half uur te laat. 
Terwijl ik afreken voor de voortreffelijke cappuccino met 
bijbehorend bonbonnetje komt een wat verwilderde zestiger al struikelend binnen. 
Het blijkt hem te zijn, het interview kan alsnog beginnen.

Meneer van der Hoek, wanneer bent u in Wolfheze komen wonen?

Ik vind het niet erg als u mij bij de voornaam, Henk, noemt. Dat wekt de indruk van 
gelijkheid, hetgeen bevorderlijk is voor een sympathieke uitstraling. Alleen ben ik 
niet gediend van “ge-je en gejij”, dus gaarne “U”. 

Samen met mijn levensgezellin Liesbet ben ik in oktober 2000 in deze bosrijke 
omgeving komen wonen, om precies te zijn: in de buitenwijk Het Hazeleger. Maar 
wat is de relevantie van deze vraag? Ik dacht dat wij het over mijn nieuwe boek 
zouden hebben?

Het is wel even wennen, dat Henk. Ik heb als voorbereiding op dit interview “Loopt 
–ie ‘m of loopt –ie ‘m niet” gelezen. Een pracht boek! Hoe bent u daar zo toe 
gekomen?

Begin 2013 ben ik verleid tot de uitspraak om samen met mijn broer Norbert de 
Vierdaagse van Nijmegen te lopen. En dat terwijl ik nog nooit – nou, misschien een 
keertje – meer dan 10 km op een dag had gelopen. Om de druk tot presteren op te 
voeren heb ik over mijn vorderingen en avonturen e-mailberichten naar familie en 
vrienden gestuurd. Daar heb ik een boek van gemaakt, dat is uitgegeven door 
Uitgeverij Boekscout nl. en online kan worden besteld.

Dat is interessant! Maar wat is nu het kenmerk van dit lijvige boekwerk.

Er zit zelfspot in en wat te denken van de anekdotes. Het gaat over doorzetten, 
gedachtespinsels en emoties tijdens de wandeltochten over het Maarten van 
Rossumpad met als doel het bereiken van de Via Gladiola. En wat ook heel 
belangrijk is dat ik zonder de hulp van een van de notabelen van ons lieflijke dorp 
nooit zover was gekomen. Dat is allemaal in het boek te lezen.
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Wolfskreet is ook te lezen op de site van 

Dorpsbelang:
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De Duizendjarige Den vertelde

In de vorige Wolfskreet stond hier een groot artikel over 
de oorlogsmonumenten op de begraafplaats in Wolfheze. 
Hierin stond ook een oproep mee te helpen de 
monumenten op de begraafplaats op het terrein van Pro 
Persona op te knappen door hiervoor een bijdrage te 
storten. Deze oproep en die in De Gelderlander, Hoog en 
Laag, Veluwepost en de Oranje Heraut hebben gelukkig 
geholpen. Dankzij de bijdragen van inwoners uit 
Wolfheze e.o., van Pro Persona en van de A.C. van 
Deventerstichting zijn de twee monumenten in april jl. 
vakkundig gerestaureerd en kunnen er weer lange tijd 
tegen. Ook de twee graven van de gefusilleerde jonge 
mannen Geurt Ansink en Jan Schiedam konden gelukkig mede worden opgeknapt.

Tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei jl. hebben veel Wolfhezenaren het 
mooie resultaat kunnen zien. Binnenkort worden bij twee ingangen van de 
begraafplaats ook bordjes geplaatst met een korte verklarende tekst over de 
monumenten. Ieder die een bijdrage heeft gegeven hierbij hartelijk dank!

De beloofde aflevering ‘Wolfheze en de Lagere School – Deel 2’ laat nog even op 
zich wachten, want daar moet nog het nodige historisch onderzoek voor worden 
gedaan. Daarom een ander onderwerp: de Wolfhezerweg met zijn dansende eiken. 
Deze weg is nu, in het voorjaar, met het frisse groen op zijn allermooist en dat is 
aanleiding om in deze aflevering het zuidelijk gedeelte van de Wolfhezerweg onder 
de loep te nemen. 

We hebben in Aflevering 18 in de Wolfskreet van september 2007 al verteld over 
de Tol en het Paviljoen Wolfhezen aan het begin van de Wolfhezerweg. 

Daar de Duizendjarige Den de Wolfhezerweg van dichtbij heeft zien ontstaan kon 
hij hierover veel aan Ulbe te vertellen. 

Nu maakt U mij en ook onze inwoners nieuwsgierig. Wie is het?

Dat mag ik je niet vertellen, want dan wordt de privacy van betrokkene 
teveel geschonden. Om een tipje van de sluier te geven: Hij rijdt in de 
buurtbus en ook op een ligfiets. Ook bekleedt hij diverse hoogwaardige 
functies ten behoeve van de samenleving in ons dorp. Meer vertel ik niet.

Dit is ruimschoots voldoende. Het is mooi geweest. Wij wachten met spanning op 
uw volgende boek. Mag ik u hartelijk danken voor dit interview.
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Onafhankelijke bemiddelaar voor vele verzekeringsmaatschappijen en 
hypotheekverstrekkers

Uw hypotheek herzien?
Uw pensioen bekijken?

Uw verzekeringspakket doornemen?

Loop even binnen, bel of mail ons!

Financieel adviseurs:
Dirk Kruitbosch / Harry Waaijenberg

Wolfhezerweg 94a
6874AH  WOLFHEZE

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

www.vanedeass.nl
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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
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Eind jaren twintig van de vorige eeuw wordt deze ansichtkaart uitgegeven door de Gebr. van Ryn, 

Oosterbeek (zo staat het achterop de kaart met een y). Deze drogisterij/verfhandel Van Rijn bestaat 

nog steeds aan de Weverstraat 75 in Oosterbeek. De foto is gemaakt bij het huis van Antoon Markus 

(zie verderop in dit artikel) en de jongen met de fiets zou een zoon van Van Rijn zijn.

De eiken langs de Wolfhezerweg hebben een heel grillige groeivorm. 
Waarschijnlijk zijn bij de aanplant geen speciaal gekweekte boompjes gebruikt, 
maar is er een keus gemaakt in het aanliggende akkermaalshout. Onder 
akkermaalshout worden heggen van eikenhakhout verstaan die vroeger werden 
gebruikt voor de afscheiding van percelen.

Aflevering 43: De Wolfhezerweg met de dansende 
eiken en het huis van Antoon Markus.

Al op oude kaarten is er sprake van een ‘Weg van Wolfhezen naar den 
Straatweg’. 

Het is dan een tamelijk smalle en onbestrate zandweg die van het 
Wildforsterhuis Wolfhezen (plek van het huidige Bilderberghotel Wolfheze) leidt 
naar de ‘Straatweg van Utrecht naar Arnhem’. Vanaf de Utrechtseweg loopt het 
tracé van het eerste deel van deze zandweg gelijk met de Bredelaan, vervolgens 
daar, waar nu de Zonneheuvelweg loopt, recht toe recht aan op het Wildforsterhuis 
(de latere Uitspanning) af.
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 Een voorbeeld van zo’n mooie ansichtkaart is deze uitgave van Th. Lodewijk, Wolfheze uit 1966. In 

de lente, wanneer de weg op zijn mooist is, is deze gefotografeerd.

Een bijzonder huis is het eerste huis aan de Wolfhezerweg; de in 1846 gebouwde 

woning voor de boswachter/tolgaarder op de hoek Wolfhezerweg/Utrechtseweg. 

Deze boswachter en zijn vrouw innen de tolgelden van ieder die gebruik wil maken 

Het werd om de 7 à 12 jaar gekapt, waarna het hout geklopt werd 
zodat de bast gemakkelijk losliet. Vervolgens werd het hout geschild. 
Dit alles gebeurde door de eekschiller. De bast werd gebruikt om run 
uit te vervaardigen dat door leerlooiers werd gebruikt voor het looien 
van huiden. Het hout kon als boerengeriefhout of als brandhout 
worden aangewend. 

De eik is van huis uit een diepwortelende boom, die met zijn penwortel het 
grondwater opzoekt. Langs de Wolfhezerweg schijnen de bomen zich goed 
verankerd te hebben. Ondanks de uitzonderlijke groeiwijze, waarbij haast alle 
bomen uit het lood staan, weten zij zich toch goed staande te houden. Dit is des te 
opmerkelijker omdat de hoog op de stam staande kroon onevenwichtig van vorm 
is en daardoor de wind extra kracht op de wortels laat uitoefenen. Ondanks dat 
houden de bomen zich staande. Aan de asymmetrische stamdoorsnede is te zien, 
dat de boom veel trekhout ontwikkeld heeft om zijn evenwicht te kunnen behouden.

De zo karakteristieke Wolfhezerweg is een veel gefotografeerde weg en er zijn ook 
een aantal mooie ansichtkaarten van uitgegeven.
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Op 23 april 1923 wordt het hoogste punt bereikt bij de bouw van het huis voor Antoon Markus. 

Geheel rechts staat Antoon en de kinderen Aaltje (1916) en Antoon (1920) staan bij hun moeder Anna 

Balster (1888). Ook de eigenaar van de woning en zijn vrouw (Frowein?), de aannemer en werklui 

poseren voor de fotograaf.

van de Wolfhezerweg en zij doen dat tevens voor de aan de overkant van de 

Utrechtseweg gelegen tol van de Italiaanse weg. In 1938 valt het Tolhuis ten offer 

aan de slopershamer. Over dit huis werd al royaal verteld in de Wolfskreet van 

september 2007.

Een eveneens bijzondere woning aan de Wolfhezerweg is het huis van de 

kunstschilder Antoon Markus (1870-1955). In 1924 betrekt Markus een speciaal 

voor hem gebouwd huis, in die tijd nummer 18 (heden 16 – het eerste huis rechts, 

vanuit Wolfheze komend), waarvoor zijn dochter Aaltje de eerste steen legt. In feite 

is het pand niet meer dan een groot atelier. Wonen is er geen luxe. De muren zijn 

één-steens en het atelier – de werkplaats zoals Markus het zelf noemt – vormt één 

geheel met het woongedeelte. De slaapgedeelten zijn slechts met jute afgescheiden 

ruimten, zodat de kinderen zowel de geneugten als ook de perikelen van het 

huwelijk meegekregen zullen hebben. Markus woont hier tot aan zijn overlijden in 

1955.
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Markus exposeert 

regelmatig bij zijn 

huis om zijn 

schilderijen aan de 

man te brengen, 

zoals op deze foto in 

juli 1940.

Vrij snel na het betrekken van het huis in 1924 wordt deze foto gemaakt voor een ansichtkaart die 

ingekleurd op de markt komt. Markus zit achter zijn schildersezel voor het huis met zijn zoontje 

Antoon staand naast hem. In de deuropening staat zijn echtgenote Anna.

De bijzondere en zeer productieve kunstschilder Antoon Markus met zijn zo 

typerende verschijning en taalgebruik, die in Wolfheze zo’n bekende verschijning 

was, verdient eigenlijk nog eens een ‘special’ van De Duizendjarige Den. Wie weet!
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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
10.00 tot 12.30 uur
14.00 tot 15.45 uur
14.00 uur
15.30 tot 16.30 uur
18.10 tot 18.40 uur
19.30 uur
19.00 tot 21.00 uur
20.30 tot 22.00 uur

Damesgymnastiek / sport en spel
Sacred Dance: 15 en 16 juli
Sacred Dance:16 en 30 sept..(4437241)
55+fietsen: 1e dinsdag van de maand 
Zwemmen voor ouderen (4821711)
Zwemmen ABC (RZC 0317-312763)
Jeux de Boules (4821630)
Aquarobics (RZC 06-12925039)
Volleyballen

Gymnastiekzaal Balijeweg
De Burcht
De Burcht
De Burcht
Zwembad Pro Persona
Zwembad Pro Persona
Zwembad Pro Persona
Zwembad Pro Persona
De Brug Pro Persona

Woensdag:

Vanaf 07.30 uur
10:30 uur
11.30 uur
14:30 tot 16:15 uur
17.00 tot 18.30 uur
17.15 tot 18.15 uur
20.00 tot 21.30 uur
20.00 tot 22.00 uur
20.30 tot 22.00 uur

Grof afval
Inloopspreekuur Dr. Jongerius (jngang Macharislaan)
Inloopspreekuur Dr. Blankenspoor
Bingo 55+: 17 sept.,15 okt.,19 nov.,17dec.(4821556)
Inloopspreekuur Open Hof Kerk
Peuter-, kleuter- en kinderzwemmen
Voetballen senioren / veteranen (Gerard Grevers)
 Koor Harmony (4821909)
Volleyballen (4821860)

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

Donderdag:

13.00 tot 14.00 uur Spreekuur gebiedsagent Medisch Centrum Pro Persona

Vrijdag:

08.00 tot 11.30 uur
18.00 uur

19.30 tot 21.30 uur

Weekmarkt
Onder de pannen: 1e en 3e vrijdag van de maand
reserveren via burcht@kpnmail.nl
Wolfheze Night Fever

Geen activiteiten

Terrein Pro Persona
De Burcht

Kelder De Vlinder

Zondag:

09.30 uur
10.00 uur
10.45 uur
12.00 tot 14.00 uur
13.30 tot 16.30 uur

Hardlopen (4822362)
Koffiedrinken vòòr de kerkdienst: 2e zondag vd mnd.
Kerkdienst
Lunchtime en koffie/thee (0651551778 Marcel Rowaan)

Historisch dansen, John van der Stap, 2e zondag vd mnd.

Station
De Burcht
Open Hof kerk
De Burcht
De Burcht

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

   Zaterdag:
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