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

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

Rouwcentra 
Oesterbeek 
Arnhem 
Wageningen 
Heteren 

e-mail: lnfo@uitvaartverzorglngmijnhart.nl ',A 
internet: www.uitvaartverzorgingmijnhart.nl ~ 

Paardenpension 
HENRIETTE HOEVE 

Fam. Schut 
Duitsekampweg 25, 687 4 BT W olfbeze 

tel.: 026- 4821367 

.. 



Beste dorpsgenoten, 

Als dit vierde nummer bij u in de bus valt, zitten we al weer dicht tegen de 
winter aan. Donkere ochtenden, harde wind en regen . Een heel verschil met de 
meer dan hete zomer die achter ons ligt. De redactie heeft inmiddels een 
nieuw lid welkom geheten: Anten Sanderman. In deze Wolfskreet stellen wij 
hem aan u voor. Dit nummer heeft verder een herfstachtig karakter. 
Boswachter Bart de Haan verklaart de kleurenpracht van de herfstbladeren. Uit 
het Hazeleger een mooi verhaal met schitterende foto's van vier jonge, 
verweesde eekhoorntjes die daar liefdevol verzorgd zijn. Nieuw in dit nummer 
is ook de rubriek Bijzonder, waarin we Wolfhezenaren met een bijzonder 
beroep of een bijzondere hobby aan het woord laten. Laat ons vooral weten wie 
wij met deze rubriek in het zonnetje kunnen zetten. 
Ook nieuw is de medewerking van striptekenaar Bo Kuiper. In september werd 
hij uitgeroepen tot nationaal kampioen striptekenen. In deze Wolfskreet vindt u 
een strip van zijn hand. Verder een kleine terugblik op gebeurtenissen die 
achter ons liggen. Rest ons nog om te wijzen op een heel speciale brief die de 
redactie bereikte, helemaal uit Spanje!!! Wij hopen de beroemde schrijver in 
het volgende nummer nog aan het woord te laten. 
Heeft u nog vermeldenswaardige feiten voor de Wolfkreet, mail ons of neem 
contact op met een van de redactieleden. U vindt onze adressen in het colofon. 
Wij wensen u opnieuw veel leesplezier! 

Redactie Wolfskreet 

Colofon oplage 700 stuks 

Redactie 
Ad Bal 
Sara Mansveltweg 18, tel. 482 1837 
Geesie Eleveld 
Wollhezerweg 120·50, tel. 482 2230 
Christianne Pielage 
Sara Mansveltweg 4 , tel. 482 1908 
Anton Sanderman 
Parallelweg 64, tel. 482 2362 
Marja van Tooren 
Lindeboomlaan 32, tel. 333 3537 
Anne Veenstra 
Wollheze 4, Lindenhof, tel. 383 0933 

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

Advertenties 
Marja van Tooren 

Wolfskreet versch ijnt 4 keer per jaar. 
KopiJ kunt u inleveren bij de redactieleden. 
Uiterste inleverdatum voor het volgende nummer 
Is 1 januar.L2Q!M. De redactie behoudt het recht 
om Ingezonden stukjes niet te plaatsen. Anonieme 
berichten worden niet geplaatst. 

E-mail wolfskreet@hotmail.com 

Girorekening 9484820 

Belangrijke telefoonnummers 
Alarmnummer 112 
Politie 0900·8844 
Brandweer 026·3337751 
Dierenambulance 0317 ·314141 
Servicelijn 026·3348150 
Weekenddiensten huisarts 0900·1598 
Spreekuur Wijkagent Hans Berkenfeldt: woensdag 
13.00 tot 14.00 uur, Medisch Centrum Wolfheze 



De herfst gaat nooit ongemerkt voorbij 
De beste plek om te merken dat het weer herfst is, is in het bos. In de bosrijke 
omgeving van Wolfheze is de herfst dan ook overal te voelen, te zien en te 
ruiken . De bossen kleuren langzaam van groen via rood en geel naar bru in, 
met vaak prachtige overgangen daartussen . Enkele bomen worden ze lfs 
speciaal vanwege hun mooie herfstkleuren geplant. Een bekend voorbeeld 
hiervan is de Amerikaanse eik, een van de 'veroorzakers ' van de 
wereldberoemde lnd ian Summer Sky. Een andere bekende is de Japanse 
esdoorn, waarvan enkele cult ivars 
knalgeel worden in de herfst. Een 
prachtig gezicht. 

Chlorofyl-a 
Maar wat veroorzaakt nu precies 
deze verkleuring en waardoor vallen 
de blaadjes uite indelijk af? 
Bladeren zijn groen door bladgroen. 
In technische te rmen chlorofyl-a. Dit 
is een ingewikkeld molecuul dat met 
behulp van zonl icht o.a. su ikers kan 
aanmaken. Wanneer nu de boom de 
winterrust in gaat, heeft hij dit chlorofyl·a niet meer nodig; het wordt dan 
afgebroken. De afbraakproducten kleuren geel en tenslotte bruin. Chlorofyl·a is 
niet het enige molecuul dat met behulp van zonl icht suikers kan aanmaken. 
Ook enkele bruinkleurende moleculen zijn daartoe in staat. Zo kunnen enkele 
planten en bomen een bruin uiterlijk hebben. Denk bijvoorbeeld aan de 
majestueuze rode beuk, maar ook veel van het wier dat aanspoelt op strand is 
bruin door deze stoffen. 

Etheen 

Tenslotte vallen de bladeren af. Dit is een activiteit van de plant zelf. De plant 
maakt hiervoor een hormoon aan: etheen (C2H4). Dat de plant zelf 
verantwoordelijk is voor het afvallen van de bladeren is goed te zien dat, als er 
een tak afbreekt voor de herfst, deze tak zijn bladeren langer behoudt, dan de 
boom zelf. Soms zie je zelfs tot laat in het voorjaar deze dode tak nog hangen 
vol met bladeren in een boom die alweer vol staat met nieuwe frisgroene 
blaadjes! Etheen is ook verantwoordelijk voor het rijpen van fru it. Enkele 
soorten fruit worden onrijp geplukt na plukken nog bewerkt met etheen. 
Bananen zijn hiervan een bekend voorbeeld . Ze worden vaak groen geplukt, 
zodat ze veel bestendiger zijn tegen kneuzingen tijdens transport. Bij 



aankomst worden ze vervolgens nabewerkt met etheen. Etheen kunt u ook zelf 
produceren. Tenminste, als u een roker bent. In ruimtes waar veel gerookt 
wordt en slecht geventileerd, zullen planten dan ook snel hun bladeren 
verliezen! 

Waarom 
Nu is globaal verklaard hoe de bomen van de zomer overgaan in de winter, 
maar nog niet het waarom. Dat antwoord is ook een stuk minder eenvoudig. Dit 
is nog niet geheel opgehelderd. In Nederland verliezen alle inheemse 
loofbomen elk jaar hun bladeren. We zien echter grote verschillen tussen de 
verschillende soorten in tijd en snelheid waarmee dit gebeurt en zelfs binnen 
een soort zijn er grote verschillen . Hetzelfde kunnen we zeggen van de 
(her)start in het voorjaar. Ondanks dat men vaak anders denkt, verliezen ook 
naaldbomen hun bladeren. Er blijven echter enkele jaargangen bladeren aan 
de boom. De bladeren die zich 5, 6 of bijvoorbeeld 7 jaar geleden 
ontwikkelden, val len deze winter af. Een uitzondering hierop is de lork. Deze 
naaldboom verliest wel elk jaar al zijn bladeren. In grote delen van het zuidelijk 
halfrond is de situatie weer anders. In veel delen met een klimaat dat te 
vergelijken is met dat van Nederland, behouden alle loofbomen hun bladeren. 
Het waarom van bladverlies wordt hiermee niet te verklaren. Het hele scala van 
eigenschappen die een boom heeft, maakt de rol van wel of geen bladverlies 
onduidelijk. 

Bart de Haan, boswachter Wolfheze 

Lawijckerhof 30 
6874 AT Woltbezc 
026- 482 12 29 
behandeling volgens afspraak 

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

zonnebank aanwezig 



UEVE KINDEREN VAN WOLFHEZE 

Deze zomer kreeg de Sint een prachtige br ief. 
Hij las 'm snel en vond de brief zó lief! 

Lieve Sint, 

Komt u dit jaar 
weernaar 
Wolfheze toe? 

Komt u dit jaar, zo schreef een kind, weer naar Wolfheze toe.? 
We zetten een stoel voor u klaar, u wordt dan heus niet moe. 
Als u niet komt dan doet ons hart zo zeer, 
dan is 't voor ons geen echt Sinterklaasfeest meer. 
U weet niet half wat u voor ons betekent. 
We hebben zó op u gerekend! 

Toen Sinterklaas die brief ontving werd hij echt reuze blij. 
Hij dacht aan vorig jaar en zei: "Daar maak ik tijd voor vrij!" 
Hij riep zijn Piet en vertelde hem zijn plan: 
"De boot, de trein en zaterdag 22 november komen we, 
om een uur of tien, op station Wolfheze an. 
Dan klim ik fijn weer in die mooie koets en rij d ik wuivend rond." 
"En Ik", zo joelde blij die Piet, "strooi overal pepernoten op de 
grond! 
Zodra we met z 'n allen bij De Burcht zijn aangekomen, 
kunnen alle kinder en onder de tien naar binnen stromen." 
"Maar", zo zei de Sint, "helaas mogen niet álle kinderen daar 
komen, 
alleen de kinderen die in Wolfheze wonen." 

DE SINT 



Sinds 1946 

Het (tuin-) centrum van Wolfheze 

Bloemen en planten van een 

constante kwaliteit voor een wisselend seizoen 

Het tuincentruin van de gemeente Renkum 

tuinc<tnbtlm dauidsq 
WOLFHEZERWEG 104 - WOLFHEZE 



In bet spoor rail de Wolf 

Alice Vale: 'Als je in een dorp woont, moet je ook 
meedoen' 

Allee Vale is verknocht aan Wolfheze. Dertig jaar lang 
deed ze vrijwi 11 igerswerk. Dan laat het dorp je niet 
meer los. Haar huis staat nu te koop. Maar denk niet 
dat ze Wolfheze verlaat. Over een dorpsgenoot die 
geen chagrijn kent. 

Aan de Lawijckerhof 32 word ik vrol ijk begroet door Alice Vale en haar hond 
Bo. Meteen komt het gesprek op de 9,5 jaar oude bobtail. 'Die heeft alles wat 
zijn hartje begeert ' , zegt Al ice. 'Hij wordt erg verwend. We zeggen wel eens 
tegen elkaar: als we opnieuw op de wereld komen, worden we hond bij de 
familie Vale .. .'. 
We, dat zijn Alice en haar man Lex . De twee zonen Sander en Vincent zijn het 
hu is al lang uit. Hoewel, op dit moment woont de oudste vanwege een 
verbouwing tijdelijk weer bij hen. 'Dat kan gemakkelijk, omdat we zo'n groot 
huis hebben. En ik vind het heel gezellig. Ik had er vreselijk veel moeite mee 
toen ze op zichzelf gingen wonen' , zegt Alice. 'Niet alleen hun aanwezigheid, 
maar ook wat ze allemaal meebrachten. Er hebben hier heel veel vrienden 
geslapen. Na een avond stappen, of na Koninginnedag konden ze niet meer 
naar huis. Het was altijd een verrassing wie je bij het ontbijt aantrof. En we 
hadden leuke gesprekken, hele discussies. Kinderen staan anders in het leven ' . 

Thuis in Wolfheze 

'We wi lden alle twee een vrijstaand hu is, we moesten er omheen kunnen lopen. 
Klinkt raar misschien, maar dat hebben we van thuis meegekregen. We 
woonden in Arnhem en hadden nog nooi t van Wolfheze gehoord. Maar dit huis 
stond te koop en het was naar onze zin. We hebben het huis in 1967 gekocht 
tijdens onze verlovingsperiode. Na 3 maanden zijn we al getrouwd. De 
afgelopen jaren hebben we veel in het huis geklust. En nu is het te groot voor 
ons, dus staat het bord 'te koop ' voor de deur. 'Gaan jullie dan weg uit 
Wolfheze?', vraag ik. 'Nee, ik weg uit dit dorp, dat kan niet', roept Alice 
lachend. 'We willen gewoon een kleiner huis, maar wel in Wolfheze. Ik ben hier 
zo vergroeid met alles en iedereen, ik wil hier niet weg!' 

Dorpsleven 

Ik vind, als je in een dorp woont, moet je ook aan alles deelnemen. Dat hoort 
bij het dorpsleven. Daardoor leer je ook mensen kennen. Nu heb ik hier zoveel 



vrienden en vriendinnen, dat is heel gezellig. De winkels, dat was altijd het 
ontmoetingspunt. Vreselijk jammer dat die weg zijn. Ik vind het ook erg dat er 
ouderen weggaan, omdat er geen voorzieningen zijn. Het moet toch mogelijk 
zijn om een supermarkt hier staande te houden, of een paar kleine winkeltjes. 
Ik heb er wel ideeën over.' 

30 jaar vriiwilligerswerk 

'Ik heb van alles gedaan in het dorp. In mijn tijd was het zo, als je trouwde, 
stopte je met werken. Dus had ik tijd voor vrijwilligerswerk. Toen de jongste vijf 
jaar was, werd ik jeugdelftalleidster bij Wodanseck. De F·jes, die vind ik de 
leukste (de jongste voetballertjes). Ze staan soms in een kluitje om de bal of 
met een duim in de mond. Lachen is dat. Ook had ik toen het secretariaat van 
de tennisvereniging en zat ik in de oudercommissie van de kleuterschool. Later 
ben ik bestuurslid van de oranjevereniging geworden en voorzitter van de 
tennisvereniging. In totaal zo'n dertig jaar verenigingswerk, denk ik'. 

Koninginneteest 

Dat bestuurswerk voor de oranjevereniging heb ik 13 jaar gedaan, tot 1990. 
Met veel plezier en vreselijk veel gelachen. Koninginnedag werd gevierd op het 
ziekenhuisterrein, het oranjebal was in de Burcht. Toen ik erbij kwam, wilde ik 
een tent. Die kwam er, op de van Mesdagweg. Maar wel met open flappen, 
zodat soms alles kletsnat werd van de regen. Toch was het een hele 
verbetering. En nu is Koninginnedag nog steeds een groot dorpsfeest ledereen 
is er en men komt er voor terug naar Wolfheze. 

Is er veel veranderd in Wolfheze? 

'Het meest opvallende is het verdwijnen van de winkels. En er zijn veel 
woningen bijgekomen. Maar ook het karakter van het dorp is veranderd. 
Vroeger mocht hier niks op zondag, niet voetballen, zelfs niet fietsen. Dat is nu 
wel anders. De komst van de A50, dat is heel jammer geweest. Dwars door het 
bos. We hebben geprotesteerd, maar het heeft niet geholpen.' 

Leuke baan 

'Toen de kinderen groter waren, ben ik weer gaan werken. Als gids bij de VVV 
Arnhem. Ik solliciteerde, maar was eigenlijk te oud. Toch ben ik met 7 anderen 
uit 120 sollicitanten gekozen. Dat gaf een kick! Het is heel leuk werk en we zijn 
met een gezellig team. Het voordee l is dat je meestal met vrolijke mensen 
werkt: ze zijn op vakantie of een dagje uit'. 

Motto is vrolijkheid 

'Ik houd van vrol ij ke mensen. Chagrijn ken ik niet, wil ik ook niet kennen. 
Mopperen mag niet. Ik vind, je moet genieten van elke dag'. 



Wat ziin je hobby's? 

' Ik tennis nu nog en ga eenmaal per jaar skiën. Met negen vriendinnen, 
waarvan er zes uit Wolfheze komen, waaronder Anneke van de Weerd. We gaan 
nu al voor het 11 de jaar. Dat is heel gezellig, de voorpret begint al ver van te 
voren. We proberen altijd zo lu xe en zo goedkoop mogelijk. We gaan met de 
t re in en nemen van alles mee. Zelfs d iepgevroren zalm en hazenpeper. 
Beurtelings koken, boodschappen doen. We hebben nooit ruzie, terwijl we wel 
allemaal behoorlijk gebekt zijn. Er is een grote saamhorigheid, echte 
vriendinnen! Ik heb een boekje geschreven over 10 jaar skiën, vol met leuke 
anekdotes natuurlijk. Juist ook vanwege die vriendinnen en activiteiten wil ik 
niet weg uit Wolfheze!' 

Mooiste o/ek 

'De mooiste plek in Wolfheze vind ik de zogenaamde beukenlaan, waar ik altijd 
wandel. Langs de Balijeweg en dan het bos In. En de mooiste straat is de 
Wolfhezerweg als het sneeuwt; met die grillige wodanseiken'. 

Waar loopt het sooor naar toe? 

'Ik zou het leuk vinden als je Wim Schut zou interviewen, de oude Schut. Die 
man heeft een zwaar leven gehad, maar ook wel heel mooi. Hij is met zijn 
boerderij overgegaan va n koeien naar paarden. Hij kan er vast veel over 
vertellen.' 
Met veel moeite neem ik daarna afscheid van deze vrolij k babbelende en 
actieve Wolfhezenaar, op weg naar de volgende kandidaat. 

Geesje Eleveld 

Alice Vale: 'Onze bobtail 
Bo heeft alles wat zijn 
hartje begeert. ' 
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DE STATIONSWINKEL 
S. Tufano 

Parallelweg 5 
6874 BH WOLFHEZE 

Verkoop van o.a.: 
sigaretten en drank; 
literatuur; 
levensmiddelen; 
treintickets; 
bloemen; 
speelgoed, etc. 

Ons assortiment is onlangs 
uitgebreid met: 

méér levensmiddelen, 
w.o. brood. 

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

Hubo Willemsen 

Cardanuslaan 28 
Tel. 026·3336571 

Doorwerth 
Fax 026·3336329 

Openingstijden : Maandag 13.00 -18.00 uur 
Dinsdag t/m Donderdag 9.00 - 18.00 uur 
Vrijdag 9.00 • 19.00 uur 
Zaterdag 9.00 - 17.00 uur 
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JOIHJ truulistalent 
Woensdagmiddag 1 oktober was het zover. Op tennispark De Slenk werden de 
laatste "Kennis van Tennis" lessen gegeven. Tien jeugdige cursisten moesten 
laten zien wat zij hadden geleerd van de edele tennissport 
De kennismakingscursus was erop gericht kinderen de elementaire beginselen 
bij te brengen van het tennis. Zowel op het gebied van bal·, als van 
slagvaardigheid. En met gepaste trots kunnen we melden dat een klein dorp 
als Wolfheze heel veel tennistalent in huis heeft. 
Alle kinderen slaagden met glans! Daarom willen we Gythe, Tess, Sienna, Elise, 
Daphne, Christopher, Styn, Jesse, Mees en Boris van harte feliciteren. We 
hopen natuurlijk dat jullie doorgaan met tennissen! 

Bij voldoende belangstelling gaat er volgend jaar weer een nieuwe cu rsus van 
start voor kinderen vanaf 5 jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de jeugdcommissie van De Slenk. 

Eric en Ellen tenCateen Appie Schalk, bedankt voor jullie vakkundige 
begeleiding van onze jeugd. 

Nicole van Diest 
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Kapsalon Jeanette 
Dames in Doorwerth Heren 

Winkelcentrum de Weerd 
tel. 026-3341856 

Openingstijden: 
maandag I 0:00-1 7:30 
dinsdag t/m vrijdag 8:30-1 7:30 
zntcrdng 8:30-15:30 

• met en zonder afsprnnk 
• maandag en dinsdag 65+ korting 

• hairextcnsions en dreads 
• zonnestudio 
* nagelstylist 

U kunt bij ons gratis parkeren 

OpMaat 

Comco 

Comco ondtrhoud en 
nHwtrkbthttr voor 
scholtn 
Tel: 0629047830 

Praktijk voor Orthopedagogie 

Voor professionele hulp en deskundig advies 

· bij leer- en gedragsbeperkingen 

OpMaat 
Johan Strotiusloon 5 6874 Al Wolfheze 
telefoon/fox 026 - 48 22 686 I email opmootcom@netscope.net 

11 
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Bijzonder* 
Innovators en uitvinders: Cees van Rij en Saksia van To/edo 

Een manier om diepgevroren brood, in plastic verpakt, toch naar warm vers 
brood te laten ruiken. Een knop aan het matras om zelf de hardheid te 
regelen. Een middel om honden en katten uit de tuin te houden. Het is maar 
een kleine selectie van de ideeën die Cees van Rij samen met zijn vrouw 
Saskia van Toledo bedenkt en beproeft. In gesprek met twee innovators over 
creativiteit, de ijstijd en Wolfheze. 

Cees van Rij werkte 35 jaar voor Akzo Nobel in 
de afdeling New Business. Een studie 
chemische techniek vu lde hij aan met een jaar 
wetenschappelijke fotografie. Het uitvinden zat 
al vroeg in zijn bloed. Als jonge man bedacht hij 
de aansteker die aanging door hem aan te 
raken. Inmiddels is Cees 71 jaar en 
veelgevraagd om mee te denken over 
oplossingen, waar dan ook. En hij geeft les aan 
het Instituut voor Bedrijfskunde in Zeist. 

Creativiteit , zegt hij. komt van onze voorouders 
na de ijstijd. Onder die barre omstandigheden was het een essentiee l 
overlevingsmechanisme. Als de leider het niet wist. de zorger er niet uit kwam 
en de nood steeg: dan vonkte het bij de creatieveling. Naast hoge nood zijn ook 
beperkte omstandigheden belangrijk zoals een duidelijk probleem en budget. 
Samen geven die de beste voeding voor goede ideeën. 

Als innovator in een bedrijf, richt je je op het samenbrengen van verschillende 
disciplines. En wel in een vroeg stadium. Een allereerst prototype van de 
afdeling Research, gaat meteen door naar de afde ling Sales en de afdeling 
Productie. Cees tekent het uit. Meteen alle krachten erop loslaten, met de 
innovator als bindende kracht en als goede luisteraar. En dan iedere ronde het 
idee verder uitwerken en d ruk op de ketel houden. Want een beetje innovatie 
kost vijf jaar t ijd om uit te werken en levert dan maar drie jaar lang wat op voor 
een bedrijf. 

* In deze nieuwe rubriek praten we met Wo/fhezenaren die een bijzonder beroep of een 
bijzondere hobby hebben 



Het is ook belangrijk om goede input te geven: kruisbestuiving vanuit andere 
vakgebieden bijvoorbeeld. Het middel tegen honden en katten in de tu in 
ontstond toen vanuit de chemische wetenschap de stof werd ontdekt waar 
beiden niet van houden. Creativiteit is dan bedenken hoe je die stof praktisch 
kan toepassen . Saskia van Toledo verzorgt dit deel van het proces: informatie 
verzamelen, nog eens in het eigen archief duiken, wijzen op parallellen met 
andere vraagstukken. 

Aan hun huis op de Lindeboomlaan zit geen laboratorium vast. Wel is er een 
sobere maar doeltreffende kleine werkplaats . Het hu is staat inmiddels te koop 
omdat Van Rij en Van Toledo overstappen naar een kleinere woning. Waar 
Wolfheze voor staat vraag ik nog: voor 34 jaar heerlij k wonen vooral met het 
gezin! 

Anne Veenstra 

VAN RIJ EN VAN TOLEDO a marketing communieatle Innovatie a 
~ Lindeboomlaan 1 5 • 

6 8 7 4 BN Wolfheze Netherlands 

tel. ++31 (0)26 482 1 389 

fax ++31 (0)26 482 1672 

SUCCESVOL SOLLICITEREN 11 

Persoonlijke begeleiding en/of groepsgewijze training bij 
• het herkennen van je kwaliteiten 
• het maken van een goed Curriculum Vitae 
• het zoeken naar vacatures die bij je passen 
• het schrijven van aansprekende sollicitatiebrieven 
• het voorbereiden en oefenen van sol licitatiegesprekken 
Dit maatwerk naar jouw behoeften en situatie levert vanaf 1 december : 

Ulbe G. Anema • Lawljckerhof 8 • 6874 AT Wolfheze 
Tel. (026) 482 13 92 of 06 · 41 43 05 26 E-mail u.anema@wanadoo.nl 

13 
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voqels voeren (of met?) 
Doen we daar eigenlijk wel goed aan? Veel mensen zijn geneigd om vooral 
vogels de winter door te helpen. Al weten we dat het eigenlijk niet zou moeten. 
De meeste dieren bu itenshuis zijn opportunisten en met dat bijvoederen 
blijven ook de zwakkeren bestaan. Vervolgens vallen die weer ten prooi aan 
anderen. Dat vinden we weer sneu, terwijl wij het wel in de hand werken. 
Logisch, want ons menselijk denken vindt dat we hulp moeten bieden. 

Er zijn momenteel weer overal vetbollen , zaden en 
pinda's te koop. Maar de vogels zijn aangepast 
aan de seizoenen. Tegen de kou zetten ze hun 
vleugels volop uit. Onder de veren deklaag bevindt 
zich een laag van dons om hen warm en droog te 
houden, denk maar aan uw eigen dekbed. 

Maar het staat leuk in de tuin , zo'n vogelkastje of 
voederplank met brood erop, of een slinger 
pinda's aan de pergola. Vooral pinda's vormen 
een groot gevaar. Bij sommige soorten vogels, 
zoals de pimpelmees, verandert de maag van 

insecteneter in de zomer, tot zaad· , vet· en nootjeseter in de winter. De natuur 
zit dus geweldig in elkaar. 

Mezen beginnen al aan het einde van de winter in het vroege voorjaar met 
broeden en wanneer vader of moeder mees aankomt met oude harde pinda's 
kan dat zeker de dood betekenen van de jongen. Zij horen gevoerd te worden 
met rupsen, wel heel andere kost. De keeltjes (denk aan verstikking), maag en 
vertering van het voer, zijn niet berekend op pinda's. In dit seizoen zijn het 
namelijk weer insecteneters geworden. 

Het is goed om dit te beseffen. Want buitendieren gaan niet naar een winkel 
om voedsel te kopen, de natuur geeft hen wat er op dat moment aanwezig is. 
Wij mensen bedoelen het goed en het is ook een lust voor het oog om een 
meesje aan een pindazakje te zien hangen. Maar het is dus niet verstandig. 
Eigenlijk wordt het dus tijd dat af te leren. Hoewel ik er zelf ook aan meedoe .. . 

Franca de Roode 



.. 

Wodanseck dames l -ljsseloord: 0-14 
Wolfheze heeft sinds juni 2003 een eigen damesvoetbalteam: Wodanseck 
dames 1! Opgericht door Sylvia Davidse, bestaat dit team nu uit 15 dames, 
variërend in de leeftijd van 16 tot 34 jaar. Fanatiek zijn ze aan het trainen 
geslagen voor de competitie. De eerste tegenstander op zondag 7 september, 
IJsseloord uit Arnhem, bleek al 10 jaar samen te spelen. Daar kun je als nieuw 
team natuurlijk niet 
tegenop. Ze wist de 
meeste ballen te stoppen, 
maar toch liet keepe r 
Rineke Schut 14 x de bal 
door. Het werd 14-0 voor 
de tegenparti j, ondanks 
het vele publiek langs de 
zijlijn . Welke enthousiaste 
vrouwelijke voetbal· 
liefhebber komt dit 
damesteam in Wolfheze 
versterken? Bel met Sylvia 
Davidse voor informatie: 
4821581. 

Dorpsstraat 53 687 1 AD Renkum tel. 03 17-3 12615 

Speciaal in lingerie, nacht, bad en beenmode voor dames en heren. 
Erkend leverancier borstprotheses. 
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Biologiscbzulvel ell vlees 
De biologische boerderij Veld en Beek wil graag het animo peilen bij 
Wolfhezenaren om verse boerenzuivel, rund· en varkensvlees af te nemen. Zij 
denken aan het plaatsen van een diepvriezer/koelwagen. Daar kun je 7 dagen 
per week, 24 uur per dag naar behoefte vlees afhalen. Alles is verpakt in 
porties van 200 gram. Wie meedoet. geeft een machtiging af om de 
meegenomen producten automatisch te verrekenen en krijgt een sleutel. In 
Wageningen, Ede, Renkum, Bennekomen Doorwerth functioneert dit systeem 
al jaren met succes. Uitgangspunten van het bedrijf zijn: dier· en milieu· 
vriendelijk ondernemen, gebruik van voer uit de directe omgeving, afzet in de 
regio en kwaliteit en gezondheid voor mens en dier. De koeien zijn van de 
karakteristieke rassen Blaarkop en Lakenvelder. Ze grazen op natuurland, 
onder meer bi j de Renkumse Beek en op de Doorwerthse· en Wolfhezerheide. 
Er is al overleg met de Gelderse Roos om de diepvriezer bijvoorbeeld in de 
buurt van Beukenoord te plaatsen, waar ook de biologische voedselcoöperatie 
de Beukenoot zit. Stuur een kaartje of e·mail naar Jan Wieringa van Boerderij 
Veld en Beek o.v.v. Biologisch vlees in Wolfheze: Boersberg 2, 6865 NG 
Doorwerth veldenbeek@tiscali.nl; of bel: 06·21516966. 

Kerstcantates in de Opell Bofkerk 
Rond het kerstverhaal is er veel mooie muziek 
gecomponeerd . Denk aan het Weihnachtsoratorium 
van Bach, dat grote bekendheid geniet. Er zijn ook 
minder bekende componisten die de inhoud va n het 
kerstfeest op eigen wijze vertolken . Op 11 December 
laat Ton Hendriksen, organist van de Open Hofkerk 
ons van twee componisten werken horen en hij licht 
ze ook toe. Het eerste werk is het "Oratorio de Noël" 
van Cami lle Saint·Saëns (1835·1921), een werk dat 
helaas zelden wordt uitgevoerd. Het is traditionee l 
opgebouwd en ontroert in zowel koor·, solo· als 

instrumentale delen. Het tweede werk is van Arthur Honegger (1892 -1955). 
Hij componeerde een heel eigentijdse cantate rond de geboorte van Jezus, 
antiromantisch bedoeld, maar toch een romantische sfeer ademend. Zijn 
"Cantate de Noël" is een werk dat ieder zeker zal verrassen. Het is boeiend om 
twee componisten, die eigenlijk nog tijdgenoten waren, te beluisteren en te 
horen hoe zij het kerstfeest beleefden en vertolkten. U bent van harte welkom. 
Aanvang 20.00 uur. 



Werkzaambeden in bet bos 
U heeft wellicht gemerkt of gaat binnenkort merken dat er gewerkt wordt in de 
bossen van de Gelderse Roos. Het bos rond het psychiatrisch ziekenhu is is 
voor het grootste deel ooit aangeplant. Op sommige plekken is dit nog goed te 
zien: bomen staan dicht opeen in r ijen en zijn al lemaal van eenzel fde soort en 
leeftijd. Zo'n eentonig donker productiebos biedt maar weinig levenskansen 
voor andere bomen, planten en dieren. Natuurmonumenten maakt in het bos 
daarom meer ruimte voor natuurlijke variatie . In de loop van een aantal jaren 
worden hier en daar stukken product iebos gekapt, in grote of kleinere 
percelen. Daarna worden al leen nog bomen verwijderd die niet van nature in 
dit bos voorkomen en zich ste rk verspreiden. Daar waar weer licht op de 
bodem valt, kiemen zaden en sporen van mossen, varens, grassen, kruiden , 
struiken en bomen zoals de inlandse eik, lijsterbes, grove den en beuk. In de 
ondergroei vinden bijvoorbeeld reeën en tal van vogelsoorten beschutting, 
nestgelegenheid en voedsel. Paddestoelen en insecten leven van het dode hout 
en bladeren, waar op hun beurt de insecteneters onder de dieren weer van 
profiteren. 

Openingstijden: 
Maandag en vnjdag : 10.00·16.00 
en op afspraak 

NIEUW! Shiatsu Cosmetik 

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

e. d. 
• Orthomoleculaire benadering 

Aanbieding voor november: 
bij mini gezichtbehandeling 
gratis nagels vijlen en polijsten 

Aanbieding voor december: 
bij volledige behandeling + 
manicuren gratis pakking 
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Een sc{lat in Wotlbeze 
"Plotseling hoorden we buiten een vreesetijk geraas. De wind joeg huilend 

en klagend door de boomen. 
De grijsaard zweeg, wijl zijn oude stem overheerscht werd door de geluiden 

buiten." 
(Uit: Wo dans Wilde Jacht) 

Terwijl iedereen afgelopen zomer verkoeling bij het water zocht, of op vakantie 
was, hebben wij en vooral onze kinderen Pien en Hidde, de dag van hun leven 
gehad. Dat kwam doordat we werden gebeld door vrienden, die ons vroegen of 
we zin hadden een schat te gaan zoeken die in Wolfheze begraven lag. Zij 
hadden dat al vaker beleefd en door hun spannende verhalen raakten wij ook 
enthousiast. 
Want u zult het niet geloven, maar er liggen ongeveer 300 schatten begraven 
in Nederland, zelfs in de Noordzee. De geheimzinnige tocht begon om twee 
uur 's middags. Onze vrienden waren een half uur eerder al gearriveerd om zo 
samen met ons voorbereidingen te treffen voor het avontuur. 
Je hebt nodig: 1 kompas en 1 hand-GPS (Giobal Positioning Systeem) deze 
heb je al voor ongeveer 100 euro. Verder hadden we de begincoördinaten 
nodig. Die haalden we van het internet evenals de verdere beschrijving van de 
zogenaamde "cache". Dit is allemaal te vinden op www.geocaching.ni. Zoals 
het avontuur van "Wodans Wilde Jacht". 

Het zou een wandeling zijn van zo'n 6000 stappen door het 
laag Wolfhezer natuurgebied. Iemand zou daar ergens een 
waterdichte doos met daarin een aantal begerenswaardige 
voorwerpen en met in ieder geval een logboek en soms een 
wegwerpcamera verstopt hebben. Terwijl Pien de coördinaten leerde invoeren 
in GPS en Hidde op het kompas wegwijs werd gemaakt, kwamen we na 
ongeveer twee-en een half uur lopen en zoeken bij de plek waar de schat 
verborgen was. Tja, helaas kunnen we niet verklappen waar dit was en wat de 
schat is! Wel kunnen we vertellen dat het erg de moeite waard is om dit zelf 
eens te doen. Het grote voordeel hiervan is je kunt namelijk niet verdwalen! 
Dus: surf over het internet, trek je stoute wandelschoenen aan en ga de schat 
zoeken in Wolfheze. 

Caroline Kelderman 
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Kam pioen striptekenen 
Ik heb geen idee of Wolfheze eerder een Nederlands Kampioen heeft 
voortgebracht, maar het is de enige die ik ken. 

Mag ik even voorstellen: Bo Kuiper, geboren op 8 mei 
1992 (11 jaar dus). Woont samen met vader Rob, moeder 
Atie en zus Robin aan de Heelsumseweg 61 en zit in groep 
8 van de Prinses Beatrixschool. Bo begon toen hij 7 jaar 
oud was, om precies te zijn op 19 december 1999 met 
het tekenen van zijn "Worms", een van een computer· 
spelletje afgeleid stripverhaal. 
Hij was dit jaar één van de 250 inzendingen van de 
Nationale Stripteken Kampioenschappen, kwam door de 
voorronde en belandde bij de laatste 10. Op zondag 21 
september moesten die in de Arnhemse Rijnhal tijdens de 

Stripboekenbeurs hun stripverhaal tekenen. Bo is eigenlijk gewend om strip· 
verhalen van 12 plaatjes te tekenen. Maar nu moest het verhaal in 6 plaatjes 
verteld worden. Dat was dus best wel even moeilijk, maar het is hem gelukt. 
Bokwam met de mooie beker thuis en groep 7 en 8 op school delen mee in de 
feestvreugde, want de bekende striptekenaar Gerard Leever van Oktoknopie 
komt op school een workshop geven. Voordat de grote landelijke dagbladen 
aan de telefoon hingen, hebben wij Bovoor de Wolfskreet kunnen contracteren. 
Op de volgende pagina ziet u de zwart/wit versie van de winnende strip! 

Marja van Toaren 

• Schoutenkamp 7 
• 6666 XI. Heteren 
• Te l. 026 - 472 22 54 

• Fax. 026 - 474 21 56 
• Mob. 06- 512 96 428 
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Assurantiën 
Flnanclên 

Van Ede 

Onafhankelijk bemiddelaar voor vele 
verzekeringsmaatschappijen en 

hyp:>lheekverstrekkers 

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

Loop even binnen, bel of mali onslil I 

Financieel adviseurs: 
Dirk Kruitbosch I Harry Waaljenberg 

V'Jolfhezerweg 94a 
6874 AH WOLFHElE 

Tel: 026-4821751/ Fax: 026-4821921 
E-mail: vanedeass@hetnet.ni 

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

Lawyckerhof 4 Wolfheze Tel. 026-4821310 



Welkom Antoll. 
Wolfskreet mag VincentBleekernaar Oasterbeek 
hebben zien vertrekken, over een opvolger hoefden wij 
ons geen zorgen te maken. Sinds vorige maand is Anton 
Sanderman de gelederen van Wolfskreet komen 
versterken. Een man met een heldere kijk op het leven 
van al ledag. Maar ook boordevol nieuwe ideeën. 
Bij Wolfskreet is hij daarom meer dan welkom. 

U kent hem vast wel. Is het niet van de voetbalvereniging 
of de ljsbaancommissie, dan wel van de groep 

hardlopers die bijna iedere zondagmorgen door ons dorp en zijn omgeving 
trekt. Dat is Anton zijn grote liefhebberij . Inmiddels heeft hij zelfs twee keer 
een marathon in Polen gelopen en dat toont zijn doorzettingsvermogen. 
Anton woont met zijn vrouw Anja sinds 1992 in Woifheze. Samen hebben ze 
drie kinderen: Riek, Tom en Job. Hij weet zo onderhand wel wat er in het dorp 
speelt. Zijn motivatie om Wolfskreet te komen versterken is daarom duidelijk: 
"Ik voel me betrokken bij het dorp. Om de onderlinge banden te versterken, wil 
ik graag een bijdrage leveren aan Wolfskreet Bovend ien lijkt het me een 
gezellige club. Da t moet dus goed komen." We hebben er al le vertrouwen in 
dat Anton bij Wolfskreet inderdaad op de juiste plek zit. U zult nog veel van 
hem horen. 

Wijnkoperij Henri Bloem 

Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem 
Tel.: 026 - 4455220 Fax: 026 - 4455085 
E-mail: arnhem@henribloem.nl 

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

Laten we meteen beginnen met datgene, wat in ons dorp momenteel het meest 
leeft: de woningbouw en alles wat daarmee samenhangt. Wanneer gaat er nu 
gebouwd worden en om hoeveel woningen gaat het nu precies? Krijgen we een 
kleine 100 woningen erbij. of worden het er plotseling 130? Even kort de stand 
van zaken. 
Er is al jaren sprake van 3 woningbouwlocaties 
in Wolfheze. Dat betreft 7 appartementen aan 
de Balijeweg, rond de 45 woningen op het 
terrein achter de Sara Mansveltweg (terrein 
Jordens) en eenzelfde aantal op het terrein 
van de voormalige houtzagerij Willemsen. Als 
alles volgens plan verloopt. Is men op het 
moment dat u dit leest begonnen met de 
sloop van de Kruiskerk en kan de bouw van 
"Suenderleye" van start gaan. 
Voor wat betreft de Sara Mansveltweg heeft de 
projectontwikkelaar ons in het voorjaar 
toegezegd om in oktober 2003 een 
voorlichtingsbijeenkomst te organiseren voor 
Wolfhezenaren. Op het moment van schrijven 
hebben wij daarover nog geen datum 
doorgekregen, maar Dorpsbelang zit daar wel 
achteraan. Het bestemmingsplan moet nog 
gewijzigd worden, en van een aantal 
omwonenden heeft het bestuur intussen 
vernomen, dat zij niet staan te trappelen om 
hier zonder slag of stoot hun medewerking 
aan te verlenen. 

Zorgboerderij 
Dan het terrein, waar de kranten de afgelopen maanden vol van hebben 
gestaan. Hierboven genoemd: het terrein Willemsen, maar inmiddels 
uitgebreid tot het terrein Willemsen/Barenbrug. Zoals bekend is, ve rlaat 
Barenbrug binnen afzienbare tijd Wolfheze. Dat terrein is nu ter sprake 
gekomen als mogelijke locatie voor de realisering van een zorgboerderij. Nu 
hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de Gemeente, de 
projectontwikkelaar en Barenbrug, waarbij de intentie is uitgesproken om op 
het terrein van Barenbrug 30 extra woningen in de vrije sector te realiseren. 



Hiermee kan de zorgboerderij min of meer gefinancierd worden, want de 
opstallen van Barenbrug zouden dan voor het symbolische bedrag van 1 euro 
in handen komen van de Gemeente Renkum . Bijkomend voordeel van dit plan 
is volgens alle genoemde partijen, dat de oorspronkelijk geplande 45 woningen 
een wat ruimere opzet kunnen krijgen (meer spreiding). Er bleken zelfs al 
schetstekeningen gemaakt te zijn en het voorlopige voorstel is al aan de 
Gemeenteraad voorgelegd, voordat er met de Wolfhezer bevolking over van 
gedachten is gewisseld. In gesprekken met de Gemeente heeft Dorpsbelang 
aangegeven, dat dit niet de juiste weg is, en erop aangedrongen om in een 
vroeg stad ium met Wolfheze te communiceren. Ook de Raad heeft meer tijd 
gevraagd om tot een besluit te komen. 
Dorpsbelang heeft aangegeven niet op voorhand tégen te zijn, maar staat 
vooralsnog ook niet te juichen. Er moeten nog veel zaken opgehelderd worden, 
zoals de noodzaak van die 30 extra woningen, de verhouding sociale/vrije 
sector woningen, de alternatieven, de bestemming als het niet doorgaat, de 
details en invulling van een zorgboerderiL de verkeersdruk en het landelijke 
karakter van de Duitsekampweg. 

MEC 
Ook heeft Dorpsbelang gevraagd om in overweging te nemen om ook het Milieu 
Educatie Centrum (MEC) bij de plannen van het terrein van Barenbrug te 
betrekken. Dit is nu gehuisvest in de Beatrixschool, maar heeft door de 
explosieve groei van het aantal leerlingen gedurende de laatste paar jaar, per 1 
augustus jongstleden één lokaal moeten in leveren. Hierdoor kunnen zij he laas 
niet hun volledige programma ten uitvoer brengen. Wolfheze, en met name de 
school, heeft zeer veel plezier van het M EC, en Dorpsbelang is er dan ook groot 
voorstander van om te trachten het MEC voor Wolfheze te behouden. De 
combinatie MEC en zorgboerderiL op een plek waar de bebouwing overgaat in 
natuurgebied lijkt ons een optie, die past bij het groene karakter van Wolfheze. 
30 woningen extra zullen er zeker niet voor zorgen , dat er op korte termijn 
winkels of een pinautomaat terugkeren in Wolfheze, maar om te behouden wat 
we hebben (basisschool, openbaar vervoer, minimarkt, sportverenigingen, 
enz.) is een zo breed mogelijk draagvlak een noodzaak. Voor de ontwikkeling 
van een gemeenschapshuis (Kulturhus) geldt in feite hetzelfde. Vandaar dat 
het standpunt van Dorpsbelang zich op dit moment nog niet in een duidelijk 
vóór of tégen laat vatten . 
Voor het fe it dat de meeste bewoners van de Duitsekampweg al wel een 
duidelijk signaal aan de gemeentelijke politiek hebben afgegeven, hebben wij 
natuurlijk ook begrip, aangezien het geheel zich aan "hun" straat afspeelt, en 
zij dus directe betrokkenen zijn. 
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Openbaar vervoer 

Het in het voorjaar gestarte experiment met het busje naar Costerbeek is 
vooralsnog een succes te noemen. Er wordt redel ijk gebruik van gemaakt, en 
na een evaluatie op het Gemeentehuis heeft men zelfs besloten om de 
dienstregeling uit te breiden. Ook is de route veranderd, wat voor ons 
Wolfhazenaren (de grootste gebruikers van de bus) het voordeel heeft dat er nu 
ook niet meer via Doorwerth gereden wordt, maar rechtstreeks naar 
Oosterbeek. De nieuwe dienstrege ling vindt u verderop in deze Wolfskreet 

Dorpsplein 

Onder leiding van Taro Eekhoutte is er een zeer enthousiaste projectgroep van 
start gegaan om het dorpsplein (tussen de stationswinkel en Het Wolvenbosch) 
een gezelliger aanzien te geven. Er ligt een aantal plannen klaar en de 
komende tijd zal worden besteed om de haalbaarheid ervan te onderzoeken. In 
de Wolfskreet van februari krijgt u een uitgebreider verslag van de voortgang. 

Nieuwjaarsreceptie 
Wolfhazenaren mogen dan zo af en toe eens flink met elkaar van mening 
verschillen (Vitesse, woningbouw, noem maar op), we hebben toch allemaal in 
ieder geval gemeenschappelijk dat we met plezier in ons mooie dorp wonen. 
Daarom lijkt het ons een goed idee, om juist die j f 
gemeenschapszin eens wat nader uit te bouwen. Het is Q ' (c) 
toch leuk, om eens wat andere dorpsgenoten te leren - )~) G) 
kennen. Een mooie gelegenheid daarvoor is het begin v~n ~~ 
een nieuw jaar. Daarom organiseert Dorpsbelang een ~ 
gezellige, informele nieuwjaarsbijeenkomst in De 
Burcht, en wel op zoodagmiddag 4 januari van 
16.00 tot 18.00 uur. 
Een bruisende toast op het nieuwe jaar wordt u aangeboden door Dorpsbelang, 
maar de rest van de consumpties zijn helaas voor uw eigen rekening. Voor een 
klein hapje tussendoor zorgen wij wel. Ook de kinderen zijn natuurlijk van harte 
welkom. 
Noteer de datum wel alvast in uw agenda, want de volgende Wolfskreet komt 
pas in 2004 uit. 

Leden gewenst 

We hebben er gelukkig weer een paar nieuwe leden bij, maar om in 
herfsttermen te bl ijven: het regent niet, maar het druppelt. Toch wi ll en wij 
graag in gesprekken met bijv. de Gemeente namens zoveel mogelijk mensen 
spreken, en daarom vragen wij u hierbij nogmaals om lid te worden I te blijven 
van Dorpsbelang. Het lidmaatschap kost u 4,50 euro per postadres, en dat kan 

,. 



toch bijna geen belemmering vormen . Automatische incasso of acceptgiro's is 
voor onze vereniging veel te duur, dus om het u makkelijk te maken om het 
lidmaatschapsgeld voor 2004 te betalen, vindt u In Wolfskreet een envelopje 
bijgesloten. Vul hierop uw naam en adres in, en deponeer het in de brievenbus 
van één van de bestuursleden. De adressen zijn: 
• Michel van Tooren, lindeboomlaan 32, tel. 3333537 

e-mail: arnhem@henribloem.nl 
• Han Heidema, Wolfhezerweg 86, tel. 3333302 

e-mail: han.heidema@hetnet.nl 
• Bart de Haan, Oude Kloosterweg 1, tel. 3333366 

e-mail: b.dehaan@natuurmonumenten.nl 
• Taro Eekhoutte, Heelsumseweg 6, tel. 4820840 

e-mail : eekhoutte@freeler.nl 
• Anja Huijgen, Heelsumseweg 16, tel. 4821488 

e-mail: anja@hogewind.nl 
• Jan van Oort, Van Mesdagweg 23, tel. 4820455 
• Sandra Schiebelhout, Sara Mansveltweg 5, tel. 4821935 

e-mail: f.schiebelhout@uwnet.nl 
Voor tips of vragen over Dorpsbelang kunt u ons ook altijd bellen of mai len. 
Bewoners van Het Hazeleger kunnen het envelopje ook in de bus doen bij 
Geesje Eleveld, Wolfhezerweg 120-50. 
Natuurlijk kunt u de contributie ook overmaken op giro 5991439 of bank 
3850 25 505 o.v.v. contributie 2004. Vermeld wel altijd duidelijk uw naam, 
adres (en telefoonnummer). 
Helpt u mee om de belangenvereniging van uw dorp zo sterk mogelijk te 
maken en neem alstublieft de moeite om uw lidmaatschap voor 2004 te 
betalen. Bij voorbaat onze hartel ijke dank. Wij wensen u alvast een heel 
gezellige decembermaand toe en we hopen elkaar te zien op de 
nieuwjaarsborrel in de Burcht op 4 januari a.s. 

Bestuur "Oorpsbelang Wolfheze e.o." 

MMM 
Balyeweg 10 
6874 Al WOLFHEZE 

ADVISERING 
& 

ARBITRAGE 

Ir.M.C. W .Moerdijk 
Tel (026)-48 2 24 63 

-energie 
-gebouwinstallaties 
-technisch onderhoud 
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Eeklloorntjes qered 

~-- Begin september vonden wij bij ons huis op het 
Hazeleger vier jonge eekhoorntjes. Het nest was 

1 op een of andere manier uit de boom gevallen 
en de moeder was nergens meer te vinden . Om 
de diertjes te beschermen, hebben wij ons over 
hen ontfermd en ze een warm kunstnest 
geboden in de vorm van een caviakool met hooi, 
stro en een warme doek. Ongeveer zoals hun 
oorspronkelijke nestje er uitzag. De kooi 

plaatsten we in de serre en de eerste dagen, toen het nog wat kouder was, 
tevens onder een lamp. Met lactosevrije kittenmelk, hebben wij ze door middel 
van een flesje gevoed. Ondertussen zochten we op het internet naar een 
vervolgoplossing, want het ging steeds beter met ze . Ze verdroegen de melk 
goed en werden steeds tieriger. De eekhoornopvang in De Meern bleek de 
oplossing. Na telefon isch contact zijn onze eekhoorntjes, 12 dagen nadat we 
ze gevonden hadden, opgehaald door een vrijwilligster van deze organisatie . 
De eekjes worden nu voorbereid op terugkeer in hun natuurlijke omgeving. En 
omdat ze nog zo klein waren, zullen ze deze winter nog in de opvang verblijven 
om vervolgens komend voorjaar te worden teruggezet in de natuur. Dit gebeurt 
in de omgeving waar ze vandaan komen, dus hier in het bos van Wolfheze . We 
kunnen te allen t ijde contact met de opvang zoeken om te informeren hoe het 
met "onze" eekjes gaat en wanneer ze worden uitgezet. 
Tot slot nog een tip. Mocht iemand ooit jonge eekhoorntjes of een zieke 
eekhoorn vinden , bel dan met de eekhoornopvang in De Meern, tel. 030· 
6667372. Zij zijn gespecialiseerd in de verzorging van deze diertjes. 

A/ice Dingeman-Meppelder 



de Gelderse Roos 
Faciliteiten voor dorpsbewoners 

Misschien is het niet bij u bekend. Maar het medisch centrum op de Gelderse Roos 
is ook toegankelijk voor inwoners van de Gemeente Renkum. Dit is mogelijk dankzij 
een afspraak tussen ziekenhuis Rijnstate en de Gelderse Roos. Het betreft röntgen
en laboratoriumonderzoek, maar ook tandheelkundige hulp. En wie naar de kapper of 
pedicure wil, kan er ook terecht. 

Voor röntgenonderzoek dient u zelf telefonisch een afspraak te maken met de 
afdeling rad iodiagnostiek van het Medisch Centrum, tel. (026) 483 33 75. 
Deze afdeling is dagelijks bereikbaar tussen 0.800 uur en 12.00 uur en tussen 
13.00 en 17.00 uur. Indien onderzoek noodzakelijk is buiten deze ti jden om, 
dient dit plaats te vinden in ziekenhuis Rijnstate. 
Het onderzoek: 
• Patiënten melden zich bij de receptie van het Medisch Centrum . 
• Aanvraagformulier van de huisarts meenemen. 
• Indien mogelijk recent ponsplaatje van ziekenhuis Rijnstate meenemen. 
• Het onderzoek duurt± 20 min. (inclusief wacht tijd). 
Uitslag: De onderzoeken worden beoordeeld op de afdeling radiodiagnostiek in 
Rijnstate en de uitslag is na 3 à 4 werkdagen bekend bij de eigen huisarts. 

Tandheelkundige dienst 
Voor tandheelkundige hulp kunt u terecht bij tandarts William van den 
Abbeelen en assistente Yvonne van Wely. Het telefoonnummer voor het maken 
van afspraken is (026) 483 33 78. 

Laboratorium 
Patiënten kunnen terecht op de prikpost (voor huisarts en ziekenhuizen), op 
maandag tlm vrijdag van 08.15- 11.00 uur in het Medisch Centrum. Elke 
dinsdag van 10.00- 10.15 uur is daar ook de trombosedienst. Bloedafname of 
materiaal dient te worden ingeleverd voor onderzoek in Rijnstate . 

Andere diensten 
Een bezoek aan kapper, pedicure of schoonheidsspecialiste is eveneens 
mogelijk. De kapper werkt alleen op afspraak van dinsdag tlm vrijdag van 
09.00- 12.00 en 13.00- 17.00 uur, tel. (026) 48 33 111 , toestel840. Ook de 
schoonheidsspecial iste werkt op afspraak, tel. (026) 48 33 149. Zij is 
aanwezig van maandag tlm vrijdag van 10.00- 16.00 uur. De pedicure 
tenslotte is ook alleen op afspraak bereikbaar, tel. (026) 48 33 111 , toestel 
793. 
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Eetcafé "De Balije" Wolfheze 

Wollh-:zerweg 70/72 
6874 AG Wollheze 

026 - 4821987 

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

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur, 
(keuken geopend tot 21 .00 uur) 

maandag en dinsdag gesloten 

Ook voor feesten en partijen in een gezellige sfeer 

• verzorg1ng 
De spacialisten voor Uw bomen: 

snoeien, kappen, klimmen, 
planten, veiligheidscontrole en 

boomonderzoek 

Fiedeldij Dop & Tuinte, Boshoeve 2 
6874 NB Wolfheze 
Tel: 026-48 21 779 of 06 61126 942 
www.degroenepraktljk.ni 
lnfo@degroenepraktijk.nl 
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De Duizendjarige Den vertelt 
Vorige keer heb ik een begin gemaakt met te 
vertellen waar de straten in Wolfheze naar zijn 
genoemd. Toen heb ik aan Ulbe uitgelegd 
waar de straatnamen Wildforsterlaan en 
Lawijckerhof vandaan komen en ook zijn de 
Uitspanning en het Hotel Wolfheze(n) royaa l 
aan bod gekomen. Deze mooie zomer heb ik 
goed nagedacht over deze aflevering en ik 
besloot nu twee straatnamen ten noorden van 
de spoorlijn te verklaren. De straten daar z ij n 
allemaal genoemd naar personen en 
gebeurtenissen u it het recentere verleden en 
wel voornameli jk uit de 20e eeuw, dus dat ligt 
wat verser in mijn geheugen. Als kapstok heb 
ik dit keer het jaar 1917 genomen en weer zit 
Ulbe Anema aan mi jn voet om m ij over dat 
jaar uit te horen en alles op te sch rijven. 

Aflevering 4: Sara Mansvelt en het Barakkenkamp 

Wolfheze wordt in het begin van de vorige eeuw geheel bepaald door de twee 
grote instellingen: het in 1907 geopende psychiatrisch ziekenhuis de 
"Stichting Wolfhezen" en het in 1912 geopende "Tehu is voor alleenstaande 
Blinden". Veel personeel van beide instellingen woont in het dorp en de zich 
ontwikkelende middenstand levert aan de Stichting en aan het 
Blindentehu is. 

Het Blindentehuis begint in augustus 1912 met 29 inwonende blinden, is 
bedoeld voor alle gezindten en heeft een strikt neutraal karakter. Voor 
onvermogenden is het wonen geheel kosteloos, terwijl van degene die het 
betalen kan een billijke vergoeding wordt gevraagd. Het is een imposant en 
solide gebouw met kamers 1e, 2e en 3e klas en ook de eetafdel ing heeft drie 
klassenafdelingen die door het openzetten van de schuifdeuren daartussen 
kan worden veranderd in een grote conversatiezaal. 
Een eigen elektrische installatie zorgt voor het opwekken van de stroom voor 
de ver lichting en voor het oppompen van het water. Het gebouw wordt 
verwarmd door middel van een centrale verwarming met laagdrukstoom. 
Het leiding geven aan het Blindentehuis valt blijkbaar niet mee want de 
eerste directrice wordt na korte tijd ontslagen en in 1917 wordt wegens 
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wanbeleid ook de tweede directrice en het gehele personeel, op één man na, 
vervangen. 
De 29·jarige Sara Julia Mansvelt wordt dan op 1 mei 1917 de derde directrice 
en heeft in de meer dan 25 jaar dat zij het bewind voert het tehuis tot grote 
bloei gebracht. Zij stelt orde op zaken op een strikte, vrij ouderwetse wijze en 
zij introduceert verplichte arbeid voor de mannen en vrouwen. Toch brengt 
ze ook veel huiselijkheid mee, zoals te lezen valt in haar dagboeken waarin 
ze de feestdagen op een warme en uitvoerige manier beschrijft. Ook 
introduceert zij Hervormde kerkdiensten op het tehuis en organiseert veel 
activiteiten voor de bewoners. 

Zo zag de imposante voorgevel van het Blindentehuis en de toegangspoort er uit toen Sara 
Mansvelt haar entree maakte als directrice. Het tehuis is vanaf de Wo/fhezerweg gefotografeerd 
en toont de twee grote veranda's en rechts de monumentale ingang. Oe aanbouw van de 
keuken is links nog net zichtbaar. 

Dat zij erg geliefd is, blijkt uit de grote viering op 1 mei 1942 ter gelegenheid 
van haar 25 jarig jubileum. Er zijn toespraken, cadeaus, een receptie, een 
revu e door de bewoners en een groot 'gastmaal' voor 110 personen met een 
blijspel in de muziekzaal. Een fraaie bronzen herinneringsplaquette met een 
portret van Sara Mansvelt in het huidige 'Schild' herinnert aan dit jubileum. 
Daarna gaat haar geestelijke gesteldheid achteruit en kan zij het werk niet 
meer aan. Haar waarneemster Zuster (Do) Schweig heeft haar werk 
overgenomen, als op 17 september 1944 het Blindentehuis wordt 
gebombardeerd en geheel verwoest. In 1945 wordt een nieuwe directrice 
benoemd en Sara Mansvelt krijgt een maandelijkse uitkering van het tehuis. 

,. 
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Over haar verdere leven is weinig bekend. Ze 
overleed toen ze 83 jaar was, op 18 mei 1971 in 
een tehuis in Bennebroek. 

Terecht is de aan Het Schild grenzende straat Sara 
Mansveltweg genoemd; naar de directrice die meer 
dan 25 jaar op voortreffelijke wijze de scepter 
zwaa ide in het Blindentehuis. 

Sara Ju/ia Mansvelt 

Op 22 oktober 1917 schrijft Sara Mansvelt in haar dagboek:" Zonder licht bij 
gebrek aan benzine. Vreselijk behelpen met kaarsen en fietslantaarns. 
Begonnen met bouw van de barakken voor het Duitsche Kamp 
(interneerings)." 
Inderdaad wordt op die maandag met grote voortvarendheid een begin 
gemaakt met de bouw van een Interneringskamp voor Duitse krijgs· 
gevangenen aan de overkant van het Tehuis Voor Alleenstaande Blinden aan 
de Wolfhezerweg. 

Deze advertentie uit de Oosterbeeksche 
Courant bewijst dat wat Sara Mansvelt in 
haar dagboek schrijft juist is: op maandag 
22 oktober begint men met de bouw van 
het Duitse he Kamp. 

BARAllENBOUW 
· te W olfbeze. . · ; 
'-"'· -

Gron~werten en Tillmrlliooen 

In een overeenkomst tussen Engeland, Duitsland en ons land had onze 
regering zich verplicht 14.000 Duitse en Engelse militairen en 2.000 burgers, 
die respectievelijk in Engeland en Duitsland krijgsgevangen werden 
gehouden, naar ons . neutrale . land over te brengen. Men vond het niet goed 
om jonge kerels doelloos achter prikke ldraad te houden. Hier zouden ze zich 
wat vrijer kunnen bewegen en werk kunnen verrichten of gaan studeren. 
Zo worden in die tijd op versch illende plaatsen in ons land kampen gebouwd 
voor de manschappen, terwijl de officieren en onderofficieren voornamelijk 
worden ondergebracht in pensions of hotels in de omgeving van de kampen. 
In maart 1918 is het kamp in Wolfheze praktisch klaar en het kan totaal wel 
2500 man herbergen. Zóveel hebben er echter niet gewoond. In september 
1918 wonen er 725 geïnterneerden en dit is het maximale aantal geweest. 
Gerekend naar de ongeveer 200 inwoners van het dorp in 1918 was dit 
echter wel een heel groot aantal. 
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Een van de drie ansichtkaarten die zijn uitgegeven van het Duitse Kamp. De Duitse militairen 
poseren hier voor de barakken en het koetsje rechtsachter is waarschijnlijk van dokter Brevée uit 
Oosterbeek. Een bijzondere (en daardoor kostbare) kaart daar hij aan de voorkant is 
afgestempeld met het eigen poststempel van het kamp: Wolfhazen · lnterneeringsdepot · 9 VIII 
1918. De ongetwijfeld Duitse koper heeft het woord lnterneeringslager bovendien veranderd in 
lnternieringslager. 

Het kamp strekte zich uit van de Wolfhezerweg tot aan de huidige boerderij 
van Schut (Duitsekampweg 25) en bestond uit een 65-tal houten barakken. 
Zo waren er barakken ingericht als slaapzalen, grote werkplaatsen, 
badgelegenheden, hospitaalruimtes, keukens en een grote kantine met 
theaterzaal. Een heel dorp dus en het moet in die tijd heel wat afleiding 
hebben gegeven in het verder zo rustige Wolfheze. 
Op 11 november 1918 komt er een einde aan de Eerste Wereldoorlog en 
daarna wordt uiteraard ook het kamp opgeheven. 
De barakken van het 'lnterniertenlager Wolfhezen' zijn allemaal verdwenen, 
maar op het terrein van boer Schut staat nu nog een rond stenen gebouwtje 
wat, met zijn 8 cellen, eens de kleinste cellulaire gevangenis op Nederlands 
grondgebied was. 
De naam Duitsekampweg houdt in Wolfheze de herinnering levend aan dit 
heel merkwaardige stukje plaatselijke geschiedenis. 

In dit verhaal heb ik de namen van de Sara Mansveltweg en de 
Duitsekampweg in Wolfheze kunnen toelichten. Volgende keer komen weer 
enkele straatnamen aan bod en vervolgen we onze reis door de geschiedenis 
van ons dorp. 



Restaurant 

Het Wolvenbosch 

Rcstatn-ant Het Wolvenbosch 
Woltltczenvcg 87 
6874 AC Wolt1tczc 
026 4821202 
www.wolvcubosch.nl 

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

Wolvenboscll: klassieke en motieme gerechten voor een eerlijke prijs 
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PRIKBORD 

Prikbord biedt de mogelijkheid voor inwoners van Wolfheze om een korte 
mededeling te doen of een oproep te plaatsen. Daarom: hebt u een vraag of 
iets te melden? Of hebt u lets In de aanbieding? Stuur een berichtje of een 
mailtje. U vindt de redactieadressen op pagina 1 van deze uitgave. 

Informeel bridgen op de Slenk 
Er is een heuse bridgeclub in Wolfheze. Alleen in de wintermaanden wordt er 
gespeeld, om de veertien dagen op maandag vanaf 19:30 uur. Op 3 
november zijn we weer van start gegaan in het clubhuis van "De Slenk". Er 
zijn een A en een 8 groep van beide ca. tien paren. Twee competitieseries 
sluiten we in maart af met een feestelijke slotdrive. 
Heb je belangstel ling om mee te bridgen (laat je niet weerhouden als je 
beginner bent), neem dan contact op met Nel v.d. Bos, tel. 482 1570, e·mai l: 
nelvdbos@hetnet.ni. Zij kan alles vertellen over deze informele bridgeclub, 
waar gezelligheid op de eerste plaats komt. 

Schaaki iethebbers gezocht 
Voor een op te r ichten privé schaakgroep zoeken wij vier schakers (m/v) die 
graag net als wij eens in de twee weken thuis in onderling competitieverband 
wi l len schaken. Hebt u interesse? Reageer dan per e·ma il: 
e.vdkooij@wolmail.nl. 
B. Hendriksen en E. van der Kooij 

Gitaarles 

Nieuw in Wolfheze: gitaarles voor jong en oud, beginners en gevorderden. 
Zowel akoestisch, bas als electrische gitaar. Paul Wigchert, tel. 4822555. 

Jonge volleyballers gezocht 
Volleyballen is een leuke teamsport, waarbij je met een kleine 
groep lekker sportief bezig bent en waar je eigenlijk geen 
speciale ta lenten voor hoeft te bezitten. 
Misschien is het mogelijk een jeugdvolleybalteam op te richten 

in Wolfheze. Daarvoor hebben we min imaal 15 volleyballers nodig 
tussen ongeveer 10 en 15 jaar die op de woensdagavond van 19.00 tot 20.00 
uur samen gaan volleyballen onder deskundige begeleiding. Lijkt je dat leuk, 
geef je dan op bij Marja van Toeren, Lindeboomlaan 32, tel. 3333537 



Bezorging boodschappen in Wolfheze 
De GOLFF supermarkt in Heelsum heeft een bezorgservice en brengt de 
boodschappen wekelijks op donderdagmiddag bij u thuis. Uw bestelling 
moet binnen zi jn voor woensdagmiddag 14.00 uur. Dit kan telefonisch of vi a 
de fax. De kosten bedragen 1,50 euro voor het verzam elen van de 
boodschappen en 5,00 euro voor bezorging en admin istratiekosten. Het 
telefoonnummer is 0317·312995, fax 031 7·3 14741. 

Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening 

Het Meldpunt Vrijwil lige Hulpverlening Renkum schakelt voor u de ju iste 
vrijwil ligersorganisatie in voor specifieke hulpaanvragen zoals: 

·kortstondige hulp bij ziekte of noodgeval len 
·vervoeren/of begeleid ing naar arts of ziekenhuis 
·vriendschappeli jk hu isbezoek 
·hulp bij rouwverwerking 
. terminale thuiszorg 
. kleine klussen in en om het hu is 
· oppassen bij langdurig zieken of dementerenden 
. formul ieren invullen 
· begeleiding van gehandicapten bij sport 
. telefooncirkel 
· informatie en advies op divers gebied 

Hulp kunt u gewoon vragen. Het meldpunt is bereikbaar op werkdagen 
tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 0317·31931 7 of 
www.vrijwilligehulpverleningrenkum.nl 

Kerstdiner voor SS-plussers 
Ook dit jaar organiseert de fami lie Kuik met 4 geweldige koks 
weer een feesteli jk kerstdiner voor 55·p lussers. Dit vindt 
plaats op vrijdagmiddag 19 december in De Burcht. 
Enthousiaste gastvrouwen en ·heren zullen er alles aan doen 

,,, 
' f _.. 

~0~ 
om er voor u een fijne middag van te maken. Ook zijn er weer musici 
aanwezig die de middag willen opluisteren met lichtklassieke muziek. Wij 
b ieden u een 5·gangen diner aan, inclusief consumpties voor de prijs van 15 
euro. Er is plaats voor ongeveer 65 personen, dus geef u vroegti jdig op, tel. 
4821685. Anders moeten wij u teleurstellen. 
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Kerstnachtviering 

Zoals gebruikelijk, vindt ook dit jaar de oecumenische ,8 -;-,*~ 
kerstnachtviering plaats in de Opstandingskerk op het terrein rf{11 \ 
van de Gelderse Roos. De vieri ng begint op woensdagavond 24 11.1 
december om 22:00 uur en word t geleid door Os lrene ~ 
Builtjes. Na afloop is er gelegenheid om elkaar bij de ingang t-.? 
van de kerk te ontmoeten onder het genot van warme ' 1 \ 

chocolademelk en warme wijn. U bent van harte welkom . 

Spoorzoekers 

• Wie heeft er nog een babyfoon voor mij liggen? Tegen een vergoed ing wi l 
ik deze graag van u overnemen. Tel. 4822648. 

• Ik ben Tim van Tooren (11 jaar oud) en heb vee l disco-spullen , maar 
mi jn versterker is kapot. Wie heeft een goede versterker staan die ik voor 
een leuk bedragje kan kopen. Tel. 3333537. 

• Aangeboden: kunststof gl ijbaan om aan speeltoestel te monteren. Prij s: 
15 euro. Anton Sanderman, tel. 4822362. 

Busdienst Doorwertb-'v olfbeze-oosterbeek 
Dienstregeling: 
Plaats: Halte: Tijden: 
Doorwerth Winkelcentrum 09.30 11 .30 13.30 uur d 
Wolfheze Het Schild 09.40 11.40 13.40 uur d 

Gelderse Roos 09.45 11.45 13.45 uur d 
Costerbeek Valkenburcht 09.55 11 .55 13.55 uur d 

Centrum 10.00 12.00 14.00 uur d 

Plaats: Halte: Tijden : 

Costerbeek Centrum 11 .00 13.00 15.30 uur d 
Valkenburcht 11.05 13.05 15.35 uur d 

Wolfheze Gelderse Roos 11 .1 5 13.15 15.45 uur d 
Het Schild 11.23 13.23 15.50 uur d 

Doorwerth Winkelcentrum 11 .30 13.30 16.00 uur d 

d = alleen op dinsdag en donderdag 



!ctiyiteitenaqenda Wolfbete 
Ook iets te melden voor de activiteitenagenda, meldt het ons op 026· 
3333537 of wolfskreet@hotmail.com 

Maandag 
Vanaf 7.30 uur 
15.40 tot 17.10 uur 
16.30 tot 19.30 uur 
17.30 tot 18.45 uur 
20.00 tot 22.00 uur 

Dinsdag 
08.30 tot 11.30 uur 
09.15tot 11.15uur 
14.00 tot 17.30 uur 
15.30 tot 16.30 uur 
16.00 tot 18.30 uur 
18.00 tot 19.25 uur 
19.30 uur 
19.30 tot 20.30 uur 
20.30 tot 22.00 uur 

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

Donderdag 
08.30 tot 11.30 uur 
10.15 tot 11.45 uur 
15.30 tot 20.00 uur 
16.15 uur 

Vrijdag 
08.00 tot 11.30 uur 

Zondag: 
09.30 uur 

Weekagenda 

Duobak en grof t uinafval 
Bibliobus 
Trainingen pupillen 
Zwem ABC (RZC 0317-312303) 
Zang en Vriendschap (4821917) 

Peuterspeelzaal 't Wolfje (4821837) 
Damesgymnastiek 
Inloopspreekuur huisartsen 
Zwemmen voor ouderen (4821327) 
Kindergymnastiek en turnen 
Zwem ABC (RZC 0317-312303) 
Jeux de Boules 
Aquarobics (RZC 0317-315940) 
Volleyballen 

3348150 
ingang Gelderse Roos 
Wodanseck 
Zwembad Geld . Roos 
Opstandingskerk 

Oe Burcht 
Gymzaal Bali jeweg 
Burcht, J. Stratluslaan 
Zwembad Geld . Roos 
Gymzaal Balijeweg 
Zwembad Geld. Roos 
Oe Burcht 
Zwembad Geld. Roos 
Oe Brug 

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

Peuterspeelzaal 't Wolfje (4821837) 
Bibliobus 
Circus Wolf (4821719) 
Inloopspreekuur huisarts 

Weekmarkt 

Hardlopen 

Oe Burcht 
Pr. Beatrixschool 
Gelderse Roos 
Burcht, J. Stratiuslaan 

Terrein Gelderse Roos 

Station 
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Maandagenda 

di 11 november Sint Maarten schoolplein 
wo 12 november Open dag Fietsenmakerij/Houtbewerking Gelderse Roos 
za 15 november Archeologische wandeling Natuurmonumenten 
ma 17 november Bridgeclub De Slenk 
WO 19 november Bingo De Burcht 
vr 21 november Klaverjassen en jokeren De Burcht 
za 22 november Intocht Sinterklaas Station 
ma 24 november Oud Papier 
wo 26 november Milieubus station 8 .00 uur 
vr 28 november Sinterklaasklaverjassen Wodanseck 
ma 1 december Bridgeclub De Slenk 
di 2 december 55+ Fietsen De Burcht 
vr 5 december Klaverjassen en jokeren De Burcht 
do 11 december Kerstcantate Open Hofkerk 
vr 12 december Klaverjassen en jokeren De Burcht 
ma 15 december Bridgeclub De Slenk 
wo 17 december Bingo De Burcht 
vr 19 december Kerstdiner voor SS-plussers De Burcht (482168S) 
vr 19 december Kerstklaverjassen Wodanseck 
wo 24 december Kerstnachtviering Opstand ingskerk 
ma 29 december Bridgeclub De Slenk 
ma 29 december Oud Papier 
di 30 december Mil ieubus station 8.00 uur 
2004 GELUKKIG NIEUWJAAR 
vr 2 januari Klaverjassen en Jokeren De Burcht 
vr 2 januari Klaverjassen Wodanseck 
zo 4 januari Nieuwjaarsbijeenkomst De Burcht 16.00 uur 
di 6 januari 55+ Fietsen De Burcht 
ma 12 januari Bridgeclub De Slenk 
vr 16 januari Klaverjassen en Jokeren De Burcht 
wo 21 januari Bingo De Burcht 
vr 23 januari Klaverjassen Wodanseck 
ma 26 januari Bridgeclub De Slenk 
wo 28 januari Jaarvergadering Oranjevereniging De Burcht 
vr 30 januari Klaverjassen en Jokeren De Burcht 
di 3 februari 55+ Fietsen De Burcht 
ma 9 februari Bridgeclub De Slenk 
vr 13 februari Klaverjassen en Jokeren De Burcht 
vr 13 februari Klaverjassen Wodanseck 
wo 18 februari Bingo De Burcht 
ma 23 februari Bridgeclub De Slenk 
vr 27 februari Klaverjassen en Jokeren De Burcht 



<!I het grootste aanbod ln de regio Arnhem 

•11 3 vestigingen, 5 dagen per week geopend 

~ zeer druk bezochte internet-site 

lil klantgericht in plaats van pandgericht 

tb een eigen woningkrant (huis aan huis) 

lll het grootst aantal kopers In portefeuille 
@ een interactieve showroom 

Ct totaaloverzicht van alle nieuwbouw In de regio 

'11 eigen Internet-makelaar 

Cl lid van landelijk netwerk Dynamis 

tt1 veel persoonlijke aandacht door specialisten 

in leder segment 

e regionaal marktleider. 

Bezoek onze showroom op De Gelderse Poort 
(Mr. E.N. van Kleffensstraat '1) in Arnhem-Zuid. 
Tevens vestigingen in Arnhem-Centrum en Oosterbeek. 
Op werkdagen geopend van 8.30- 17.30 uur. 
Vestiging Arnhem-Centrum is tevens zaterdag 
en op koopzondagen geopend van 11 .00- 15.00 uur. 

www.engel sing. n I 

026- 400 11 22 



KAMPEER & CHALETPARK LINDENHOF 
WOLFHEZE 

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

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

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




