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Beste
 Wolfhezenaren,

De redactie

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

Uitgave maart 2017
Oplage  780 stuks
Druk  Huisdrukkerij
  ProPersona
Verschijning Viermaal per jaar

Contactgegevens
Advertenties Peter Jasperse
E-mail  redactie@wolfskreet.nl

Redactie
E-mail  redactie@wolfskreet.nl

Carool Hoogendoorn Lindeboomlaan 51
  026-482 22 31
Ingrid Damen Duitsekampweg 30
  026-362 22 02
Peter Jasperse Wolfhezerweg 120-36
  026-482 18 10
Kees Koek  Sara Mansveltweg
  026-482 23 39

Vormgeving
Carl Boelens & Albert Oltmansweg 12
Lennaert Boelens 026-379 66 18

Vaste medewerker
Ulbe Anema (De Duizendjarige Den)

Volgend nummer
Verschijnt december 2017
Inleveren kopij vóór 1 november 2017 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.

In Verwachting

Wolfheze is in blijde verwachting. De 
redactie van dit blad kreeg bijvoorbeeld 
via via een schitterende impressie 
toegespeeld van de toekomstige 
mogelijkheden voor minder validen 
op het station. Zo te zien kunnen zij 
binnenkort genieten van een luxueuze 
lift om van het ene perron naar het 
andere perron te komen. Stukken beter 
dan de barre tocht via de trappen en het 
lage tunneltje! (zie pagina 24 en 25)

Ook de Wolfhezerweg krijgt volgend 
jaar een facelift en willicht meer dan 
dat. Wij als dorpsgenoten mochten 
onlangs tijdens een bijeenkomst volop 
met suggesties komen aan de gemeente. 

Verder is het fantastisch nieuws dat  je 
voor boodschappen niet per se meer 
het dorp hoeft te verlaten. Kon je voor 
hoognodige zaken als brood al terecht 
bij de Stationswinkel, ook Het Schild 
biedt nu de gelegenheid om te shoppen. 
Een prachtig supermarktje staat tot de 
beschikking van ons allemaal.

En ook het terrein Willemsen Naaldhout 
houdt de gemoederen bezig. Gaat de 
projectontwikkelaar actie ondernemen?  
Willen zij daadwerkelijk binnenkort de 
schop in de grond steken om huizen op 
te trekken? Gelukkig heeft de gemeente 
beloofd daar over dit thema eveneens 
eerst een informatiegelegenheid 
wordt gecreëerd. Weliswaar door 

projectontwikkelaar Van Wanrooij, maar 
toch! Wij zijn in blijde verwachting.
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Aanleiding voor het gesprek is 
volgens Dorpsbelang de commotie 

rondom de gymzaal, het inspreken bij 
de raadsvergadering en het interview 
een week later in De Gelderlander met 
voorzitter Martin de Graaff en bestuurslid 
Frans van Daal. De collegeleden gaven aan 
dat het gesprek al langer op de planning 
stond. Sluiting van de gymzaal blijft wat 
Dorpsbelang betreft niet bespreekbaar. 
Die boodschap heeft het college ook 
meegenomen.

Verbaasd
Wethouder Verstand gaf aan enigszins 
verbaasd te zijn over het artikel in De 
Gelderlander en het inspreken bij de 
gemeenteraad: “Normaal gesproken 
bellen we elkaar als er iets aan de hand 
is en dan kijken we of we gezamenlijk 
tot een oplossing kunnen komen.” In het 
geval van de gymzaal was de tijd daarvoor 

te kort en de actiebereidheid in het dorp 
groot. “Soms moet je ook actie voeren” 
gaf Verstand toe.

Niet alleen de gymzaal is besproken. Tal 
van onderwerpen passeerden de revue, 
waarbij het onderzoek van de werkgroep 
Dorpshuis, ingesteld tijdens het debat in 
het voorjaar in De Burcht, een belangrijk 
onderdeel vormde. 
Een enorme inzet van de werkgroepleden 
heeft geleid tot een inventarisatie van 
plaatsen in het dorp waar activiteiten in 
allerlei vorm kunnen plaatsvinden. Op 
basis van interviews met de betrokkenen 
van die locaties, is duidelijk geworden 
welke mogelijkheden er wel en niet zijn. 
Voorzichtig kan geconcludeerd worden 
dat ook na een eventuele sluiting van 
De Burcht voor al die activiteiten en ook 
nieuwe initiatieven een plaats gevonden 
kan worden. 

Een goed en constructief gesprek over de gymzaal en meer. Dat is de conclusie 
van het overleg met het vrijwel voltallige college van B&W met het bestuur 
van Dorpsbelang Wolfheze 12 juli. Alleen wethouder Wendy Ruwhof moest 
vanwege vakantie verstek laten gaan. 

Vrijwel voltallig college B&W
op bezoek bij Dorpsbelang

Vrijwel het voltallige college van B&W was op woensdag 12 
juli op bezoek bij Dorpsbelang Wolfheze voor een gesprek.

Virtueel platform
Wat mist is een plek waar al die activiteiten 
samenkomen. Daarbij wordt niet gedacht 
aan een fysieke locatie, maar een virtueel 
platform waar vraag en aanbod, specifiek 
op Wolfheze gericht, samenkomen. 
Wethouder Hermine van den Berg sprong 
hier op in: “Als gemeente zijn we bezig 
om zo’n digitaal platform op de zetten 
voor het sociale domein. Verwachting is 
dat dit in 2018 operationeel gaat worden. 
Daar zou dit prachtig binnen passen.”

Ook het idee vanuit de werkgroep om 
de krachten op bestuursniveau van de 
verschillende verenigingen in Wolfheze 
te bundelen, kwam aan de orde. “Er gaan 
gedachten uit naar een omnivereniging”, 
zo begon Martin de Graaff. 
“Het is steeds lastiger om vrijwilligers te 
vinden die bijvoorbeeld een bestuurfunctie 
willen uitvoeren. De tendens is meer naar 
eenmalige klussen. Daar zijn mensen voor 
te porren. Er zijn echter personen nodig die 
op bestuursniveau de kar trekken.” Er zijn 
dan straks niet meer diverse clubjes met 
een eigen bestuur, maar één vereniging 
met een centraal bestuur en daaronder 
vrijwilligers die de klussen oppakken. 

Middelen beschikbaar
Aan dit idee zitten ook haken en ogen, 
zoals de verantwoordelijkheid en de 
verdeling van middelen. “Dat is niet 
zomaar gerealiseerd.” Wethouder Verstand 
gaf aan dat de Provincie Gelderland juist 
voor de realisatie van omniverenigingen 
middelen beschikbaar heeft.

De werkgroep Dorpshuis is bezig met 

haar afrondende rapport. Men wil dit rond 
oktober met het dorp delen. Wethouder 
Heinrich deed een dringend beroep om dit 
uiterlijk in september te presenteren.
“Al is het nog maar een voorlopige 
visie, we kunnen de informatie daaruit 
meenemen in de bespreking met de raad 
hoe we nu verder willen gaan met de 
gymzaal.” 
Sluiting daarvan is voor Dorpsbelang 
niet bespreekbaar. Nogmaals kwam het 
belang van goed gymonderwijs bij school 
op tafel. “Soms moet je een financieel 
verlies voor lief nemen”, zo zei Frans van 
Daal. “Deze gymzaal zal nooit rendabel 
zijn. De vraag is waar de grens ligt van de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van de gemeente.” 

Een alternatief voor de kazerne
Wethouder Verstand beaamde dat en 
gaf aan daarin ook zoekende te zijn. 
Wethouder Heinrich bracht in dat je wel 
een discussie moet voeren of je echt nog 
zoveel wilt investeren in een gebouw dat 
weinig gebruikt wordt. Hij liet vallen dat 
dit ook nog wel eens een alternatief zou 
kunnen zijn voor de brandweerkazerne. 
Bestuurslid Julia Donkers: “Als je kijkt 
naar het renovatiebedrag dan zijn er 
diverse mensen in het dorp die wel iemand 
weten wie dat goedkoper kan uitvoeren. 
Het ligt er maar aan welke maatstaf je 
hanteert.”
“We hebben wel een 
duurzaamheidsdoelstelling”, vervolgde 
burgemeester Agnes Schaap. “Als een 
gebouw gerenoveerd wordt, dan hanteren 
we die doelstellingen.” Toezeggingen dat 
de gymzaal open blijft, zijn niet gedaan, 
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dat was ook niet te verwachten. 
De standpunten zijn wel serieus 
uitgewisseld en het onderwerp komt terug 
op de politieke agenda in het najaar. Julia 
Donkers gaf nog een tip: “De raad heeft 
opgedragen om met de belanghebbenden 
in gesprek te gaan. Een afspraak met de 
directeur van de basisschool is nog niet 
gemaakt. Morgen is er een barbecue met 
de ouders als afsluiting van het schooljaar. 
Dat er in zo korte tijd voor de vakantie 
geen gesprek meer kan, dat snap ik, maar 
bel morgen even op en geef aan dat in 
het najaar een afspraak wordt gemaakt.” 
Burgemeester Schaap sloeg het advies 
zeker op.

Ecologische zone
Ook Willemsen Naaldhout kwam ter 
sprake. Wethouder Verstand verwacht 
dat projectontwikkelaar van Wanrooij in 
september een bijeenkomst voor bewoners 
gaat beleggen. Het initiatief daartoe ligt 
bij de projectontwikkelaar, dus zekerheid 
daarover is niet te geven. Uitgangspunt 
is het oude stedebouwkundige plan. Wel 
is de norm 50% sociale woningbouw 
en 50% duurder segment losgelaten. Er 

wordt gebouwd in een stijgende of zo je 
wilt dalende prijsklasse. Martin de Graaff 
wees op de afspraken die zijn gemaakt 
met de toenmalige klankbordgroep, 
bijvoorbeeld waar het gaat om handhaving 
van een ecologische zone.

Verdiept spoor
De spoorwegovergang kent eigenlijk 
geen nieuwe ontwikkelingen, verder 
dan al eerder gecommuniceerd. De 
gemeente streeft uiteindelijk naar een 
ongelijkvloerse kruising en verdiepte 
aanleg van het spoor. Dat is een zaak 
van heel lange adem, maar de wens van 
Prorail van ongehinderde trajecten op 
het hoofdtrajectnet van Nederland heeft 
daarin wel een positieve invloed.

Burgemeester Schaap besloot: 
“Ik wil jullie bedanken voor dit 
gesprek.” “Eensgelijks”, beaamden de 
bestuursleden. “De boodschap die we 
meenemen is helder. Ik constateer ook dat 
er heel veel moois in dit dorp gebeurd en 
dat er heel veel initiatief genomen wordt.” 
“U zoekt nog een huis heb ik begrepen”, 
zei Martin de Graaff. “Er staan er nog een 
paar te koop.”

Wolfheze overvallen
door voornemen sluiten gymzaal
Vorig jaar was het nog groot feest in de gymzaal in Wolfheze toen groep 7 en 
8 de musical van War Child opvoerden in aanwezigheid van Guus Meeuwis. 
Als het aan wethouder Heinrich ligt gaat deze gymzaal echter dicht. Maar het 
voornemen om de gymzaal te sluiten is niet besproken met de basisschool en 
het dorp, en dreigt volledig aan de politieke aandacht te ontsnappen.

In een voorstel aan de raad wordt 
slechts gevraagd om toestemming 

voor ‘renovatie gemeentehuis, gymzalen 
en sporthal Doorwerth’. In het voorstel 
wordt in een korte alinea omschreven dat 
de gymzaal in Wolfheze niet gerenoveerd 
wordt. Feitelijk betekent dat sluiting.

In het raadsvoorstel staat:
Hetzelfde geldt ook voor de gymzaal 
Balijeweg in Wolfheze. Deze gymzaal is 
40 jaar oud en ook onderhouden volgens 
het principe ‘sober en doelmatig’. 
Vernieuwen en verduurzamen van de 
bestaande bouwkundige elementen aan 
de schil hebben niet of nauwelijks plaats 
gevonden. Deze gymzaal wordt niet 
gerenoveerd.
Deze gymzaal is nog maar drie uur per 
week nodig voor het bewegingsonderwijs. 
Momenteel vinden gesprekken plaats 
met Pro Persona om te regelen dat het 
basisonderwijs van hun sportfaciliteiten 
gebruik gaat maken. Ook de uren voor de 
andere gebruikers kunnen bij Pro Persona 
of onder de andere gymzalen worden 
verdeeld. Wellicht niet meer op dezelfde 
tijd als zij nu gewend zijn.

In het ambtelijk voorbereidingsstuk 
staat:
De gymzaal Balijeweg staat achter de 
school de Prinses Beatrix School in 
Wolfheze. Deze gymzaal is gebouwd in 
1976. De gymzaal is primair gebouwd 
voor het bewegingsonderwijs voor het 
basisonderwijs. Deze gymzaal wordt 
gebruikt door verschillende (sport)
verenigingen. Momenteel wordt de 
gymzaal gebruikt door onderstaande 
gebruikers/ huurders.
- Pr. Beatrixschool (basisonderwijs)
- 50+ sport

- Odio
- Iriszorg
- MHCO
- Wodanseck

En even verderop:
De gymzaal Balijeweg in Wolfheze is 
nog maar voor drie uur per week nodig 
voor het bewegingsonderwijs. Voor 
deze uren is in een andere gymzaal nog 
plaats (bijvoorbeeld in MFC Doelum). 
Ook de uren voor de ander gebruikers 
kunnen onder de andere gymzalen worden 
verdeeld. Wellicht niet meer op dezelfde 
tijd als zij nu gewend zijn. Op dit moment 
vinden verkennende gesprekken plaats 
met Pro Persona of het mogelijk is om van 
hun sportfaciliteiten gebruik te maken.
De basis- en objectstrategie voor de 
gymzaal Balijeweg is voor gebruik als 
gymzaal ‘Afstoten’.

Tijdens een 1,5 uur durende discussie 
van de Commissie Bedrijvigheid was de 
aandacht vooral gericht op de renovatie 
van 5,7 miljoen voor het gemeentehuis. 
Het voornemen tot sluiting van de 
gymzaal in Wolfheze ontging daardoor de 
meeste fracties.

Gevolgen van de sluiting
Opvallend is dat de wethouder geen 
woord wijdt aan draagvlak, communicatie 
en gevolgen van sluiting van de gymzaal 
in Wolfheze, terwijl dat verplichte 
onderwerpen zijn in een voorstel aan de 
raad. Alternatieve scenario’s en kosten 
die wel worden genoemd bij de andere 
gymzalen, ontbreken in zijn voorstel. 
Vergeten is de wettelijke zorgplicht 
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Het was een lange zit woensdagavond 31 mei in het gemeentehuis. Wolfheze 
was goed vertegenwoordigd in de raadzaal om te strijden voor behoud van 
de gymzaal. Pas om 23.30 uur werd duidelijk dat de eerste slag gewonnen is. 
Het amendement van de gezamenlijke politieke partijen werd aangenomen. 
Daarmee verdween de zin over het niet renoveren van de gymzaal uit het 
voorstel. De strijd is echter nog niet gestreden.

Gymzaal: Eerste slag gewonnen, 
strijd nog niet gestreden

voor huisvesting van gebouwen voor 
bewegingsonderwijs. In zijn mondelinge 
reactie baseert de wethouder zich op 
onjuiste cijfers, wuift hij alle bezwaren 
weg en verwijst naar Pro Persona en de 
kantine van Wodanseck waar naar zou 
kunnen worden uitgeweken.

Wat sluiting van de gymzaal betekent 
voor de leefbaarheid van het dorp Wolf-
heze, waar meer voorzieningen dreigen 
te verdwijnen, is niet onderzocht. De Be-
atrixschool voorziet een fors verlies aan 
effectieve leertijd en maakt zich zorgen 
over extra benodigde menskracht om de 
veiligheid van de kinderen te bewaken. 
Bovenal vindt de school het een kwalijke 
zaak dat er op geen enkele manier contact 
is gezocht.

Sluiting van gymzalen in andere dorpen 
en steden nabij basisscholen laat zien dat 
veel van de lestijd voor bewegingsonder-
wijs verloren gaat door het lopend moet-
en overbruggen van een flinke afstand 
naar de dichtstbijzijnde sportfaciliteit. 
Dit is volledig in tegenspraak met de lan-
delijke tendens waarbij sport en bewegen 
steeds meer prioriteit krijgt.

Het baart Dorpbelang grote zorgen dat 
steeds meer voorzieningen in Wolfheze 
op de rand van omvallen staan. Het 
voortbestaan van De Burcht lijkt onwaar-
schijnlijk, voetbalvereniging Wodanseck 
heeft het moeilijk sinds de afbouw van de 
gemeentelijke subsidie. Nu een gymzaal 
die dreigt te sluiten. De basisvoorzienin-
gen om een dorp leefbaar te houden staan 
steeds mee op de tocht.

Alle insprekers wezen op het 
belang van de gymzaal voor het 

dorp, de basisschool en de gebruikers, 
en de teloorgang aan voorzieningen. 
Vooral het niet communiceren door het 
gemeentebestuur over het gewraakte plan 
werd dat bestuur kwalijk genomen, maar 
uiteraard ook het plan zelf om een streep 

te zetten door de gymzaal.

Volgens wethouder Heinrich wordt in het 
voorstel niet naar sluiting gestreefd, maar 
enkel naar niet renoveren. Hoongelach 
kwam van de publieke tribune toen de 
wethouder vertelde dat het lopen naar een 
gymzaal ook in andere dorpen en steden 

heel gewoon is. Juist op dat punt vreest de 
basisschool voor de kwaliteit en verloren 
tijd voor onderwijs.

De raad trapte er niet in. Nu besluiten niet 
te renoveren betekent vanzelf sluiting op 
termijn, simpelweg omdat de gymzaal 
op een gegeven moment niet meer aan 
de eisen van de tijd kan voldoen. CDA-
er Pieter van Lent gaf de wethouder het 
idee om de zaak wellicht om te draaien. 
Misschien kan de gymzaal bij Pro Persona 
gesloten worden en de gymzaal in het 
dorp behouden blijven.

Een motie waarin het college wordt 
opgeroepen eerst met belanghebbenden in 
gesprek te gaan werd door de wethouder 

overgenomen. In de motie wordt als 
streefdatum voor uitsluitsel oktober 2017 
gegeven. De wethouder gaf aan die termijn 
waarschijnlijk niet te kunnen halen.

Spandoeken en ongenoegen
Voor het begin van de raadsvergadering 
gaven zo’n 150 kinderen en volwassenen 
op het Dorpsplein de aftrap voor een 
avond vol actie. Met spandoeken en 
tekeningen werd het ongenoegen kenbaar 
gemaakt. De actie heeft succes gehad en 
Dorpsbelang is dan ook iedereen dankbaar 
die de oplettendheid heeft gehad om deze 
negatieve ontwikkeling niet zonder slag 
of stoot voorbij te laten gaan. Wordt 
vervolgd.

Start van de actie voor behoud van de gymzaal op het Dorpsplein.
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Zeer succesvolle lentewandeling
De dorpswandeling behoort sinds een aantal jaren tot de vaste activiteiten 
van Dorpsbelang. Aanvankelijk zwaar opgetuigd met vertegenwoordigers 
van de gemeente Renkum, Solidez, Vivare, de pers, en ook onze wijkagent 
liep regelmatig mee. Gaandeweg is het concept wat luchtiger geworden en is 
bedacht dat de term lentewandeling wel plezierig klinkt.

Op de fraai uitgevoerde uitnodig-
ing van Frans van Daal, die hu-

is-aan-huis verspreid is, ik meen zelfs 
door de maker zelf, staat vermeld wat we 
kunnen verwachten. Wellicht is de aan-
beveling ‘lekkere loopschoenen’ aan te 
doen een extra aansporing geweest om 
mee te lopen?

Op het plein bij de Van Mesdagweg was 
de opkomst nog bescheiden om vijf voor 
zeven. Wat ongemakkelijk tuurden de 
aanwezigen in de verte, alsof ze daar de 
verlossing verwachtten. ‘Let maar op, 
Wolfhezenaren komen altijd op het laatste 
ogenblik’ klonk het uit een dorpsgezicht. 
Kennelijk een vleugje plaatselijke folk-
lore waar ik nog geen kennis van had. 
En zo gebeurde het: in een mum van tijd 
stroomde een hoek van het plein vol.

Bergschoenen
Een snelle blik om mij heen leerde mij 
dat het advies van de schoenen goed was 
overgekomen. Korte broeken, bergschoe-
nen en bergkuiten. In het gezelschap drie 
dames-op-leeftijd met de in het dorp zo 
bekende witte stok met rode ring. Heeft 
iemand misschien een arm nodig bij het 
wandelen vroeg ik nog, maar het antwoord 
was heel beslist: “neehee, we kunnen nog 
wel een béétje zien.”

“Mooi”, zei Hella, terwijl ze op de bank 
klom om de aanwezigen welkom te heten. 
Omdat zowel Martin als Frans verhinderd 
zijn deze avond, zijn twee reservespelers 
ingezet: Hella en Julia. Een korte uitleg 
van het programma volgde voordat de 
groep zich in beweging zette.
Langs het spoor, met de inmiddels alweer 
metershoge opslag van o.a. robinia berk 
en beuk.

Artikel in de Gelderlander
Frisgroen in een zwoele lenteavond 
citeerde Hella uit een artikel in de Gelder-
lander van 13 mei. Inmiddels waren we 
namelijk gearriveerd op het terrein van 
Willemsen Naaldhout, zo geheten naar 
het bedrijf dat daar gevestigd was met 
een grote houtopslag voor verschillende 
soorten naaldhout en dit ook verzaagde. 
Hierbij kwam veel stof vrij memoreerde 
een oudere inwoner.
In het artikel wordt gewag gemaakt van 
een nieuw plan voor het terrein, omdat de 
woningmarkt is veranderd.
Frank Cremer, regiomanager ontwikke-
ling bij Van Wanrooij, verwachtte in juni 
een nieuw plan te presenteren. In de zomer 
hoopt het bedrijf de laatste woningen in 
Wolfsheide op te leveren, want dit is ook 
een project van hen.

Van Wanrooij is een bedrijf dat meerdere 
projecten zoals die in Wolfheze in porte-
feuille heeft, maar ook een project in Utre-
cht, dat wel een factor tien groter is.
De bouwstijl is behoudend en dat is jam-
mer volgens een deelnemer, die graag 
eens iets gedurfds in het dorp zou zien en 
niet ‘nog meer van dat saaie’. 

Oorlogssouvenirs
Wat de aanwezigen veel zorgen baart is de 
onduidelijkheid over mogelijke plannen 
problematische doelgroepen hier onder te 
brengen. Immers Wolfheze heeft al zijn 
portie ‘bijzondere Nederlanders’!! Komen 
er dan wel koophuizen, vraagt men zich 
af. Immers wie wil daar dan een huis ko-
pen?
Zonder meer een punt voor het dorp dat 
de volle aandacht verdient. Voor er gebou-
wd kan worden, zal ook dit terrein worden 
onderzocht op ‘oorlogssouvenirs’.

Even later komen we aan bij het terrein 
op Reijerscamp, waar het speelbos is ge-
pland.
De boswachter verwelkomt ons. Hij legt 
uit dat het terreintje al uitgerasterd is. 
Dit betekent dat er een stevig hekwerk 
omheen staat en er veerasters zijn om de 
runderen buiten te houden. Dat is alvast 
gedaan omdat er op dat moment de mid-
delen voor waren, gaat hij verder.
Er ontstaat een discussie of het terrein niet 
te ver van het centrum vandaan ligt en of 
ouders en
grootouders hier wel naar toe komen. ‘Wel 
als er bankjes komen’, klinkt en stem die 
ik bij de laatstgenoemde categorie inschat.
Spontaan ontstaat het idee een enquête 

te houden bij de ouders van de school of 
er animo is voor deze speelplek of eentje 
dichter bij het centrum. Roos van Kappel 
werpt zich op, deze taak op zich te nemen. 
Later meldt zij dat de boswachter het toch 
liever niet heeft. (geschrokken van zijn ei-
gen moed?) Dit is een project dat het dorp 
aangaat en hier moeten we dus iets mee?

Intussen geniet iedereen van de avond en 
krijgt de boswachter graag de tijd nog wat 
te vertellen over nieuwe natuur in het ge-
bied. De vruchtbare bovenlaag is verwij-
derd, zodat we nu op de schrale zandgrond 
kijken. Deze is deels bestrooid met heide-
plaggen die van de strook heide naast het 
beukenlaantje komt. Nu, na een paar jaar 
is het resultaat bemoedigend!
De berkenopslag (spontaan opgekomen 
berken) is intussen wel een probleem, im-
mers, de bedoeling is het gebied open te 
houden.

Olifantenpaadje
Via een ‘olifantenpaadje’ komen we 
bij het nieuwe betonnen fietspad bij het 
wildrooster uit, waar Jan Schut ons al 
opwacht. “ Willen jullie direct een rondle-
iding of eerst nog een rondje om de het 
veld?” Unaniem bijna, wordt voor het ex-
traatje gekozen: een extra rondje.

Velen zijn hier nog nooit geweest! Na een 
vers geploegde en gefreesde akker naderen 
we via de achterkant de Henriëtte Hoeve 
en zijn we onder de indruk van de enorme 
stallen. Daar aangekomen staat Ulbe al bij 
een bijzonder lelijk oud rond gebouwtje. 
Het lijkt hem niet te storen, integendeel, 
bijna glimmend begint hij: weet je dat dit 
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een van de oudste gebouwen van het dorp 
is? Het stond niet eens op kaart. 
Dat begrijp ik, denk ik. Het was de gevan-
genis van het Duitse kamp, gaat hij verder, 
het viel net buiten de kaart, misschien dat 
men zich er voor schaamde (ook toen al 
dus). 
Vroeger had het een draadglas dak en je 
kunt de aanzet van de celmuren nog zien. 
Als ik dit probeer voor te stellen, heeft het 
misschien ook wel wat, een gevangenisje 
met een draadglas dak, denk ik dan. Als 
Ulbe dan vertelt dat er maar een paar keer 
iemand gevangen heeft gezeten, werkt als 
verzachtende omstandigheid. Laten we er 
toch maar een beetje trots op zijn, toch, 
zo’n gevangenisje, wie heeft dat nu nog?

Een echte bar
Omdat de groep zo groot is wordt deze 
in tweeën gedeeld en neemt moeder An-
neke ook een groep voor haar rekening. 
Soms zijn er wel 120 paarden vertelt ze, 
er is een grote keus aan ruiterpaden gaat 
ze verder en laat de stallen zien, wat tech-
nische snufjes en de onderkomens voor 
de mensen die in deze omgeving een paar 
dagen met hun paard willen rijden en dan 
weer verder trekken. Indrukwekkend, al-
les bij elkaar!
Dan blijkt er, wat de meesten niet wisten, 
een echte bar te zijn. Daar krijgen we een 
drankje van de zaak, waarna er buiten 
zowel als binnen wordt nagepraat over 
deze geweldige avond.

Schutjes en boswachter, geweldig be-
dankt namens Wolfheze.

Ruim 70 inwoners van Wolfheze namen op 16 mei deel aan de lentewandeling van 
Dorpsbelang. Het was een groot succes.
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Het
Hakblok

Goed Sturen
Kampten autoschadebedrijven in de 
omgeving van Wolfheze soms met 
te weinig werk? Zit er een komplot 
achter? 

Enkele jaren geleden besloot de ge-
meente om een prachtige extra ron-

ding te creëren in de Wolfhezerweg. Het 
gaf schwung, en  het nieuwe dorpsplein 
kreeg tegelijkertijd meer volume.

Maar rijdend vanuit Oosterbeek, komt de 
sierlijke bocht als een grote verrassing. 
Veel automobilisten moeten hun stuur 
daardoor een ongecontroleerde zwieper 
geven. Maar exact op dat punt prijkt een 
zwarte lantarenpaal! Deze lichtbron moet 
mooi verticaal staan, maar regelmatig gaf 
een chauffeur die zwieper te laat.

Om onbekenden te waarschuwen brachten 
enkele dorpelingen provisorisch reflecter-
ende banden aan. Reflectoren die fietsers 
normaal gesproken om hun armen wik-
kelen. Het zorgde voor enige verbetering, 
maar blijkbaar niet genoeg. Dus verfraa-
ide de gemeente de getroffen lantarenpaal 

met enkele dranghekken. 
Maar deze oplossing werd door de wel-
standscommissie afgeschoten. Spuugleli-
jk! Dus is nu gekozen voor een strakkere 
variant die bovendien ijzersterk is, nameli-
jk een zwart betonnen rand. Voordeel: die 
valt helemaal niet meer op! En wordt dus 
niet gezien door onnozele automobilisten 
die lekker door ons dorp tuffen.

De schade- en garagebedrijven zullen wel 
teleurgesteld zijn in ons dorp. Menig auto 
raakt total loss en moet naar de sloop. 
Geen klantjes voor de garages daardoor. 
Misschien hebben fysiotherapeuten er 
meer baat bij. Zij kunnen menig whiplash 
gaan behandelen.

Nu volgt een oproep: willen de graffiti-
kunstenaars die vele nachten enthousiast 
hun fantasie de vrije loop laten op de gelu-
idswal aan de spoorlijn onze dorpsbeton-
blok eens onder handen nemen? Op die 
plek kunnen ze rekenen op volledige aan-
dacht voor hun originele werk. Wij belov-
en dat hun anonimiteit gewaarborgd blijft. 
Goed idee, vinden jullie niet, gemeente?
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Linda's 
Dames & Heren Kapsalon  

 
Telefonisch bereikbaar van 

Maandag t/m Vrijdag 
09:00 – 17:00 

0657840594 / 0264833111 tst 840 
 

Wolfheze 2 
6874 BE Wolfheze 

gebouw Neder Veluwe 
 

{ behandeling op afspraak } 
{ pinnen helaas niet mogelijk } 



20 2121



22 23

Ook een persbericht te melden?
Meld het ons via redactie@wolfskreet.nl

Lieve dorpsgenoten,

Wij staan alweer in de startblokken 
voor de volgende editie van het 

befaamde Runnig Dinner! De datum is 
zaterdag 7 oktober.
Met veel genoeglijkheid in de warme 
oksel van ons dorpje aan de rand van de 
Veluwe. Het accent van de avond ligt op de 
gezelligheid en niet op de kookprestatie. 
(Maar fanatici mogen zich wel uitleven 
als ze dat leuk vinden.)

Bij deze happening eet je drie gangen op 
verschillende adressen, waaronder een 
keer op je eigen thuisplek. 

De avond ziet er als volgt uit:
18.00 Bij elkaar komen met een hapje en 
drankje
19.00 uur Voorgerecht ergens in het dorp
20.00 uur Hoofdgerecht op een andere 
plek
21.10 Nagerecht weer elders
22.10 Afsluiting (vrijblijvend)

Als je je opgeeft, willen wij de volgende 
zaken weten:
• Wat zijn je dieetwensen
• Heb je voorkeur om een voor-, hoofd- of 
nagerecht te bereiden?
• Heb je nog andere opmerkingen?

Opgeven
Je kunt je opgeven tot en met 28 september 
2017.
Geef je op en zegt het voort! Nieuwe 
gezichten zijn altijd van harte welkom.

Smakelijke groeten,
Carool, Ingrid, Max en René 

Running Dinner!
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Als de heide begint te bloeien. Een 
paarse gloed over de struiken komt. 

Zoete geuren. De grotere sprinkhanen tot 
volwassenheid komen. Runderen onder 
een boom gaan liggen, uit de zon. Zomers 
weer. De grote roofvliegen naaldbossen 
en heide op de zandgronden bevolken 
als hun jachtdomein. Roofvliegen, 
vaak onbekend bij het grote publiek en 
ook onbemind. Toch vervullen ze een 
belangrijke natuurlijke taak. Het zijn de 
opruimers in de natuur, net zoals spinnen 
dat bijvoorbeeld ook zijn. Roofvliegen 
komen in allerlei soorten en maten voor. 
Van de kleinste grasjagers tot de grootste 
roofvliegen zoals de Hoornaarroofvlieg. 
Niet te verwisselen met de Hoornaarwesp. 

De grootste geelgekleurde wespachtige 
met zijn bruine kop die we in Nederland 
kennen met zijn 3,5 cm lengte. De 
hoornaar wesp en hoornaarroofvlieg 
hebben qua kleuren enige vergelijkenissen 
met elkaar. Ook de hoornaarroofvlieg is 
de grootste roofvlieg die we in Nederland 
kennen. Markant is zijn goudgeel 
gekleurde achterlijf. Geelbruine vleugels 
en een grote midden-knobbel achter 
zijn kop. Zijn poten zijn rood-bruinig. 
Vervaarlijk ziet zijn steeksnuit eruit. Een 
flink wapen in de strijd met prooidieren. 

De hoornaarroofvlieg kan, zet zoals de 
hoornaar-wesp, tot zo’n 3,5 centimeter 
uitgroeien. Ze kunnen behoorlijke prooien 
aan. Diverse soorten sprinkhanen maken 
ze buit maar ook mestkevers staan op het 
menu. 

In begraasde heideterreinen, zoals de 
Wolfhezer- en Doorwerthse heide, kunnen 
we de Hoornaarroofvlieg tegenkomen. 
De vrouwtjes van de Hoornaarroofvlieg 
zet immers eitjes af in koeienvlaaien. 
Het voorkomen van dergelijke grote 
roofvliegen in de natuur geeft aan dat er 
voldoende voedsel te vinden is. Daarom 
zijn dit soort dieren ook een goede 
indicator voor Natuurmonumenten dat 
het met het insectenleven in de begraasde 
heide goed zit. 

Hoornaarroofvliegen kunnen tot in de 
latere herfst nog actief zijn. Wellicht 
komt U er tijdens een wandeling door de 
Wolfhezer natuur eentje tegen. Wellicht 
met een gevangen sprinkhaan aan zijn 
snuit. Een prettige wandeling toegewenst.

Roel van Ekeris
Boswachter Natuurmonumenten

Rovers in bos en hei
de hoornaarroofvlieg
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Meer ruimte voor de natuur
in Wolfhezer bossen

Onderhoud
Omdat het bos in Wolfheze in het 
verleden deels vooral is aangeplant 
voor de houtproductie, is het bos vaak 
eentonig. Het bestaat maar uit een of 
enkele soorten, die vaak niet van nature 
hier thuishoren. Om dit te doorbreken 
zijn dan maatregelen nodig om vooral 
meer afwisseling te krijgen. Licht en 
zonnewarmte creëer je door kleinschalig 
open plekken te maken in de gesloten 
boomkruinen. Na verloop van tijd ontstaat 
dan een gelaagde bosstructuur met een 
struik- en kruidenlaag.

Inventarisatie
Natuurmonumenten bekijkt regelmatig of 
het uitgevoerde beheer nog overeenkomt 
met de doelstellingen. Uitgevoerd 
onderzoek gaf aan dat de structuur 
in het Wolfhezerbossen kan worden 
verbeterd. De natuur is gebaat bij meer 
afwisseling in jong en oud bos en meer 
dood hout. Dit levert meer soorten dieren 
en planten op, waardoor de natuurwaarde 
wordt verhoogd en de beleving voor de 
bezoekers toeneemt. 

Uitvoering
Natuurmonumenten is begonnen met 
het uitzoeken van de bomen die weg 
moeten. De boswachters markeren deze 
bomen met gekleurde stippen en worden 
daarna machinaal verwijderd. Deze 
voorbereidingen zijn onlangs gestart en 
zichtbaar. De daadwerkelijke kap van 
deze gemarkeerde bomen vindt pas plaats 
in het najaar van 2018.

Een deel van de bossen in Wolfheze wordt de komende jaren uitgedund en 
er worden meer open plekken gemaakt. Hiermee wil men vooral soorten 
zoals Douglas, Japanse lariks en Corsicaanse den, die hier niet van nature 
voorkomen, terugdringen. Zo krijgen inheemse soorten als de eik, berk en 
grove den meer licht om uit te groeien. Door de open plekken krijgen deze 
soorten meer kans om zich te verjongen. De plekken zijn ook weer extra 
aantrekkelijk voor vogels en vlinders, zoals de gehakkelde aurelia.

De reguliere openingstijden van PUUR Koffie Oosterbeek:  
zondag en maandag van 11:00 tot 17:00 uur, dinsdag t/m vrijdag 
van 08:00 uur tot minimaal 17:00 uur en op zaterdag van 09:00 uur 
tot minimaal17:00 uur.

In de Weverstraat op  
nummer 63 verkoopt  
en schenkt barista  
Jan-Paul Fros en zijn  
team de lekkerste koffie, 
thee, cacaoproducten  
en een goed glas wijn. 

De kleinste espressobar van nederland

Het is geen kroeg en geen restaurant, geen tapasbar of grandcafé. Het is een  
gelegenheid waar je lekker kunt lunchen en gezellig met je vrienden een biertje 
of een wijntje kunt nuttigen en daar ook nog wat bij kunt eten.

OPEN: WOENSDAG, DONDERDAG EN ZONDAG VAN 11.00 T/M 20.00 UUR. VRIJDAG EN ZATERDAG  
VAN 11.00 TOT 21.00 UUR | WEVERSTRAAT 65 | OOSTERBEEK |

A5 advertentie PUUR en Bilders.indd   1 22-11-16   20:50
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Koor Harmony
keert terug naar Wolfheze

Na een periode van omzwervingen 
voor haar repetities keert Koor 

Harmony dit najaar weer terug naar 
Wolfheze. Niet zoals vroeger in de kerk 
van Pro Persona, maar vanaf september in 
Het Schild. Het is nog even afwachten hoe 
de akoestiek daar zal zijn, maar volgens 
de accordeonvereniging die daar ook 
repeteert is die zeker goed.

De terugkeer naar Wolfheze was voor 
Wolfskreet aanleiding om te gaan praten 
met Esther Eshuis, Noortje Gihaux en 
José Brands. Koor Harmony is een leuk 
en gezellig koor dat op woensdagavond 
van 20:00 tot 22:00 bijeenkomt om te 
repeteren onder leiding van dirigent José 
Brands.

Het gevarieerde repertoire gaat van licht 
klassiek tot musical. Soms Mozart, af en 
toe iets van Bach maar ook Andrew Lloyd 
Weber of Eric Clapton.

Zingen in het Russisch
Harmony zingt in uiteenlopende talen: 
Russisch, Italiaans, Spaans, Zweeds, 
Engels. Omdat de meesten deze talen niet 
beheersen staat de tekst ook fonetisch op 
papier, met de Nederlandse vertaling er 
onder zodat ze toch weten wat ze zingen.

Harmony bestaat nu uit twee mannen en 
12 vrouwen en kan wel wat versterking 
gebruiken. Daarbij geldt geen minimum 
en geen maximum leeftijd en zelfs niet 
kunnen zingen hoeft geen bezwaar te zijn 
– dat leer je al doende wel! Enthousiasme 
is het belangrijkste.

Harmony heeft met Het Schild afgesproken 
dat het koor twee keer per jaar voor de 
bewoners zal optreden, maar daarnaast 
denkt het koor ook over optreden in De 
Klaproos.

Wie belangstelling heeft kan bellen met 
026-3793327 of een keer langskomen bij 
een repetitie.

Soms moet je als school in actie 
komen en je eens boos maken over 
zaken die gebeuren. 
In actie tegen de mogelijke sluiting 
van de gymzaal en voor de toekomst 
van ons mooie vak.

Opeens lag daar het bericht: de gemeente 
wil de gymzaal sluiten! Wij, dorpsbelang, 
verschillende ouders en Wolfhezenaren 
waren meteen wakker. Dit is toch een 
faciliteit in het dorp die we niet kwijt 
willen en kwijt mogen raken! 
Tijdens de raadsvergadering waren de 
fracties er al snel uit, dit besluit mag nu 
niet genomen worden. De gemeente heeft 
gefaald in communicatie. De gebruikers 
van de gymzaal wisten van niks. 
Nu is er tijd om te praten, naar elkaar te 
luisteren en nieuwe plannen te maken.  
Wij gaan er in ieder geval erg ons best 

voor doen de gymzaal  voor Wolfheze te 
behouden!

Dinsdag 27 juni heeft ook het team van 
de Prinses Beatrixschool  de schooldeur 
dicht gehouden tot half tien. Wij maken 
ons zorgen over de  werkdruk, het  
lerarentekort, het aanzien van het beroep 
en een hoog ziekteverzuim. Allerlei zaken 
die goed onderwijs aan onze  kinderen 
onder druk zetten. 
Al was het maar een uurtje. Dit  deden  we 
voor de toekomst van het mooiste vak van 
de wereld, de toekomst van het onderwijs, 
maar vooral voor de toekomst van de 
komende generaties kinderen.

We zijn benieuwd of we nog meer actie 
moeten voeren, maar wij staan er klaar 
voor. Wanneer iets het waard is om voor 
te gaan, ga je er voor!

Beatrixschool op de barricades?!
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De 
Duizendjarige
Den  vertelde...

De serie ‘Ken je straat’, binnen deze 
rubriek, wordt voor de noodzakelijke 

variatie weer onderbroken door een ander 
onderwerp en dit keer een echt zomerthema.
Tijdens het schrijven van dit artikel zijn de 
schoolvakanties net begonnen en dat doet 
ons denken aan de vakanties van vroeger, 
waarin het sturen van ansichtkaarten vanuit je 
vakantielocatie een verplicht nummer was.
Hele stapels werden er dan verstuurd, als ….. je 
tenminste niet vergeten was om je adresboekje 
mee te nemen. Nu stuur je Whatsappjes 
met een foto en je bent heel wat sneller en 
goedkoper klaar! 

Voor een historicus brengt een ansichtkaart het 
leven van vroeger prachtig in beeld. Daarnaast 
kleeft er, zowel voor de afzender als de 
geadresseerde, meestal ook een persoonlijke 
herinnering aan een kaart.
Eind negentiende eeuw worden de eerste 
kaarten met een afbeelding erop, de 
zoggenoemde prentbriefkaarten, uitgegeven 
en bij de Postwet van 1892 wordt bepaald 
dat deze door de Posterijen geaccepteerd 
moeten worden. De voorzijde van de kaart is 
dan bestemd voor de afbeelding en een kleine 
strook voor de afzender met een eventuele 
korte boodschap; de achterzijde is alléén 
bestemd voor de adressering.

Tussen 1892 en 1900 begint de 
ansichtkaartenindustrie zich fiks te 
ontwikkelen. In het begin worden de kaarten 
d.m.v. steendruk (litho’s) vervaardigd. Aan het 
eind van deze periode doet ook de zogenoemde 

lichtdruk zijn intrede, die na 1900 de lithodruk 
helemaal naar de achtergrond doet verdwijnen.
In 1905 wordt bepaald dat de achterkant van 
de kaart uit twee gedeeltes moet bestaan: 
het rechtergedeelte voor het adres van de 
geadresseerde en de linkerkant is de ruimte 
voor de afzender. Hierdoor is een kaart altijd 
makkelijk te typeren van vóór of ná 1905. 
Er zijn in de loop der jaren, dus vanaf eind 
negentiende eeuw tot heden, ontelbare 
ansichtkaarten verstuurd. Een hoogtepunt ligt 
rond de jaren 1902-1910. In die jaren is het 
versturen van ansichtkaarten een ware rage. 

Voor een klein dorp als Wolfheze zijn er héél 
veel verschillende ansichtkaarten gemaakt; een 
aantal tussen de 1250 en 1300!
Lokale uitgevers zijn geweest: Wed. E.J. 
Snellen en later H.G. Snellen (Wolfhezerweg 
84), E.H.J. Bongaards en later L. v.d. Berg 
(Wolfhezerweg 73), C. van Silfhout en Zn. 
(Heelsumseweg 12), B. Guikema en later Th. 
Lodewijk (Wolfhezerweg 86). 
Ook uitgevers uit Oosterbeek, Heelsum, 
Renkum en Arnhem hebben kaarten van 
Wolfheze uitgegeven, evenals een aantal grote 
landelijke uitgevers.

In deze rubriek zijn al veel mooie ansichtkaarten 
van Wolfheze getoond om de historie gestalte 
te geven. Een speciale categorie echter nog 
niet, namelijk de kaarten met de tekst ‘Groeten 
uit Wolfheze(n)’. Hiervan laten we in deze 
aflevering een viertal mooie en bijzondere 
voorbeelden zien en lichten deze toe.
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Aflevering 55:  
Groeten uit Wolfheze(n)

1. De oudste kaart in deze categorie is een heel bijzondere kaart. Hij is uitgegeven 
door Schaefers Kunst-Chromo in Amsterdam en dit exemplaar is afgestempeld door 

de post in oktober 1907.

In een (typisch Wolfhezens?) berglandschap markeren een achttal dames 
met kinderen de letters van het woord GROETEN en daaronder zijn twee 
bosafbeeldingen geplaatst, die eerder in zwart-wit (door andere uitgevers!) op 
een aparte kaart zijn uitgegeven.
Links is een ‘Gezicht op de Wodanseiken’ te zien en rechts staat de ‘Duizendjarige 
Den’. Deze afbeeldingen zijn gemaakt in de tijd dat het huidige Wolfheze nog niet 
bestond en Wolfhezen de locatie is van het oude dorp in de Wolfhezer Bossen. 
Het is dus logisch dat toen deze afbeeldingen zijn gebruikt. 

2. Van Silfhout brengt in de tweede helft van de jaren ‘20 van de vorige eeuw een 
tweetal verschillende, heel speciale kaarten uit. Het zijn z.g. Leporellokaarten, 

genoemd naar een ‘Leporelloboek’.
Leporello is de bediende van de grote vrouwenversierder Don Juan in de opera Don 
Giovanni (1787) van W.A. Mozart. Leporello schrijft de namen van de geliefden 
van zijn heer in een boek waarvan de bladen bestaan uit één lange strook papier, in 
harmonicavorm opgevouwen; een harmonicaboek dus. (afgebeeld op de rechter pagina)
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Het portier van de auto op de ansichtkaart kan worden opengeklapt en tien kleine 
afbeeldingen met een minuscuul kleine tekst geven een beeld van het Wolfheze 
van toen. De kaart is door de post afgestempeld in 1928. Uiteraard zijn het stuk 
voor stuk afbeeldingen die Van Silfhout eerder als ansichtkaart heeft uitgegeven. 
De tweede Leporellokaart van Van Silfhout toont een tekening van een leuk 
klein jongetje dat achter een grote, ouderwetse camera staat. De voorkant van 
de camera kun je openklappen en dan verschijnen dezelfde tien afbeeldingen in 
harmonicavorm.
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Deze kaart heeft de volgende mooie en scherpe plaatjes: Wolfhezerweg 
Boschgezicht, Station, Duitsche Kampweg, Wolfhezerweg en Geref. Kerk. 
Als wed. Snellen bovenstaande kaart heeft uitgegeven volgt ook Bongaards snel 
met een vergelijkbare groeten-kaart met vijf afbeeldingen. 
Deze soort kaarten worden nog tot in het begin van deze eeuw gemaakt, op het 
laatst uiteraard in kleur. Versmarkt van Dugteren was de laatste uitgever van 
een dergelijke kaart.

3. Eind jaren ’30, begin ’40 komen de eerste groeten-kaarten van Wolfheze uit van 
het onderstaande, bekende genre: vier of vijf kleine afbeeldingen die eerder als 

ansichtkaart zijn uitgegeven.

4. Tenslotte een heel unieke groeten-kaart: de fotokaart met een ‘Groeten van 
Wolfhezen’ die door een snelfotograaf is gemaakt en vrijwel direct kan worden 

verstuurd. (afgebeeld op de rechter pagina)
Bij de Tol Wolfheze, bovenaan de Wolfhezerweg, staat in het vakantieseizoen 
van de jaren ’20 de snelfotograaf Reintjes uit Arnhem om aldaar toeristen te 
fotograferen bij een door hem geplaatst bord met de tekst ‘Groeten van Tol 
Wolfhezen’ en het jaartal.
De foto wordt door hem afgedrukt op fotopapier waarvan de achterkant reeds een 
adresgedeelte en een afzendergedeelte heeft en dus klaar is voor verzending. 
Deze twee fietsers zijn door de heer Reintjes in 1926 bij de Tol vastgelegd, nadat 
de dame eerder een bos varens heeft geplukt. Erg blij is zij daar, zo te zien, niet 
mee.
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veil ingbedri j f

DERKSEN

GESPECIALISEERD IN KUNST, 
ANTIEK EN VERZAMELINGEN

Sinds 1945 is Derksen veilingbedrijf gespecialiseerd 

in het veilen en taxeren van kunst, antiek en 

inboedelgoederen en het ontruimen van inboedels. 

Het kopen op een veiling is voor menigeen een 

spannende ervaring met vaak verrassende opbrengsten.

Amsterdamseweg 23

6814 GA Arnhem

Telefoon  026 - 4421498

E-mail info@derksen-veilingbedrijf.nl

Internet www.derksen-veilingbedrijf.nl
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Kleuren maar!



Maandag

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

09:00 tot 10:00 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

Dinsdag
09:30 tot 10:00 uur
10:00 tot 11:00 uur
10:00 tot 12:00 uur
10:00 tot 17:00 uur
14:00 uur
15:30 tot 16:30 uur
18:00 uur
18:10 tot 18:40 uur
19:30 uur
19:00 tot 21:00 uur
20:30 tot 22:00 uur
13:30 tot 16:00 uur

Woensdag
10:00 tot 17:00 uur
14:00 tot 16:30 uur
17:15 tot 18:15 uur
19:00 tot 21:00 uur
20:00 tot 21:30 uur
20:00 tot 21:30 uur

55+ gym
Kindergymnastiek en turnen
Training pupillen
Zwemmen ABC (RZC 0317-312763)
Badminton
Tweewekelijks bridgen (4821570 / 4821588)

Damesgymnastiek / sport en spel
Samen bakkie doen: vrije inloop
Koffie drinken PKN Oosterbeek Wolfheze 3e dinsdag
Bibliotheek
55+ fietsen: 1e dinsdag van de maand
Zwemmen voor ouderen (4821588)
Open Tafel
Zwemmen ABC (RZC 0317-312763)
Jeux de Boules (4821630)
Aquarobics (RZC 06-12925039)
Volleyballen
Sacret Dance 

Bibliotheek
Peuter-, kleuter- en kinderzwemmen
Voetballen senioren / veteranen (Gerard Grevers)
Koor Harmony (4822038)
Volleyballen (4821860)
senior veteranen voetbal

Donderdag
13:00 tot 14:00 uur

Vrijdag
08:00 tot 11:30 uur
14:30 tot 18:00 uur

Zaterdag

Spreekuur gebiedsagent

Weekmarkt
Bibliotheek

Voetbal SV Wodanseck

Zondag
09:30 uur
10:00 uur
10:45 uur

Hardlopen (4822362)
Koffiedrinken vòòr de kerkdienst: 1e zondag v.d. mnd.
Kerkdienst

Gymzaal
Gymnastiekzaal Balijeweg
Wodanseck
Zwembad ProPersona
De Brug ProPersona
De Slenk Tennisvereniging

Gymnastiekzaal Balijeweg
De Burcht
De Burcht
De Burcht
De Burcht
Zwembad ProPersona
Het Schild
Zwembad ProPersona
Zwembad ProPersona
Zwembad ProPersona
De Brug ProPersona
De Burcht

De Burcht
Zwembad ProPersona
Wodanseck, Duitse Kampweg
het Schild
De Brug ProPersona
Wodanseck

Medisch Centrum ProPersona

Dorpsplein
De Burcht

Wodanseck

Station
De Burcht
Open Hof Kerk
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Verwacht evenement: Running Dinner, 7 oktober. Zet dit dus alvast in je agenda!
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De oplossing van de vorige puzzel was:
speelbos

De bon van € 10,00 is gewonnen door Jan en Ulbe

Deze puzzelpagina wordt u
aangeboden door gespreksleider
en presentator

PUZZELPAGINA
fotopuzzel

Stuur uw oplossing in
Stuur de oplossing o.v.v. uw naam en adres voor 31-10-2017 op naar:
Vedecom.nl
Lindeboomlaan 4
6874 BR Wolfheze
of per e-mail:
info@vedecom.nl

Hieronder ziet u een foto met een detail van een object in Wolfheze. 
De vraag is simpel: Weet u welk object dit is?

Onder de juiste 
inzendingen wordt een 
bon verloot van € 10,00, 
dit keer te besteden bij 
de Stationswinkel
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