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Uitvaartverzorging J. MIJNHART 
VOOR HET VERZORGEN VAN BEGRAFENISSEN EN CREMATIES 

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

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

Rouwcentra 
Oesterbeek 
Arnhem 
Wageningen 
Heteren 

e-mail: info@uitvoortverzorgingmijnhort.ni 
internet: www.uitvaortverzorg ingmijnhorl.ni 

Paardenpension 
HENRIETTE HOEVE 

UI!~OUDV~_A 
~NU V'J 

Fam. Schut 
Duitsekampweg 25, 6874 BT Woltltczc 

tel.: 026- 4821367 



Beste dorpsgenoten, 

Het nieuwe jaar is al weer even onderweg, maar dat weerhoudt ons er niet van 
u alsnog het allerbeste voor 2004 toe te wensen. Wolfskreet is zijn tweede 
jaargang ingegaan en wij hebben er veel zin in om die weer even fraai en 
lezenswaardig te maken als u van ons gewend bent. Maar daar hebben we uw 
inbreng natuurlijk hard voor nodig. Laat het ons dus vooral weten als er iets 
speciaals gebeurt, als u een goed idee heeft of een oproep wilt plaatsen. Neem 
contact op met een van de redactieleden. Wolfskreet is van ons allemaal! We 
merken overigens dat steeds meer dorpsgenoten ons e·mail adres weten te 
vinden. Dat werkt heel goed. Mail ons dus gerust. De adressen vindt u in het 
colofon . 
In dit eerste nummer van 2004 komt een voor velen bekende dorpsgenoot aan 
het woord in het spoor van de wolf. De duizendjarige den vertelt over de 
geschiedenis van drie straten in ons dorp. Ook in deze editie een toepasselijk 
verhaal over de winterslaap bij dieren. In de rubriek Bijzonder gaan we op 
bezoek bij een Wolfhezenaar met een opmerkelijk bedrijf: Artron. En dominee 
lrene Builtjes vertelt over de geschiedenis van de hervormde Kruiskerk, die 
onlangs is afgebroken. In de nieuwsberichten van Dorpsbelang een terugbl ik 
op de drukbezochte nieuwjaarsreceptie in de Burcht. Een succesvol, nieuw 
initiatief, waarbij vele dorpsgenoten met elkaar een toast ui tbrachten op 2004. 

We wensen u opnieuw veel leesplezier! 

Redactie Wolfskreet 

Colofon 

Redacti e 
Ad Bal 

oplage 700 stuks 

Sara Mansveltweg 18, tel. 482 1837 
Geesje Eleveld 
Wolfhezerweg 120·50, tel. 482 2230 
Christianne Pielage 
Sara Mansveltweg 4, tel. 482 1908 
Anton Sanderman 
Parallelweg 64, tel. 482 2362 
Maqa van Tooren 
Lindeboomlaan 32, tel. 333 3537 
Anne Veenstra 
Wolfheze 4, Lindenhof. tel. 383 0933 

Vaste medewerkers 
Ulbe Anema (Dwzendjange Den) 
Carohne Kelderman (Welpdenkertjes) 
Franca de Roode (natuur) 

Advertenties 
Marja van Tooren 

Wolfskreet verschijnt 4 keer per jaar. Het volgende 
nummer verschi jnt half mei. Uiterste inleverdatum 
voor kopij is I aprj l 
Kopij kunt u inleveren bij de redactieleden. De 
redactie behoudt het recht om ingezonden stukjes 
10 te korten of niet te plaatsen. Anonieme 
benchten worden niet geplaatst. 

E-m ail wolfskreet@hotmail.com 

Girorekening 9484820 

Belangrijke tel efoonnummers 
Alarmm1mmer 11 2 
Politie 0900·8844 
Brandweer 026·333775 1 
Dierenambulance 03 17·314 141 
Servicelijn 026·3348150 
Weekenddiensten hu1sarts 0900· 1598 
Spreekuur Wijkagent Hans Berkenfeldt: woensdag 
13.00 tot 14.00 uur, Medisch Centrum Wolfheze 



Sinds 1946 

Het ( tuin- ) centrum van W olfheze 

Bloe1nen en planten van een 

constante kwaliteit voor een wisselend seizoen 

Het tuincentrun1 van de getneente Renku1n 

tuincqnbtJm dauidsq 
WOLFHElERWEG 104 - WOLFHElE 



Kruiskerk qesloopt 
Einde van een stukje geschiedenis 

Na een start in het Blindenhuis en een 
doorstart na de Tweede Wereldoorlog 
in een houten noodkapel uit 
Zw itserland, kreeg de Hervormde 
Wijkgemeente Wolfheze in 1958 een 
eigen kerkgebouw: de Kruiskerk aan de 
Balijeweg. G. Bruins uit Gosterbeek was 
de architect, en Gunhild Kristensen 
ontwierp het gebrandschilderde raam 
in de WestgeveL In 1982 werd de kerk 
uitgebreid met een zaal voor gemeente· 
activitei ten. 

Maar de tijden veranderden: de Hervormde Gemeente ging een 
samenwerkingsverband aan met de Gereformeerde Kerk van Wolfheze. 
Daardoor -en door het dalend aantal kerkgangers- was er behoefte aan één 
gezamenlijk kerkgebouw. Na een lang proces viel de keuze op de 
Gereformeerde Burchtkerk met als nieuwe naam" Open Hof Kerk". De 
Kruiskerk werd daarmee overbodig. Voor velen was dit een verdr ietige 
afsluiting van een stuk hervormd kerkleven. Hoewel de koper van de grond 
aandrong op een snelle oplevering, bleef de kerk nog jarenlang leeg staan. 
Misschien is het wel symbolisch dat in de maand dat de landelijke kerken tot 
een fusie besloten, de projectontwikkelaar het kerkgebouw sloopte. Veel 
gemeenteleden (hervormd en gereformeerd) hebben deze afbraak met pijn in 
het hart ervaren. 

Maar niet de hele kerk is "weg" : Het kruis kreeg een plaats in de Open Hof 
Kerk, net als de doopvont en· de tinnen kandelaars. Het kerkorgel is naar 
Brummen verhuisd, de banken naar Akkrum, kansel en l iturgietafel naar de 
Ha lderhof in Bennekom. De kerkklok hangt in een toren naast de kerk en 
kondigt al weer enkele jaren de wekelijkse eredienst aan, evenals trouw- en 
rouwdiensten. Op dit moment wordt het gebrandsch ilderde raam 
gerestaureerd, waarna het een eervolle plaats zal krijgen in het midden van de 
Samen-op-Weg-gemeente in ons dorp. U bent van harte welkom om het te 
zijner tijd te komen bekijken l 

lrene Builtjes-Faber, predikante SOWgemeente Open Hof Kerk 



Inllet spoor -van <Ie Wolf 
Wim Schut: "Ik hoef hier niet weg!" 

Wie kent hem niet , Wim Schut, de man van 
de Henriettehoeve. De man met een passie 
voor paarden. Maar Wim is ook een grote 
watersportliefhebber. Portret van een 
rasechte Wolfhezenaar, die zijn geboortedorp 
nooit zal verlaten. 

Op bezoek bij Wim en Anneke Schut, moet er eerst iets worden rechtgezet. " In 
de vorige Wolfskreet had Alice het over de 'oude Schut"', zegt Wim. "Maar zo 
wil ik niet heten, hoor!" Wim Schut woont zi jn leven lang al in Wolfheze en zo 
ook zijn twee zonen Huug en Jan. Zij hebben het boerenbedrijf van Wim 
overgenomen. 's Ochtends beginnen ze met koffie met de hele familie. 

Oppassen 

Een fraai hui s in de vorm van een boerderij aan de Duitsekampweg 15a, dat is 
de drie jaar oude woning van Wim en Anneke Schut. Op de voorgevel prijkt heel 
toepasselijk een rijtuig met paarden ervoor. In de kamer staat een box. "Tja, 
dat doen we ook: oppassen op de kleinkinderen", lacht Wim. "Maar niet voor 
vast, dat willen we niet" . Even later komt zoon Huug zijn zoontje Ernst halen. 
"Dat jong lacht altijd meteen" , zegt oma Anneke . En jawel, zodra hij op de arm 
van z'n vader binnenkomt, verschijnt er een stralende lach op z'n gezicht. "We 
hebben 5 kleinkinderen en er is een t·<1eeling op komst". Dochter Jannet woont 
in Bemmel , ze vindt Wolfheze te klein. 

Hoe vaak kom je nog op de boerderij? 

"Dagelijks. Ik werk nog aardig wat mee. Of eigenlijk: wij. Anneke net zo veel. 
Paarden voeren, uitlaten , stallen uitmesten. We hebben ons huis naast de 
boerderij gebouwd en kunnen zo via een paadje door het weiland naar de 
stallen . Heel handig. We beginnen 's ochtends met koffie samen met de 
kinderen en kleinkinderen . Dat is hartstikke mooi. De jongens kunnen gelukkig 
heel goed met elkaar opschieten" . 
Er staan zo'n 100 paarden in pension bij de Henriëttehoeve, de boerderij van 
Schut. "En dan hebben we zelf nog Friese paarden, waar we mee fokken. We 
gaan er mee naar tentoonstellingen en zo, dat is leuk." Wim rijdt met 
aanspanningen, Anneke zit nog op het zadel. 



Van koeien naar paarden 

Anneke corrigeert Wim. "Eigenlijk moet je bij het begin beginnen. Jouw opa is 
hier al omstreeks 1900 komen wonen. Hij was knecht op landgoed. 
Johannahoeve. Later werd hij ossendr ijver op zijn eigen stuk landbouwgrond. 
Jouw opa had toen al een boerderij." 
Wim beaamt dat. "Mijn opa heeft zelfs nog geholpen met de bouw van het 
ziekenhuis hier. Ik ben geboren op Wolfhezerweg 66, later zijn we naar de 
Duitsekampweg gegaan. Ik heb de boerderij van mijn vader overgenomen. Een 
akkerbouwbedrijf met 5 koeien, uitgegroeid naar zo'n 100 stuks melkvee. Toen 
de superheffing kwam, zi jn we met een zuivelwinkeltje aan huis begonnen. We 
maakten alles zelf: boter, karnemelk, kwark, yoghurt. Het liep als een trein". 
Wim laat trots nog een beeldje zien van Jansje 12, zijn koe die 100.000 liter 
melk gegeven had. "Na vijf jaar moesten we door omstandigheden met de 
winkel stoppen. Toen zijn we met een stal l ing voor paarden begonnen. Onze 
zonen kwamen toen in het bedrijf meewerken. Nu is het een groot bedrijf 
geworden. Er is zelfs nog een wachtlijst voor de paardenstalling. Het leuke van 
hier is, dat de paarden overdag ook in de wei lopen. Dat is lang niet overal zo. 
We laten ze in groepen bij elkaar lopen. Paarden zijn eigenlijk kuddedieren, 
dus ze vinden dat heerlijk. Alles gaat hier geautomatiseerd. Het voeren, 
uitmesten. We kunnen het onmiddellijk zien als een paard ziek is, doordat ze 
apart gevoerd worden . We zijn ook lid van Veluwetrail, dat is een lange 
afstandroute voor paarden over de Veluwe. Men gaat dan langs 
gastenverblijven. Bij ons kunnen ook mensen slapen en tegel ijk hun paard 
stallen. Alleen ontbijt moet men zelf regelen, dat doen we niet meer". 

Wolfheze veranderd 

"Wolfheze is wel erg veranderd", zegt Wim. Heel jammer dat de winkels 
verdwenen zijn. Misschien dat we een coöperatie kunnen oprichten: iedereen 
legt wat geld in en dan kopen we spullen in. Er moet niet nog meer verdwijnen . 
We gaan dan ook trouw naar de markt, ook voor de contacten. En ik heb 
moeite met de 50 huizen die gebouwd gaan worden. Da ' s veel, zo'n 25% komt 
erbij . Aan de andere kant is het ook wel goed voor het dorp. 
Ik heb er moeite mee dat er wel geld is voor een ecoduct voor het wi ld over de 
A12, in het kadervan het grote natuurgebied, maar dat er geen ge ld is voor 
een tunnel onder of viaduct over het spoor. Wel geld voor de herten, niet voor 
de mensen. Dat klopt toch niet? Het dorp is nu in tweeën gesplitst. En het is 
hartstikke gevaarlijk, die spoorwegovergang. " 



M11n grootste wens voor Wolfheze 

"Zo'n tunnel of viaduct onder of over het spoor. Veiligheid voor alles. En een 
kinderboerderi j aan de van Mesdagweg. Wi j hebben hier ook gei tjes lopen, 
gewoon omdat het voor 
kinderen zo leuk is". 

Hobbies en vrijwilligerswerk 

"Mennen natuurlijk en paarden 
fokken is mijn passie. Daarnaast 
zijn we watersportliefhebbers. 
We gaan veel varen in Friesland. 
Een keer zijn we met Kees 
Klaver vier weken weggeweest 
met de boot, dat was heel 
bijzonder voor een boer. 
En ik ben 32 jaar bij de 
vrijwillige brandweer geweest, 
op mijn 57ste ben ik er 
uitgegaan. We hadden een 
hartstikke leuke groep, maar op 
een gegeven moment moet je er 
mee stoppen, vind ik. Zoon Jan is er nu bij en ik ben erelid! Da's ook leuk, 
jaarlijks een gezellige bijeenkomst en zo". 

Mooiste plek 

"Daar komt de boer weer om de hoek kijken: de wuivende korenvelden of 
bloeiende aarèappelvelden aan de Duitsekampweg. Maar de moc:ste weg is de 
Wolfhezerweg, met al die mooie gri llige eiken". 

Waarheen loopt het spoor? 

"Naar Margreet van Andel. Ze heeft een schoonheidssalon aan de Lawijckerhof. 
Ze helpt altijd veel bij schminkactiviteiten, zoals bijvoorbeeld op 
Koninginnedag. Ik heb haar al ingeseind, ze wil vast wel", lacht Wim. 
Er moeten nog foto's gemaakt worden . Dat kan maar op één plek: bij de 
paarden. In het donker lopen we met een zaklamp over het paadje achterlangs 
naar de boerderij. Ik krijg een uitgebreide rondleiding over de Henriëttehoeve. 
Het ru ikt lekker in de schemerige stallen . Overal nieuwsgierige 
paardenhoofden, die ons nastaren. Ik kan me heel goed voorstellen dat Wim 
Schut dit nie t kan loslaten. Dit is zijn leven. Mooi dat zijn levenswerk wordt 
voortgezet door de vierde generatie Schut! 

GeesJe Eleveld 



WINTERSLAAP 
Bijna iedereen heeft wel gehoord van dieren 
die een winterslaap houden. Maar wat 
gebeurt er dan en waarom houden bepaalde 
dieren een winterslaap? 

Tijdens de winterslaap daalt de temperatuur van 
het lichaam, vaak tot enkele graden boven het vriespunt. Hierdoor daalt ook de 
energiebehoefte van het dier. Daarnaast vertragen hartslag, stofwisseling en 
ademhaling. Door de vertraagde a'demhaling wordt niet alleen energie 
bespaard, het vochtverlies blijft ook beperkt. Bij ademhalen verlies je namelijk 
vocht. De energie die het dier nodig heeft om in leven te blijven, haalt hij uit de 
vetreserves die hij heeft opgebouwd voordat hij in winterslaap gaat. Dieren die 
tijdens hun winterslaap wakker worden, hebben grote kans di t niet te 
overleven. Om alle processen zoals ademhaling, hartslag en stofwisseling weer 
op gang te krijgen is veel energie nodig. Wanneer het dier na het wakker 
worden weer verder gaat met zijn winterslaap, is er vaak niet genoeg vetreserve 
meer over om de rest van de winter door te komen. 

Waarom een winterslaap? 

In de winter is er voor sommige warmbloedige dieren te weinig voedsel 
beschikbaar. Daardoor krijgen ze weinig energie binnen. Warmbloedige dieren 
hebben die energie vooral in de winter hard nodig om hun 
lichaamstemperatuur op peil te houden. Dit is te vergelijken met het op 
temperatuur houden van je huis. In de winter kost dil meer energie dan in de 
zomer. Sommige warmbloedige dieren gebruiken de winterslaap om dit voor 
hen ongunstige jaargetijde te overbruggen. 
Voor koudbloedige dieren ligt het iets anders. Zij houden geen winterslaap 
omdat er te weinig eten is, maar omdat het te koud is. Koudbloedige dieren 
(o.a. kikkers, slangen etc.) nemen immers de temperatuur van hun omgeving 
aan. Wanneer de omgevingstemperatuur ver onder de temperatuur ligt die ze 
nodig hebben, dan kunnen de dieren zich nauwelijks bewegen. 

Winterslaap of winterrust? 

Dieren die een winterrust houden, slapen niet de he le winter door. Ze ku nnen 
rustig tussendoor actief wo rden zonder daar nadelige gevolgen van te 
ondervinden. Hartslag, stofwissel ing en lichaamstemperatuur da len dan ook 
niet zo ingrijpend als biJ een winterslaap. 

Franca de Roode 



Assurantiën 
Financiën 

Van Ede 

Onafhankelijk bemiddelaar voor vele 
verzekeringsmaatschappijen en 

hypotheekverstrekkers 

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

Loop even binnen, bel of mail ons! !I! 

Financieel adviseurs: 
Dirk Kruitbosch I Harry Waaijenberg 

Wolf11ezerweg 94a 
6874 AH WOLFHEZE 

Tel: 026-4821751/ Fax: 026-4821921 
E-mail: vanedeass@helnel.nl 

Hubo Willemsen 

Cardanuslililn 28 
Tel. 026 -333657 1 

Doorwerth 
Fox 026-3336329 

Openings tijden: Maa ndag 13.00 - 18.00 uur 
Dinsdag Um Do nderdag 9.00 - 16.00 uur 
Vrijdag 9.00- 19 .00 uur 
Zaterdag 9.00 - 17.00 uu r 



Wolfbezenaren qeven bun roeninq 
Acht kilometer overpeinzingen 

De lol van wonen op ' t Hazeleger is er af, vindt Noes de 
Vries. Vooral door de provinciale ambtenarij is er nog 
steeds geen zicht op permanente bewoning in dit 
gebied. Het wachten is op een nieuwe uitspraak van de 
Raad van State. Een stukje hardlopen lucht op. 

Ik loop hard. Vanuit ' t Haze leger heb ik over het fietspad koersgezet in de 
richting van het dorp. In seconden verschijnt het weiland aan mijn rechterzijde 
en even later het eerste huis met het, zoals alti jd, onberispelijke grasveld. Drie 
minuten lopen scheidt 't Hazeleger van het dorp en situeert ons in het 
"landelijk gebied A", waar volgens het laatste streekplan van de provincie geen 
permanente bewoning is toegestaan . Ik haat ambtenaren en in het bijzonder 
overheidsambtenaren. Die ondoorzichtige massa van colleges, commissies en 
raden die besluitvorming tot een eindeloos durend gedrocht verheffen . Die er 
nooit zijn als je ze nodig hebt en vergeten schijnen te zi jn dat ze de 
maatschappij horen te dienen. Ik ren intussen over de Duitsekampweg richting 
Buunderkamp. Ook daar wordt de wi llekeur gevoeld. Ambtenaren! Tja, het was 
natuurlijk wel zo dat we als provincie 10 jaar lang vonden dat jullie er wel 
mochten wonen . Maar t ijden veranderen nu eenmaal. Het is rijksbeleid hè. 
Ik zie nog die schertsvertoning voor me bij de laatste zitting van de Raad van 
State. Al die mensen die vertrouwd hebben op ui tspraken en toezeggingen van 
de gemeente. Die wanhopig duidelijk proberen te maken dat de provincie meer 
dan 10 jaar volledig geïnformeerd was over wat de gemeente voor politiek 
voerde. De provincie schitterde echter door afwezigheid. De inderhaast 
opgetrommelde ambtenaar van de provincie weet, zonder dat hij de verweren 
heeft gehoord, te vertellen dat de provincie te weinig tijd heeft gehad om de 
Buunderkamp te kunnen bekijken en dus wordt bij handjeklap ter vergadering 
bepaald wie wel en wie niet een woonstatus krijgt. 't Hazeleger daarentegen 
moet als recreatie beschouwd worden want ze wa ren er stiekem een dagje 
langs gegaan en hadden vastgesteld dat dit vakantiehuisjes waren . Geen twijfel 
mogelijk. Hoe kun je als ambtenaar toch zu lke kolder uitslaan zonder het 
schaamrood op je kaken te krijgen. Uit niets blijkt dat er ook maar één door de 
bewoners aangedragen stuk is bekeken. Terecht vernietigt de Raad van State 
later het beslui t van de provincie . 
Ik zit intussen bij De Boschhoeve. De provincie legt zich er niet bij neer. Ze 
gaan met nieuwe argumenten komen om die lastige bewoners een lesje te 
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leren. We gaan dus weer naar de Raad van State. Het in de haast in elkaar 
gedraaide verhaal van de provincie bevat nauwelijks nieuwe argumenten. 
Jaarlijks verhuisden zo'n 10% van de bewoners in 't Hazeleger en kwamen er 
nieuwe gezinnen. Mensen die in de regio werken en wiens kinderen hier naar 
school gaan. Dat kan niet, zegt de provincie. Te zware belasting voo r de 
algemene voorzieningen (dokter, tandarts, scholen e.d.). Idioten zijn het. 
Intussen is het verloop in 't Hazeleger stil gevallen en zijn de mensen 
gevangenen geworden van hun eigen huis. Niemand koopt nu immers op die 
plek . 
Ik ben weer bij 't Hazeleger aangekomen. Als de provincie bij de Raad van 
State gelijk krijgt en de gemeente geen zin heeft om te handhaven, gaan we 
dan weer een nieuwe periode van 25 jaar "gedogen" tegemoet? Ik moet er niet 
aan denken. Dit jaar komt alweer het volgende conceptstreekplan van de 
provincie uit. Misschien heeft een dronken ambtenaar daarin 't Hazeleger wel 
weer als woonkern aangedu id en dan beginnen we vol goede moed maar weer 
opnieuw. 

Noes de Vries 

• Huidverzorging voor Hem en Haar 
• Make- up 
• Aromatherapy 
• Electrisch ontharen ( ZF) 
• Verwijderen couperose, fibrome e.d. 
• Manicuren (tijdens behandeling) 
• Lichaamsmassage, (klasiek drukpunt 
• Orthomoleculaire benadering 
• Shiatsu kosmetiek 
• Cursus Shantala Babymassage voor 

verzorgers 

Voorjaars aanbieding: 
BIJ Inlevering van deze advertentie: 
• 10% korting op een volledige gezlchtsbehandeling 

• Medex huldverzorglngsset: cleansar lotion en crème, 
naar huidtype, 15% korting 

• bij het harsen van de onderbenen en blklnllljn: 
de Reductlo Cream 100 mi. voor € 12,50 I.p.v. €16,40 



Sporten in bet water 

ledere dinsdagavond van 19.30-20.30 uur is het "Aquarobics Time" in het 
zwembad op de Gelderse Roos. Zo'n 25 dames uit Wolfheze en omgeving 
begeven zich dan in het water voor een aquarobics training. Dat is gezellig, 
maar er wordt vooral hard gesport! De dames zijn enthousiast en 
bloedfanatiek. 

Het concept van 
de les is 
du idelijk: met 
behulp van 
oefeningen op 
muziek, train je 
spieren, 
verbrand je vet, 
breng je de 
conditie weer op 
peil en word je 
een stuk leniger. 
Het voordeel van 
deze training in 
het water is, dat 
het lichaam 
gesteund wordt 

door de weerstand van het water. Ook doordat het water vrij warm is, is de 
kans op blessures en rugklachten minimaal. ledere les leggen we duidelijk uit 
waarvoor de oefeningen dienen en hoe je ze goed moet uitvoeren om optimaal 
je lichaam te gebrui ken . ledere deelnemer kan de oefening zo zwaar maken als 
hij of zi j dit wenst. Zo is het mogelijk dat een groep in leeftijd kan variëren van 
25-65 jaar. Wie de les volgens de instructie doorloopt, houdt er in principe 
geen spierpijn aan over en de hartslag komt weer op niveau . 

Er is veel animo voor de Aquarobics training. Er is nu één groep, maar bij 
voldoende belangstelling kan er nog een worden gevormd. Wilt u eens kijken? 
U weet ons te vinden, maar neem wel zwemkleren mee, want aan alleen kijken 
heeft u weinig. Als er mannen zijn die denken dit aan te ku nnen, ook zij zijn 
van harte welkom. Aquarobics is er voor iedereen. 

lnge van Langevelde 

11 
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Wijnkoperij Henri Bloem 

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

Voor kwaliteitswijnen vanaf~ 3,95. 
Parkeergelegenheid voor de deur, maar: 
In Wolfheze bezorgen wij gratis bij u thuis. 

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

Lawyckerhof 4 Wolfheze Tel. 026-4821310 



BIJZONDER 

Artron: Elektronica die iets toevoegt 

Eddie van den Ham heeft een bijzonder bedrijf. Hij ontwikkelt elektronische 
spel- en hulpmaterialen voor geestelijk gehandicapte kinderen. Maar hij 
beproeft ook een nieuw zonnebanksysteem. En hij ontwikkelt elektronica 
voor kunstenaars en musea. Reden genoeg om daar meer over te weten te 
komen. 

De huisvesting van Artron Elektroni ca is opmerkelijk: het pand Lindenhof, een 
van de gebouwen waar voorheen cliënten van de Gelderse Roos verbleven en 
dat inmiddels particu li er is verhuurd. Eddie van den Ham is de eigenaar
directeur, maar dat klinkt een stuk formeler dan de man is. Sommige van de 
lezers hebben de naam Artron ook al gezien op het voetbalveld of bij het 
wasgoed: twee van zijn zonen voetballen bij Wodanseck en dan ligt het voor de 
hand om shirtsponsor te worden. 

Met een kleine rondleiding door het bedrijf krijg ik de drie werkgebieden van 
Artron meteen in het oog. 
In een van de ruimtes staat in de hoek het orgel voor verstandelijk of 
lichamelijk gehandicapte kinderen. De grote gekleurde vlakken reageren op 
toenadering, want een toets indrukken is voor velen al niet haalbaar. Dan klinkt 

Orgel en toverbol 

er een geluid en l icht het vlak op. Door 
een verwisselbare 'stekker' kunnen ook 
bijvoorbeeld dierengeluiden en -namen 
worden afgespeeld. Voor dezelfde 
doe lgroep maakt Artron ook andere spel
en hulpmaterialen. Zoals de toverboL De 
kleu ren en patronen in de bol veranderen 
in een regelbaar tempo. Deze toverbol 
helpt te ontspannen, te snoezelen. Het 
idee is van een vormgever, de technische 
uitvoering van Artron. 

Elektronica is signaalbewerking, het aansturen van signalen: aan of uit, hard of 
zacht, in of uit en alles daartussenin. Uiteindelijk zit het denkwerk in een 
(kleine) printplaat met diverse weerstandjes en ander gerei. Er zijn zoveel 
mogelijkheden dat in gesprek met de klant de goede afstemming wordt 
gezocht tussen wat in dat specifieke geval nodig en nuttig is. 
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In de grote werkruimte staat een soort van spaceshuttle. Het blijkt het 
binnenste van een staande zonnebankcabine te zijn waarvoor Artron een 
nieuwe aansturing voor de TL·Iampen ontwikkelt. Die aansturing produceert 
minder warmte, bespaart energie en is vele male l ichter. Een product dat nu 
nog in de testfase zit, maar straks als het goed is internationaal kan worden 
gebruikt. 

De derde poot van Artron Elektronica is het museum· en kunstenaa rswerk. Dit 
stukje werk is iedere keer weer uniek en nieuw. Neem bijvoorbeeld de aparte 
lantaarnpaal, die in het trappenhuis staat proef te draaien: in plaats van een 
lamp zit bovenin een bol waar een gouden handje uitsteekt. Dit handje wijst 
doorlopend aan waa r de zon zich bevindt. Een idee van een kunstenaar voor in 
een nieuwbouwwijk. En aan Artron de taak om - zelfs in de kerstvakantie· het 
technisch te rea l iseren. 

De technische uitdagingen van het museumwerk bevruchten de andere 
bedrijfsactiviteiten. Zo werd een supergevoelige sensor, ontwikkeld voor een 
kunstobject, ook toegepast in een therapeutische mat waarop bewegingen 
worden omgezet in l icht of geluid . 
Een bedrijf met vier man personeel, twee stagiaires en de nodige freelancers is 
geen hobby meer, maar dat gevoel is voorEddie wel gebleven. 

Anne Veenstra 

Dorpsstraat 53 687 1 AD Renkum tel. 03 17-3 126 15 

Speciaal in lingerie, nacht, bad en beenmode voor dames en heren. 
Erkend leverancier borstprotheses. 



Onderkomen brandweer opgeknapt 

Omdat de kleuren al jaren dezelfde waren, het vreselijk tochtte, de 
vloerbedekking op was en het hele interieu r er eigenl ijk niet meer uitzag, 
besloot de vr ijwill ige brandweer zijn onderkomen grondig aan te pakken. Met 
vereende krachten zette de groep zich de afgelopen tijd tijdens de avonduren 
in, om deze klus te klaren. Het resultaat mag er zijn. De ruimte is weer van 

deze tijd. De groep 
vierde dat met een 
bescheiden feestje. 

Mocht u willen weten 
hoe we erbij zitten? U 
bent van harte welkom 
op donderdagavond na 
20:00 uur. Meestal zijn 
we dan weer terug van 
de wekelijkse oefening. 

De Brandweer 

DE STATIONSWINKEL 
S. Tufano 

Parallelweg 5 
6874 BH WOLFHEZE 

Verkoop van o .a .: 
- s igaretten en drank - treintickets 
- l ite ratuur - b loemen 

- leven smidde le n - speelgoed, etc . 
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Evell voorstellell 

Eindelijk, na zo'n 2 jaar 
zoeken, hebben wij ons 
droomhuis gevonden 
aan de Balijeweg. Wij, 
Linda Marcus (42 jaar) 
en Frans Reuvekamp 
( 45 jaar) en binnenkort 
5 jaar getrouwd, komen 
uit Arnhem en wonen 
sinds augustus 2003 in 
Wolfheze. 

De redactie van 
Wolfskreet vroeg ons of 
wij ons in "Het blad" van 
Wolfheze wi llen 
voorstellen. Eigenlijk vertellen wij liever hoezeer het ons in Wolfheze bevalt. De 
zeer mooie bosrijke omgeving, de diverse soorten vogels die in onze tuin 
voorkomen, de eekhoorns die ons dagelijks een bezoekje brengen. 
Verrassend was de tuinparty in augustus van onze achterburen. Zij nodigden 
enkele nieuwe en oude bewoners uit voor een kennismaking. Het werd een 
kennismaking met dorpsgenoten, maar ook met Wolfheze door de verhalen die 
de ronde deden. Het was een zeer geslaagde en gezellige middag. Niet :n de 
laatste plaats zijn wij zeer content over de contacten met de Gemeente 
Renkum. Zaken zoa ls het verplaatsen van paaltjes, het omwisselen van de 
afvalbak, het weghalen van bladeren en grof vuil, het geven van informatie; 
kortom, je kunt er terecht voor allerlei zaken en je wordt als mens en niet als 
nummer behandeld. Een verademing na onze ervaringen in de stad. 

Al met al hebben wij het zeer naar onze zin in Wolfheze. De persoonlijke 
contacten met bewoners uit het dorp zijn nog gering, maar alles heeft zijn tijd 
nodig. En aangezien wij van plan zijn om hier heel lang te blijven wonen, 
hebben wij alle tijd . 

Linda Marcus en Frans Reuvekamp 
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Bez.oek onze showroom op De Gelderse Poort 
{Mr. E.N. van Kleffensstraat 4) 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. 
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026 - 400 11 22 
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IMAGO 

nieuw!! 
/U(/~ 

pedicure 



Dorpsbelang 

2004 is al weer een eindje op weg en het belooft een druk en spannend jaar te 
worden voor ons dorp. Het begon goed, met de nieuwjaarsbijeenkomst op 4 
januari in De Burcht. Gezellig met dorpsgenoten het glas heffen op het nieuwe 
jaar. In ogenschouw nemend dat het de eerste keer was dat we dit 
organiseerden, was de opkomst goed en de sfeer 
uitstekend. 
Het was in ieder geval zodanig geslaagd, dat we 
er een traditie van gaan maken en we hopen dan 
op nog meer mensen. 
We zullen volgend jaar nog alerter zijn, om te 
voorkomen dat er op dezelfde dag soortgel ijke 
bijeenkomsten zijn. Dat is jammer. Maar al 
doende leert men. 

Dan iets anders. Het is heel vervelend dat Bart de Haan, onze secretaris , ons 
dorp binnenkort gaat verlaten. Dat komt omdat hij een schitterende baan 
aangeboden heeft gekregen in een groter natuurgebied, De Wieden, nabij 
Giethoorn. 
Hoewel we hem deze promotie meer dan van harte gunnen, vinden wij het als 
bestuur jammer dat we Bart nu al moeten gaan missen. Want hij is de 
afgelopen tijd een zeer betrokken secretaris gebleken. We zijn echter op zoek 
gegaan naar een nieuw bestuurslid en hebben die gevonden in de persoon van 
Caroline Kelderman. Zij woont en werkt al vele jaren in Wolfheze en is ook zeer 
actief in de Oranjevereniging. Op onze jaarvergadering, die dit jaar op dinsdag 
23 maart zal plaatsvinden in De Burcht, zal zij off icieel toetreden. Tenzij er 
tegenkandidaten komen. Die kunnen zich tot 20 maart aanmelden. 

Ik zei het al: dit jaa r komt er veel op ons bordje. Over de 
voortgang van de woningbouw zal hopelijk dit jaar een 
definitieve besliss ing vallen. Aan de Balijeweg wordt 
inmiddels hard gewerkt aan de real isering van 7 
appartementen, maar ook voor de andere twee locaties 
lijkt er nu duidel ijkheid te komen. Een voorlichtingsavond 
over het plan Sara Mansveltweg van Gemeente en 
projectontwikkelaar vindt plaats op 10 maart. 
De invu ll ing van het terrein van Barenbrug is op dit 
moment nog ondu idelijk . De door de Gemeente 
voorgestelde extra woningbouw kan voora lsnog niet op 
brede steun binnen het dorp rekenen, temeer omdat er 
onder de bevolking teveel onduidelijkheden zijn. 
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Over de mogelijkheden om op dat terrein een zorgboerderij te laten ontstaan, 
wordt momenteel wel verder gepraat. Het concept dat er nu ligt, lijkt een 
positieve draa i te geven aan de teruglopende voorzieningen binnen Wolfheze. 
Elders in Wolfskreet leest u hier meer over. Jan Hassink en Ellen Oomen, de 
initiatiefnemers van de zorgboerderiL zullen op de jaarvergadering de plannen 
toelichten. Op 23 maart kunt u dus uitgebreid geïnformeerd worden over de 
stand van zaken. En een dag later, op 24 maart, vindt een tweede 
voorlichtingsavond van Gemeente en projectontwikkelaar plaats over het plan 
Willemsen I Barenbrug I Zorgboerderij. 

Laat ik afsluiten met goed nieuws: De enveloppenactie in de vorige Wolfskreet 
heeft bijna 40 nieuwe leden van Dorpsbelang opgeleverd. Daar zijn we 
natuurl ijk heel erg blij mee. Ind ien u uw contribu tie voor dit jaar nog niet 
betaald heeft, verzoeken wij u vriendelijk om 4,50 euro over te maken op 
bankrekening 3850.25.505 of op postgiro 5991439. Natuurlijk kunt u het ook 
contant beta len op de jaarvergadering, waarvoor we u alvast va n harte 
uitnodigen, want dat wordt een heel interessante avond. 

Michel van Toaren 
Voorzitter 

Stichting Internetpunt Gemeente Renkum 
Vanaf 1 maart kan in het internet cafe , gevestigd in gebouw de Vlinder door 
alle inwoners van Wolfheze, dus jong en oud, beginners en gevorderden, gratis 
gebruik worden gemaakt van de computer onder deskundige begeleiding. 
Openingstijden: maandag-en woensdagmiddag van 13.30-15.30 uur. 

SUCCESVOL SOLLICITEREN !I 

Persoonlijke begeleiding en/of groepsgewijze training bij: 
• hel herkennen van je kwa liteiten 

• 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 sollicitatiegesprekken 

Dit maatwerk naar jouw behoeften en situatie levert: 
Ulbe G. Anema - Lawijc ker hof 8 - 6874 AT Wolfheze 

Tel. (026) 4821392 of 06- 41430526 
E-mail u.anema@wanadoo.ni 



zorgboerderij in 'Volf11eze? 

Zoals u wellicht bekend is, liggen er sinds anderhalf jaar plannen voor een 
zorgboerderij op het terrein Barenbrug. De komende maanden moet de 
gemeenteraad zich gaan uitspreken over wel dan niet woningbouw op dit 
terrein . Een discussie waar wij ons niet mee willen bemoeien. Wél willen we 
uitleggen wat we voor ogen hebben met de zorgboerderij. 

Tuinbouw & zorg 

De boerderij wordt een plek waar 15 cliënten kunnen werken. Geen grote 
zorginstelling dus, maar een kleine beschutte werkplek voor mensen met een 
verstandelijke handicap. Een aanzienlijk deel van de inkomsten komt uit de 
tuinbouw. De 5 hectare grond en eersteklas kassen zorgen voor een goede 
opbrengst. In het winkeltje kunnen dorpsbewoners verse producten kopen . 
Waarschijnlijk zal ook het MEC er een plek vinden. Dat jui chen wij van harte 
toe, omdat dit prachtige samenwerkingsmogelijkheden biedt. De combinatie 
van tuinbouw, winkelverkoop en educatie biedt de cliënten een gevarieerd 
aanbod van werkvelden waar ze zich in kunnen ontwikke len . Uit het opgestelde 
ondernemingsplan blijkt dat met de combinatie van tuinbouw en zorg op dit 
terrein een sluitende exploitatie te halen is. 

Diensten voor het dorp 

Ons uitgangspunt is dat het dorp ook iets aan de boerderij moet hebben. 
Hierover zijn we in overleg met Dorpsbelang. Zij heeft ideeën geopperd zoals 
verhuur van kantoorruimte en wat kleinvee voor de kinderen . Zelf denken ;ue 
bijvoorbeeld ook aan Buitenschoolse Opvang en een boodschappendienst. 
Maar wellicht heeft u heel andere ideeën hierover. Deze horen we graag. Er is 
enorm veel binnen· én buitenruimte op het terrein, dus mogelijkheden te over. 
Ook zijn we nog op zoek naar enthousiaste bestuursleden 
om onze 5 koppige stichting aan te 
vullen. 

Op de jaarvergadering van Dorpsbe lang 
zullen we onze plannen verder toelichten. 

Voor ideeën of vragen: Jan Hassink en Ellen 
Oomen (Stichting Zorgboerderij 
Wolfheze) tel. 026-32 19906, 
e-mail: jan.hassink@hetnet. nl 
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de Gelderse Roos 

Dubbele diagnose 

Het is inmiddels een goede gewoonte wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn op 
llet terrein van de Gelderse Roos, daar in een vroeg stadium informatie over te 
verstrekken aan de bewoners in Wolfheze. 
In de tweede helft van 2003 zijn er enkele arti kelen in de Gelderlander 
verschenen die onder andere verhaalden over opvang, begeleiding en 
behandeling van cliënten met een dubbele diagnose. 'Dubbele diagnose' (DO) 
betekent dat een cliënt ernstige verslavingsproblemen heeft én ernstige 
psychiatrische problemen. Zowel binnen de verslavingszorg als binnen de 
psychiatrie kent men deze cl iënten en het is du idelijk dat zij behoefte hebben 
aan, onder andere, klinische zorg, die nu onvoldoende voorhanden is. 
De Grift, de zorginstelling die zich met verslavingszorg bezighoudt, heeft in 
samenwerking met de Gelderse Roos en GGZ Nijmegen bij het Ministerie van 
VWS een aanvraag ingediend voor een klin ische afdeling (opname en 
kortdurende behandeling) voor 22 plaatsen, waar de genoemde cliënten 
kunnen worden geholpen. 
Een en ander vindt plaats binnen een omvangrijk project waarvan nu de eerste 
fase is afgerond. Deze eerste fase heeft bestaan uit de ontwikkel ing van een 
beleidsvisie voor cliënten met een dubbele diagnose op basis waarvan 
zorgprogramma's voor meerdere zorgregio's kunnen worden ontwikkeld. 

Oe klinische afdeling 

Als het Ministerie van VWS de behoefte aan een klinische afdeling 
Oolderschrijft, zal deze worden 
geopend op het terrein van de 
Gelderse Roos in Wolfheze. 
Op z'n vroegst kan daar eind 
2004 sprake van zijn. Eerst 
zal de afdel ing worden 
gehuisvest in het oude 
gebouw Zonnelust, dat 

daartoe wordt gerenoveerd. Op termijn is het de bedoeling dat de afdeling 
wordt gehuisvest in afdeling Lantaarn, waarin nu nog de opnamefunctie van de 
regio Arnhem wordt uitgeoefend. Voordat het zover is, zal uitgebreid worden 
gecommuniceerd met belanghebbenden, waaronder de bewoners van 
Wol fheze. Het is eerst wachten op de toestemming van het Ministerie. 

Zorgvisie 

Het is een gegeven dat cliënten met een dubbele diagnose ook dubbel 
kwetsbaar zi jn. Vaak moet worden geaccepteerd dat zij niet (helernaal) 



herstellen. De cliënten moeten worden geholpen zo goed mogelijk te 
functioneren en er moet zo nodig een steunende en aangepaste omgeving 
worden geboden. De betrokken instellingen wil len niet al leen een klinische 
afdeling realiseren, maar ook een goede zogenaamde zorgketen organiseren. 
Het een kan niet zonder het ander. 

Meer informatie 

Op de jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelang op 23 maart zal de 
directie van de Gelderse Roos nader met u stilstaan bij de inhoud van dit 
project, een toelichting geven op de eventuele komst van de klin iek en uw 
vragen beantwoorden. Voor tussentijdse vragen en opmerkingen kunt u terecht 
bij: Miep Pasveer, medewerker PR & Voorlichting locatie Gespecialiseerde 
Psychiatrie Wolfheze, tel. 026-4833212 of e-mail 
m.pasveer@degelderseroos.nl. 

Openluchttheater en dieren 

Met vereende krachten worden de voorbereidingen getroffen om 
het Openluchttheater in 2004 gepast te renoveren en opnieuw 
zorg te dragen voor een serie aantrekkelijke voorstellingen. 
Daarnaast, als er voldoende sponsorgeld te vinden is, zal er 
een kleinschalige dierenvoorziening, met name met herten, 
verschijnen in de buurt van de Vlindertuin . 

Kapsalon Jeanette 
Dames in Doorwerth Heren 

Winkelcentrum de Weerd 
tel. 026-3341856 

Openingstijden: 
maandag 10:00- 17:30 
dinsdag t/m vrijdag 8:30- 17:30 
zaterdag 8:30- 15:30 

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

• hairextensions en dreads 
• zonnestudio 
• nagelstylist 

U kunt bij ons gratis parkeren 

Comco 

Comco onderhoud en 
netwerkbeheer voor 
scholen 
Tel: 0629047830 
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De Duizendjariqe Den vertelt 

Voor de derde achtereenvolgende keer vertelt de Den 
iets over de geschiedenis van de straatnamen in 
Wolfheze. Ditmaal weer enkele ten zuiden van de 
spoorlijn en wel een drietal waarvan de herkomst 
eigenl ijk vrij gemakkelijk is te achterhalen . Daarom in 
dit geval bij elke straat wat extra historische 
informatie en een mooi oud plaatje. Ulbe Anema zocht 
de plaatjes bij elkaar. En op koude winterdag zat hij 
weer aan mijn voet om alles op te schrijven wat ik van 
deze straten weet. 

Aflevering 5: de drie oudste straten in Wolfheze(n) 

In aflevering 2 (Van Rhijnspoorkeet tot Station Wolfhezen) vertelde ik hoe 
Wolfheze in 1845 aan zijn halte/station kwam. Baron van Brakel!, de 
kasteelheer van Doorwerth , laat spoedig de weg aanleggen die deze halte met 
de Utrechtseweg verbindt (de hu idige Wolfhezerweg). Aan de kant van de 
Utrechtseweg wordt een tol geïnstalleerd om er wat aan te kunnen verdienen. 
Omdat het de weg is die vanaf De Tol naar Wolfheze leidt, krijgt hij de naam 
Wolfhezerweg en de huisnummering begint ook bij de Utrechtseweg. Vanuit 

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

IMAGO 
- Schoonheidssalon 
- Visagie: (bruids)make-up, Schmink e.d 
-Pedicure 
-Manicure 
- Nagelstudio (gel- & acrylsystemen) 

Zonnebanl{ met bodycooler 



Wolfheze gezien zou je het eerder de Oosterbeekseweg noemen; de weg die 
naar Oesterbeek leidt en ook de nummering laten beginnen in het dorp. 
De uitgever van de hierbij geplaatste ansichtkaart (Sanders, Utrecht) vond dit 
ook en plaatste dan ook de foutieve tekst 'Oosterbeekscheweg, Wolfhezen' 
onder de kaart. De bebouwing wordt eerst voornamelijk aan de westzi jde, tot 
aan de Wildforsterlaan, gerealiseerd en in 1929 is deze kant al geheel 
bebouwd. 

Oosterbeekocheweg, Wollhozen. 

Zo zag de Wolfhezerweg er in het begin van de jaren 20 van de vorige eeuw uit. Het huis rechts 
was de eerste woning aan deze weg en was sinds 1922 de kruidenierswinkel (tevens een soort 
Winkel van Sinkel) en woonhuis van Snellen. Snellen waren de grootouders van Hans van 
Dugteren. In september 1944 werd het pand gebombardeerd door overvliegende jagers. Na de 
oorlog heeft een tante van Hans de herbouwde zaak voortgezet en in 1973 nam Hans de 
winkel van zijn tante Driek Snellen over. In december 2000 sloot deze kleine supermarkt 
definitief zijn deuren. Op de ansich tkaart poseren de kinderen van Schut (Duitsekampweg) voor 
het pand en goed is te zien hoe kaal en primitiefverhard de Wolfhezerweg toen nog was. 

Een andere oude weg in Wolfheze is de Heelsumseweg. Uiteraard dankt deze 
weg zi jn naam aan het feit dat hij naar Heelsum leid t. Net al s de Wolfhezerweg 
komt de Heelsumseweg op kaarten in de 19de eeuw al voor. De grote 
heideontginningen aan het einde van de 19e eeuw, vi nden ten westen van deze 
weg (toen slechts een zandpad) plaats en er worden kaarsrechte percelen met 
dennenbossen aangeplant. Dit net beboste terrein wordt in december 1905 
door de "De Vereniging tot Chr istel ijke verzorging van Krankzinnigen in 
Nederland" aangekocht voor de bouw van een nieuw "Krankzinnigengesticht" 
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(nu De Gelderse Roos . locatie Wolfheze). De Heelsumseweg vormt dan precies 
de oostel ijke grens van dit 84 ha grote terre in. 
In 190611907 bouwt "De Stichting" aan deze weg haar woningen voor 
ambtenaren; huizen waar medewerkers van het ziekenhuis met hun gezinnen 
wonen. In de jaren 20 wordt gestart met de bouw van woningen aan de andere 
kant. Het pad verderop naar Heelsum vormt de zuidelijke grens van het 
Stichtingsterrein. Vóór de aanleg van de A50 in het begin van de jaren 70 
kwam je als je de Heelsumseweg uitrijdt, direct in de Wolfhezer Bossen uit. 
Deze kaarsrechte weg leidt verder langs de boerderij Het Kousenhuisje, kruist 
de Utrechtseweg, gaat verder als De Breede Weg om precies bij Rolandseck 
boven Kasteel Doorwerth uit te komen. 

Ook deze ansichtkaart is uit het begin van de jaren 20. Oe Heelsumseweg als karrenspoor met 
2 meisjes en een jongen die poseren voor de fotograaf. Rechts een door paaltjes afgescheiden 
fiets/wandelpad. Het eerste dubbele huis rechts is huisnummer 5 en 7. Rechts is nog geen 
bebouwing, maar die zal niet lang op zich laten wachten. 

De derde weg in Wolfheze waarvan de naam gemakkelijk is te herleiden is de 
Parallelweg. De evenwijdig (paral lel) aan de spoorbaan lopende weg bestaat als 
zandpad sinds de aanleg van de spoorlijn in 1845. Dit soort wegen langs de 
spoorlijn maakt het onderhoud aan de lijn gemakkel ijker en bovendien kan 
men zo snel ler de blokposten/wachterswoningen langs de spoorlijn bereiken. 
Zo'n wachterswoning is Blokpost 20, de huidige woning van Kelderman 
(huisnummer 55) bij de spoorwegovergang Buunderkamp. Woningen links aan 
deze weg komen er pas later. In 190711910 worden de laatste drie woningen 
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(hu1snummer 12611281130) gebouwd voor spoorweglui (Geb. Van der Glind en 
Steenbeek). Het schoolgebouw (Van Beeck Calkoen School) met als 
huisnummer 124 en de daarnaast gelegen hoofdmeesterswoning (122) worden 
in 1915 gebouwd. Tussen de in 1914 opgerichte Vereniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs en de voorstanders van Openbaar Onderwijs wordt een korte 
doch hevige strijd gevoerd die beslist wordt in het voordeel van de School met 
de Bijbel. Nadat de Vereniging tot Verpleging van Krankzinnigen in Nederland 
op het stichtingsterrein van "Wolfheze" een stuk grond in erfpacht afstaat aan 
de schoolvereniging kan met de bouw van school en woning worden begonnen. 
Bestuurslid Mr. A.W. van Beeck Calkoen maakt zich sterk voor deze bouw en de 
school wordt daarom naar hem genoemd. Tot 1955 wordt door de 
schoolkinderen de Parallelweg gebruikt om naar school te lopen. Op 1 mei 
1955 wordt namel ijk de nieuwe school aan de Bal ijeweg geopend. 
De twee woningen onder één kap (hu isnummer 118 en 120) dateren uit 1927 
en worden gebouwd voor hogere ambtenaren van de Stichting die werkzaam 
zijn op het Hoofdgebouw. 

Ott tS de oudste foto van de Van Beeck Calkoen School uit 1922 en geeN een prachtig beeld 
van de toen 7 jaar oude school (rechts) en de woning van de bovenmeester Wterenga (links) 
aan de Parallelweg. Oe oorspronkelijke eigenaar van de foto heeft met kruisjes de meesters 
(Wierenga, Steketen burg) en juffrouw (Henkemans) aangegeven en ook zichzelf (Jannie Hey) 
heeft zij gemarkeerd. Ook de Parallelweg is hier nog een zandpad. 

Volgende keer vervolgen we onze re is door de geschiedenis van ons dorp. 
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PRIKHORD 

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 iets in de aanbieding? Stuur 
een berichtje of een mailtje. U vindt de redactieadressen op pagina 1 
van deze uitgave. 

Breedband Internet op komst 

Zou het er dan loch van komen ! WIFI - draadloos Internet lukte niet, maar alles 
lij lü loch goed te lwmen! Volgens I<.PN is vanaf maart cle centrale aan de 
Parallelweg geschild voor ADSL. Achteraf bezien IS het niet zo erg dat het WIFI 
initiatief niet is geluld. ADSL biedt breedband tegen versetlillende tarieven, dus 
voor ell< wéll wils . Zeker interessant met de hedendaagse prijzenslunts. 
ledereen bedanl<t die zich voor ons WIFI initiatief heeft ingezet . Nu maar 
duimen dat ADSL omstreeks maart inderdaad operatief is, zodat ook Wolfl1eze 
z1ch op het internel kan storten. Eric ten Cale. 

Ontmoetingsmiddagen voor ouderen 

In de zomermaanden is er de mogelijkhe id geweest om op vrijdagmorgen een 
kopje koffie le drinken b1j Het Wolvenbosch. De laatste tijd is de opkomst 
minimaal. Toch zi jn er signalen, dat er in Wolfheze behoefte is om elkaar te 
kunnen on tmoeten. 
Vanaf februari is deze mogelijkheid er weer! ledere eerste woensdagmiddag 
van de m ae1nd van hal f drie tot hölf vijf, wordt er in de Burcht een activiteit 
georganiseerd. We denken aan bloemschikken, muziel<, een 
schoonheidsspecialiste enz. Heeft u ideeën voor de invulling van zo'n middag, 
laat het ons weten! 
Cilia Reerink, Oe Bries, Ie/. 031 7-31 7 5 5 3. 

Computerbijeenkomsten 55-plussers 

Voor veel oudere mensen IS een computer een apparaa t waar ze liever van 
afbliJven. Laat staan dat ze met Internet aan de slag zouden gaan. Dat is 
jammer, want een computer kan juist een l1eleboel gemak bieden en je blik op 
de wereld vergroten. Daarom is er in de gemeente Renkum een aantal 
Internetpunten in gebruik, waar het mogelijk is om tegen geringe vergoeding 
met computers te leren omgaan en er ook gebruik van te kunnen maken. Om 
de angst voor computers weg te nemen, ligt het in de bedoeling om een paar 
heldere en gratis Internet mtroductiebi1eenkomsten te organ iseren. lnformalie: 
Geert Mtentjes, tel. 4821702. 



Zonnebloem zoekt vrijwilligers 

Na 18 jaar dreigt de stichting de Zonnebloem uit Doorwerth, Heveadorp en 
Wolfheze te verdwijnen. Deze organisatie voor hu lp aan langdurig zieken, 
lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen kan geen vrijwilligers 
meer vinden. Ook zij die hulp nodig hebben, melden zich daarom niet meer. 
De Zonneb loem is daarom dringend op zoek naar vrijwilligers, zowel voor 
bezoekwerk als bestuurstaken. Informatie: Lenie Post, tel. 3342870. 

Nu ook 55 + wandelen 

Behalve het 55+ fietsen (ca. 22 km) op de eerste dinsdag van elke maand, 
kunnen liefhebbers die redelijk goed ter been zijn, nu ook mee gaan wandelen 
op de derde dinsdag van elke maand. Verzamelen om 14 uur bij de Burcht, 
vanwaar met enkele auto's in ca . 10 minuten naar wisse lende startplaatsen 
buiten Wolfheze en daar ongeveer een uur stevig wande len (ca .6 km). 
Informatie: Henk Esse/aar, tel. 4821554. 

Workshops bloemschikken 
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Sinds kort is het moge lijk om workshops bloemschikken te volgen bij "Fiower 
Moods" in Wolfheze. Dit kan bij inschrijving op geplande data, of met groepen. 
De workshops beginnen om 19.00 uur en duren ongeveer 3 uur. De kosten 
bedragen 30 euro per persoon. Dit is inclusief benodigde materialen, een hapje 
en een drankje. Kijk voor meer informatie op www.flowermoods.nl of bel: Willem 
van Kesteren, tel. 06-45606899, e-mail info@flowermoods.ni. 

Flower Moods 
Yoo.r sté'e.rvolle en leerzame workshops 

''Mq
1
()r Uriieke bloemdecoratieS, brUÎdS-

..... 

Willem van Kesteren 

Wolfhezerweg 69 

68 74 AC Wolfheze 

06 - 45606899 

www.flowermood s. nl info@flowermoods.nl 



SCHILDERSBEDRIJF 

• Schoutenkamp 7 
• 6666 XZ Heteren 
• Tel. 026- 472 22 54 
• Fax. 026 - 474 21 56 

• Mob. 06 - 512 96 428 

• verzorg1ng 
De specialisten voor Uw bomen: 

snoeien, kappen, klimmen, 
planten, veiligheidscontrole en 

boomonderzoek 

<l! RTIHC/\ 1 I· 

Europcan 
treework.:r 
I ,..,..., u..,. •• , .. ·~ .. 
.... ,_ .... ..__ ... 4 ... 

Fiedeldij Dop & Tuinte, Boshoeve 2 
6874 NB Wolfheze 
Tel : 026-48 21 779 of 06 51 126 942 
www.degroenepraktijk.nl 
info@degroenepraktijk.nl 
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Spoorzoekers 

Voor de liefhebber: een map met edities van het blad 
Vorsten. Inl. mevrouw Beekman, Het Schild (97-08), 
tel. 4820777. 

• Te koop: groene Giant jongensfiets (24 inch, 21 versnel· 
lingen). Prijs 75 euro. Fam. Van Tooren, tel. 3333537. 

• Te koop : Batavus racefiets (kleur rood). Prijs 100 euro. Ph. Fiedeldij Dop, 
tel. 4821779. 

• Gevraagd: wie wil zijn werkbank kwijt tegen een redelijke vergoeding? Jaap 
van Waalwi jk van Doorn, tel. 4821655. 

• Aangeboden: Openhaard· of kachelhou t, droog gekloofd eikenhout. direct 
geschikt om te stoken. Ook thuis bezorgd. Jaap van Waalwijk van Doorn, 
tel. 4821655. 

• Wie wil en kan ons ( 4 jongens, 3 meisjes en enkele volwassenen) een keer 
per twee/drie maanden thuis knippen tegen een redelijke vergoeding? 
Bewoners pand LindenhoL Jeanet te Roubos, tel. 4452758. 

'Volfskreet wordt mede mogelijk gemaald door: 

Acacia Consultancy 
Bilderberg Hotel De Buunderkamp 
De Boschhoeve 
De Gelderse Roos 
De Groene Flierefluiter . 
Dierenkliniek Pietersberg 
Handelsbedrijf W. Meerveld 
ITV Consult B.V 

Nico Verloo B.N.I. 
Original 7 
Paul Hendriks Tweewielers 
S.I.S. Sistermans lnspired Systems 
Het Schild 
Technisch bureau Van der Lecq 
Vakantieverblijven De Wodan.seiken 

Heeft uw bedrijf ook interesse om Wol fskreet te sponsoren voor een minimum 
bedrag van 15 euro? Ons postgironummer is 9484820 t.n .v. Ver. Dorpsbelang 
Wolfheze o.v.v. sponsoring Wolfskreet 
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VAN RIJ EN VAN TOLEDO a marketing communicatie innovatie .. 

~ Lindeboomlaan 1 5 • 
6 8 7 4 BN Wolfheze Netherlands 

tel. ++31 (0)26 482 1389 

fax ++31 (0)26 482 1672 

MMM 
Balyeweg 10 
6874 AJ WOLFHEZE 

ADVISERING 
& 

ARBITRAGE 

Ir.M.C. W .Moerdijk 

Tel (026)-48 224 63 

-energie 
-gebouwinstallaties 
-technisch onderhoud 

Eetcafé "De Balije" Wolfheze 

Wolfhezerweg 70172 
6874 AG Wolfheze 

026 • 4821987 

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

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

maandag en dinsdag ges loten 

Ook voor fees ten en partij en in een gezellige sfeer 



Acti-vitettenaqenda Wolt11eze 

Ook iets te melden voor de activiteitenagenda, meldt het ons op 026-3333537 
of wo lfskreet@hotmail.com. 

Maandag 
Vanaf 07.30 uur 
15.40 tot 17.10 uur 
16.30 tot 19.30 uur 
17.30 tot 18.45 uur 
19.30 tot 22.00 uur 
20.00 tot 22.00 uur 

Dinsdag 
08.30 tot 11.30 uur 
09.15 tot 11.15 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 
Vana f 07.30 uur 
08.45 tot 11.00 uur 
09.30 tot 10.30 uur 
10.30 tot 11.00 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 

Vri jdag 
08 .00 tot 11.30 uur 

Zondag 
09.30 uur 

Weekagenda 

Duobak en grof tu inafval 
Bibliobus 
Trainingen pupillen 
Zwem ABC (RZC 0317 -312303) 
Badminton 
Zang en Vriendschap (4821917) 

3348150 
ingang Gelderse Roos 
Wodanseck 
Zwembad Geld. Roos 
De Brug 
Opstandingskerk 

Peuterspeelzaal 't Wolfje (4821837) De Burcht 
Dames sport en spel Gymzaal Balijeweg 
Zwemmen voor ouderen (4821327) Zwembad Geld. Roos 
Kindergymnastiek en turnen Gym zaal Ba li jeweg 
Zwem ABC (RZC 0317-312303) Zwembad Geld. Roos 
Jeux de Boules De Burcht 
Aquarobics (RZC 0317-315940) Zwembad Geld. Roos 
Volleyballen De Brug 

Grof afval 3348150 
V0\\0 De Reukenoot (4821930) Beukenoord Geld. Roos 
Meer bewegen voor ouderen (4821327) De Burcht 
Koffiedrinken (4821327) De Burcht 
Koor Harmony (4822667) Opstandingskerk 
Volleyballen (4821860) De Brug 
Yoga ( 4821930) Beukenoord 

Peuterspeelzaal 't Wolfje (4821837) De Burcht 
Bibliobus Pr. Beatrixschool 
Circus Wolf (4821719) Gelderse Roos 

Weekmarkt Terrein Gelderse Roos 

Hardlopen (4822943) Station 
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Maandagenda 

ma 16 februari Bridgeclub De Slenk 
wo 18 Bingo 55+ De Burcht 
ma 23 Oud Papier 
di 24 Milieubus 
vr 27 Klaverjassen en Jokeren De Burcht 
ma 1 maart Bridgeclub De Slenk 
di 2 55+ Fietsen 14.00 uur De Burcht 
do 4 tlm 6 Sneeuwklokjesfeest 10 - 17.00 uur Boschhoeve 
vr 5 Klaverjassen Wodanseck 
wo 10 (ovb) Info-avond woningbouw 

S. Mansveltweg De Burcht 19.30 uur 
vr 12 Klaverjassen en jokeren De Burcht 
ma 15 Bridgeclub (Paasdrive) De Slenk 
wo 17 Bingo 55+ De Burcht 
di 23 Mil ieubus 
di 23 Jaarvergadering Dorpsbelang De Burcht 
wo 24 (ovb) Info-avond woningbouw 

Willemsen/ Barenbrug De Burcht 19.30 uur 
vr 26 Klaverjassen en jokeren De Burcht 
vr 26 Klaverja ssen Wodanseck 
zo 28 Opening tennisseizoen De Slenk 
ma 29 Oud Pagier 
do l apri l Opvang nieuwe leden 19.30 uur De Slenk 
di 6 55+ Fietsen 14.00 uur De Burcht 
vr 9 f< laverjassen en jokeren De Burcht 
vr 9 Paasklaverjassen Wodanseck 
za 10 Lediging Duobak Let op! 2 dagen eerder 
za 17 Lentemarkt 10 - 1 7.00 uur Boschhoeve 
zo 18 Circusvoorstelling Circus Wolf De Brug 
ma 19 Eiertoernooi v.d. jeugd De Slenk 
wo 21 Bingo 55+ De Burcht 
vr 23 Klaverjassen en jokeren De Burcht 
ma 26 Oud Papier 
di 27 Milieubus 
wo 28 Bruin café in de tent Oranjevereniging 
vr 30 Koninginnedagviering Oranjevereniging 
zo 2 mei Puzzeltocht en zondagsconcert Oranjevereniging 
di 4 55+ Fietsen 14.00 uur De Burcht 
di 4 Dodenherdenking Oranjevereniging 
vr 7 Klaverjassen Pegasustoernooi Wodanseck 
zo 9 Daviscup voor de jeugd De Slenk 
vr 14 Klaverjassen en jokeren (laatste keer) De Burcht 
ma 17 -21 Mixed toernooi voor senioren De Slenk 
di 18 Wijkschouw Gemeente 
wo 19 Bingo 55+ De Burcht 
za 22 Meimarkt Boschhoeve 



tekst • concept • reclame & media-advies • uitvoering & productiebegeleiding 

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

Opvallen kan Iedereen. Loop op stelten door het dorp met een 
spandoek 'Joop voor al uw tuin hout' en het zal u aan aandacht 

niet ontbreken. U valt op en hoe! Maar ... valt u ook relevant op? 
Want dáár draait het om bij uw merk, uw product, uw dienst. 

En daar draait het dus zéker om bij TaaiTotaaL 

TaaiTotaal denkt en gelooft in oplossingen zonder nutteloze 
poespas. In even effectieve als verrassende communicatie. In 

een no-nonsense benadering tegen no-nonsense tarieven. Maar 
wél op basis van 18 jaar creatieve ervaring biJ top(tien)bureaus! 

Dus wilt u een overtuigende brieftekst of een complete campagne? 
Een radio/tv-commercial of een website? Een pakkende mailing 
of nieuwsbrief? Of een van de vele andere man1eren om met uw 

doelgroep te communiceren? Neem dan snel contact op met 
Bert van der Neut van TaaiTotaaL U kunt hem bereiken via de 

gsm (06-50655777) of via de mail (taaltotaal@planet.nl). 

TaaiTotaal Lindeboomlaan 49 6874 BP Wolfheze 
T 06-50655777 E taaltotaal@planet nl 
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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 schuurtj es 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 




