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

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

Rouwcentra 
Oasterbeek 
Arnhem 
Wageningen 
Heteren 

~-mail: info@uit_vaartverzorgi~gmij~hhart.nl 1 ~~ 
mternet: www.uttvoortverzorgtngmr)n art.n = 

Paardenpension 
HENRIETTE HOEVE 

Fam. Schut 
Duitsekampweg 25, 6874 BT Wolfbeze 

tel.: 026 - 4821367 



Beste dorpsgenoten, 

Alweer de zesde Wolfskreet ligt voor u. We zijn blij dat de kopij blijft 
binnenstromen. Met Koninginnedag en de jaarvergadering van Dorpsbelang 
hebben we vier extra pagina's gevuld. Gezien de vragen over de relatie 
Dorpsbelang en Wolfskreet willen we dit even toelichten. Wolfskreet staat los 
van Dorpsbelang en wordt bij iedere Wolfhezenaar bezorgd. Naast advertentie· 
inkomsten en gemeentesubsidie, wordt Wolfskreet wel mede gefinancierd door 
Dorpsbelang. Dit laatste omdat Dorpsbelang niet langer een eigen nieuwsbrief 
hoeft uit te geven, maar zijn berichten in Wolfskreet plaatst. Lidmaatschap van 
Dorpsbelang (toe te juichen voor elke Wolfhezenaar) staat dus los van de 
bezorging van de Wolfskreet Heeft u trouwens op· of aanmerkingen over de 
bezorging, wilt u dit dan rechtstreeks doorgeven aan redactielid Anton 
Sanderman. Hij beheert de bezorging en kan snelle oplossingen bieden. 
Voor de volgende Wolfskreet die half augustus verschijnt, willen we graag een 
overzicht van alle cursusactiviteiten opnemen. De deadline is 1 juli. Meld uw 
activiteit daarom tijdig aan! Wij wensen u veel lees· en kijkplezier en bovendien 
een f ijne zomervakantie! 

Redactie Wolfskreet 

Colofon 

Redactie 
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 
Anten Sanderman · 
Parallelweg 64, tel. 482 2362 
Marja van Toaren 
lindeboomlaan 32, tel. 333 3537 
Anne Veenstra 
Wolfheze 4, Lindenhof , tel. 383 0933 

Vaste medewerkers 
Ulbe Anema (Duizendjarige Oen) 
Ca roline Kelderman (Welpdenkertjes) 
Fra nca de Roede (natuur) 

Advertenties 
Ma rja van Toaren 

Wolfskreet verschijnt 4 keer per jaar . Het volgende 
nummer ver sebiint half augustus Uiterste 
inleverdatum voor kopji js I juli. 
Kopij kunt u inleveren bij de redac tieleden. Oe 
redactie behoudt het recht om ingezonden stukjes 
in te korten of niet te plaatsen. Anonieme 
berichten worden niet geplaatst. 

E-mail wolfskreet@hotmail.com 

Girorekening 9484820 

Belangrijke telefoonnummers 
Alarmnummer 112 
Politie 0900-8844 
Brandweer 026-3337751 
Dierenambulance 0317·314141 
Servicel ijn 026-3348150 
Weekenddiensten huisarts 0900-1598 
SpreekuurW ijkagent Hans Berken leidt: woensdag 
13.00 tot 14.00 uur, Medisch Centrum Wolfheze 
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In bet spoor van de wolf 
Margreet van Andel: "Ik deel graag 
mijn eigen tijd in" 

Wie op koninginnedaggeschminkt over 
straat wil , is bij Margreet van Andel 
aan het goede adres. Vaste prik dat ze 
op het feestterrein met haar 
schilderspalet van de partij is. Naast 
deze en andere hobby's heeft ze haar 
eigen schoonheidssalon. Een vrij 
bestaan. Maar ze heeft alles wel onder 
controle. 

Als ik bij Margreet van Andel aanbel, besef ik dat he.t spoor van de wol f zigzag 
door Wolfheze loopt. Van de Duitsekampweg (Anneke van der Weerd) naar de 
Lawijckerhof (Aiice Vale), dan weer naar de Duitsekampweg (Wim Schut) en nu 
weer terug naar de Lawijckerhof. Op nummer 30 wonen Margreet en Peter van 
Andel met hun kinderen Lieneke (16) en Huib (19). 

Ingetrouwd 

"Wij zijn hier in 1981 komen wonen", lacht Margreet. "Dat is al weer 23 jaar 
geleden. Ik werkte als medisch secretaresse bij de Gelderse Roos. Ik woonde 
toen in Doorwerth, Peter in Oosterbeek. Toen we besloten om te trouwen, 
vonden we in Wolfheze een betaa lbare vrijstaande woning, vandaar de keuze 
voor dit dorp. Maar ook vanwege de bosrijke omgeving. Ik ben hier dus 
ingetrouwd". 

Scboonbejçjssalon Imago 

"Toen we de won ing kochten , was die 9 x 5 meter, behoorlijk klein dus. We 
hebben in de loop der jaren aardig wat verbouwd. Dit stuk zat er 7 jaar geleden 
nog niet aan", wijst Margreet aan. "En de ruimte in de kelder hebben we 14 
jaar geleden gebouwd". Ik kri jg een rondleiding. Door de kamer van dochter 
Lieneke, d ie achter de computer zit, gaan we naar de ruime praktijkruimte van 
Margreet's schoonheidssalon "Imago" , plus een ruimte met zonnebank. 
"Ik ben er pas 10 jaar geleden mee begonnen, na de periode va n kleine 
kinderen. Ik had geen zin meer in m'n oude beroep en wilde m'n eigen tijd 
kunnen indelen. Schminken vond ik al t ijd al leuk, als hobby. Ik heb allerlei 
cursussen gevolgd: schoonheidsspecialiste, nagelstyling, pedicure en visagiste . 
Tevens heb ik mijn middenstandsdiploma gehaald en toen ben ik m'n eigen 
praktijk begonnen. De klanten zijn vooral van buiten Wolfheze, hoe dat kan 



weet ik niet. Ik heb door die praktijk heel veel mensen leren kennen. Verder 
ben ik docent in Amersfoort voor één dag per week, dat is erg leuk om te doen. 
En ik ga nog steeds door met het volgen van cursussen". 

Een spel van licht en donker 

"Schminken is m'n hobby. Met Koninginnedag deed en doe ik dat altijd. 
Vroeger deed ik het ook op school". Margreet laat me een boek met door haar 
geschminkte gezichten en andere lichaamsdelen zien. "Het is een spel van 
licht en donker", legt ze uit. "Je werkt met schaduwen". In het boek staat een 
arm met een afschuwelijke wond. Allemaal schminkwerk. Margreet heeft zelfs 
meegedaan aan wedstrijden. 
Ik vraag of er nog meer hobby's zijn . "Ik houd van tekenen, aquarellen en 
naaien. Maar ja, de tijd ontbreekt: iets afmaken is een probleem. Naast mijn 
praktijk doe ik nog meer. Ik begeleid all2 jaar een badm intonclub voor 
patiënten van de Gelderse Roos. 
En ik ben elke dinsdag 
overblijfmoeder op school. Ik 
smu l ervan, die kinderen. Ze 
zijn zo leuk, zo spontaan" , aldus 
Margreet. "Verder ga ik zo'n 2 
of 3 keer per week hardlopen. 
En wandelen met de hond, hier 
in de bossen" . De 11-jarige Jack 
Russell kijkt verwachtingsvol 
naar het baasje. Billy -zo heet 
de hond· moet nog even geduld 
hebben. Peter: "Ja, hij gaat het 
liefst met haar uit. Hij houdt 
niet van mij en de kinderen. Ik 
weet niet waarom". Billy zit de 
hele tijd al verdacht dicht tegen 
het vrouwtje aan. 

Andere sfeer in Wolfheze 

--

"Het bevalt ons erg goed in Wolfheze, anders waren we niet zo lang blijven 
wonen. Het wordt steeds genoemd natuurlijk: jammer van de winkels die zijn 
verdwenen. Toch hebben wij daar met zijn allen aan bijgedragen, door de 
boodschappen van elders te halen. 
Wat ik een positieve verandering vind, is dat er veel import is komen wonen, 
vooral veel jonge mensen. Dat geeft het dorp toch een andere sfeer. Ik vind 
Wolfheze echt een ideale omgeving om de kinderen te laten opgroeien. Het is 
hier rede lijk veil ig en beschermd". 



Wat is de mooiste olek in Wolfheze? 

"Hier heb ik over nagedacht natuurlijk. Het stuk tussen Papendal en Mill Hili. 
Daar lopen vaak paarden, het is er zo stil en dan hoor je af en toe het 
kerkbelletje. Het heeft iets spookachtigs. Je kunt er ook zo mooi tamme 
kastanjes zoeken". 

Heb je nog een wens voor Wolfheze? 

"Ja, een jongerensoos voor jeugd vanaf een jaar of 15. Daar is hier niets voor. 
Wij hebben zelf kinderen in die leeftijd en we zouden het heel leuk vinden als er 
voor die leefti jdsgroep een voorziening komt in het dorp". 

Waar gaat het spoor naar toe? 

"Naar Riet van de Kamp, die aan het spoor woont. We lopen wel eens samen 
met de honden. Zij doet al heellang vrijwilligerswerk bij stichting De Bries. Dat 
zou ik leuk vinden". 
Als de foto gemaakt wordt, moet de hond er wel bij. Het is ook kenmerkend 
voor Margreet: de hond hoort bij haar en omgekeerd. 
En ik volg het spoor naar het spoor .... Ik hoef niet meer te zigzaggen. 

Geesje Eleveld 

Kapsalon Jeanette 
Dames in Doorwerth Heren 

Winkelcentrum de Weerd 
tel. 026-3341856 

Openingstijden: 
maandag 10:00- 17:30 
dinsdag tlm 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 onderhoud en 
nerwerkbeheer voor 
$Cholen 
Tel: Oó29047S30 



Met uw tuincentrum op vakantie ! ! 

5 maanden 'GRIEKENLAND' vóór € 199.00 
geen lange vermoeiende reis 
u slaapt in uw eigen bed 

Griekse potten met rozemarijn en tijm verspreiden hun aangename geur, Oleander, Olijf en Bougainvillea 
wuiven zachtjes in de wind, druivenranken slingeren zich langs de regenpijp omhoog. 

Ga deze zomer eens "op vakantie "in eigen land en tover uw terras of balkon om tot een waar 
vakantieparadijs. Voor een paar honderd euro waant u zich een zomer lang op uw favoriete vakantieplek. 

Hét adres voor balkon- , kuip-, terras- en perkplanten /1/11 

tuincentrum dauidse 
WOLFHEZERWEG 104- WOLFHEZE 



IJ~beren Zijn wakker 

·~· 

IJsberen komen in ons land niet in de vrije natuur 
voor. Maar het is wel heel boeiend om te weten 
hoe ze leven. Bericht van de Noordpool over de 
kunst om te overleven. 

Lente. De natuur lacht ons stralend tegemoet. De bomen 
hebben zich gehuld in hun zomerkledij en dieren zorgen 
voor nieuw leven. Kortom, de lente hult ons in een 
feestelijke sfeer en geeft ons nieuwe energie door het 
licht, de zon en de terugkomende warmte. 
In de vorige Wolfskreet schreef ik summier over de 
winterslaap die nu ten einde is. Graag wil ik nu iets 
verhalen over het gevaarlijkste roofdier ter wereld dat 
ook wakker is geworden, althans zijn sneeuwhol heeft 

verlaten, namelijk de ijsbeer. Al komt dit dier in het wild alleen in de 
poolstreken van het noordelijk halfrond voor, het is zeker interessant te weten 
wat er zich allemaal heeft afgespeeld in de winterperiode bij een zwangere 
ijsberin. Deze is niet echt in een winterslaap geweest, maar wel de hele 
periode in een lethargische toestand. Haar lichaamstemperatuur is zo'n 5•c 
gedaald. Om het hol schoon te houden, urineert en ontlast zij in deze periode 
niet. 

De leefwijze van de ijsbeer is een wonder. Het is een eenzaam bestaan op de 
Noordpool en moeilijk om te overleven. Groot, ijskoud en weinig voedsel, zeker 
in de winter. De volwassen ijsbeer (Ursus Maritimus) leeft solitai r in een 
ontzettend groot geb ied. Elk levend wezen, ook de mens, plant zich voort om 
de soort te behouden. Wanneer een vrouwtje ontvankelijk is voor een 
ijsbeerman in de periode va n april tot juni , moet je in dit grote gebied toevallig 
wel zo'n mannetje tegenkomen. IJsberen hebben echter een sterke reuk en als 
een man een ontvankelijke berin ruikt, lukt het wel een keer en wordt het 
vrouwtje gedekt. En dan gebeurt er iets fantastisch! De bevruchte eicel blijft in 
de eileider tot de berin in oktober een winterhol gaat maken. 
Van te voren heeft ze zich vet gevreten om deze tijd door te komen. Ze maakt 
het hol 1,5 m onder de sneeuwlaag met de opening afgewend van de 
windrichting om eventuele sporen uit te wissen. Wanneer zij zich gaat 
innestelen, begint de bevruchte eicel zich ook in te nestelen in de baarmoeder. 



De draagtijd van de ijsbeer is 7 tot 9 maanden, maar de ontwikkeling van de 
vrucht is slechts 6 weken. We noemen dit "uitgestelde implantatie", oftewel 
"vrucht in ruste" (*). 
In deze 6 weken moet er dus heel veel gebeuren om in het voorjaar weer op 
zoek te gaan naar voedsel. Zo omstreeks december worden de jongen geboren, 
meestal twee. Ze wegen slechts 500- 700 gram en hebben de grootte van een 
rat. De welpen zijn hulpeloos, blind en doof en zeer gevoelig voor kou. Moeder 
beer houdt ze warm tussen haar voorpoten, dicht tegen zich aan geklemd en 
verwarmt hen tevens met haar adem. Dit kost energie en af en toe likt ze wat 
sneeuw en schraapt tevens wat sneeuw van, zeg maar het plafond voor een 
schoon lakentje. In deze korte periode moeten de kleintjes groeien. De 
moedermelk bevat veel vet om dit doel te bereiken. 
Na ongeveer 3 maanden hebben de welpjes een dichte pels. 
De zoogtijd duurt 21 maanden. Wanneer moeder na de wintertijd het hol 
verlaat, heeft ze de helft aan lichaamsgewicht verloren. De daarop volgende 
maanden verblijft de berin in de omgeving van het hol en brengt de nachten 
daar door met haar kroost. 
Het is een prachtig gezicht, die kleine speelse witte bolletjes die in de sneeuw 
dartelen. Overal loert echter gevaar. De heren ijsberen blijven in de winter 
gewoon buiten, evenals de niet zwangere vrouwtjes. Het is een tijd geweest van 
voedselschaarste, ze zijn hongerig en moe en zien hun kroost als een lekker 
hapje tussendoor. Als de jongen dit overleven, blijven ze ongeveer 4 jaar bij de 
moeder. 

Over het bijzondere leven van de ijsbeer kun je wel een hele Wolfskreet vol 
schrijven. Zoals over zoveel andere aanpassingen tegen de kou etc. Ik moet mij 
echter beperken. Toch wil ik één andere wetenswaardigheid nog wel kwijt. 



Namelijk dat een ijsbeer weet dat zijn zwarte neus hem kan verraden wanneer 
hij op zoek is naar een prooi . In zo'n situatie slaat hij een poot voor zijn neus. 
Geweldig! 

Deze schitterende wonderen in de natuur, die zich buiten ons blikveld vol · 
trekken, verdienen aandacht en bescherming van de mens. 

Franca de Roode 

(*) N. B. Het wonder van "uitgestelde implantatie • komt ook voor bij bepaalde zoogdieren in 
ons land, zoals de boommarter. Oe zwangerschap begint pas echt wanneer er voedselaanbod 
is. Bij moeder konijn, de voedster, /ossen de foetussen op bij voedselgebrek. 

Dank Franca 

Toen de eerste Wolfskreet begin 2003 verscheen, meldde Franca de Roode 
zich spontaan bij de redactie om bijdragen over de natuur te schrijven. Dat 
aanbod namen we graag aan. En in de daarop volgende uitgaven heeft u het 
resultaat kunnen lezen. Helaas laat Franca haar gezondheid het niet langer toe 
om dit voort te zetten. Wij danken Franca echter voor haar betrokkenheid bij 
Wolfskreet en het enthousiasme waarmee zij de boeiende wereld van de natuur 
heeft beschreven. 

Redactie 

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

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

Zonnebank met bodycooler 
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Eetcafé "De Balije" Wolfheze 

Wol01ezetweg 70/72 
6874 AG Wollheze 

026 - 4821987 

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

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur, 
(keuken geopend tot 21.00 uur) 

maandag en dinsdag gesloten 

Ook voor feesten en partijen in een gezellige sfeer 

Wijnkoperij Henri Bloem 

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

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



Rakblok 
Woningbouw 

Rijdt u wel eens van Utrecht naar Amsterdam? Vroeger zag je daar van die 
mooie stukjes Oudhollands landschap. Weiden omgeven door sloten met die 
karakteristieke houten hekken ertussen. Ach, je kon je voorstellen dat de 
Hollandse meesters erdoor geïnsp ireerd werden om een schilderij te maken. 
En nu? De meest fantasieloze bedrijfsgebouwen die er voor gaan zorgen dat de 
fi les van en naar de twee steden alleen nog maar langer worden. 
En dat is precies mijn ergste vrees voor de woningbouwplannen in Wolfheze. 
Tot nu toe heb ik al leen nog maar vage schetsen gezien, maar die doen me erg 
denken aan fantasieloze rijtjes huizen en een fil e op weg er naar toe. Als je 
Wolfheze als bu itenstaander bekijkt, is juist het leuke dat er ruimtelij k en zeer 
afwisselend gebouwd is door de jaren heen. Eén Lindenboomlaan in het dorp 
is, wat mij betreft, meer dan voldoende! Ik ben een warm voorstander van 
bouwen in Wolfheze, maar leer dan van de fouten die al gemaakt zijn in 
Nederland. In Almere heeft men er ten langen leste van geleerd. Na jarenlang 
grappige maar honderden van dezelfde huizen gebouwd te hebben, zijn ze 
daar wakker geworden. Nu verrijzen er wijken waar geen één huis hetzelfde is 
en ze staan nog dicht genoeg bij elkaar om genoeg geld uit de beschikbare 
grond te slaan (want daar gaat het toch om). Laat die zorgboerderij maar 
zitten, leuk hoor, maar niet als pressiemiddel! 
Laten de besl issers in deze zaak nu voor één keer niet kiezen voor ki lle cijfers, 
maar komen kijken en luisteren naar wat Wolfheze, Wolfheze maakt. ledereen 
heeft zijn mond vol over het behoud van cultureel erfgoed, Wolfheze heeft iets 
wat het dorp een cultureel erfgoed maakt. Ga dat nou niet verpesten, maar 
borduur er op verder. Toch leuk als burgemeeste r en wethouders hier hun 
gasten kunnen showen hoe het óók kan! 

S. Cribent 

11 
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Bijzonder 
Jan Tak: Hardloper met een leescomputer 

Van horen zeggen was het bericht dat Jan Tak een leescomputer heeft en ook 
nog eens houder is van een gouden medaille op de marathon! Alle reden voor 
een bezoek aan deze bijzondere man die op Het Schild woont. 

De leescomputer is een combinatie van een scanner, een computer en een 
stem die de digitale gegevens omzet in woorden . Het is een prachtig 
hulpmiddel voor visueel gehandicapten. 
Na een aanvraagperiode van negen maanden, kreeg Jan Tak van zijn 
zorgverzekeraar de beschikking over zo'n leescomputer. Hierdoor is er een 
extra dimensie aan zijn leven toegevoegd .. Van reclameblaadjes tot Wolfskreet 
hij kan ze nu zelfstandig lezen. 
Hoe het voorheen ging? Boeken en tijdsch riften werden op cassettebandjes 

ingesproken. Tegenwoordig is dit 
medium trouwens vervangen door de 
CD, een vorm van nieuwlichterij die 
van Jan Tak niet had gehoeven. 

Van afhankelijk naar minder 
afhankel ijk is een thema dat als een 
rode draad door het leven van Jan 
Tak loopt. Een ander thema dat ook 
als een rode draad door Jan's leven 
loopt, is hardlopen. Vijftien 
marathons heeft hij gelopen. Op 70 
jarige leeftijd werd hij zelfs 
wereldkampioen in de categorie 60+ 
op de marathon voor visueel 
gehandicapten in Japan. 
Maar deze gouden medaille kreeg 
een zwarte rand toen Jan de vreugde 
van zijn zege wilde delen met zijn 
vrouw, die in Nederland was 
gebleven. Dit ging helaas niet meer. 
Op het moment dat Jan in Japan de 
marathon liep, was zij overleden. 
Na een heel verdrietige tijd heeft Jan 



de draad echter weer opgepakt. Het lopen hielp hem door het verdriet heen en 
gaf een nieuwe invulling aan zijn leven. Ook bleef hij zo onder de mensen. 

Jan loopt op Papendal bij "Stap Vooruit". Hij is deze mensen veel dank 
verschuldigd omdat ze hem zo goed begeleiden. Halen, brengen en meelopen. 
Dit meelopen gaat met behulp van een stukje touw. Dit biedt de begeleider de 
mogelijkheid de loper te sturen, zonder door fysiek contact het evenwicht van 
de loper in gevaar te brengen. Een kwestie van balans. 

Jan Tak woont al jaren in het Schild. Hij kent veel mensen en omgekeerd 
kennen veel mensen hem. Vergelijkbaar met zijn loopkwaliteiten, zijn de 
verbale capaciteiten. Hierdoor heb ik de grootste moeite om een uurtje 
interview in één artikel te vatten. Ik kan dan ook niet verder ingaan op het 
vrijwi ll igerswerk dat Jan voor de Zonnebloem doet, noch op zijn huidige 
loopactiviteiten en zeker niet op zijn tweede sport: goalbal. Wilt u hier meer 
van weten, dan zult u het toch echt aan Jan zel f moeten vragen. 

Anton Sanderman 

• tr1ng 
Dorpsstraat 53 6871 AD Renkum tel. 0317-3 12615 

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

13 
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Acrobatiek bij Circus Wolf 
In een stampvolle "Brug" sloot Circus Wolf op 18 april al weer het tweede 
cursusjaar af met de voorstel ling "Sint Joris en de Draak". Het niet·aflatende 
enthousiasme van de kinderen én van docent Arjan de Graaf is 
hartverwarmend. Circus Wolf gaat in september door met cursussen voor 
beginners en gevorderden. Een introductiecursus van 10 weken is voor de 
kleintjes van groep 1/2 van de basisschool. Voor de oudere kinderen is de 
cursus opgebouwd uit twee blokken van 13 weken. Er zal heel wat veranderen 
in het nieuwe jaar. Zo wordt er gewerkt aan een eigen website, een lesmethode 
en een cursusmap met oefeningen. We hopen dat zo niet alleen de kinderen, 
maar ook hun ouders aangestoken worden door het circusvirus. Jongleren is 
niet alleen leuk, het is ook goed voor je motoriek en je schoolprestaties! 
Circus Wolf brengt veel kinderen uit de omgeving naar Wolfheze. Het mooiste 
compliment kregen we van badmeester Jan: Circus Wolf is het beste wat de 
kinderen in Wolfheze kon overkomen. Met elkaar hopen we dat ook het 
komende jaar waar te maken. De cu rsussen starten op woensdag 8 en 
donderdag 9 september. Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Ellen Ninaber, tel. 4821719 of e·mail: ellen.ninaber@worldonline.nl 



Eren voorstellen 
Wilma, Willemen onze mede 
huisgenoten Spot, Bliss (golden 
retrievers), Nanoe, Romi en Pico 
(katten) wonen sinds eind mei 2003 
op de Duitsekampweg 7b. Tijdelijk 
hebben wij in een verplaatsbare 
woonunit op het onbebouwde perceel 
gewoond. Nadat de bouwvergunning 
was verleend, zijn we medio jun i 
2003 gestart met de bouw van onze 
woning. 
Na een periode van 6 maanden was 
het eindelijk zover, de woning was 
een feit en de woonunit kon worden 
afgevoerd. 

Velen vroegen zich destijds af 
t • . waarom wij Renkum verruilden voor 

~· "'J "" · ·. · ' Wolfheze. De faciliteiten zijn immers 
beperkt. Op zichzelf had men best 

gelijk maar de schitterende omgeving en de landelijke straatjes (moet ook zo 
bl ijven) maken Wolfheze uniek, zodat je de beperkingen voor lief neemt. 

In de korte tijd dat wij in Wolfheze wonen, valt het ons op dat de dorpsgenoten 
vriendelijk, geïnteresseerd en behulpzaam zijn. Wij voelen ons zeer welkom en 
hopen de contacten met onze dorpsgenoten te verbreden. 

Wil ma van der Kolk en Willem Rademaker 

MMM 
Balyeweg 10 
6874 AJ WOLFHEZE 

ADVISERING 
& 

ARBITRAGE 

Ir.M.C.W.Moerdijk 
Tel (026)-48 224 63 

-energie 
-gebouwinstallaties 
-technisch onderhoud 
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Koninginnedag Z004 
Koninginnedag is hét moment in het 
jaar om met je dorpsgenoten een 
feestje te bouwen. Zoals gebruikelijk 
ontmoetten jong en oud elkaar ook nu 
weer in of bij de feesttent aan de Van 
Mesdagweg. Met activiteiten voor elk 
wat wils. Mede vanwege het prachtige 
weer was de stemming prima. 
Impressie van een geslaagd feest. 

Bij Koninginnedag 
hoort eigenlijk een 
stormbaan, met 
aan een touw 
slingeren over een 
grote bak met 
water. Lekker 
verkoelend als de 
zon vooreen 
warme dag zorgt. 

Het ochtendprogramma is voor de 
jonge Wolfhezenaren. Willy Wortel 
zorgde, compleet met Lampje, voor 
een spel in Disneystijl. 

Handmelken bij een kunstkoe is 
nog een hele kunst. Zeker als je 
precies in een bekertje moet 
mikken. 



' ~ 'TI't. .• . . '· {":':;, 
~~· 

Sportieve hardlopers zijn helemaal in de stemming voor de 
Ronde van Wolfheze, die helemaal in ere is hersteld. 

Foto's: Joop van Herpt 
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Motorparade trekt door Wolfbeze 
De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) viert dit 
jaar zijn 100-jarig jubileum. Dat wordt niet zomaar een feestje, maar 
een heus internationaal evenement. Op 8 juli trekt een stoet van 
2500 motoren door Wolfheze. Zonder twijfel 
een boeiend schouwspel. 

Het motorevenement (de FIM-rally) vindt ieder jaar in 
een Europees land plaats. Dit jaar is dat Nederland, 
omdat de KNMV jubileert. Grote zijspancombinaties 
en solomotoren arriveren bepakt en bezakt op 5, 6 of 
7 juli uit alle uithoeken van Europa, en vaak ook van 
daarbuiten, op PapendaL Want daar bivakkeert het 
gezelschap. Op 7 juli moeten de deelnemers binnen zijn, want de officiële 
finish is op donderdag 8 juli. Op deze dag vertrekken vanaf 9.30 uur de 
groepen vanuit Papendal en rijden onder politiebegeleiding door Wolfheze, 
Doorwerth en Oesterbeek naar de Rijnkade in Arnhem, waar alle motoren 
worden opgesteld tot de laatste binnen is. Op deze finishdag rijden de groepen 
per land, met landenvlaggen en mooi uitgedost door ons dorp. De laatste 
groep zal rond 16.00 uur passeren. Meestal wordt begonnen met het land met 
het grootste aantal deelnemers. Zweden heeft b.v. met 350 dee lnemers 
ingeschreven. Als laatste land passeert Estland, het organiserende land in 
2005, als voorlaatste passeert het Nederlandse team, dat hoofdzakelijk 
bestaat uit de ruim 150 vrijwilligers voor deze week. 

Op zaterdagmiddag vindt de "Parade des Nations plaats". Al le landen rijden 
vanaf Papendal als één grote groep (ong. 6 km motorrijders) naar het centrum 
van Arnhem, waar de parade wordt afgenomen. 's Avonds wordt op Papendal 
met muziek en folklore het slotfeest gevierd. 

Het is niet de bedoeling de Wolfhezenaren overlast te bezorgen, maar hen een 
mooi schouwspel te bieden en onze mooie omgeving aan veel buitenlandse 
gasten te laten zien . We hopen dat u hen verwelkomt. 

Martin de Graaft, Wolfhezerweg 
directeur KNMV 



~ Engelsing Makelaars• 
'T MEESTE IN HUIS 

- Het grootste aanbod in de gemeente Renkum en Arnhem-Noord 
-Een eigen magazine "Engelslng Exclusief" 
- 3 vostlglngon 
- Zeer druk bezochte Internetalto 
- Een eigen maandelijkse Woningkrant 
- Het grootst aantal kopers In portefeuille 
- Interactleve showroom (ca. 360m1} 

· Eigen Internet-makelaar 
- Lid van landelijk netwerk Dynemis 
- Veel persoonlijke aandacht door specialisten in iedere regio 

Bezoek ons kantoor in Oasterbeek aan de Utrechtseweg 110. 
Tevens vestigingen In Arnhem-Centrum en Arnhem-Zuid. 
Op werkdagen goopond van 8:30 tot 17:30 uur. 
Vestiging Arnhem-Centrum is tevens op zaterdag geopend 
van 11:00 tot 15:00 uur. 

www.engelsing.nl 

0264001122 
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Welpdenkertjes ........ . 

96 11 ag 

88 69 91 

61 &6 18 

19 98 6-6 

68 

16 

99 

a1 

Zoek het juiste stukje • 
van de puzzel. 

B. 

8fi dit v;erka:.n.t 
zjn de Jetallen 
va.n ho ven naar 
beneden en v~n links 
/kPClr red~.ts : ZG Lf 
Na:{: is /,.et ç;;t/s je 
het Of :zyn kof 
houdx? 

J 



© 'fapa-, hoe heet de kipf'en vader eyenljk '' 
r l:Ja,t i"t:J de haan. I 

'En de kipfenmoeder ?' 
( !I I nen. 
'En de k.lppenk.inderen. ?' 
'Kuik.cn5 ~ 
c Papa., wat ij dan e!Jenljk een kip?' 

Geef elk dier een nummer van klein naar groot. 
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DE STATIONSWINKEL 
S.Tufano 

Verkoop van onder andere: 

Italiaanse Delicatessen 

Zuivelproducten, direct van de boer! 

Verse groente en fruit 

- Rookwaren 
- Literatuur 
- Treintickets 
- Bloemen 

Parallelweg 5 
6874 BH Wolfheze 

tel 026 4821541 
fax 026 4821195 

Elke dag vers brood! 

- Diverse levensmiddelen 
-Speelgoed 
- W eoskaarten 
- Frisdranken, wijn en bier 



Tufan.o biedt meer 
Tu fano, eigenaar van de stationswinkeL 
heeft zijn assortiment uitgebreid met 
versproducten en kruidenierswaren . 
Daarmee komt hij tegemoet aan wensen 
van klanten d ie steeds vaker vroegen naar 
een aantal elementaire levensmiddelen. 
Artikelen die gelden als aanvulling op de 
weekboodschappen uit meestal 
Oesterbeek of Renkum. Aa n deze vragen 
heeft Tufano op passende wijze gehoor 
gegeven. Door middel van een kleine 
verbouwing vergrootte hij de winkelruimte 
waardoor hij ru imte kreeg voor de 
uitbreiding van het aanbod. 
Mede door de langere openingstijden 
hoopt Tufano goede zaken te kunnen doen 
en een functie te vervu llen voor de 
inwoners van Wolfheze en andere 
passanten. 

Hubo Willemsen 

Cardanuslaan 28 
Tel. 026-3336571 

Doorwerth 
Fax 026-3336329 

Openingstijden: Maandag 13.00 - 18.00 uur 
Dinsdag Urn Donderdag 9.00 -18.00 uur 
Vrijdag 9.00- 19.00 uur 
Zaterdag 9.00 - 17.00 uur 
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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 

l1:1U II IL'i \ 1 L 
Eurupcan 

1 r~~worker 
"', .. . ~·- ... . , .. 

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



Dorpsbelanq 
Wie Wolfheze een saai dorp durft te noemen, is waarschijnlijk zijn huis de 
afgelopen maanden niet uit geweest, want er is heel wat gaande in ons mooie 
dorp. 
Woningbouw, een zorgboerderiL het opknappen van het noordelijk deel van de 
Wolfhezerweg, de problematiek rond het spoor (bereikbaarheid van het 
middenperron en de veiligheid op de overweg), de plannen voor een heus 
dorpsplein, en de ontwikkeling van een toekomstvisie: het zi jn zo maar wat 
zaken die mij spontaan te binnen schieten. Ik moet eerlijk bekennen dat het 
voor ons als bestuur wel prettig is als er 
zoveel zaken zijn die de gemoederen 
bezighouden, want dan zijn we verzekerd 
van een grote opkomst op de 
jaarvergadering. Zo ook op 23 maart 
jongstleden. De Burcht was bijna te klein 
voor de ruim 100 aanwezigen, waaronder 
burgemeester Bruinooge (foto). 
Wij hebben het zeer gewaardeerd dat hij 
de moeite heeft genomen om naar 
Wolfh eze te komen. Hieruit blijkt zijn 
betrokkenheid bij wat er in zijn gemeente 
speelt. 

Die betrokkenheid slaat ook op een aantal dorpsgenoten, die nu officieel zijn 
toegetreden tot het bestuur. We verwelkomen Anja Huijgen, Caroline 
Kelderman en Jan van Oort dan ook hartelijk. We kunnen overigens terugzien 
op een zeer geanimeerde avond. Ondanks de twee aparte inloopavonden voor 
de geplande woningbouw aan de Sara Mansveltweg en aan de Duitsekampweg, 
kwam dit onderwerp op de jaarvergadering natuurlijk wel ter sprake. De 
meningen waren zeer verdeeld en als we al een voorzichtige conclusie mogen 
trekken uit de vele gesprekken die we gevoerd hebben, dan is het toch dat 
Wolfheze als geheel niet negatief staat tegenover woningbouw, maar wel tegen 
de grootschaligheid va n alle plannen bij elkaar. Een gefaseerde invoering over 
een langere periode, zou veruit de voorkeur verdienen. Bovendien maken wij 
ons zorgen over het toch wel beperkte aantal woningen in de sociale sector. Wij 
zijn van mening dat er momenteel juist behoefte bestaat aan betaalbare huur· 
en koopwoningen, voor jongeren en starters op de woningmarkt. Ook vragen 
wij ons af, of er voldoende rekening is gehouden met de toename van het 
verkeer: zowel de Sara Mansveltweg als de Duitsekampweg zijn momenteel 
ingericht voor het verwerken van bestemmingsverkeer. In de nieuwe situatie 
zou dat bestemmingsverkeer fors toenemen, en als je daar dan ook nog de 
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Parkeerolaats 
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extra verkeersdruk bij optelt die de real isering van de plannen op het terrein 
van Barenbrug met zich meebrengt (zorgboerderij in combinatie met het MEC 
en Natuurmonumenten), dan zetten wij daar toch grote vraagtekens bij. 

De plannen die Jan Hassink presenteerde over de zorgboerderij en alles wat 
daarmee samenhangt, werden uiteindelijk redelijk positief ontvangen. Waar de 
meesten echter grote moeite mee hebben, is het feit dat de realisering van een 



zorgboerderij onlosmakelijk verbonden lijkt met de komst van 30 extra 
woningen op het terrein van Barenbrug. Dit wordt in het algemeen als 
onwenselijk gezien. Er is een klankbordgroep gevormd om met de Gemeente 
(en later wellicht ook met de projectontwikkelaar) alternatieve mogelijkheden 
te onderzoeken . 
De projectgroep 2015, die zich tot doel heeft gesteld om een toekomstvisie 
voor Wolfheze te ontwikkelen, vreest dat als alle woningbouwprojecten 
doorgang vinden als gepland, dit tot gevolg heeft, dat een toekomstvisie al 
door de realite it wordt ingehaald, nog voordat hij goed en wel op papier staat. 

Eén punt we rd door alle aanwezigen met groot enthousiasme ontvangen: de 
plannen voor een ècht dorpsplein (zie afbeelding l inkerpagina). Een zeer 
gemotiveerde werkgroep onder leiding van Taro Eekhoutte Uazeker, dezelfde 
als vorig jaar bij de Van Mesdagweg) heeft een zeer ambitieus plan in elkaar 
getimmerd voor de ontwikkeling va n een echt dorpshart Een van de 
werkgroepleden , Marc Leeflang, heeft op vakkundige wijze foto's en tekeningen 
in elkaar verweven , en het geheel bijzonder inzichtelijk gemaakt. Er is echter 
een groot aantal partijen betrokken bij de uitvoering van de plannen, dus het 
zal niet binnen afzienbare tijd gerealiseerd kunnen worden. Een zogenaamde 
"noodzaaknota" is op 14 april door leden van de werkgroep aan Wethouder 
Beneder overhandigd. En ondanks het feit dat de Gemeentelijke kas 
momenteel niet overdadig gevuld is, heeft hij beloofd er serieus naar te zullen 
kijken. 

Dan de aanpassing van de Wolfhezerweg-Noord . Wij waren bijzonder 
enthousiast over het feit dat dat deel van de Wolfhezerweg eindelijk zou 
worden voorzien van rode fietsstroken aan beide zijden van de weg. Hierbij 
gingen wij uit van informatie van eind vorig jaar, waarbij wij begrepen hadden, 
dat zowel de hu idige rijbaan als het fietspad , gebruikt zouden worden om 
bovenstaande situatie te verwezenlijken. 
Een zeer betrokken dorpsgenoot, de heer Arend Zweers, maakte ons echter 
attent op de definitieve tekeningen die hij op het spoor was gekomen. Hieruit 
bli jkt dat het fietspad komt te vervallen, en dat de fietsstroken alleen op de 
huidige rijbaan komen. Gezien de intensieve benutting van de Wolfhezerweg 
door het nog altijd toenemende slu ipverkeer, betekent dit dat ons inziens de 
veiligheid van de schoolgaande jeugd ernstig in het ged ing komt. Natuurlijk 
hebben wij bij de Gemeente aan de bel getrokken en een bri ef naar de 
Provincie gestuu rd, maar op het moment dat ik dit schrijf, is er nog geen 
duidelijkheid over het vervolgtraject. 

Na lang aandringen van onze kant heeft er in maart eindelijk een gesprek 
plaatsgevonden over de situatie rond het station. Het is ons al jaren een doorn 
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in het oog, dat het middenperron voor mensen met een rolstoel, rollater of 
kinderwagen niet te bereiken is. Hierdoor ontstaan levensgevaarlijke situaties. 
Zoals mensen die het perron verlaten over de rails. Ook de veiligheid op de 
overweg zelf baart ons grote zorgen. Op uitnodiging van wethouder Beneder, 
zijn bijna alle betrokken partijen in Het Wolvenbosch bijeengekomen om de 
situatie te bespreken: Dorpsbelang, een afvaardiging van Het Schild, de 
Gemeente, het KAN (Knooppunt Arnhem-Nijmegen), de Provincie, onze 
gebiedsagent en de SGOR (Stichting Gehandicapten Overleg Renkum). Grote 
afwezige echter was Prorail, die toch bij alle problemen als spin in het web 
fungeert. Dit was bijzonder teleurstel lend, maar omdat de problematiek ter 
plaatse door alle aanwezigen werd ingezien, heeft de wethouder beloofd om 
alles in het werk te stellen, Prorail alsnog in het overleg te betrekken. 

En zo komen we telkens weer zaken tegen, waar we als dorp mee 
geconfronteerd worden. Daarom is het ook zo belangrijk om een visie te 
hebben, over wat we nu eigenlijk willen in en met Wolfheze. Die visie gaan we 
daarom ontwikkelen. De projectgroep Visie 2015 is voortvarend te werk gegaan 
en zij streeft ernaar om nog vóór de zomer een enquête te houden met als doel 
erachter te komen hoe u over uw eigen dorp en haar toekomst denkt. Het is 
dus van wezenl ijk belang om aan die enquête deel te nemen en uw mening te 
geven over hoe u over uw dorp denkt, en hoe u zelf de toekomst van Wolfheze 
ziet. 

Zo, u bent weer een beetje b ijgepraat. Over 3 maanden spreken wij elkaar weer 
op deze plek en naar het zich laat aanzien zal het ook dan geen moeite kosten 
om de pagina's met Dorpsbelangrijkheden gevuld te krijgen. 

Michel van Tooren 
Voorzitter 

VAN RIJ EN VAN TOLEDO a marketing communieatle innovatie 

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

tel. ++ 31 

fax ++ 31 

(0) 2 6 482 1 3 89 

(0)26 48 2 1672 



Van Ede 
Assurantiën 
Financiën 

Onafhankelijk bemiddelaar voor vele 
verzekeringsmaatschappijen en 

hypotheekverstrekkers 

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

Loop even binnen, bel of mail onslilt 

Financieel adviseurs: 
Dirk Krultbosch I Harry Waaijenberg 

Wolfhezerweg 94a 
6874 AH WOLFHEZE 

Tel: 026-4821751 I Fax: 026-4821921 
E-mail: vanedeass@hetnet.nl 

Flower Moods 

.. 

rvolle en leerzame workshops 

unieke bloemdecoraties, bruids-

Willem van Kesteren 

Wolfhezerweg 69 

6874 AC Wolfheze 

06 - 45606899 

www.flowermoods .nl info@flowermoods.nl 
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de Gelderse Roos 

Evenals in voorgaande jaren is er in de zomermaanden van alles te 
beleven op het terrein van de Gelderse Roos. Voor bewoners en voor 
belangstellenden van buitenaf. Toppers zijn het zomerfeest en de 
voorstellingen in het openluchttheater 11de Klaproos". 

Zomerfeest 2004 

Op woensdag 23 juni van bent u van harte uitgenodigd om het overbekende 
zomerfeest mee te beleven. U bent welkom tussen 11 :00 en 18:00 uur, met 
om 12:00 uur de officiële opening. Zoals gebru ikel ijk is er een markt met 125 
kramen en een scala aan artiesten: theatertypetjes, spelattracties voor jong en 
oud, springkussens, een terras, snacks, etc. Een idee voor een dagje uit of voor 
een kinderfeestje. Het thema van dit jaar is: "Terug naar de middeleeuwen". De 
entree is gratis! Kijk voor meer (actuele) informatie op onze website 
www .degelderseroos.nl 

Tuindag rond de vernieuwde bloemisterij 

Op zaterdag 15 mei is er een speciale "tuindag" in en om de geheel 
vernieuwde bloemisterij . Tussen 10.00 en 16.00 uur kunt u de nieuwbouw 
bezichtigen en er zijn gasten uitgenodigd die demonstraties geven zoals: 
• Manden vlechten 
• Het kweken van tuinkruiden 
• Ke ramiek maken 
• Dakpannen schilderen 
• Het verzorgen van bonsai boompjes. 
In het "tuincafé" kunt u genieten van een hapje en een drankje. 

De Klaproos gaat weer bruisen 

De rust in Wolfheze zal deze zomer weer op een prettige manier worden 
verstoord, want ze zi jn in voorbereiding: acht voorstel lingen op de 
zondagmiddag in openluchttheater De Klaproos. Op 27 juni aanstaande zal 
niemand minder dan Hakim van Sesamstraat de openingsvoorstell ing spelen. 
Daarna is er tot en met 15 augustus elke zondagmiddag vanaf half drie iets 
bijzonders te aanschouwen. En dat niet al leen. Nog meer dan vorig jaar zal het 
accent liggen op, voor wie dat wil, zelf meedoen, meezingen, dansen en 
swingen. 



Het was spannend of de benodigde gelden voor de voorstellingen weer bij 
elkaar gebracht konden worden. Maar met kunst en vl iegwerk lukte dat. De 
verbouwing die we graag zouden realiseren moet nog even op zich laten 
wachten. Creatieve ideeën om hiervoor de middelen bijeen te brengen zien wij 
met grote belangstelling tegemoet. Maar ook zonder verbouwing worden het 
feestelijke samenkomsten. Met het verwachte mooie weer, de verzorgde hapjes 
en drankjes en de extra's zoals het springkussen voor de kleintjes, belooft het 
weer een bruisende zomer te worden in Wolfheze. 
Het programma is onder voorbehoud, want met sommige acts zi jn de 
besprekingen nog gaande . 

. ,. 27 jun i: Hakim met een voorstelling d ie helemaal wordt afgestemd op de 
gelegenheid 
* 4 juli: De Comedyband, meespeelmuziek op klassieke leest, met onverwachte 
wendingen 
* 11 juli: Toneelgroep Dapper, spektakeltoneel, "Raapsteeltje en de wraak van 
de Barbie" 
·~ 18 juli: Op veler verzoek terug: Rapalje en De Werkschuit, Keltische muziek, 
dans en eten in een Keltisch dorp 
* 25 juli: Serenata Mexicana en Danzas de Mexico, Mexicaanse muziek en dans 
* 1 augustus: De Muze, fantastisch toneel, hoe het kwam dat de sch ildpad· 
man .... 
* 8 augustus: De middag van het Nederlandse levenslied met verrassingen 
* 15 augustus: Afsluiting met Tahoungan, Afrikaanse middag met verschillende 
activiteiten en een spetterende band plus dansgroep 

Het belooft weer een gevarieerd programma te worden met voor elk wat wils. U 
bent van harte uitgenodigd! 

Namens de Klaprooscommissie, 
Jan van den Bos 
Tel. 483 33 90 
j .van .den .bos@degelderseroos.nl 
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De DuiZendjarige Doo vertelt 
Dat de verhalen van de Den ook goed gebruikt 
kunnen worden om in een spreekbeurt de 
geschiedenis van Wolfheze te vertellen, heeft 
Lieke van Tooren van de Lindeboomlaan heel 
goed bewezen. Zij heeft begin maart voor groep 7 
en 8 van de Beatrixschool een prima spreekbeurt 
gehouden want zij kreeg hiervoor van de juf (en 
de klas) een negen en een ha lf! In deze vierde 
aflevering waarin de straatnamen in Wolfheze 
door een oude boom worden verklaard daarom 
een klein eerbetoon aan Lieke. De straat waarin zij 
woont wordt namelijk dit keer behandeld: de 
Lindeboomlaan. In een heerlijk voorjaarszonnetje 
zit Ulbe weer aan mijn voet om alles op te 
schrijven wat ik van deze straat weet en hij zorgt 
weer voor de foto's bij mijn verhaal. 

Aflevering 6: Lindeboomlaan, een straat zonder linden 
Als "eenvoudige" grove den uit Wolfheze ben ik altijd wat jaloers geweest op 
de linde. Veel oprijlanen van deftige landhuizen in Europa zijn beplant met 
linden, want in de 17e eeuw kwam deze boom in zwang als kenmerk van 
rijkdom. Nu worden er "koningslinden" geplaatst ter herinnering aan een 
belangrijke gebeu rtenis, zoals in april de Amalia· linde en ...... nooit eens een 
grove den. Ik was ook erg teleurgesteld toen in 1968 in een nieuwe wijk van 
Wolfheze, ten noordwesten van het spoor, een straat naar deze boom werd 
genoemd: de Lindeboomlaan. 
Totdat ..... ik gelukkig ontdekte dat deze nieuwe straat was genoemd naar 
een persoon met de naam Lindeboom: Professor Lucas Lindeboom. 

Lucas Lindeboom (1845·1933) was een gedreven predikant die in 1884 de 
stoot heeft gegeven tot de oprichting van de "Vereniging tot Christe lijke 
Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders" . Het eerste psychiatrische 
ziekenhuis van deze vereniging (Veldwijk te Ermelo) werd reeds twee jaar 
later geopend. Daarna volgden "Bloemendaal" te Loosduinen (1892) en 
"Dennenoord" te Zuidlaren (1895). In 1905 kocht de vereniging 86 ha grond 
in Wolfheze waarop twee jaar later het vierde ziekenhuis van deze vereniging 
kon worden geopend. 



In . van en Zn. uit Wolfheze deze ansichtkaart (in kleur) uit 
van de toen nog jonge Lindeboom/aan. Rechts de huisnummers 3 en 5 en daarachter de toen
malige ingang van Kwekerij Van Manen. De kwekerij is er nu niet meer, sinds 19 7 7 staan hier 
de twee onder een kap 7 en 9 en de in het jaar 2000 gebouwde vrijstaande woning op nr. 11. 

Lucas werd op 19 januari 1845 geboren in een eenvoudig bakkersgezin op 
het Overi jsselse platteland. Het tengere bakkerszoontje ("te zwak voor het 
zware bakkersvak", vonden zi jn ouders) moest heel wat 
doorzettingsvermogen opbrengen voordat hij het tot predikant had gebracht. 
Doelbewust volgde hij de gymnasiale en theologische opleiding en hij kwam 
het eerst bewust met "geestelijk gestoorden" in aanraking toen hij een 
krankzinnigengesticht in Wezel bezocht. Hij maakte als 18-jarige, samen met 
een medestudent, een voetreis door Duitsland en kwam, na Wezel ook in 
contact met Kaiserswerth . Nog maar net 21 jaar (1866) werd hij theologisch 
kandidaat aan de Kamper Theologische School en tevens predikant bij de 
Christel ijke Afgescheiden Gemeente te 's-Hertogenbosch (deze telde toen 
negent ig leden en bij zijn vertrek zeven jaar later driehonderd!). In 1873 
verbond hij zich aan de Christelijke Gereformeerde Kerk van Zaandam. Net 
als in het roomse zuiden, trad hij in de liberale, modernistische Zaanstreek 
op als een vri jmoedig en fanatiek evangelist. 
De herinnering aan wat hij op die Duitse reis over het lot van krankzinnigen 
had ervaren werd versterkt toen hij, als predikant in Zaandam, de 
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Meerenberg bezocht. Van twee moeders uit 
zijn gemeente werden daar kinderen 
verpleegd. 
De problemen van deze patiënten hielden 
lindeboom zo bezig dat hij probeerde 
kerkelijke instanties op haar verantwoordelijk· 
heid voor verpleegden aan te spreken en tegen 
forse taal zag de volijverige predikant niet op. 

Professor Lucas Lindeboom, de man met de 
doordringende ogen en het zelfbewuste puntbaardje waar 
de Lindeboomlaan haar naam aan dankt 

In 1875 bepleitte hij de oprichting van filantropische instellingen op 
christelijke grondslag en in 1884 was hij de drijvende kracht die er voor 
zorgde dat hiertoe de "Vereniging tot Christeli jke Verzorging van 
Krankzinnigen en Zenuwlijders" werd opgericht. Ondertussen (1882) was 
Lindeboom benoemd tot docent ("leraar") aan de Theologische School, waar 
hij gedurende 34 jaar de exegese (bijbelverklaring) van het Nieuwe 
Testament zou onderwijzen. 
Als voorzitter van de Vereniging opent hij op 28 november 1907 haar vierde 
krankzinnigengesticht en wel in Wolfheze. De bouw is dan nog lang niet 
voltooid want die vond in drie gedeelten plaats. Begin december worden de 
eerste 82 patiënten geplaatst en wanneer alles voltooid is zullen in het 
geheel 500 patiënten kunnen worden verpleegd. 

Het dorp Wolfheze bestond in het begin van de vorige eeuw nog niet, dus 
waarom is bijna een eeuw geleden de "St ichting" zo ver van de bewoonde 
wereld terecht gekomen? De integratiegedachte van nu (het ideaal om 
psychiatrische patiënten en maatschappij dichter bij elkaar te brengen) 
leefde toen nog niet en soortgelijke instel lingen werden gebouwd in een 
rustig gebied, rijk aan natuurschoon, met slechts hier en daar een boerderij 
als spoor van menselijk leven. 
Het gebied voldeed geheel aan de eisen die men toen aan zo'n locatie stelde: 
• in een mooie, rustige omgeving 
• in het centrum van het land met goede verbindingen (met zelfs een heel 

nabijgelegen treinstation voor de aanvoer van bouwmaterialen, brandstof, 
bezoekers etc . 

• zó ver buiten de maatschappij dat niemand er last van heeft (d it in 
tegenstelling tot de huidige integratiegedachte) 

• de uitgestrekte, nauwelijks gecultiveerde grond was goedkoop 



Ten behoeve van de voorgenomen bouw werd een lening van 4% 
uitgeschreven ter grootte van f. 825.000. Provinciale besturen, die een taak 
binnen de krankzinnigenzorg was toegewezen, namen deel aan de len ing 
naar verhoud ing van het uit hun gewest op te nemen aantal patiënten. 
Voor de rest was de Vereniging aangewezen op deelname door particulieren 
die zich daartoe meer door het bijbels vermaan van professor lindeboom, 
dan door tips van beleggingsadviseurs voelden gedrongen. 

poseren , direc en genodigden op 28 november 1907 voor het 
Hoofdgebouw bij de opening van de "Stichting Wolfhezen". Zittend, de vierde van links, is de 
voorzitter Professor L. Lindeboom. Deze foto besloeg de hele voorpagina van "De Spiegel, 
Weekillustratie voor het Christelijk Gezin" van 7 december 190 7. 

Zo kwam het ziekenhuis in Wolfheze terecht en de nu sterk veranderde en 
gemoderniseerde instelling (De Ge lderse Roos · locatie Wolfheze) is nog 
steeds beeld· en sfeerbepalend voor het dorp. 
Bij raadsvoorstel van 27 december 1967 lanceerde het college van B&W het 
idee om een nieuwe weg in Wolfheze de naam "Prof. L. Lindeboomlaan" te 
geven. De gemeenteraad besloot vervo lgens op 17 januari 1968 dat het 
simpel "Lindeboomlaan" moest zijn. De directeur Gemeentewerken kreeg bij 
brief van 1 februari 1968 van het college van B&W de opdracht om "aan het 
te maken straatnaambordje" toe te voegen: "Professor Lucas Lindeboom, 
1845·1933, oprichter van de Vereniging tot Christel ijke verpleging van 
geestes· en zenuwzieken". Die opdracht is toentertijd uitgevoerd, maar de 
huidige borden hebben deze toevoeging helaas niet meer. 

Volgende keer vervolgen we onze reis door de gesch ieden is van ons dorp. 
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PRIKBORD 
Prikbord biedt de mogelijkheid voor inwoners van Wolfheze om een 
korte mededeling te doen of een oproep te plaatsen. Daarom: hebt u 
een vraag of iets te melden? Of hebt u iets in de aanbieding? Stuur 
een berichtje of een mailtje. U vindt de redactieadressen op pagina 
1 van deze uitgave. 

Gelderse Roos biedt hulp 
Wanneer u getuige bent van een ernstig incident op of buiten het terrein van 
de Gelderse Roos kunt u altijd een beroep doen op de hulpverlen ing van de 
Gelderse Roos. U kunt zich vervoegen bij de centrale of de centrale bellen (in 
het Hoofdgebouw op het terrein) en uw (hulp)vragen en opmerkingen 
kenbaar maken, zowel binnen als buiten kantoortijd . De receptionisten weten 
met wie zij u zonodig in contact kunnen brengen. 

Voor elkaar 
Elkaar helpen, er voor elkaar zijn. Dat doet de Stichting Vrijwillige Hu lpdienst 
"Voor elkaar" in de Gemeente Renkum. 
Iemand heeft bijvoorbeeld vervoer nodig om bij de dokter te kunnen komen. 
Of op bezoek bij de specialist moet ik niet vergeten wat ik wil vragen en wat 
hij/zij tegen me zegt, wie wil met me meegaan? 
Speciaa l voor dit soort hulpvragen zoeken wij extra medewerkers. Mocht u 
ju ist zelf met een hulpvraag zitten, bel dan met het Meldpunt, 0317·319317. 
Maar als u er voor voelt om zelf medewerker te worden, bel dan 026· 
3337244 met Nynke Veenstra of 026·3341435 Jan Brinkman. Wij sturen u 
graag informatie toe. 

Hardlopende vrouwen I-
Welke sportieve vrouwen uit Wolfheze en omgeving hebben z in~ 
om één keer in de week zo'n drie kwartier te gaan hardlopen? 
Schroom niet om contact met mij op te nemen. Ik heb zelf 
een atletiekachtergrond. 
Mechteld Ross, tel. 06·50416266. 

Maaltijdservice van De Bries 
Voor seniorenen/of mensen met een handicap in de gemeente Renkum, kan 
De Bries een maaltijd aan huis bezorgen. Er is keuze uit warme (twee 
menu 's) en vriesvers maaltijden. Deze zijn langer houdbaar. U bewaart ze in 



een diepvries met tenminste drie sterren. Ze zijn op te wa rm en in een 
magnetron of oven. De service is er 5 dagen per week, van maandag t/m 
vrijdag, ook op feestdagen die niet in het weekend vallen. De diepgevroren 
maaltijden (minimaal 6) worden op vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uu r door 
vrijwilligers bij u thuisbezorgd. Voor warme maaltijden is dat van maandag 
tlm vrijdag tussen 12.00 en 13.15 uur. De prijs is afhanke lijk van uw 
inkomen. Nieuwsgierig? De maaltijdservice is dagelijks bereikbaar tussen 
09.00 en 13.00 uur, tel. 0317-317553. 

Spoorzoeker 

Te koop: racefiets Batavus. Prijs: 120 euro. Fiedeldij Dop, 
tel. 4821779. 

• -- ::ff...GM:ALW.tsr-.~~7 
praktijk voor e 
HUIDVERZORGING 
Yvonna Geerdink e 
lal.nr. 026·4833149 e 
mobiel: 0622791324 . ' 
~·~ .... _____ '" • I 

-.o.~'-'1.. d . -·-

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

verzorgers 

Zomer aanbieding: 
BIJ Inleve ring van deze advertentie: 
• 10 % korting op een volledige gezichtsllehandeling 

• Medex huidverzorglngssel: c leanser lolion en crème, 
naar huidtype, 15% korting 

• bij hel harsen van de onderbenen en blklnllljn : 
de Reductie Crearn 100 m i. voor € 12,50 I.p.v. €16,40 
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Wolfskreet wordt roede rooqelijk qeroaakt 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 
• Paardenpension Henriettehoeve 
• Paul Hendriks Tweewielers 
• S.I.S. Sistermans lnspired Systems 
• Het Schild 
• Technisch bureau Van der Lecq 
• Vakantieverblijven De Wodanseiken 

Heeft uw bedrijf ook interesse om Wolfskreet te sponsoren voor een 
minimu m bedrag van 15 euro? Ons postgironu mmer is 9484820 t.n .v. Ver. 
Dorpsbelang Wolfheze o.v.v. sponsoring Wolfskreet 

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

Lawyckerhof 4 Wolfheze Tel. 026-4821310 



Actltiteitenaqenda Wolfbeze 
Ook iets te melden voor de activite itenagenda, meldt het ons op 026·333537 
of wolfskreet@hotmail.com. 

Maandag 
Vanaf 07.30 uur 
15.40 tot 17.10 uur 
16.30 tot 19.30 uur 
17.30 t ot 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 
Vanaf 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 

Vrijdag 
08.00 tot 11.30 uur 

Zondag 
09.30 uur 

Weekagenda 

Duobak en grof tuinafval 
Bibliobus 
Trainingen pupillen 
Zwem ABC (RZC 0317·312303) 
Badminton 
Zang en Vr iendschap (4821917) 

Peuterspeelzaal 't Wolfje (4821837) 
Dames sport en spel 
Zwemmen voor ouderen (4821327) 
Kindergymnastiek en turnen 
Zwem ABC (RZC 0317·312303) 
Jeux de Boules 
Aquarobles (RZC 0317·315940) 
Volleyballen 

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

De Burcht 
Gymzaal Balijeweg 
Zwembad Geld. Roos 
Gymzaal Balijeweg 
Zwembad Geld. Roos 
De Burcht 
Zwembad Geld. Roos 
De Brug 

Grof afval 3348150 
VOKO De Beukenoot (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 

Weekmarkt Terrein Gelderse Roos 

Hardlopen (4822943) Station 
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Maandagenda 

za 15 MEI Open Tuindag Gelderse Roos 
za 15 Wolfheze Open Wodanseck 
ma 17 -21 Mixed toernooi voor senioren De Slenk 
di 18 Wijkschouw Gemeente 
di 18 55+ Wandelen De Burcht 14.00 uur 
wo 19 Bingo 55+ De Burcht 
do 20 Hemelvaartsdag 
za 22 Meimarkt Boschhoeve 
dl 25 Milieubus 
do 27 Workshop Eenwielers Circus Wolf 
za 29 Lediging Duobak Let op! 2 dagen eerder 
zo 30-31 Pinksteren 
zo 30-6/6 Clubkampioenschappen jeugd De Slenk 

di 1 JUNI 55+ Fietsen De Burcht 14.00 uur 
ma 7 Oud Papier 
wo 9 Nationale Straatspeeldag Van Mesdagweg 
za 12 Elly Prenen Jeugdtoernooi Wodanseck 
di 15 55+ Wandelen De Burcht 14.00 uur 
za 19 Afsluiting seizoen Wodanseck 
di 22 Milieubus 
wo 23 Zomerfeest Gelderse Roos 
zo 27 Ha kim De Klaproos 
ma 28 Oud Papier 

do 1 - 3 JULI Zomerbollendagen Boschhoeve 
zo 4 De Comedyband De Klaproos 
di 6 55+ Fietsen De Burcht 14.00 uur 
do 8 2500 Motorrijders passeren Wolfheze 
do 8- 10 Zomerbollendagen Boschhoeve 
zo 11 Toneelgroep Dapper De Klaproos 
zo 18 Rapalje en De Werkschuit De Klaproos 
di 20 55+ Wandelen De Burcht 14.00 uur 
zo 25 Serenata Mexicana De Klaproos 
ma 26 Oud Papier 
di 27 Milieubus 

zo 1 AUGUSTUS De Muze De Klaproos 
di 3 55+ Fietsen De Burcht 14.00 uur 
zo 8 Het Nederlandse lied De Klaproos 
zo 15 Tahoungan De Klaproos 
di 17 55+ Wandelen De Burcht 14.00 uur 
za 21 Clematisdag Boschhoeve 
di 24 Milieubus 
ma 30 Oud Papier 
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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 tuinhour en het zal u aan aandacht 
niet ontbreken. U valt op en hoel 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)bureausl 

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

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

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

TaaiTotaal Lindeboomlaan49 6874 BPWolfheze 
T 06-50655m E taallotaal@planetnl 
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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 schuurtjes in alle maten en modellen. 
Op ons park is nog een aantal vrije kavels waar chalets geplaatst kunnen worden. 
Transport, plaatsen, stellen en aansluiten verzorgen wij ook geheel voor U. 

WELKOM OP LINDENHOF 
Sara Mansveltweg 15 
687 4 CB Wolfheze 
tel.: 026-4821728 
E-mail: info@chaletpark-lindenhof.nl 
www.chaletpark-linden hof. nl 




