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Beste dorpsgenoten, 

De zomer loopt al weer op zijn einde. Velen van ons trokken er op uit naar 
verre oorden of bleven dichter bij hu is. Sommigen hebben hun vakant ie nog 
voor de boeg. Ook een lekker gevoel. Voor de schooljeugd staat een nieuw 
cursusjaar weer voor de deur. Daarmee beginnen ook veel winteractiviteiten 
weer. In deze Wolfskreet blikken we vooruit op enkele daarvan. 
In de vorige uitgave meldden wij dat Franca de Roode haar bijdragen over de 
natuur zou beëindigen, omdat haar gezondheid dat niet langer toeliet. Ze was 
toen al erg ziek. Helaas heeft ze zelfs haar artikel over ijsberen in die uitgave 
niet meer kunnen zien. Op de dag dat die uitgave verscheen, overleed zij. 
Franca had een grote liefde voor en kennis van de natuur. Graag wilde ze daar 
over vertellen en via Wolfskreet kon ze dat. Haar ziekte belemmerde dat echter 
steeds meer. Wij wensen haar echtgenoot Jacques en kinderen veel sterkte toe. 
In de vorige uitgave trof u een eerste bijdrage van onze columnist S. Cribent 
aan. Een toe lichting daarbij ontbrak. Wij streven er echter naar deze column 
onder de naam "Hakblok" in iedere uitgave te kunnen opnemen. Frenk 
Blommesti jn zorgde voor een passende illustratie. Geesje Eleveld gaat onze 
redactie helaas verlaten omdat zij in Nepal gaat wonen . In deze uitgave vertelt 
ze wat zij en haar gezin precies gaan doen. Dit en nog veel lezenswaardige 
zaken vindt u in deze Wolfskreet Wij wensen u weer veel leesplezier. 

Redactie 

Colofon 

Redactie 
Ad Bal 

oplage 750 stuks 

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

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

Advertenties 
Marja van Tooren 

Wolfskreet verschijnt 4 keer per jaa r. Het volgende 
nummer verschijnt begin december, Uiterste 
inleverdatum voor kopjj js 15 oktober. 
Kopij kunt u inleveren bij de redactieleden. De 
redact ie behoudt het recht om ingezonden stukjes 
in te korten of niet te plaatsen. Anonieme 
berichten worden niet geplaatst. 

E-mail wolfskreet@hotmail.com 

Gi rorekening 9484820 

Belangrijke telefoonnummers 
Alarmnummer 112 
Poli tie 0900-8844 
Brandweer 026-3337751 
Dierenambulance 0317 ·314141 
Servicelijn 026-3348150 
Weekenddiensten huisarts 0900·1598 
Spreekuur Wijkagent Hans Berkenfeldt: woensdag 
13.00 tot 14.00 uur, Medisch Centrum Wollheze 
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In het spoor van de wolf 
Riet van de Kamp: "In Wo/fheze heb je 
buiten om je heen" 

Riet van de Kamp woont vrijwel bovenop het 
spoor. Maar het deert haar niet. Het is een 
unieke plek waar ze haar hart aan heeft 
verpand. Portret van een gedreven 
vrijwilligster en duizendpoot met liefde voor 
de natuur. 

Vrolijk blaffend word ik bij het hu is van Riet 
van de Kamp verwelkomd door Neeltje en Woopie. In huis gaat Neeltje, een 
bastaard die door een vriendin van dochter Sofie is gevonden, lekker liggen. 
Teckel Woopie steekt z'n snuit onder de kast en blijft stil liggen. "Hier heeft ze 
samen met een kat van de buren een muis gevangen en sinds die tijd zit ze 
daar constant", zegt Riet. Ze is gek op haar honden en gaat regelmatig "een 
boompje met ze om". "Dat kan hier zo heerlijk, je stapt je hu is uit en bent 
meteen buiten. Je hoeft niet weg te gaan om buiten te zijn. Een van de grote 
voordelen van Wolfheze". 

Gedreven vriiwilligster 

Aan tafel steekt Riet van wal: "Eerst wil ik even een misverstand uit de weg 
ruimen. Ik werk niet bij De Bries, zoals Margreet van Andel in de vorige 
Wolfskreet noemde, maar bij het Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening. De Bries 
is als een van de vrijwilligersorganisaties met een aantal diensten bij het 
meldpunt aangesloten. In tegenstelling tot soortgelijke meldpunten in de regio 
is voor de oprichting van ons meldpunt het initiatief niet door de gemeente 
genomen. In de gemeente Renkum hebben twee vrijwil ligers, onze dorpsgenoot 
Wim Veelenturf en wijlen Arie Bochanen uit Doorwerth, het voortouw genomen. 
Ik kwam er op de telefoonwacht Na een dreigende ondergang vroeg wethouder 
Verhey ons het Meldpunt draaiende te houden in afwachting van de start van 
het Centraal Meldpunt Zorg waarin professionele en vrijwillige hulp zouden 
moeten integreren. Dat is er nu nog steeds niet. Ik heb in die 8 jaren op het 
Meldpunt allerlei functies gehad: bestuurslid, coördinator, telefoonwacht, 
sociale kaart maken. Alles deden we zelf, als vrijwilliger. Nu wordt er een 
beroepskracht voor 12 uur aangetrokken en is het een goed moment om aan 
het einde van dit jaar te stoppen. Het is zo'n deel van mijn leven geworden, dat 
ik bijna nergens anders meer aan toe kom. Ik wi l straks eerst thuis een aantal 
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klussen afmaken en verder een tijdje alleen dingen doen die niet moeten", 
aldus deze gedreven vrijwi ll igster. 

Van alles gedaan 

"Eigenlijk is het gek dat ik dit werk acht jaar heb gedaan, want voorheen deed 
ik nooit langer dan vier jaar hetzelfde. Ik ben o.a. laborante en 
gezinsverzorgster geweest, heb kleding ontworpen, in de horeca gewerkt. Dat 
kleding ontwerpen vond ik heel leuk. Pas later heb ik hiervoor diploma's 
gehaald. Ik maakte al kleding 
vanaf mijn 17e. Ik kreeg een 
rol zwarte stof en moest vijf 
kledingstukken maken om te 
laten zien wat ik kon. Ik 
gebruikte basispatronen en 
knipte en plakte tot ik kreeg 
wat ik in mijn hoofd had. 
Omdat ik een kleine maat 
had, kon ik het zelf "showen" 
voor de opdrachtgever. De 
patroondelen werden daarna 
gemaakt door coupeuses. Na 
de opleiding heb ik ook nog 
een tijdje les gegeven aan 
huis, maar dat vond ik bij 
nader inzien erg onvrij. 
Bovendien vond ik het veel 
leuker om zelf iets te maken. 
Toen ik vijftig werd, hield 
alles even op, ik viel in een 
gat. Op dat moment stond de 
advertentie in de krant waarin 
men mensen zocht voor het 
opzetten van het Meldpunt. 
Dat leek me wel een goede invull ing van mijn dagen. 0 ja, en ik heb ook nog 6 
jaar in het bestuur van de jeugdmagneet gezeten. Samen met een paar andere 
mama's uit het dorp organiseerden we dan iedere week een kleutermiddag 
waarbij onze eigen kleuters meegingen." 

31 jaar aan het spoor 

Riet woont, met een onderbreking van een paar jaar, al 31 jaar in het huis aan 
de Parallelweg, achter de stationswin kei. Eigenaar is NS, de werkgever van 
haar ex·man. "We hebben het helemaal verbouwd. Het waren al lemaal kleine 
kamertjes". Last van de treinen heeft ze niet echt. "Alleen als die 
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dubbeldekkers langskomen, sommige hebben van die vierkante wielen door 
gebrek aan onderhoud, dan dreunt het hier in huis. En ook doordat Prorail 
niets aan het onderhoud van de ra ils doet, is er iets meer overlast. Maar alles 
went" . Riet is blij dat het huis niet afgebroken wordt. "Jaren geleden werd dat 
gezegd, maar ondanks de HSL wordt het spoor hier niet verbreed en er zal ook 
niet harder gereden worden." 

Gehecht aan deze plek 

"Ik ben erg gehecht aan dit huis en deze plek. Ik kan niet uitleggen waarom. 
Maar in de tijd na mijn scheiding, toen we op een flat in Gosterbeek woonden, 
wilde ik wel kruipend terug. In die flat had ik steeds het jachtige gevoel van: ik 
moet weg, naar buiten. Dat heb ik hier helemaal niet. Misschien is dat wat 
Wolfheze voor mij het meest aantrekkelijk maakt: je hebt het bos en "buiten" 
om je heen. Toen wij hier eerst kwamen, was dit nog een verhard zandpad, en 
de gymzaal was er nog niet. En geen auto's voor de deur. Ach , ik erger me er 
niet aan, dat heeft geen zin. Hier (par)keren is blijkbaar erg moeilijk voor 
sommige mensen, want er wordt nog wel eens iets kapot gereden. Er komt nu 
een muurtje van massieve balken, wie weet blijft dat staan" . Riet woont er nu 
met haar echtgenoot Peter. Ze heeft drie kinderen: Arline (37), Sofie (29) en 
Hugo (27) die al lang het huis uit zijn. Inmiddels heeft ze ook twee 
kleinkinderen en nog twee zijn er op komst. "Ze wonen gelukkig allemaal in de 
buurt, dus ik kan regelmatig oppassen. En ik vind het hartstikke leuk, het is 
puur genieten". 

Brede beukenlaan 

"Welke wensen ik voor Wolfheze zou hebben, weet ik eigenlijk niet. Ik ben er 
een beetje uit de laatste jaren. De meeste mensen ken ik alleen van gezicht. 
Misschien verandert dit nu . 
De mooiste plek is voor mij hier verderop, in het bos, de brede beukenlaan. 
leder uur van de dag heeft het bos daar een andere sfeer. Dat is prachtig. 
Maar als ik in de buurt echt wi l wandelen, dan vind ik de bossen tussen 
Renkum en Bennekom heel mooi. 
Over het spoor va n de wolf gesproken, met Wil Korft maakte ik altijd lange 
wandelingen, ik geef het stokje graag aan haar door." 

We hadden anderhalf uur voor het interview uitgetrokken, maar het is ruim 
twee uur later als ik naar huis fiets. Weer kennis gemaakt met een voor mij 
onbekende Wolfhezenaar en weer een stuk wijzer geworden. 

Geesje Eleveld 
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Eetcafé "De Balije" Wolfheze 

Wol(hezerweg 70/72 
6874 AG Wol(heze 

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 

H. van Capelleveen 
Bovag garage .. Uitdeuken en Spuiten 
APK U Keuringstation 

~~~· 

rt~l 
~ 

1..;; - Lawyckerhof 4 Wolfheze Tel. 026-4821310 
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Herdenking bij de Airbornebank 

De piloten van de Gliders, de grote zweefvliegtuigen die in 1944 in groten 
getale rondom Wolfheze landden, hebben de Airborne Bank in Wolfheze 
geadopteerd. Dit jaar vindt op zondag 19 september om 15.45 uur een korte 
plechtigheid plaats bij deze bank, waarbij de leden van 'The Glider Pilot 
Regimental Association' , familieleden en Hollandse gastgezinnen aanwezig 
zijn. Dit zijn in totaal ongeveer 80 mensen. Dit jaar zullen er bovendien ook 
een 50-tal Number One Regiment Army Air Corps soldaten bij zijn. In de 
toekomst moet deze groep uit Duitsland het overnemen van de Glider Pi lot 
Regimental Association. Dit jaar hebben we dus een 130-tal gasten! 
Na afloop van deze herdenking wordt met de veteranen, hun echtgenotes en de 
begeleiders, nagepraat en wordt de gasten een consumptie aangeboden in 
gebouw De Burcht. Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij de 
herdenking en bij het samenzijn in De Burcht. 
Wij willen deze manier van herdenken graag de komende jaren voortzetten en 
roepen u tevens hierbij op om een kleine bijdrage te storten op 
rekeningnummer 59.66.30.425 t.n.v. Airborne Bank Wolfheze. Bij voorbaat 
dank en tot graag ziens bij de herdenking op 19 september. 

Comité Airbornebank Wolfheze 
U/be Anema, Pa u/ Hendriks en Jan Aaiderink 
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Eekhoorns terug op het Hazeleger 

In de november 
uitgave van vorig 
jaar plaatsten we in 
Wolfskreet een 
artikel over jonge 
eekhoorn wezen, die 
waren opgevangen 
door Alice Dingeman 
op het Hazeleger. Zij 
had ze overgedragen 
aan de stichting 
Eekhoornopvang, die 
ze tijdens de winter 
heeft verzorgd . In 
mei jongstleden zijn 
ze echter terug· 
geplaatst op het 
Hazeleger. Op verzoek van Eekhoornopvang voedt Alice de eekhoorns nog bij 
met o.a. papegaaienvoer, brood, noten en fruit. Ze zijn erg tam en ze laten zich 
regelmatig zien. Vooral de voederplaatsen hebben ze ontdekt. Alice beleeft er 
veel kijkplezier aan. Prachtig dat de terugplaatsing zo geslaagd is. 

Lawijckerhof 30 
6874 AT Wolfl1eze 
026 - 482 12 29 
behandeling volgens afspraak 

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

Zonnebank met bodycooler 
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Speelzaal 't Wolfje in nieuwe handen 
Een versierde zaal vol peuters, leidsters, ouders en oud leidsters. 
Met een drankje en een hapje voor iedereen. Op die manier beleefde 
peuterspeelzaal 't Wolfje in De Burcht op 22 juli zijn laatste 
speelochtend "oude stijl'~ Jacqueline Miechefs en Annemarle Bal 
droegen de leiding officieel over aan welzijnsstichting De Bries. 

't Wolfje is 33 jaar lang dé ontmoetingsplaats geweest voor vrijwel alle peuters 
in Wolfheze. Het begon als een particulier initiatief. Kinderen speelden bij 
elkaar thuis, gewoon zoals overal. Maar een plek om elkaar met regelmaat te 
ontmoeten was er niet. De toenmalige ouders lapten daarom allemaal wat 
geld, zodat er een zaaltje in De Burcht gehuurd kon worden . Daarmee was 't 
Wolfje een feit. Strikte regels die gemeentes tegenwoordig hanteren, bestonden 
niet. 
Thea Dales en Francien Katenberg waren de eerste leidsters, moeders van een 
paar peuters. Andere moeders namen dat weer van hen over. Zo volgden zij 
elkaar op, de laatste jaren meestal als hun kinderen al van de speelzaal af 
waren. Officië le bevoegdheden hadden ze niet. Maar ervaringsdeskundig waren 
ze des te meer. Toch kon deze manier van werken vanwege alle officiële eisen 
niet langer voortbestaan . Een comité van ouders en leiding voerde daarom 
intensief overleg met de gemeente en slaagde erin de speelzaal onder te 
brengen bij Welzijnsstichting de Bries. Vanaf september aanstaande gaat 
onder die verantwoordelijkheid 't Wolfje daarom verder met nieuwe 
gediplomeerde, en zeer gemotiveerde leidsters: Cocki Vink en Thea Guikers. 
Voorlopig nog gewoon in De Burcht. Maar straks vermoedelijk in de Prinses 
Beatrixschool. Einde van een tijdperk, maar ook het begin van een nieuw 
tijdperk. Mooi dat Wolfheze de speelzaal behoudt. 

I PUTUPT~ van 
welzijnsstichting De Bries 
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Dorpsstraat 53 6871 AD Renkum tel. 0317-312615 

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

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. 
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Natuurbehoud 

Als u uit vrije wil in Wolfheze bent komen 
wonen , dan kan het haast niet anders: u bent 
ook een liefhebber van de natuur. Voor het 
gemak stel ik daarom dat natuurbehoud 
ieders belangstelling heeft. Leuk om van 
elkaar te weten! 
Máár ... zijn we het eens over hóe we die 
natuur willen behouden? Met onze 
zelfingenomenheid hebben wij mensen, in het 

algemeen en in de afgelopen vijftig jaar in het bijzonder, de natuur volledig 
gekolonialiseerd tot een cultuurlandschap. We willen wel stuifzand op de Hoge 
Veluwe, maar niet te veel en we besteden dus kapitalen aan het weghalen van 
wat daar van nature wil groeien. We verbieden loslopende honden. Maar wat is 
er natuurlijker dan een blaffende hond achter een konijn aan? We spenderen 
miljoenen aan een ecoduct, maar wel met een hekje. Zodat de herten er 
óverheen, maar de wilde zwijnen er niet onderdóór kunnen . Want o wee als de 
natuur te dichtbij komt. Daar zijn onze keurig aangeharkte voortuintjes niet op 
berekend! 
Laten we elkaar toch niet voor de gek houden: wij kunnen de natuur helemaal 
niet behouden! Dat kunnen we niet omdat we mensen zijn met een eigen wil. 
Zoveel mensen, zoveel 'willen' en wij worden het nu eenmaal niet gemakkelijk 
met elkaar eens. 
We lezen regelmatig welke planten- en diersoorten er allemaal bedreigd 
worden. Ik vraag me af welke soorten er bijgekomen zijn. Het kan toch niet 
missen dat de natuur bezig is om zich aan te passen? 
De belangrijkste bijdrage die wij kunnen leveren is de natuur te behoeden voor 
de mens. Door een gezond evenwicht te vinden tussen ónze belangen en de 
belangen van de natuur. Laat met dezelfde verbetenheid waarmee wereldwijd 
een antirookcampagne wordt gevoerd er een pró natuur campagne komen. Om 
actief op zoek te gaan naar waar de belangen van de mens en natuur elkaar 
versterken. Ja dát zou de burger nog eens moed geven! 
Ook al vind ik dat natuurbehoud van ons, gekneuter in de marge, toch betaal ik 
voor het komende jaar weer gewoon mijn l idmaatschap voor 
Natuurmonumenten. Dat is mijn 
manier om aan te geven dat ik het 
belangrijk vind om de natuur te !rl'. 
behouden. "'f 

S. Cribent 
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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 mali onsllll 

Financieel adviseurs: 
Dirk Kruitbosch I Harry Waaljenberg 

V\blfhezerweg 94a 
6874 AH WOLFHEZE 

Tel: 0264821751/ Fax: 026-4821921 
E-mail: vanedeass@hetnet.nl 

Flower Moods 

~~ 

rvolle en leerzame workshops 

hieke bloemdecoraties, bruids-

Willem van Kesteren 

Wolfhezerweg 69 

6874 AC Wolfheze 

06 - 45606899 

www.flowermoods.nl info@flowermoods.nl 
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Verenigingen in de startblokken 

Vliegende start bij Wodanseck 

Voetbalvereniging Wodanseck groeit nog steeds als kool. Voor het komende 
seizoen hebben we de volgende teams ingeschreven: 
· senioren: le, 2e, 3e en dames 1 
· junioren: Al en Cl 
·pupillen: Dl, El, E2 (meisjes) en Fl 
Verder gaan we van start met een groep minipupillen (5·6 jaar), die na de 
winterstop waarschijnlijk competitie gaan spelen. 
Als kleine vereniging zijn we trots op alle teams, maar in het bijzonder willen 
we de meisjes E2 en de dames 1 onder uw aandacht brengen. De meisjes E2 
gaat de competitie in met een grote groep (9·1 1 jaar). De dames 1 zoeken nog 
spelers (vanaf 16 jaar). iets voor u/jou? 

Met de jeugd gaan we op zaterdag 18 september naar de 60e luchtlanding 
kijken en op zondag 19 september leggen we bloemen tijdens de 
herdenkingsbijeenkomst (jeugd die niet op de basisschool in Wolfheze zit). 

Op zaterdag 23 oktober organiseert de activiteitencommissie ~ 
jeugd waarschijnlijk de jaarlijkse Open Jeugddag. 

Trainingen (alti jd op maandag): 
· F2 (5·6 jaar) 16.30·17.30 uur 
· Fl (7·8 jaar) 16.30·17.30 uur 
·El (9·10 jaar) 16.30·17.30 uur 
· E2 (9·11 jaar) 16.30·17.30 uur 
·Dl (11·12 jaar) 17.45·19.00 uur 
· Cl (13·15 jaar) 17.45·19.00 uur (en woensdag 18.30·19.30 uur) 

Informatie: 
· www.wodanseck.net 
· dames 1: Sylvia Davidse tel. 06 52087091 
. overige teams: Gert·Jan Monteny tel. 0317 312322 

55+ Fietsen en Wandelen 
Al zo'n 4 jaar lang stappen elke ledinsdag van de maand ca. 10 deelnemers 
op de fiets om een tocht in de omgeving van Wolfheze te maken. Sinds vorig 
jaar wordt er op elke 3e dinsdag van de maand gewandeld in onze prachtige 
omgeving. 
Heeft u zin om mee te gaan, meld u dan om 14.00 uur bij De Burcht. 
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Zwemmen voor ouderen 

Elke dinsdag tussen 15.30 en 16.30 uur bestaat 
de mogelijkheid om in het zwembad van de 
Gelderse Roos een paar baantjes te trekken o. l.v. 
Anneke van de Weerd . Een 10-badenkaart kost 22,50 
euro en is onbeperkt te gebruiken. 

-- -
Wie geïnteresseerd is wordt van harte uitgenodigd om een keer te komen 
verkennen, zonder enige verpl ichting. Wel badkleding meenemen natuurl ij k. 

Meer bewegen voor ouderen 

Elke woensdag van 9.30 tot 10.30 uur is er in de Burcht gymnastiek voor 
ouderen o.l.v. lne Wigbold. Deze enthousiaste en kundige fysiotherapeute heeft 
de leiding van Anneke van de Weerd overgenomen. Aansluitend van 10.30 tot 
11.00 uur bestaat er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken. 
Inschrijfformulieren voor de nieuwe cursus kun t u krijgen bij de Bries, Gen. 
Urquhartlaan 21 in Oosterbeek, tel. 333 35 60 of bij Anneke van de Weerd , 
Duitsekampweg 26. 

Volleybalgroep zoekt leden 

De volleybalgroep die op woensdagavond tussen 20.30 en 22.00 uur in de 
Brug op het terrein van de Gelderse Roos speelt, is hard op zoek naar nieuwe 
leden. 
Bent u geïnteresseerd in een avondje sportief en ontspannen samenspel, kom 
dan besl ist eens langs. Inlichtingen: Theo van Doorne, tel. 4821246, of Carel 
Prenen, tel. 4821860. 

Gymnastiek Vereniging viert 30 jarig bestaan 

Op 7 november a.s is het 30 jaar geleden dat de gymnastiekvereniging in 
Wolfheze is opgericht. Wij willen dit op zaterdag 6 november vieren met alle 
leden en oud- leden. Wat we gaan doen blijft nog een verrassing! Noteer deze 
datum alvast in uw agenda. 
In 30 jaar is er veel gebeurd. Misschien hebt u nog "oude foto's", of weet u een 
leuke anekdote of andere noemenswaardigheden over de vereniging. Laat het 
ons weten. 
Ge lukkig hebben wij eindelijk wat geld van de verzekeringsmaatschappij 
ontvangen, ter compensatie van de schade na de inbraak van vorig jaar. 
Hierdoor kunnen we weer een muziekinstallatie aanschaffen. De leden van de 
damesgym op dinsdagmorgen verheugen zich al op de eerste tonen. Om alles 
te kunnen financieren zijn we als bestuur creatief met on ze fondswerving. 
Begin september gaan leden van de vereniging loten van de Grote Clubactie 
verkopen. De opbrengst daarvan hebben we gedeeltelijk voor de 
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feestelijkheden gereserveerd. In de volgende Wolfskreet zullen we u verder 
informeren. 
Inlichtingen: Jannet Groenewold, Bal ijeweg 8, tel. 4821732 
(Reacties t.a.v. 30-jarig jubileum: Karin Luimers, lindeboomlaan 53, te l. 
4822374) 

Maandelijkse bingo in De Burcht 

Elke derde woensdag van de maand wordt er in de Burcht door een leuke 
groep mensen Bingo gespeeld. De middag start om 14.30 uur en duurt tot 
ongeveer 16.30 uur. De zaal is open om 14.00 uur. Aangezien het aantal 
deelnemers steeds minder wordt, zouden wij het leuk vinden als er wat nieuwe 
mensen bij komen. 
Heeft u zin in een gezellige middag, kom dan gerust bij het begin van het 
seizoen op woensdag 15 september een kijkje nemen. Inlichtingen: Albert 
Opbreek, tel. 4822116 en Rien Knook, tel. 4821916 

Circus Wolf voor jeugdige acrobaten 
Ook in het nieuwe seizoen gaat Circus Wolf weer 

enthousiast aan de slag. Voor de kleintjes uit groep 1 en 2 
, , van de basisschool zal Marja Goddyn van Circus Poehaa 

~ ' •• op woensdag van 12.30·13.30 uur les komen geven. Daar 
~ •' ( _ zijn we heel erg blij mee, want ze is een geweldig lieve en 

~~..-..c../f7T '-e.. ervaren docente! Voor de oudere kinderen komt er op de 
~:::::::rlrl.t.... donderdag weer een basiscursus en een cursus voor 

gevorderden. Bij voldoende aanmeldingen zal er ook een 
aparte voorstel lingsgroep opgericht worden . Voor meer 
informatie kun je 's avonds contact opnemen met Ellen 
Ninaber, te l. 026 4821719 of e-mail 
ellen.ninaber@worldonl ine.nl 

VAN RIJ EN VAN TOLEDO a. marketing communicatie innovatie ~ 
~ Lindeboomlaan 1 5 V 

6 8 7 4 BN Wolfheze Netherlands 
tel. ++31 (0)26 482 1389 

fa x ++31 (0)26 482 1672 
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De wereld op z'n kop 

Je kunt je voorstellen dat er heel wat door 
onze hoofden ging in de zomervakantie. 
Sinds ons besluit om Arthur's nieuwe baan 
in Nepal te aanvaarden, zijn we nergens 
anders meer mee bezig geweest. Eind juni 
was het definitief en ons vertrek is begin 
september. Dat betekent eerst nadenken en 
navragen, wat kan en moet je allemaal 
meenemen, wat is daar te koop, wat moet 
hier in opslag, wat moet weg (na 10 jaar 
verzamelen staat er aardig wat in ons huis ... ). De hele papieren molen gaat 
draaien, verzekeringen, contracten, verhuisberichten enzovoort. De medische 
consequenties: uitgebreide keuringen, vaccinaties. Afscheid nemen van 
vrienden, familie, van clubjes, van de redactie van Wolfskreet En tussendoor 
ook nog gewoon verder werken in onze huidige banen. 
Maar ik neem aan dat op het moment dat deze Wolfskreet bij u in de bus ligt, 
wij al in Kathmandu gearriveerd zijn. We gaan er voor 2 of 3 jaar .wonen. Arthur 
gaat via SNV (Nederlandse organ isatie voor ontwikkelingshulp) werken voor het 
Nepalese Ministerie van Bosbouw. Onze kinderen Roos (9) en Martijn (7) gaan 
naar de Britse internationale school. Voor hen een grote overgang, van de 
dorpsschool in Wolfheze naar een school waar Engels wordt gesproken, een 
ander klimaat, andere cultuur. Heel spannend. Voor neef Gibson (15), die ook 
meegaat. is de verandering minder schokkend. Hij is echter gewend om te 
reizen en komt al uit de tropen (Zambia en Kenia). Voor mij gaat een grote 
onvervulde wens in vervulling: een tijdlang wonen in een tropisch land en 
kennismaken met een andere cultuur. Ik heb m'n baan bij Geldersch 
Landschap en Geldersche Kasteelen opgezegd, maar ik mag na 3 jaar weer 
terugkeren. In Nepal ga ik zeker weer een baan zoeken of vrijwilligerswerk 
doen. Alleen eerst alles op orde maken en de kinderen moeten lekker draaien. 
Ons huis gaan we verhuren, want dat dierbare plekje in Wolfheze willen we niet 
kwijtraken. Eens per jaar komen we met verlof en hopen dan een tijdelijke 
woonplek ergens in het dorp of nabije omgeving te vinden. 
Wolfskreet laten we opsturen natuurlijk. Ik wi l het rei len en zeilen in ons dorp 
wel blijven volgen. En ook wij zullen wel iets van ons laten horen via dit 
medium. Ik vond het fijn om deel uit te maken van de redactie en wens 
iedereen het allerbeste toe. 

Vriendelijke groeten van Geesje Eleveld 
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Geesje gaat 
Wat is het jammer als een belangrijke steunpilaar de redactie verlaat. Maar het 
is natuurlijk begrijpelijk. De kans om een paar jaar in Nepal te kunnen wonen 
en werken, grijp je natuurlijk met beide handen aan. Maar toch, Wolfskreet 
raakt Geesje kwijt. In de bijna twee jaar dat zij deel uitmaakte van de redact ie, 
heeft zij aangetoond een heuse verslaggever te zijn. Op bezoek bij 
dorpsgenoten leefde zij zich helemaal in in hun wereld. Om daar vervolgens 
een boeiend artikel over te schrijven. Ook in de redactievergaderingen had zij 
een belangrijke inbreng. 
Wij danken Geesje voor haar grote inzet voor Wolfskreet en wensen haar met 
Arthur, Roos, Martijn en Gibson het allerbeste toe in Kathmandu. 
Natuurlijk hopen we dat er een betrokken Wolhezenaar is die de taak van 
Geesje wil overnemen. Interesse? Bel of mail ons. U vindt onze adressen op 
pagina 1 van deze Wolfskreet 

Redactie 

Kapsalon Jeanette 
Dames in Doorwerth Heren 

Winkelcentrum de Weerd 
tel. 026-3341856 

Openingstijden: 
maandag 10:00-17:30 
dinsdag rlm vrijdag 8:30-17:30 
zaterdag 8:30-15:30 

• met en zonder afspraak 
• Maandag 65+ korting 

• hairextensions en dreads 
• zonnestudio 
• nagelstylist 

U kunt bij ons gratis parkeren 
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Comco 

Comco ond~rhoud ~n 
nuw~rkb~h~er voor 
scholen 
Tel: 0629047830 



Nieuwe eigenaars stationswinkel 

De heer Sabatino Tufano heeft wegens gezondheidsproblemen zijn 
werkzaamheden neergelegd om terug te keren naar Italië. Verschil lende 
geïnteresseerden in een overname hebben een ondernemingsplan bij de NS 
neergelegd, die eigenaar is van het pand .. Bij het schrijven van dit artikel is 
nog niet bekend wie de winkel zullen overnemen . Maar Marian Meijdam, haar 
man Hans Bennink en hun zonen Jelmer en Bartel zijn al meteen in het gat 
gesprongen. Ondanks de onzekerheid of zij de nieuwe eigenaars zullen worden, 
hebben ze vanaf 15 juli de deuren weer geopend. Dit tot groot genoegen van 
de Wolfhezenaren. 

Even voorstellen 

Wij. Hans Falter en lrene Westers, zijn in December 2003 aan de Sara 
Mansveltweg 14 komen wonen. Na een aantal jaren in de binnenstad van 
Arnhem te hebben gewoond, wilden we graag een benedenhuis met een tuin . 
Ongeveer 2 jaar hebben we actief gezocht in en buiten Arnhem. In september 
vorig jaar viel ons oog op dit huis. Dankzij het regelen van een sne lle 
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bezichtiging hebben we het 
dezelfde dag nog gekocht. 

Door de goede ontvangst 
(bedankt voor de kaartjes in 
December) van de buurt zijn 
wij en onze twee poezen 
(Jara en Ziggy) al aardig 
gewend. Mede door het 
straatfeest waren we in de 
gelegenheid om met veel 
buurtgenoten kennis te 
maken. Hopelijk volgen nog 
meer dorps-bewoners. 

Hans Fa/ter en lrene Westers 



~ Engelsing Makelaars® 
'T MEESTE IN HUIS 

- Het grootste aanbod in de gemeente Renkum en Arnhem-Noord 
- Een eigen magazine "Engelsing Exclusief" 
- 3 vostlglngon 
- Zeer druk bezochte internetsite 
- Een eigen maandelijkse Woningkrant 
- Het grootst aantal kopers in portefeuille 
· Interactleve showroom (ca. 350m)) 
· Eigen Internet-makehun 
- Lid van landelijk netwerk Dynamis 
- Veel persoonlijke aandacht door specialisten in iedere regio 

Bezoek ons kantoor in Costerbeek aan de Utrechtseweg 110. 
Tevens vestigingen in Arnhem-Centrum en Arnhem-Zuid. 
Opwerkdagongeopend 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 

026 400 11 22 
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Welpdenkertjes ........ . 

Raar dier 
Welke dieren werden hier door elkaar gehusseld? 

Ouderdom 

Dinovlekken 

Hoe oud is deze slak? 
Begin bij de zwarte pijl 
en reken verder uit. 

Zoek de drie vlekken die ontbreken op de rug 
van de dinosaurus en geef ze een kleur. 

.. 
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SCHILDERSBEDRIJF 

• Schoutenkamp 7 
• 6666 XZ Heteren 
• Tel. 026 - 472 22 54 
• Fax. 
• Mob. 

026 - 474 21 56 
06. 512 96 428 

~ . verzorg1ng 
Het ideale tijdstip voor bomen-

~ snoeien is juli, augustus, september. 

De bomen kunnen dan optimaal 
reageren op de snoeiwonden. 

I"'JU<<i>t:-.JI'. Boshoeve 2 Wolfheze Tel: 026-48 21 779 
www.degroenepraktijk.nl 
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Dorpsbelang 

Oe zomerperiode is per definitie nooit de drukste tijd voor belangrijke zaken: 
overheden zijn moeilijk bereikbaar, sommige bedrijven zijn een deel van de 
maanden juli en augustus dicht, en mensen die je nodig hebt zijn altijd juist 
dan op vakantie. In Wolfheze is het al niet anders. Een aantal zaken suddert op 
een wat lager pitje, maar dat betekent absoluut niet, dat er niets te melden 
valt. Want er is genoeg werk aan de winkel. 

Laten we positief beginnen. Het noordelijk deel van de Wolfhezerweg is in het 
voorjaar aangepakt en wij vinden dat het keurig is opgeknapt. Oe veiligheid is 
er over het algemeen op vooruit gegaan. Er is overwegend goed en constructief 
overleg met de Gemeente en de Provincie gevoerd. Een paar puntjes blijf je 
altijd houden. Zo hadden wij van tevoren aangedrongen op 
drempels en plateaus die daadwerkelijk remmend zouden 
werken, maar dat is helaas niet of nauwelijks het geval. Ook 
gingen er stemmen op om de bocht vanaf het spoor iets 
ruimer te maken, zodat er meer plaats voor het fietsverkeer 
zou komen. Ook dat was niet realiseerbaar. Tot slot 
hebben we gepleit voor een "fietsopstelstrook" voor de 
spoorwegovergang, maar ook dat was een stap te ver. 
Wat ons wel heeft gestoord, is dat er (te) weinig reken ing is gehouden met de 
belangen van de weinige middenstand, die we nog in het dorp hebben. Met 
name tuincentrum Oavidse heeft een forse knauw gekregen in de voor hen 
drukste periode van het jaar. Het inlevingsvermogen van de provinciale 
ambtenaren schoot op dit gebied toch fors tekort. Oe Gemeente heeft wèl zijn 
beste beentje voorgezet. 
Het getuigt van goede t iming om het oplichtende snelheidsbord voor een tijdje 
op het nieuwe weggedeelte te hangen. Laten we hopen, dat de automobili sten 
zich ervan bewust zijn, dat zij een dorp inrijden, waar veel kinderen de weg en 
het spoor over moeten steken om naar school te gaan. 

Aan de andere kant van het spoor is de belijning een beetje aangepast. wat de 
weg een meer dorps karakter moet geven. Ook zijn er 4 borden geplaatst met 
de duidelijke aanwijzing, dat verkeer van rechts toch echt voorrang heeft op 
het verkeer dat op de Wolfhezerweg rijdt. 
Alle beetjes helpen, dus we zijn zeer tevreden met de borden. Ook over de 
plaatsing ervan is overleg gevoerd met Oorpsbelang. Auto's blijven overigens 
de grootste vijand van de schoolgaande jeugd. In feite zouden vrijwel alle 
kinderen te voet of met de fiets naar school moeten komen, maar dat l ijkt een 
illusie. Om de veiligheid rond de school te vergroten, is er destijds aan het 
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begin van de Parallelweg (voor de stationswinkel) een inrij -verbod voor auto's 
ingevoerd, maar helaas wordt dit bord alweer massaal genegeerd. 
Wij hopen dat deze situatie verbetert als de woningbouw aan de Balijeweg 
voltooid is en de bereikbaarheid van de school via die kant weer wordt 
geoptimaliseerd. 

Over de rest van de woningbouw valt momenteel niet veel nieuws te melden. 
De klankbordgroep (in oprichting) heeft inmiddels een brief rondgestuurd aan 
alle dorpsgenoten om te inventariseren of deze groep op draagvlak vanu it de 
bevolking kan rekenen . Op het moment dat ik dit schrijf, moet de brief nog 
verspreid worden, dus in de volgende Wolfskreet kan ik u meer daarover 
vertellen . Wel kan ik u melden, dat er al enkele gesprekken hebben 
plaatsgevonden tussen de voorlopige leden van de groep en de wethouder en 
projectleider 

Dan het mooie plan voor een dorpsplein. Na het aanb ieden van de zgn. 
noodzaaknota op 14 april aan de wethouder, is er vervolgens niets meer van 
de gemeente vernomen. Begin juli heeft de werkgroep nog een brief gestuurd, 
om het geplande vervolgtraject te vernemen, maar op dit moment is daar nog 
niet op gereageerd. 
Wel heeft wethouder Beneder samen met de heer Van der Lely 

(verkeersdeskundige) eindelijk een eerste gesprek met iemand van 
Prorail gehad over de bereikbaarheid van het middenperron en de 

veiligheid op en rond de overweg. Dat dit niet geleid heeft 
tot concrete toezeggingen om de zaak op korte termijn 

grondig aan te pakken, moge duidelijk zijn . Wel is er 
de intentie uitgesproken om na de zomervakantie met 

...,~"__,-.~~..t.L,.--,.. een rapportage te komen, maar hoewel ook 
Prorail de knelpunten erkent, blijft de financiering 

van welke oplossing dan ook het heikele punt. 
Voorafgaand aan dat gesprek is door de organisatoren van de 

Nationale Straatspeeldag, die dit jaar op 9 juni werd gehouden, een CD-rom 
aangeboden met daarop een aantal foto's met gevaarlijke situaties op en rond 
het spoor. Dit was namelijk het thema van de straatspeeldag in Wolfheze. 
Overigens hebben er ook dit jaar weer een kleine 100 kinderen deelgenomen, 
die door het organisatiecomité bestaande uit Anja, Caroline en Marja zijn 
getrakteerd op een zeer geslaagde middag. 

In mei heeft de jaarlijkse wijkschouw weer plaatsgevonden. Een (klein) aantal 
Wolfhezenaren heeft een wandeling door het dorp gemaakt, en onderweg de 
gevaarlijke, onwenselijke of voor verbetering vatbare situaties besproken. De 
aansluitende openbare vergadering was iets drukker, en iedereen heeft daar 
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zijn zegje kunnen doen. Een lijst met actiepunten, evenals het verslag van die 
avond heeft u allemaal in de bus gehad. 

Wij hebben zelf ook nog een act iepunt, waar we op korte termijn mee aan de 
slag gaan. Als aanvulling op het goed werkende, maar beperkte openbare 
vervoer van Wolfheze naar Oosterbeek, willen we bekijken 
of er mogelijkheden zijn om een soort van 
pendeldienst te starten. Er rijden dagelijks tientallen 
auto's tussen beide dorpen, dus met één of twee vaste 
"opstapplaatsen" kan men op zo'n plaats gaan staan, 
binnen afzienbare tijd een gratis lift kri jgen naar het 
centru m van Costerbeek en op dezelfde manier weer terug. De automobilist 
hoeft er niet voor om te rijden, het kost geen geld en nauwelijks t ijd , en de 
mobi liteit van met name de oudere mensen in ons dorp wordt er op een 
aangename manier door verhoogd. Bovendien versterkt het de sociale cohesie 
binnen ons dorp. 
Onderhandelingen met de Gemeente over dit "pilot" project worden 
momenteel gevoerd. 

Tot slot nog een belangrijke mededeling: uit kostenbesparende overwegingen 
is Dorpsbelang van bank verwisseld, maar dat heeft helaas wel tot gevolg, dat 
ook het bankrekeningnummer is gewijzigd. Het nieuwe banknummer bij de 
ABN-AMRO is 51.54.46.718 · 
Wilt u dit noteren en als u gewend bent om uw jaarl ijkse contribu tie per 
computer over te maken, wil t u dan de nieuwe gegevens in uw telebankieren· 
adresboek aanpassen? 
De oude rekening bij de RABO komt in het najaar te verval len, dus noteer: 
51.54.46.718 voor uw contributie voor Dorpsbelang Wolfheze e.o. 

Nu we het toch over geld hebben: het wijkbudget dat we elk jaar van de 
Gemeente krijgen, is dit jaar besteed aan het openluchttheater van de Gelderse 
Roos: De Klaproos. Zij hebben voor het geld een springkussen gekocht, dat 
afgelopen seizoen elke zondagmiddag rond de voorstell ingen intensief door de 
jeugd gebruikt is. De Klaproos is er bijzonder blij mee. 
Dit waren weer zo'n beetje de dorpsbelangrijkheden voor dit moment. Voor de 
gezellige kerstperiode melden wij ons weer in de volgende Wolfskreet 

Michel van Tooren 
voorzitter 
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Zomerse activiteiten 

Regen of geen regen. Tussen de buien door viel er de afgelopen maanden 
genoeg te beleven in Wolfheze. Zoals de serie zondagmiddag voorstellingen in 
openluchttheater de Klaproos. Maar ook de nationale straatspeeldag, waar niet 
de auto's, maar kinderen het voor één keer op straat voor het zeggen hadden. 
En natuur lijk al lerlei sportactiviteiten. Zoals de clubkampioenschappen op TV 
de Slenk. Het gebeurde al lemaal in ons mooie dorp. Gewoon lekker buiten. 
Impressie van zomerse activiteiten. 

Spelende kinderen op de 
Van Mesdagweg en op 
het naastgelegen 
evenemententerrein. Het 
kon tijdens de Nationale 
Straatspeeldag op 9 juni. 
(foto: Annemarie Bal) 

Al voor het derde seizoen 
vond in openluchttheater 
De Klaproos een serie 
zondagmiddag voorstel· 
fingen plaats. 
Sesamstraat speler Ha kim wist jong en oud te boeien met 
zijn opmerkelijke acteerstijl. (foto: Marc Leeflang) 
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Een flinke 
schare jeugdig 
tennistalent is 
te vinden bij TV 
de Slenk. 
Mediojuni 
vonden voor 
hen de 
Clubkampioen· 
schappen 
plaats. 
(foto: Caroline 
Kelderman) 



~MAiLO..N --: -- - - _.-; 
• Huidverzorging voor Hem en Haar 
• Make- up 
• Aromatherapy 

prokil/Ie voor • • • • • • 

• Electrisch ontharen ( ZF) 
HUID VfRZORGING 
Yvonn• GtJtJrcllnk 
ftJI.IV. 026-4833149 
mobiel: 0622791324 

• Verwijderen couperose, fibrome e.d. 
• Manicuren (tijdens behandeling) 
• Lichaamsmassage, (klasiek drukpunt 
• Orthomoleculaire benadering 
• Shiatsu kosmetiek 

_wo~t~t.u J 
U74 IE We~- __ _ • Cursus Shantala Babymassage voor 

verzorgers 

Najaars aanbieding: 
• Een oppepper: Collageenvlies behandeling, 45 min. 

tijdens een behandeling 

• Wimperpermanent 
tijdens een behandeling 

• Basismanicure tijdens een behandeling 

• Tyro treatment Gala behandeling, 
kies het treatment naar de behoefte van uw huid 

Hubo Willemsen 

Cardanuslaan 28 
Tel. 026-3336571 

Doorwerth 
Fax 026-3336329 

Openingstijden: Maandag 13.00- 18.00 uur 
Dinsdag t/m Donderdag 9.00 -18.00 uur 
Vrijdag 9.00- 19.00 uur 
Zaterdag 9.00- 17.00 uur 
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30,00 euro 
17,50 euro 

16,50 euro 
12,50 euro 

12,50 euro 

42 ,50 euro 



Prikbord 

Najaarsproeverij Wijnkoperij Henri Bloem 

Op vrijdag 24 september a.s. houdt Wijnkoperij Henri Bloem een 
wijnproeverij in De Burcht. Tussen 20.30 en 22.30 uur zullen ca . 
25 wijnen uit diverse windstreken ter beoordeling op de 
proeftafel staan. De kosten bedragen 5,00 euro per persoon. 
Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u zich vooraf aanmelden 
bij Wijnkoperij Henri Bloem, Michel en Marja van Tooren , 
tel. 026-4455220 of arnhem@henribloem.ni. 

Dag van de ouderen 
Op initiatief van het Lokaal Comité Dag van de Ouderen, zullen de kinderen van 
groep 8 van het Prinses Beatrixschool op vrijdag 1 oktober Het Schild 
bezoeken. Er wordt een gezamenlijke activiteit voorbereid . 's Middags is er een 
gezamenlijk programma voor jong en oud uit de gemeente Renkum in de 
Vredenbergkerk in Oasterbeek met medewerking van MG Dance. Inlichtingen: 
Stichting De Bries. 

Project 50+ 

Op zaterdag 20 november tussen 11.00 en 15.00 uur kunnen 50·plussers een 
"fittest" ondergaan in de sporthal in Doorwerth. Inlichtingen: Stichting De 
Bries. 

Veluweloop over Gelderse Roos 

Op zaterdag 11 september zullen ca . 2000 deelnemers aan de 
zogenaamde Veluweloop deelnemen. Deze begint in Wageningen en 

eindigt daar ook weer. Tussen 9 .30 en 11.00 uur komen de lopers 
over het terrein van de Ge lderse Roos richting Het Openluchtmuseum 
in Arnhem. 

Jubileumconcert Zang en Vriendschap 
Op 23 mei jongstleden bestond Zang en Vriend schap 20 jaar. Ter gelegenheid 
daarvan wordt op zondag 31 oktober a.s. een jubileumconcert gehouden in de 
Opstandingskerk op het terrein van de Gelderse Roos. Aanvang 14.30 uur. De 
toegang is gratis. 
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Sint Maarten op 11 november 
Al sinds enkele jaren kennen we in Wolfheze het feest van Sint Maarten. Velen 
weten wel wat dit betekent. Maar toch blijkt elk jaar weer dat mensen opkijken 
als er zo tegen half zeven 's avonds bij hen wordt aangebeld. Jawel. ..... een 
groepje kinderen staat dan luidkeels te zingen over Sint Maarten. Nu hun 
gezang wachten ze op ..... iets lekkers! Zo trekken ze van deur tot deur en 
bellen aan als er een kaarsje of lichtje voor het raam of in de tuin staat. 
De kinderen verzamelen op het schoolplein met een lampion. Deze kan zelf 
gemaakt worden, maar u kunt ze ook kopen. 
Het schoolplein ziet er gezellig uit met brandende vuurkorven. Als er genoeg 
kinderen zijn, wordt er gestart in kleine groepjes onder begeleiding van ouders. 
Afgelopen jaar stonden er op 4 plekken in het dorp vuurkorven, waar de 
kinderen een marshmallow warm konden maken en waar 
de verkleumde ouders even op krachten konden komen 
met glas warme giUhwein. 
Dit jaar valt 11 november op een donderdag. De 
woensdagmiddag daarvoor (10 november) willen we graag 
met de kinderen in de Burcht een knutselmiddag 
organiseren om samen lampionnen te gaan maken. Via 
school en affiches volgt verdere uitleg. 
Inlichtingen: Sandra Schiebelhout en Caroline Kelderman. 

Kerkhek bewaard 

In Wolfskreet van februari stond een stukje van mevrouw lrene Builtjes-Faber 
over de sloop van de Kruiskerk en over wat daarvan bewaard is gebleven. Wat 
zij niet noemde, omdat haar dat niet bekend was, is het witte hek dat aan de 
voorkant van de kerk stond, met het jaartal1958 erop. Ik wilde het hek graag 
hebben omdat ik het mooi vond en omdat 1958 mijn geboortejaar is. Op de 
dag dat de slopers begonnen, heb ik gevraagd of ik het kon overnemen en 
gelukkig heb ik het kunnen kopen. Het hek staat nu in onze tuin in Oesterbeek 
en we zijn er erg blij mee. Als u eens wilt komen kijken, bent u van harte 
welkom. Wel graag even van te voren bellen. 
Lydia van der Born, tel. 3342084 

Veelzijdige bibliobus 

De bibliobus biedt een scala aan mogelijkheden. Voor volwassen leners is er 
een grote collectie romans, maar er zijn ook populaire boeken te vinden over 
opvoeding, tuin inrichten, hobby, huisdieren, reizen etc. 
Voor mensen die door een lichamelijke handicap niet zelf naar de bus kunnen 
komen, en die daarvoor niemand anders kunnen inschakelen, is er een "Dienst 
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Boek Aan Huis" . In dat geval komt iemand van de bus boeken aan huis 
brengen. 
Voor de kleine kinderen zijn er boeken met dikke bladzijden en echte 
prentenboeken. Zodra ze zelf gaan lezen kunnen ze in de bus boeken vinden 
om dat te oefenen. Voor de iets oudere kinderen zijn er leesboeken en boeken 
over allerlei onderwerpen voor sp reekbeurten en werkstukken. Er zijn ook 
tijdschriften en diverse buitenlandse boeken. Voor de kinderen zijn ~ 
er muziek cd's en video's. .,. 
Tot 18 jaar is lidmaatschap gratis. Volwassenen 
betalen 20 euro per jaar. Vanaf 65 jaar betaalt de 
lener 10,50 euro per jaar. 
Komt u gerust eens naar de bus op maandag bij de 
Gelderse Roos van 15.40 tot 17.10 uur en op donderdag bij de Beatrixschool 
van 10.15 tot 11.45 uur. Kijk ook op www.bibliobusgelderland.nl. 

Meldpunt vrijwillige hulpverlening 
Het meldpunt vrijwillige hulpverlening biedt ondersteuning bij allerlei 
hulpvragen : van kleine klusjes in huis tot aan stervensbegeleiding. Het 
meldpunt geeft informatie, en bemiddelt tussen cliënt en organisaties voor 
hulpverlening. De aandacht is vooral gericht op ouderen en gehandicapten, die 
het meest hulpbehoevend zijn . Het is een soort goeie buur op afstand, 
iedereen kan aankloppen. 
Het meldpunt is iedere werkdag van 9·12 uur bereikbaar, tel. 0317-319317. 

Spoorzoeker 
* Gezocht: ingeliiste tekening metpoesje 
Tijdens de zomermarkt in Wolfheze heeft een mevrouw bij een kraam een 
ingelijste tekening gekocht van een poesje. Er werd haar toen ook nog een 
andere tekening aangeprezen van een papagaai, maar die hoefde ze niet. 
Echter, de ingelijste tekening was van een oudoom van mij en had nooit 
verkocht mogen worden!!! Ik ben dus op zoek naar die tekening. Wie oh wie 
kan mij helpen? Arthur Ebregt (in verband met verblijf in het buitenland) 
telefoon via lnge Gilijamse: 026-4821700. 

* Te koop: Kevboard Casjo CIK-1 00 met adaQJ.Qr · 25 euro 
Tim van Tooren , tel. 3333537 
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Jeugdavond in Wolfheze 

Deze jongelui hebben dit jaar de Beatrixschool verlaten en gaan naar 
verschillende middelbare scholen in de omgeving. Wolfheze heeft nog meer 

jongeren rond deze leeftijd die 
niet of niet meer op de 
Beatrixschool zitten . Omdat er 
voor hen in Wolfheze geen 
echte ontmoetingsplek is, 
wordt vrijdagavond 1 oktober 
in de kantine van Wodanseck 
een "babbelavond" 
georganiseerd. ledereen van 
11 jaar en ouder is vanaf 
19.30 uur van harte welkom. 
De avond duurt tot ca . 23.00 
uur en de entree is 1,50 euro 
p.p . 
Graag horen wij van jullie wat 
je die avond zou willen doen. 
Denk met ons mee en bel 
Caroline Kelderman 
(4821932) of Marja van 
Tooren (3333537). 

Schoolverlaters Prinses Beatrixschool, v.l.n.r. Lyanne Slots, Amber Snakenborg, Kim van der 
Meijde, Myrthe de Vries, Tim van Tooren, Bo Kuiper en Pieter Bal. 

MMM 
Balyeweg 10 
6874 AJ WOLFHEZE 

ADVISERING 
& 

ARBITRAGE 

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

-energie 
-gebouwinstallaties 
-technisch onderhoud 

-32-



De Duizendjarige Den vertelt 

Al vier afleveringen heb ik, als oude en wijze boom, 
verteld waar de straten in Wolfheze naar zijn 
genoemd en .... ik kan daar nog wel enkele 
afleveringen mee vooruit. Uiteraard ga ik daarmee 
door, maar voor één keer onderbreek ik deze reeks 
omdat de herdenkingsdagen van september er 
weer aan komen en nog wel de 60ste herdenking. 
Daarom wil ik dit keer uitleggen wat er vroeger op 
de plek van de huidige Airbornebank heeft gestaan. 
Ik denk dat veel mensen dat niet weten en daarom 
zit Ulbe Anema weer aan mijn voet om mij uit te 
horen en er alles over op te schrijven. 

Aflevering 7: Van de Ontginningsboerderij uit 1875 tot de Airbornebank 
Sinds het begin van de 18e eeuw (ong. 1726) behoorde het gebied van het 
huidige Wolfheze tot de Heerlijkheid Doorwerth. 
Het voormalige wildforstergoed (de omgeving van Hotel Wolfheze) was in 
eigendom en de rest in erfpacht. Omstreeks 1815 gaat ook het 
erfpachtgedeelte over in volle eigendom van de (kasteel)heer van Doorwerth 
Graaf William Bentinck. In 1837 koopt Jacob Adriaan Prosper baron van 
Brakeil van Wadeneyen het hele bezit van de Bentinck's. Na het overlijden 
van deze Baron van Brakeil in 1853, slechts 45 jaar oud, beheerde zijn 
weduwe met haar kinderen de gehele boedel. 
Na haar overlijden vindt er in 1880 een belangrijke boedelscheiding plaats, 
die van ingrijpende betekenis werd voor het gebied van Wolfheze. 
Een groot stuk heide van 212 ha werd aan enkele particulieren verkocht die 
later overgingen tot stichting van de N.V. Heideontginning Wolfheze. Voor 
deze ontginning werd een, in de onmidde llijke nabijheid van de spoorhalte 
Wolfheze staande, boerderij en vier daglonerswoningen aan de overkant van 
de spoorli jn (de zgn. Vierslag) gebruikt. De erven van Van Brakeil hadden 
deze omstreeks 1875 laten bouwen, waarschijnli jk ook met oog op mogelijke 
ontginningen of voor andere doeleinden. Het doel van de 
Ontginningsmaatschappij we rd slechts voor een deel verwezenl ijkt. Het 
grootste gedeelte bleef heide en (wild) bos. 
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Op deze mooie, gedetailleerde plattegrond uit 1903 is heel goed het al ontgonnen gebied te 
zien door de strakke bospercelen en de rechte lijnen van de paden. Aan de spoorlijn ligt als 
bebouwing rechts het station (1900), links de dienstwoning (1900) en daar tussenin het oude 
stationsgebouw/spoorweghuisje uit ong. 1870 (zie Wolfskreet van mei 2003). Daaronder ligt 
de ontginningsboerderij en aan de overkant van het spoor de Vierslag (bij het huidige 
ijsbaantje). Als enige wegen zijn de enigszins verharde Wo/fhezerweg en de Heelsumseweg 
(zandpad) zichtbaar. In de hoek rechtsonder ligt de Uitspanning Wolfhezen aan de Wolfhezer 
Beek (zie Wolfskreet van augustus 2003). 

Het was het aangelegde bosgebied ten zuiden van de spoorbaan ter grootte 
van 86 ha, dat in 1906 verkocht werd aan de Vereniging tot Christelijke 
Verzorging van Geestes· en Zenuwzieken voor de bouw van een psychiatrisch 
ziekenhuis. 
De enige bebouwing op dit grote terrein stond op de hoek van het gebied bij 
het station, namelijk de uit ongeveer 1875 stammende ontginningsboerderi j. 
Zo'n grote instelling als het ziekenhuis met haar personeel en de komst van 
de eerste middenstanders, maakten vri j snel een eigen postkantoor 
noodzakelijk. 
Op 16 januari 1909 werd daarom in deze boerderij officieel het 
Hulppostkantoor van Wolfhezen geopend. De heer J.E. Ottes en zijn vrouw 
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bewoonden dit pand. Ottes was postkantoorhouder/brievenbezorger van 
Wolfheze en tevens schoenmaker van de Stichting Wolfheze. Zijn vrouw dreef 
een klein winkeltje in snoepgoed en dergelijke, achter het woongedeelte van 
de boerderij. 
Tot 1921 heeft de boerderij dienst gedaan als hulppostkantoor, want toen 
was het postkantoor aan de Wolfhezerweg klaar. 

Deze ansichtkaart van het Hulppostkantoor dateert uit ongeveer 1912 (poststempel). 
Het witte hek waarop de twee heren en het meisje zitten, stond tussen de weg voor het station 
(Parallelweg) en Hotel van Dijk (nu Herberg het Wolvenbosch). Achter de zware bomen links 
loopt dus de Wo/fhezerweg. De weg die zo naar achter loopt met de paaltjes is de 
Heelsumseweg, toen nog een voetpad met een karrenspoor ernaast. Voor de boerderij loopt het 
smalspoorlijntje voor het vervoer van brandstoffen e.d. naar het Stichtingterrein. Dit lijntje liep 
van het laadperron aan de spoorlijn, door het hek, via brandstoffenloods en watertoren tot het 
paviljoen Heideheuvel. Patiënten moesten in die tijd de wagentjes het terrein opduwen. Op de 
daklijst van de boerderij staat Wolfheze (toen al zonder n). Links naast de voordeur is tegen de 
gevel het gietijzeren post· en telegraafbord bevestigd en links is de brievenbus met de 
lichting tijden. De fiets van de besteller staat links voor het raam. Achter het voorhuis waren de 
grote paardenstallen (nodig voor de ontginning), waar het vaak wemelde van de ratten. 

Na 1921 hebben versch illende personeelsleden van de Stichting in de 
boerderij gewoond, tot de boerderij in ongeveer 1935 werd afgebroken toen 
de bouw van de Kliniek Neder· Veluwe was voltooid . Tijdens de bouw van 
deze Kliniek had de boerderij dienst gedaan als Directiekeet. 
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Op deze foto van 8 december 1933 is goed te zien hoe groot de ontginningsboerderij (toen in 
gebruik als directiekeet) wel was. De paardenstallen erachter zijn ook goed zichtbaar. Deze foto 
staat in een album dat de geschiedenis van de bouw van de Kliniek Neder- Veluwe beschrijft én 
illustreert. Dit album is in bezit van het Historisch Museum Wolfheze (conservator Cees 
Boersma). 

Later werd de bij de kliniek behorende witte directeursvilla (Casa Blanca) iets 
ten westen van de plek van de boerderij gebouwd. Voor de bouw van de 
nieuwe afdeling geronto-psychiatrie van het ziekenhuis in 1986, werd ook 
deze markante villa helaas weer afgebroken. Op 28 oktober 1988 opende 
Prinses Juliana de nieuwbouw officieel. 

letsten zu iden van de plek van de boerderij verrees in 1991 de Airborne· 
Herinneringsbank, die op zaterdag 21 september werd geopend in 
aanwezigheid van veel oud-strijders. In Wolfheze en ook daarbuiten werd het 
door velen al lang als een gemis gevoeld, dat er in dit dorp geen tastbare 
herinnering was aan de septemberdagen van 1944. 
Wolfheze werd op 17 september 1944 eerst getroffen door een (volkomen 
zinloos) bombardement, dat ongeveer negentig burgerslachtoffers 
(dorpsbewoners en patiënten van het ziekenhuis) maakte en vervolgens was 
de directe omgeving van Wolfheze het centrum van de massale 
luchtlandingen van de operatie 'Market Garden'. 
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Naar schatting 8 .000 van de ongeveer 11.500 Airborne·manschappen werden 
op 17, 18 en 19 september rondom Wolfheze (Reijerscamp, Bosch hoeve, 
Jonkershoeve, Doorwerthse Heide en Papendal) gedropt en zijn vanuit 
Wolfheze hun moeizame tocht naar Arnhem begonnen. Vele Airbornes 
hebben dus in de omgeving van Wolfheze voor het eerst voet op Nederlandse 
bodem zet. 

Na de oorlog heeft in Wolfheze jarenlang een soort herinneringsteken gestaan in de vorm van 
een in de oorlog door de Engelsen afgeworpen (bevoorradings)container, voorzien van een 
opschrift. Volgens een autochtone Wolfhezenaar stond er als tekst op: 'De bevrijding van 
Arnhem werd ingeluid met een bombardement op Wolfheze ·. Deze container stond in het 
plantsoen op de hoek Wo/fhezerweg/ Heelsumseweg, maar dit herinneringsteken werd door de 
tand des tijds aangetast en verdween. Op deze ansichtkaart (afgestempeld in 1949) is deze 
container op de voorgrond goed te zien. 

Een inzameling in Wolfheze vormde de financië le basis voor de bank en de 
enthousiaste medewerking van een 15·tal sponsors maakte het plan 
mogelijk. 
De Airborne·Herinneringsbank is dus bedoeld als een herinnering aan het 
(lang niet bij een ieder bekende) feit dat de massale luchtlandingen rondom 
het dorp Wolfheze hebben plaatsgevonden en dat vanuit Wolfheze de grote 
opmars naar de verkeersbrug van Arnhem begon. Bij de ronde gemetselde 
zitbank met bronzen plaquette vi ndt ook dit jaar in september weer een 
korte plechtigheid met oud·strijders en andere belangstellenden plaats. 
Volgende keer vervolgen we onze reis door de geschiedenis van ons dorp 
weer aan de hand van de straatnamen. 
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GROTE VERHUIZINGSVERKOOP IN DE TUIN!! 

I.v.m. een grote verhuizing hebben we veel dingen over die niet mee kunnen. 
Deze willen we graag verkopen tijdens een gezellige verkoop in de royale tuin 

van Lawijckerhof 8 te Wolfheze. 
Deze vindt plaats op 

ZATERDAG 25 SEPTEMBER 
van 10.00 tot 17.00 uur. 

Bij slecht weer stellen we het een week uit tot zaterdag 2 oktober. 
leder is van harte welkom en de koffie staat klaar. 

Ulbe Anema en Jan Hofman- Lawijckerhof 8 - 6874 AT Wolfheze 
Tel. (026) 48213 92 of 06-41 43 05 26 

E-mail u.anema@wanadoo.nl 

Wolfskreet wordt mede mogelijk gemaakt 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 
minimum bedrag van 15 eu ro? Ons postgironummer is 9484820 t.n.v. Ver. 
Dorpsbelang Wolfheze o.v.v. sponsoring Wolfskreet 
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Activiteitenagenda Wolfheze 

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

Maandag 
Vanaf 7.30 uur 
15.40 tot 17.10 uur 
16.30 tot 19.00 uur 
18.00 tot 18.30 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 
14.00 tot 16.30 uur 
15.30 tot 16.30 uur 
16.00 tot 18.30 uur 
18.10 tot 18.40 uur 
19.30 uur 

19.00 tot 21.00 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 
12.30 tot 13.30 uur 
20.00 tot 22.00 uur 
20.30 tot 22.00 uur 

Donderdag 
08.30 tot 11 .30 uur 
10.15 tot 11.45 uur 
16.15 uur 
20.30 tot 22.00 uur 

Vrijdag 
08.00 tot 11.30 uur 

Zondag 
09.30 uur 

Weekagenda 

Duobak en grof tuinafval 
Bibliobus 
Trainingen pupillen 
Zwem ABC (RZC 0317-312763) 
Badminton 
Zang en Vriendschap (4821578) 

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

Peuterspeelzaal 't Wolfje (0317-317553) De Burcht 
Dames gymnastiek/sport en spel Gymzaal Balijeweg 
Inloopspreekuur huisartsen De Burcht 
Zwemmen voor ouderen (4821327) Zwembad Geld. Roos 
Kindergymnastiek en turnen Gymzaal Balijeweg 
Zwem ABC (RZC 0317·312763) Zwembad Geld. Roos 
Jeux de Boules (4821630) Buitenbaan tot 

Aquarobles (RZC 06·12925039) 
Volleyballen 

24/10/De Burcht 
Zwembad Geld. Roos 
De Brug 

Grof afval 3348150 
VOKO De Beukenoot (4821930) Beukenoord Geld. Roos 
Meer bewegen voor ouderen (4434568) De Burcht 
Koffiedrinken De Burcht 
Circus Wolf (4821719) Gelderse Roos 
Koor Harmony (4822667) Opstandingskerk 
Volleyballen (4821860) De Brug 

Peuterspeelzaal 't Wolfje (0317 -317553) De Burcht 
Bibliobus Pr. Beatrixschool 
Inloopspreekuur huisarts De Burcht 
Yoga (4821930) Beukenoord 

Weekmarkt Terrein Gelderse Roos 

Hardlopen (4822362) Station 
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Maandagenda 

Vr 3 september Airborne Music Night Oasterbeek 
vr 3 Klaverjassen Wodanseck 
za 4 Airborne Wandeltocht Oasterbeek 
ma 6 Inleveren formulier Klankbordgroep Woningbouw 
di 7 55+ Fietsen De Burcht 14.00 uur 
vr 10 Kaarten De Burcht 14.00 uur 
za 11 Open Monumenten Dag Bommenlijntje (3333995) 

5 Dorpen in het Groen 
za 11 Veluweloop (9.30 tot 11.00 uur) Terrein Gelderse Roos 
wo 15 Bingo De Burcht 14.30 uur 
do 16 Wandeltocht veteranen John Frostbrug Arnhem 
za 18 Luchtlanding Ginkelse Hei 
za 18 Taptoe Costerbeek 
zo 19 Herdenking Wolfheze Airbornebank 15.45 u. 
di 21 55+ Wandelen De Burcht 14.00 uur 
vr 24 Kaarten De Burcht 14.00 uur 
vr 24 Klaverjassen Wodanseck 
vr 24 Wijnproeverij Wijnkoperij Henri Bloem De Burcht 20.30 uur 
ma 27 Oud Papier 
di 28 Milieubus 
vr 1 oktober jeugdavond Kantine Wodanseck 
vr 1 Dag van de Ouderen Het Schild 
di 5 55+ Fietsen De Burcht 14.00 uur 
vr 8 Kaarten De Burcht 14.00 uur 
vr 15 Klaverjassen Wodanseck 
di 19 55+ Wandelen De Burcht 14.00 uur 
wo 20 Bingo De Burcht 14.30 uur 
vr 22 Kaarten De Burcht 14.00 uur 
za 23 Open Jeugd Dag Wodanseck 
ma 25 Oud Papier 
di 26 Milieubus 
zo 31 Jubileumconcert Zang & Vriendschap Opstandingskerk 

14.30 u ' di 2 november 55+ Fietsen De Burcht 14.00 uur ... 
vr 5 Klaverjassen Wodanseck 
vr 5 Kaarten De Burcht 14.00 uur 
za 6 Jubileumfeest Gymnastiekvereniging 
wo 10 Knutselmiddag Sint Maarten De Burcht 
do 11 Sint Maarten 
di 16 55+ Wandelen De Burcht 14.00 uur 
wo 17 Bingo De Burcht 14.30 uur 
vr 19 Kaarten De Burcht 14.00 uur 
za 20 Projekt 50+ Fit -test (11.00 tot 15.00 u.) Sporthal Doorwerth 
za 20 Intocht Sinterklaas 
di 23 Milieubus 
vr 26 Klaverjassen Wodanseck 
ma 29 Oud Papier 
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STATIONSWINKEL!!I 
Met ingang van 1 september j.l. zijn wij de nieuwe eigenaar 
van de StationswinkeL De komende tijd zal het in onze winkel 
nog wat rommelig zijn door interne veranderingen en een 
uitbreiding van het assortiment. 

De Stationswinkel gaat U het volgende bieden: 
0 TPG servicepunt 
0 Postbank servicepunt 
o Stomerij 
o Warme bakker 
0 Uitgebreid assortiment levensmiddelen 
0 Ta bak, snoep en koek 
o Cosmetica 
o Wenskaarten 
0 Tijdschriften 
o DVD's en CD's 
0 Bloemen en planten 
0 VW servicepunt 

Ook zijn er onderhandelingen gaande met de NS voor een 
ticketservicepunt 

Eind september zal de officiële opening plaatsvinden met 
verschillende aanbiedingen. 

Tot ziens in onze Stationswinkel!!! 
Fam. Bennink 

Verandering tijdstip airborneherdenking Wolfheze 
I.v.m. ontvangst van de veteranen door H.K.H. Koningin 
Beatrix en Z.K.H. Prins Charles is de herdenking verschoven 
naar zondag 19 september om 16.30 uur. 



, 

tekst • concept • reclame & media-advles • 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 tuinhout' en het zal u aan aandacht 
niet ontbreken. U valt op en hoef 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-cammerdal 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 lindeboomlaan 49 6874 BPWolfheze 
T 06-50655777 E taaltotaal@planet.nl 



KAMPEER & CHALETPARK LINDENHOF 
WOLFHEZE 

VERHUUR VAN STACARAVANS, CHALETS EN HUISJES 
Stacaravans kunnen van 1.april Um 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 EDELWEl SZ 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-lindenhof.nl 




