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Uitvaartverzorging J. MIJNHART 
VOOR HET VERZORGEN VAN BEGRAFENISSEN EN CREMATIES 

SEDERT 1911 

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

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

Rouwcentra 
Oasterbeek 
Arnhem 
Wageningen 
Heteren 

e-mail: info@ultvaartverzorgingmijnhart.nl ~A 
internet: www.uitvaartverzorgingmijnhart.nl ~ 

Paardenpension 
HENRIETTE HOEVE 

Fam. Schut 
Duitsekampweg 25, 6874 BT Wolflteze 

tel.: 026 - 4821367 



Beste dorpsgenoten, 

Het jaar loopt op zijn eind. De natuur kaalt en voor warmte zijn we op eigen huis en 
haard aangewezen. De komende feestdagen nodigen uit om elkaar op te zoeken. U 
kunt naar de oecumenische kerstnachtviering in de Opstandingskerk op het terrein 
van de Gelderse Roos. En vergeet de nieuwjaarsborrel van Dorpsbelang niet, die dit 
jaar op 2 januari wordt gehouden. 
Dit nummer van Wolfskreet geeft weer een gevarieerd inkijkje in het dorp en ver 
daarbuiten. Van Geesje Eleveld, "onze correspondent in Nepal, kregen we een 
boeiend relaas over haar ervaringen. Gelukkig weet Sinterklaas ook van hun 
verhuizing en zal hij ze niet vergeten op de grote dag. In eigen dorp leidde het spoor 
naar Wil Korff, een paarden- en hondenliefhebster. Onze S. Cribent windt zich op 
over de bureaucratisering. 
De redactie was blij met de ingezonden post over het belang van de stationswinkel 
en over ons mooie dorp. U vindt beide brieven terug in dit nummer. 
Verder waren er de nodige jubilea. Het koor "Zang en Vriendschap" vierde zijn 20-
jarig, en de gymnastiekvereniging haar 30-jarig jubileum. Op de fotopagina kunt u 
meegenieten van de festiviteiten. 
Wolfskreet gaat zijn derde jaargang in met wisselingen in de redactie. We zijn blij dat 
we zonder moeite twee nieuwe redactieleden vonden: Kees Koek en Albertine 
Scholten. In de volgende Wolfskreet stellen wij ze aan u voor. Helaas nemen we 
afscheid van Ad Bal, onze eindredacteur. Hij wikte, schikte en herschreef alle losse 
artikelen tot een leesbare foutloze Wolfskreet Bedankt Ad! De klankbordgroep 
nieuwbouw in Wolfheze mag hem verwelkomen als lid. Over de klankbordgroep leest 
u in dit nummer overigens meer over de stand van zaken. Wij wensen u weer veel 
leesplezier en een warm en betrokken 2005. 

Redactie 

Colofon 

Redactie 
Kees Koek 

oplage 750 stuks 

Sara Mansveltweg 30. tel. 482 2339 
Christianne Pielage 
Sara Mansveltweg4. tel. 482 1908 
Anton Sandennan 
Parallelweg 64, tel. 4 82 2362 
Albertine Scholten 
lindeboomlaan 35, tel. 482 1428 
Marja van Toeren 
lindeboomlaan 32, tel. 333 3537 
AnneVeenstra 
Wolfheze 4, lindenhof, tel. 383 0933 

Vaste medewerkers 
Ulbe Anema (Duizendjarige Den) 
Caroline Kelderman (Welpdenker1jes) 

Advertenties 
Marja van Toeren 

Wolfskreet verschijnt 4 keer per jaar. Het 110lqende 
nummer verschijnt begin maart 2005. Uiterste 
inleverdatum voor kopij is 15 januari 2 005, 
Kopij kunt u inleveren bij de redactieleden. De 
redadie 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 
Alarrmummer 112 
Politie 0900 -8844 
Brandweer 026-3337751 
Dierenambulance 0317-314141 
SenAcelijn 026-3348150 
Weekendd iensten huisarts 0900·1598 
Spreekuur Wijkagent Hans Berkenfeldt: woensdag 
13.00 tot 14.00 uur, Medisch Centrum Wolfheze 



Sinds 1946 

Het ( tuin- ) centrum van W olfheze 

Bloemen en planten van een 

constante kwaliteit voor een wisselend seizoen 

Het tuincentrum van de gemeente Renkum 

ruinc<tntrum dauidsq 
WOLFHElERWEG 104- WOLFHEZE 



In het spoor van de wolf 

Wil Korff: "Buiten wonen wilde ik als 
kind al" 

Wil Korft moet even nadenken over dit 
Interview. "Zoveel heb ik niet gedaan 
voor Wolfheze. Ik leid mijn eigen leven 
hier. Wie geen paarden of honden heeft, 
ken ik eigenlijk niet." 
Wil Korft was en Is actief met regionale 
paardenroutes. En ze is verknocht aan 
het buitenleven. 

De Duitsekampweg is 's avonds rond achten behoorlijk donker en aanvankelijk kan 
ik bij geen enkel huis de nummerbordjes onderscheiden. Gelukkig staat bij familie 
Korft het nummer op de poort. Twee grote riesenschnauzers (Juno en Odypleus) 
komen kwispelend aanlopen, samen met de kleine dwergschnauzer Bjoeti. De 
zwarte Russische terriêr Sovjetje wacht me op in de gang. Eenmaal goedgekeurd 
door deze ballotagecommissie sta ik in de warme huiskamer. De KPN-ADSL
monteur is net na uren vruchteloos gepruts aan de computer vertrokken. Wil, een 
energieke vrouw, is er nog geagiteerd van. 

Kinderdroom 

"Zoals ik nu woon stond al op mijn verlanglijstje toen ik nog kind was", vertelt Wil. 
"Buiten wonen, paarden, honden, een droom van ons allebei. Ik kwam al heellang in 
Wolfheze, ging in de jaren zestig al met mijn man paardrijden in de bossen van 
Oosterbeek. En in 1982 zijn we hier komen wonen. Eerst zes jaar aan de 
Lindeboomlaan en toen hier. Dit was een oude boerderij en waar we nu zitten was 
de deel met een voedergeuL De vorige eigenaren noemden het een inpandige 
garage." 
Waar wij aan tafel zitten, kijken we uit op een steenrode muur waaraan als een 
Afrikaans kunstwerk een oude weidesleep hangt. Om ons heen veel schilderijen van 
paarden. 

Grote overgang 

"Ik kwam uit Amsterdam, had daar een hectische baan en een druk sociaal leven" , 
vervolgt Wil. "Ik werkte voor een internationaal vermaarde hoogleraar KNO en in dat 
werk ontwikkelde ik mij in het organiseren van congressen. Een meesterlijke job. 
Maar ook een die me vreselijk opslokte. Mijn man, werkzaam in de medische wereld, 
heeft ook een zeer drukke baan. Uiteindelijk heb ik de keus gemaakt om mij op 
andere dingen te richten: paarden en honden. Toen we hier pas woonde was dat wel 
wennen. Hoe red je je dan? Riet van de Kamp (de vorige geïnterviewde voor deze 
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rubriek, red.) ken ik van de honden. Zij had een dobermann als ik het me goed 
herinner. We mochten elkaar wel, dezelfde humor. We liepen heel wat af over de 
heide met de honden. Op een gegeven moment lazen we ook samen boeken, dat 
gaf dan weer gesprekstof. We hebben nog wel eens geprobeerd om een 
hondenuitlaatochtend te organiseren, zodat die honden lekker samen konden 
ravotten. Dus een briefje opgehangen bij Van Dugteren (de toenmalige supermarkt, 
red.) met de uitnodiging om 's zaterdags naar de hei te komen. Nou, we hebben 
zestig rondjes gewandeld en toen was er nog niemand, nooit wat geworden dus." 

Ruiterconsul 

In Amsterdam was Wil ruiterconsul voor de ANWB. "Als vrijwilliger houd je je dan 
bezig met de ruiterpaden", vertelt ze. "Toen we hier kwamen wonen ben ik betrokken 
geweest bij de totstandkoming van de Veluwetrail, een ruiterroute over de Veluwe. Ik 
ben nu aan het onderzoeken of er een verbindend ruiterpad kan komen tussen de 
Veluwe en de Betuwe. Dat doe ik samen met diverse belanghebbenden. We hopen 
ook Divoza te interesseren, een groothandel in paardenmaterialen die een vestiging 
in Heteren heeft geopend. We buigen ons over vraagstukken zoals goede 
doorgaande wegen en hoe we met de paarden de brug over gaan. 
Ik heb vier paarden aan huis. We fokken ook zelf. Met vierenhalve maand gaat het 
veulen naar Frankrijk, lekker in een grote groep in de natuur. Volgend jaar komt er 
weer een naar huis. Die is dan drie jaar oud en die ga ik helemaal trainen. Daar 
verheug ik me nu al op." 

Stad en dorp 

Wil vervolgt: "Als je in Wolfheze niet bij een clubje zit en geen kinderen hebt die de 
school bezoeken, dan kom je er moeilijk in. Nu is het ook zo dat ik zelf weinig 
behoefte heb aan clubjes. Wie een hond of paard heeft ken ik doorgaans wel. In 
Amsterdam was het allemaal lekker los zand. Natuurlijk onderneem je actie als de 
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buurman van het balkon valt maar je kunt ook heel gemakkelijk langs elkaar heen. 
Dat is in een dorp anders. Ik sta iedere keer weer verbaasd over hoeveel er hier 
georganiseerd wordt. Enig!" 

Mooiste plekje 

Wil hoeft daar helemaal niet voor weg. "Dat is hier. Als ik boven door de 
openslaande deuren kijk, dan zie je de weilanden met de ochtendmist erboven. De 
paarden die rondstappen, de zon die opkomt. Of in de winter als 's avonds de 
sneeuwvlokken langs de buitenlamp vallen. 
Vroeger toen er nog koeien liepen was het helemaal mooi. Die zag je bijna niet tot ze 
opstonden, dan schoven die dampige lichamen zo traag door de mist. Ik ben een 
enorme huismus. En tegelijk een globetrotter. Morgen vertrek ik weer met mijn man 
voor twee weken naar Amerika." 

Stokje doorgeven 

"Kunnen jullie niet beter in het telefoonboek prikken en zo mensen interviewen", 
vraagt Wil zich af. "Ik weet helemaal niet wat iedereen in Wolfheze voor kwaliteiten 
heeft. Straks doe ik mensen tekort. Of kan het stokje niet een boemerang worden, 
zodat je als interviewer iets over je zelf vertelt?" Na wat langer doorpraten noemt Wil 
haar buurvrouw Yvette Hanselman. "Zij runt al jaren met succes een modewinkeltje 
aan huis." 
Als ik het emailadres wil opschrijven blijkt mijn vulpen leeg. "Joh, je doet daar toch 
geen nieuwe vulling in? Zonde. Gewoon bijvullen met een injectiespuit." En voor ik 
het weet is mijn vulpen bijgevuld en krijg ik een injectiespuit mee. Zo gaat dat onder 
medici, die repareren met pleister en verband. 

Anne Veenstra 

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

Lawyckerhof 4 Wolfheze Tel. 026-4821310 
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Ingezonden Wolfskreten 

Onze stationswinkel 

Na een onderbreking van ruim een maand, is onze enige dorpswinkel gelukkig weer 
open. Een van onze plaatsgenoten voelde zich geroepen om de failliete boedel van 
de opvolger van de Van Doornes te redden en het bedrijf voort te zetten. Dat was 
geen geringe taak. Er was een spoor van schulden, vooral bij de Spoorwegen en 
PTT -Post. En uit eigen ervaring kan ik dan ook zeggen dat het niet meevalt om met 
deze bedrijven te onderhandelen en van je goede bedoelingen te overtuigen. Maar 
het is fijn dat al deze negatieve zaken achter de rug zijn nu en de winkel weer draait. 

Er is weer een echte dienstverlener. Iemand die u niet alleen kan vertellen hoe laat 
de treinen vertrekken, maar ook of en waar u moet overstappen. Er zijn weer 
enkeltjes en retourtjes, vijfrittenkaarten, railrunners en strippenkaarten te koop en 
ook pakketten en postzegels zitten weer in het assortiment. Maar de nieuwe 
ondernemer Hans Bennink heeft nog meer plannen. Hij wil de winkel uitbouwen tot 
een echte brede dorpswinkel waar heel Wolfheze terecht kan voor de dagelijkse 
levensbehoeften. 

Een ondernemer neemt een risico. Hij doet dat niet alleen ten eigen bate, maar ook 
uit een sociale plicht. Dat vraagt ook wat van zijn klanten. Die kunnen natuurlijk 
gewoon voorbij rijden en toch weer naar Oasterbeek of Doorwerth gaan, óf 
meehelpen iets moois en duurzaams van deze zaak te maken. Dat vraagt voor de 
meeste dorpsbewoners om een mentaliteitsomslag. Niet meer klagen "er is hier toch 
niks te krijgen", maar blij uitroepen "wij zijn trots op onze winkel en kopen er zoveel 
mogelijk", net als bij de weekmarkt. 

Dat is een stukje solidariteit waar we in dit dorp juist zo trots op zouden moeten zijn. 
Laat dit dan ook nu weer in ruime mate blijken! Zonder ons aller medewerking lukt 
het echt niet. Laat ieder meewerken om er een succes van te maken. 

R.M. Ulmann • 

• Waarom juist ik dit stukje schreef? Wel indertijd (1972) toen het station dreigde te worden 
afgebroken, heb ik mogen meehelpen het voor het dorp te behouden door er een winkel in te 
vestigen. Dat was vooral hard knokken tegen de Spoorwegen die het gebouw liever gisteren 
dan vandaag zagen verdwijnen. En anno 2004 was het niet anders/ 
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Er gebeurt wat in Wolfheze 

Was het niet een "tukker" die ooit riep: "Het stoplicht springt van rood op groen, in 
Almelo is altijd wat te doen." Dat geldt niet voor ons dorp Wolfheze; overigens een 
stoplicht is bij ons ver te zoeken. Wel activiteiten van de hoogste orde. Voorbeelden? 
Het eerste weekend van September 2004. Met op zaterdag 4 september de 58e 
Airbornewandeltocht, zaterdagmiddag competitievoetbal Wodanseck 1 -Victoria 
Ede 1; zaterdag 4 en zondag 5 september het beroemde Slenk familietoernooi, 8 
families ca. 115 deelnemers. Op zondag 5 september een uitgebreid paarden- en 
ponyfestijn om en bij de Henriette Hoeve met heel veel deelnemers. Daar 
tussendoor de diverse fietsevenementen, waarvan de routes ons dorp ook aandoen. 
Kortom, het zinderde van de (sportieve) activiteiten in het groene Wolfheze. Hulde!l!l 
Wat een dorplil 

Arend van de Weerd 

praldlfk yoor 
HUID VERZORGING 
Yvonne Geeldlnlc 
tel. nr. 026-4JJ3J /49 
mobiel: 0622791.!24 

...w ..... l 
eiJ41FW-..._""""'-~ 

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

verzorgers 

Winteraanbiedingen: 
• Wintertijd maskertijd, een keuze uit wel10 verschillende 

soorten maskers. Bevalt het masker tijdens de -~~---,. 
behandeling goed, dan krijgt u bij de aanschaf 10% 
korting. 

• Basismanicuren, voor mooi verzorgde nagels tijdens 
een behandeling, €12,50 

• In de decembermaand krijgt elke klant bij een 
gezichtsbehandeling een leuke eindejaarsattentie. 
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Dorpsstraat 53 6871 AD Renkum tel. 0317-3 12615 

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 f ax: 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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Peuterspeelzaal 

Decennia lang heeft de peuterspeelzaal in 
Wolfheze, als particulier initiatief, naar ieders 
tevredenheid gefunctioneerd. Onze kleine 
dorpsgenoten bouwden al op jonge leeftijd een 
sociaalleven op, ze leerden in een groep 
functioneren én ze kregen kennis mee 
waardoor de overgang naar de basisschool 
veel vlotter verliep. En het belangrijkste, elke 
peuter ging er met heel veel plezier naar toe: 
het was een feestje. 
Hoezee, dat komt goed uit want de gemeente heeft in haar beleid staan dat minstens 
85% van alle peuters naar een voorschoolse voorziening zouden moeten. En in 
Wolfheze is dat al meer dan 90%! 
De locatie is niet optimaal en het meubilair is verouderd, de leidsters hebben 
(hadden) niet precies het vereiste diploma, máár ze hebben een schat aan 
praktijkervaring. Maar helaas dat geldt niet in de ogen van de gemeente, want die 
kan eisen stellen. 
Er werd gepraat met de gemeente en met De Bries, twee jaar lang! Het einde van 
het liedje is dat De Bries op het nippertje de peuterspeelzaal heeft overgenomen, 
maar de gemeente kan alleen financiële garanties geven tot aan het eind van het 
jaar! 
Ja, maar Ho eens even! Zijn ze nou helemaal gek geworden? Een kwalitatief goede 
peuterspeelzaal is hier al, ze past naadloos in het officiële gemeentebeleid, maar 
vervolgens kan de gemeente haar eigen eisen niet betalen. 
En daar word ik nou zo verschrikkelijk boos van! Als je als burgers iets opzet en 
decennia lang bewijst dat je op een verantwoordelijke manier een belangrijke 
bijdrage levert aan dit dorp, dan zal de overheid je de das om doen door hoog van 
de toren te blazen met haar regelgeving? Kun je zo'n overheid nog serieus nemen? 
Als ze ruggengraat had, garandeerde ze de instandhouding van de peuterspeelzaal, 
tekorten op de begroting of niet! 

S. Cribent 
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Stationswinkel op stoom 

Beste dorpsgenoten, 

Heel hartelijk dank voor uw aanwezigheid, gelukwensen, bloemen en kaarten rond 
de heropening van de stationswinkeil 

Zoals u misschien heeft gemerkt, groeit ons assortiment nog steeds en kunnen we 
voor een aantal diensten weer servicepunt zijn voor TPG-post, NS en de VVV. 
Verder loopt het brood van warme bakker Hus uit Dosterbeek goed, evenals alle 
zuivelproducten van Boerderij IJsseloord uit Arnhem met onder andere gesneden 
kaas, scharreleieren en luxe noten. De diensten van Stomerij Pee/en uit Renkum en 
Pico-Print foto lopen als een trein en de weekbladen zijn weer op orde. 
Zes dagen in de week kunt u bij ons terecht voor De Telegraaf, Algemeen Dagblad, 
De Gelderlander, NRC, Trouw en de Volkskrant. 

Kom ook langs als u op zoek bent naar: 
• Levensmiddelen (waaronder zelfgemaakte jam en mosterd uit Garderen) 
• Teken-, schrijf-, school- en kantoorartikelen 
• Bloemen en planten voor binnen en buiten 
• Rookartikelen, snoep en koek 
• Wenskaarten en inpakpapier 
• Fotorolletjes, batterijen 
• Speelgoed, knuffels en "hebbedingetjesn 
• Toilet- en schoonmaakartikelen 
• Mooie sieraden van Danie/Ie Nathans 

Kinderen tot 10 jaar opgelet!! Jullie mogen vanaf zaterdag 27 november een schoen, 
laarsje of klomp in de winkel brengen, want wie weet doet Sinterklaas er op 
zaterdag 4 december wat lekkers in /!/!/ 

En Kerst??? .......... 
een verrassing!!!!!!!!!! 

Familie Bennink 
Stationswinkel Wolfheze 
Tel. 4820484 
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Openingstijden 

Maandag: 13.00 tot 18.00 uur 
dinsdag t/m vrijdag: 9.00 tot 18.00 uur 

zaterdag: 9.00 tot 16.00 uur 



Actief in de herfst 

De stemming zat er meteen goed in bij het begin van de seizoensactiviteiten. 
Jubilerende verenigingen en jonge dorpsgenoten die traditiegetrouw met Sint 
Maarten de straat opgingen, op jacht naar snoepgoed. Het duidelijke bewijs dat er 
van alles gebeurt in ons mooie dorp. Impressie van een activiteiten. 

Het muzikale talent uit Wolfheze 
heeft zich verenigd in het koor 
"Zang en Vriendschap•. Ter 
gelegenheld van het 20-jarig 
jubileum gaven deze zangers en 
zangeressen op 31 oktober in de 
Opstandingskerk een concert dat 
klonk als een klok. Veel 
dorpsgenoten waren er getuige 
van. 

Op 11 november was het weer zover: Sint 
Maarten. Een jonge schare dorpsgenoten trok 
zingend door Wolfheze op snoepjacht, gevolgd 
door verkleumde ouders. De lampionnen 
hadden de kinderen de dag ervoor zelf gemaakt 
in de Burcht: lege melkpakken werden prachtig 
versierd, suikerbieten werden met vereende 
krachten uitgehold en mooi beschilderd. 
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De Gymnastiek Vereniging bestaat dit jaar 
30 jaar. Reden genoeg voor een feestje, 
meende het bestuur. En dat viel goed bij 
jong en oud. Op 6 november was de 
gymzaal de hele dag in gebruik voor 
uiteenlopende activiteiten. Met als klapstuk 
voor de jeugd 's avonds een heuse 
"sokkendisco". 



Sinterklaas in Nepal 

We zijn sinds september in Kathmandu, de 
hoofdstad van Nepal. Het was eerst wel 
wennen in die miljoenenstad. Toeterende 
auto's, bussen, motoren, de stank van 
uitlaatgassen en afval, blaffende honden en 
heel veel mensen, die samen een kleurrijk 
geheel vormen. De vrouwen dragen vrolijke, 

vooral rode lange sari's. De Nepalezen zijn erg vriendelijk, behulpzaam en 
vredelievend. Alleen de Maoïsten liggen dwars. Die willen het koningshuis weg 
hebben en kondigen regelmatig "bandh" dagen aan. Dan is elke auto of bus op straat 
vogelvrij en kunnen in brand worden gestoken. Op die dagen zijn de scholen en ook 
veel winkels gesloten. Wij hebben al een paar van die dagen meegemaakt, maar dat 
went. 
Het bevalt ons heel goed in dit land! Het weer is aangenaam. Nu het winter wordt, is 
het overdag heerlijk (25 graden) en 's avonds en 's nachts koel. Mei/juni is de 
heetste periode. Buiten de stad is het bergachtig, met kleine dorpjes, rivieren en 
rijstvelden. Indrukwekkend zijn de toppen van de Himalaya, die we bij helder weer 
vanaf ons dakterras kunnen zien. Je kunt prachtige trektochten maken, tot op grote 
hoogte. In de terai, het laagland, ligt een aantal nationale parken, waarin onder 
andere tijgers, olifanten en neushoorns leven. Op elke hoek van de straat staat wel 
een tempel(tje), waar de mensen dagelijks offers komen brengen. Er zijn ook heel 
grote, prachtige tempelcomplexen vol beelden van goden. Hier komen jaarlijks 
duizenden mensen naar toe. De belangrijkste godsdiensten zijn het Hindoeïsme en 
Boeddhisme. Koeien zijn heilig en het is grappig om te zien dat ze gewoon midden 
op die drukke straten staan of liggen. Ze worden hier niet gegeten. 
Alles is hier te krijgen, mits je geld hebt natuurlijk. Er zijn grote luxe supermarkten, 
maar ook in de vele kleine winkeltjes en marktkraampjes is een ruime sortering aan 
groente en fruit. De meeste Nepalezen kunnen zich dit allemaal niet veroorloven. Zij 
eten tweemaal per dag daal-bhaat, dat is rijst met linzen. En thee, met melk, suiker 
en boter. Nepal is een van de armste landen ter wereld . Schokkend is te zien hoe 
veel mensen langs de rivier in een krotje wonen en leven van het uitpluizen van 
afval. Dat vele afval overal, afschuwelijk vies. Bij ons wordt het keurig opgehaald, 
een mannetje op een fiets met een bak erachter komt dagelijks langs. Hij zoekt er 
zelf spullen tussenuit en verbrandt de rest. We betalen er 150 roepies (= 2 euro) per 
maand voor. 
We wonen in een mooi, groot huis, met een tuin, balkon en groot dakterras. In een 
rustige buurt, vlakbij de Britse school, waar de kinderen naar toe gaan. We hebben 
een didi (voor de schoonmaak en koken) , een tuinman en nachtwaker. Ook al zou je 
het niet nodig vinden, ben je toch moreel verplicht om mensen in dienst te nemen. 
Dagelijks vragen er mensen om werk. De kinderen zijn al helemaal gewend om alles 
in het Engels te doen. Er wordt veel georganiseerd op en na school en ze hebben 
gelukkig al vriendjes en vriendinnetjes. Eenmaal per week gaan ze naar de 
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Nederlandse school om de Nederlandse taal en cultuur bij te houden. En 
Sinterklaas, die komt ook in Nepal, hebben we gehoord! Alle Nederlandse kinderen 
in Nepal worden op 5 december uitgenodigd in het huis van de consul. Vorig jaar 
kwam Sinterklaas op een rood-wit-blauw geschilderde olifant aan! 

Geesje Eleveld 

MMM 
Balyeweg 10 

Ir.M .C .W .Moerdijk 

Tel (026)-48 224 63 
6874 AJ WOLFHEZE 

ADVISERING 
& 

ARBITRAGE 

-energie 
-ge bouwinstallaties 
-technisch onderhoud 

Hubo Willemsen 

Cardanuslaan 28 
Tel. 026-3336571 

Doorwerth 
Fax 026-3336329 

Openingstijden: Maandag 13.00 • 18.00 uur 
Dinsdag tlm Donderdag 9.00 -18.00 uur 
Vrijdag 9.00 • 19.00 uur 
Zaterdag 9.00 • 17.00 uur 
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Moeizame start Klankbordgroep woningbouw 

Er is ruim een jaar verstreken sinds er in de 
gemeenteraad gesproken is over de 
nieuwbouwplannen in Wolfheze. Als vervolg 
daarop is een klankbordgroep in het leven 
geroepen voor overleg met de gemeente. 
Hoogste tijd om te vertellen wat dat overleg tot 
dusver heeft opgeleverd. 

Op 24 september 2003 gaf de gemeenteraad aan dat de voorgestelde bouwplannen 
voor het "terrein Barenbrug" ondoordacht waren. Verder overleg met de bewoners 
vond de raad wenselijk. 
Tijdens deze vergadering waren de raadsleden kritisch. Ze merkten op dat het 
noodzakelijk is om de bevolking veel eerder bij projecten te betrekken om een goed 
draagvlak te krijgen. Ook vonden veel raadsleden dat het overleg met de bevolking 
van Wolfheze al vanaf de eerste planvorming had moeten plaatsvinden. 

Vanuit Wolfheze is na deze vergadering herhaaldelijk verzocht om overleg. Het heeft 
echter nog zes maanden geduurd voordat toenmalig wethouder Van Waveren 
aangaf overleg te willen starten. Dit was op de informatiebijeenkomst op 24 maart dit 
jaar, over de bouwplannen voor de terreinen van Willemsen en Barenbrug. 
Vereniging Dorpsbelang zou deze klankbordgroep formeren. 

Daarop is een zeskoppige klankbordgroep gevormd. Op 19 mei vond in het 
gemeentehuis een eerste kennismakingsgesprek plaats, waarbij afspraken zijn 
gemaakt over de te volgen procedures, over de onderwerpen waarover de 
klankbordgroep graag zou willen spreken en over de legitimatie van de 
klankbordgroep door inwoners van Wolfheze. 

Twee belangrijke zaken hadden sindsdien aan de orde moeten komen. In de eerste 
plaats waarom er in Wolfheze woningbouw gepleegd moet worden (nut, noodzaak, 
omvang, soort woningen, fasering etc.). Ten tweede de reactienota die antwoord 
moet geven op alle vragen die door inwoners zijn gesteld over de voorgenomen 
bouwplannen achter de Sara Mansveltweg. 
De vraag over nut en noodzaak van bouwen in Wolfheze (een ontwikkelingsvisie 
voor het dorp) is tot dusver niet aan de orde geweest. Wel werd op een bijeenkomst 
op 21 juni uitvoerig stilgestaan bij de bouwplannen binnen het KAN gebied en bij het 
feit dat bouwgrond in zogenaamde "inbreidingsgebieden" te duur is voor het halen 
van de sociale woningbouwnorrn. 
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De legitimatie moest volgen op de reacties vanuit Wolfheze op een brief die door de 
klankbordgroep zou worden opgesteld. De gemeente zou de verspreiding van de 
brief op zich nemen, maar dit heeft helaas tot augustus op zich laten wachten. Ruim 
20 dorpsgenoten hebben naar aanleiding daarvan aangegeven betrokken te willen 
worden bij de werkzaamheden van de klankbordgroep door mee te denken, of door 
op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen. 

De vergadering van de klankbordgroep op 19 juli, werd kort daarvoor door 
wethouder Van Waveren afgezegd en verschoven naar 22 september. Op dat 
moment was inmiddels echter duidelijk dat het College van B&W een andere 
personele bezetting zou krijgen. Op de agenda stonden de behandeling van de 
concept reactienota en een brief die door de klankbordgroep verstuurd was naar 
burgemeester Bruinooge om onze teleurstelling uit te spreken over de voortgang en 
wijze van betrokkenheid van de klankbordgroep tot dat moment. Tijdens de 
bijeenkomst verontschuldigde de heer van Waveren zich over de zaken die het 
afgelopen jaar fout waren gelopen. De concept reactienota over de Sara 
Mansveltweg is nauwelijks ter sprake geweest. Dit werd onder meer veroorzaakt 
door de zeer late verzending, waardoor voorbereiding door de klankbordgroep niet 
meer mogelijk was. 

De klankbordgroep moet concluderen dat er ruim een jaar voorbij is gegaan zonder 
dat er ook maar één moment serieus is gesproken over de zorgen bij inwoners van 
Wolfheze over de voorgenomen bouwplannen. Bij de ontwikkeling van de 
nieuwbouwplannen is inspraak en behalen van draagvlak noodzakelijk. Inspraak is 
niet langer een formaliteit, maar zou een volledig onderdeel van het proces moeten 
zijn. 

Met de komst van een nieuwe wethouder zullen de mogelijkheden van de 
klankbordgroep om in overleg een goede bijdrage te kunnen leveren hopelijk 
verbeteren. Er is behoefte aan duidelijke uitspraken en betrokkenheid van B&W 
waarmee de inwoners van Wolfheze daadwerkelijk de gelegenheid krijgen mee te 
denken over de ontwikkeling van het dorp. Het zou erg jammer zijn als de 
klankbordgroep door de gemeente Renkum alleen maar wordt gebruikt (misbruikt) 
als legitimatie om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Het mag duidelijk zijn 
dat de leden van de klankbordgroep zich hier niet voor laten gebruiken! 

Wij roepen iedereen op vooral met ons mee te denken. Wij houden u op de hoogte. 

Klankbordgroep woningbouw Wolfheze 

klankbordgroep@hotmail.com 
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Veteranen schenken plaquette 

De herdenking bij de Airbornebank op zondag 19 september werd door honderden 
belangstellenden bezocht. Indrukwekkend was het aanmarcheren van de veteranen, 
de piloten van de Gliders die in 1944 in groten getale rondom Wolfheze landden. 
Door een erehaag van voetballers van Wodanseck kwamen zij bij de Airbornebank 
aan. Ook een 20-tal soldaten van het Army Air Corps woonden de plechtigheid bij en 
een trompettist van dit onderdeel speelde prachtig de Last Post. De veteranen 
werden door de kinderen verrast met tekeningen en witte rozen en het comité gaf de 
drie "Bridge to the Future" herdenkingsvlaggen aan de oud-strijders, de commandant 
van het Army Air Corps en de trompettist. 

's Avonds bracht luitenant-kolonel 
Nichelis mij een bezoek om een 
geschenk te overhandigen. Tijdens de 
plechtigheid was hij vergeten dit te 
doen. Hij gaf mij een prachtige in 
roodkoper geslagen plaquette met het 
embleem van het Army Air Corps (het 
onderdeel dat als opvolgers van de 
Glider Pilots wordt gezien). Van deze 
plaquette zijn er slechts acht met de 
hand gemaakt en dit was nummer 8. 
Onder aan de plaquette is een plaatje 
bevestigd met de volgende tekst: 

Oparation Market Garden 60th 
Anniversary 

Presented by the Glider Pilot 
Reg/mental Assoclatlon 

to our /ifelong frlends of Wolfheze 
September 2004 

Op een fraaie wijze wordt hiermee dank betuigd aan de bevolking van Wolfheze, die 
hen zo warm ontvangt bij de jaarlijkse herdenking bij de Airbornebank. 
Bij de herdenking van volgend jaar zal ik aandacht besteden aan dit mooie geschenk 
en het is voor ieder bij mij thuis te bewonderen. 

U/be G. Anema 
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~ Engelsing Makelaars" 
'T MEESTE tN HUIS 

- Het grootste aanbod in de gemeente Renlcum en Arnhem-Noord 
- Een eigen magazine "Engelslng Exclusief" 
· 3 v~stJglngon 
• Zeer druk bezochte Internetsite 
• Een eigen maandelijkse Woningkrant 
- Het grootst aantal kopers in portefeume 
• Interactieve showroom (ca. 350m1

) 

• Elgen lnternet-mokeJaar 
- Lid van l«mdelijk netwerk Oynamis 
- Veel persoonlijke aandacht door specielisten in iedere regio 

Bezoek. ons kantoor in Oest erbeek aan de Utrechtsew eg 110. 
Tevens vestigingen In Arnhem-Centrum en Arnhem-Zuid. 
Op work.dagon goopond van 8:30 tot 17:30 uur. 
Vestiging Arnhem-Centrum fs tevens op zaterdag geopend 
van 11:00 tot 16:00 uur. 

www.engelsing.nl 

026 400 11 22 
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Hou hel boek op ongeveer 40 cm van je ogen. 
Kijk gedurende 30 seconden naar de mond van hel spook. 

Kijk dan naar de poort van hel kasteel. Wal zie je? 

~ -

.. Op heltweede plaatje is er een ster bijgekomen . 
Zoek die en geef hem een kleurtje. 



Assurantiën 
Financiön 

Van Ede 

Onafhankelijk bemiddelaar voor vele 
verzekeringsmaatschappijen en 

hypotheekverstrekkers 

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

Loop even binnen, bel of mail onsllll 

Financieel adviseurs: 
Dirk Kruitbosch I Harry Waaijenberg 

Wolftlezerweg 94a 
687 4 AH WOLFH EZE 

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

Flower Moods 
rvolle en leerzame workshops 

unieke bloemdecoraties, brulds-
' ;; 

gementen 
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Willem van Kesteren 

Wolfhezerweg 69 

6874 AC Wolfheze 

06-45606899 

info@flowermoods. nl 



Even voorstellen 

Wij zijn Katja Help en Helm a van Oeveren en we wonen sinds 16 juli dit jaar naast 
elkaar op de Wolfhezerweg 60 en 62. 

Ik, Katja (links op de foto), woon samen met mijn echtgenootJappeen hond Simba 
op nr. 60. Onze kinderen hebben het ouderlijke huis verlaten en wonen nu in Arnhem 
en Doorwerth. Voorheen hebben we in Doorwerth gewoond, ook daar in een 
heerlijke bosrijke omgeving. Wat dat betreft zijn we echte "bosjesmensen". Ook hier 
in Wolfheze genieten we van de heerlijke natuur en de vriendelijke mensen. Onze 
hobby's zijn tuinieren, schilderen en beeldhouwen. Dit laatste is favoriet. Volgend 
jaar worden hier workshops gehouden. Mensen die interesse hebben kunnen mij 
altijd bellen. Samen doen we veel aan sport: hockey, tennis, skiên, fietsen en 
wandelen met onze bruine beer Simba. Zij voelt zich hier helemaal thuis, net zoals 
wij. 

Ik, Helma van Oeveren, woon sinds 16 juli op nr. 62, samen met Gillis, mijn 
echtgenoot en twee van onze drie kinderen. Onze oudste dochter is in Arnhem 
blijven wonen, waar we zelf ook ongeveer 21 jaar hebben gewoond. Oorspronkelijk 
komen wij uit het Zeeuwse land en nu dan sinds 3 maanden in Wolfheze. We wonen 
hier met ontzettend veel plezier en voelen ons helemaal op ons gemak. 
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Dorpsbelang 

' December is per definitie de maand waarin het typisch 
'- ' Hollandse woord "gezelligheid" het meest tastbaar 

wordt. 
Gezellig wordt het vaak in huiselijke sfeer, maar ook 
een dorp kan een zekere mate van sfeer uitstralen. 
Velen van u hebben straks weer een kerstboom In huis 
en ook in tuinen stralen de lichtjes. Toch ontbreekt er 
nog iets naar onze mening: een mooie grote verlichte 
kerstboom in het hart van ons dorp. De realisering van 
het met veel enthousiasme gepresenteerde Dorpsplein 
zal wegens geldgebrek en moeizame procedures nog 
wel even op zich laten wachten. Maar wat let ons om 

een voorschot te nemen en dit jaar alvast een prachtige Kerstboom te plaatsen op 
een plek, waar iedere Wolfhazenaar regelmatig langskomt: in de buurt van het 
station. 
Wellicht heeft u op de TV wel eens beelden gezien vanuit New York, waar elk jaar 
een gigantische kerstboom geplaatst wordt en waar begin december letterlijk 
duizenden mensen op af komen om hem ontstoken te zien worden. Nu is Wolfheze 
natuurlijk niet te vergelijken met New York, maar wat zou het leuk zijn, als u allemaal 
(van 0 tot 100 jaar)op woensdagavond 8 december om 18.30 uur naar het plein 
komt voor het ontsteken van de eerste echte Wolfhezer kerstboom. Deze boom 
wordt ons dit eerste jaar aangeboden door Tuincentrum Davidse. Dat is heel wat, 
omdat een boom van een dergelijke grootte honderden euro's kost, en dat is voor 
onze vereniging ver boven budget. Komt allen de 8ste, en sta aan de wieg van een 
nieuwe traditie. 

Borrelen met nieuwjaar 

Nu we het toch over leuke dingen hebben: vorig jaar was de nieuwjaarsreceptie in 
"De Burcht" een schot in de roos. Daarom gaan we dit jaar op herhaling en wel op 
zondagmlddag 2!anuari 2005 van 16.00 tot 18.00 uur. Natuurlijk bieden wij u bij 
die gelegenheid een glas champagne aan, maar de rest van de drankjes is 
vanzelfsprekend voor uw eigen rekening. 
De kinderen zijn ook weer van harte welkom, want ook voor 
hen is er van alles te doen. Kortom, een goede gelegenheid 
voor jong en oud, geboren Wolfhazenaar of nieuw ingezetene, 
om elkaar het beste voor het nieuwe jaar toe te wensen. 
Indien u problemen heeft met vervoer, aarzel dan niet om van 
tevoren een van de bestuursleden te bellen. Wij zorgen dan 
voor vervoer naar De Burcht en weer naar huis, want bij zo'n 
gezellige nieuwjaarsborrel hoort iedereen aanwezig te zijn. 

-22-



Contributiezakje 

Nog even iets zakelijks over het nieuwe jaar. Net als vorig jaar vindt u bij deze 
Wolfskreet weer een zakje bijgesloten voor de contributie van Dorpsbelang. Voor het 
komende jaar is die vastgesteld op € 5,=. De zakjes waren vorig jaar een groot 
succes, dus ook dit jaar proberen we op deze manier weer zoveel 
mogelijk contributie te innen. Mocht u, naar aanleiding van de brief die 
de penningmeester kort geleden aan alle leden heeft gestuurd , <r
uw contributie voor 2005 al hebben betaald, dan hoeft u dat 
uiteraard niet nog een keer te doen. Alle anderen willen wij ~ 
vragen om zoveel mogelijk van het zakje gebruik te maken, 
maar u kunt het geld natuurlijk ook overmaken op een van onze 
rekeningen: Postbank 599 14 39 of ABN-AMRO 51 .54.46.718. 
(Let op: dit laatste nummer is in de plaats gekomen voor onze 
oude rekening bij de RABO, die wij kortgeleden hebben opgezegd.) 
Wij hopen natuurlijk, dat zich ook dit jaar weer veel nieuwe leden aanmelden, want 
de hierboven genoemde activiteiten moeten natuurlijk wel ergens van betaald 
worden. 

Voorzitter gezocht 

Tot slot: met heel veel plezier heb ik mij de afgelopen jaren met Wolfheze 
beziggehouden. Ik had dan ook aangegeven nog een volledige termijn beschikbaar 
te zijn, maar vanwege drukke werkzaamheden ben ik genoodzaakt voortijdig te 
stoppen. Graag zou ik de voorzittershamer overdragen aan een betrokken 
dorpsgenoot, die zich de komende tijd wil inzetten voor ons prachtige dorp. De 
voornaamste taken bestaan uit het leiden van de vergaderingen, het aansturen van 
de werkgroepen en het onderhouden van contacten met diverse partijen. 
Kortom, een erg leuke functie met altijd een directe link naar uw eigen 
woonomgeving. Het is handig als u hiervoor overdag ook af en toe wat tijd 
beschikbaar heeft (i.v.m. periodiek overleg met bijv. Gemeente en de Gelderse 
Roos). 
iets voor u? Neem dan contact op met een van de onderstaande bestuursleden. 

Michel van Tooren, voorzitter, Lindeboomlaan 32, tel. 3333537 

Overige bestuursleden: 

Jan van Oort (secretaris), Van Mesdagweg 23, tel. 4820455 
Han Heidema (penningmeester), Wolfhezerweg 86, tel. 3333302 
Anja Hogewind (lid), Heelsumseweg 16, tel. 4821488 
Caroline Kelderman (lid), Sara Mansveltweg 6, tel. 4821932 
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Kapsalon Jeanette 
Dames in Domwerth Heren 

Winkelcentrum de Weerd 
tel. 026-3341856 

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

• met en zonder afspraak 
• Maandag 65+ korting 

• hairextensions en dreads 
• zonnestudio 
• nagelstylist 

U kunt bij ons gratis parkeren 

Comco 

Comco onderhoud en 
netwerkbeheer voor 
scholen 
Tel: 0629047830 

Eetcafé "De Balije" Wolfheze 

Wolfhezerweg 10n2 
6874 AG Wolfheze 

026 - 4821987 

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

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

maandag en dinsdag gesloten 

Ook voor feesten en partijen in een gezellige sfeer 
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de Gelderse Roos 

Afdeling dubbele diagnose zeker 

Het ministerie van VWS heeft een zogenaamde "verklaring van behoefte" afgegeven. 
Dit betekent dat de komst van een kliniek voor patiënten met een dubbele diagnose 
(ernstige psychiatrische problematiek en ernstige verslavingsproblematiek) op de 
Gelderse Roos definitief is. Het wachten is nu op een vergunning van het College 
Bouw Ziekenhuisvoorzieningen. Dit betreft toestemming tot renovatie van paviljoen 
Zonnelust voor tijdelijk gebruik, in afwachting van het vrijkomen van afdeling 
Lantaarn eind 2007. Zo gauw deze vergunning binnen is, zal een start worden 
gemaakt met de renovatie van Zonnelust. De eerste patiënten worden niet eerder 
dan in de zomer van 2005 verwacht. In de tussentijd wordt geïnvesteerd in de 
inhoudelijke voorbereidingen en het opstellen van een communicatieplan. Kort na de 
jaarwisseling wordt de uitvoering van dit plan gestart. Ook de dorpsbewoners worden 
uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst. Meer informatie is verkrijgbaar bij de 
directie Gespecialiseerde Psychiatrie Wolfheze, tel. 4833270/260. 

Schapen en gelten op komst 

De komst van een dierenvoorziening op het terrein van de 
Gelderse Roos in Wolfheze is zeker. Deze zal gelegen zijn 
tussen de afdeling Triade voor ouderen en de centrale 
keuken. Er is een projectgroep gestart die de wijze van beheer gaat uitwerken. Hierin 
zijn ook de bewoners vertegenwoordigd. Wij hopen dat er in het voorjaar schapen en 
geitjes ronddartelen. Wij houden u op de hoogte. Meer informatie is verkrijgbaar bij 
Rob Kuiper, afdelingsmanager RADAR, tel. 4833273. 

SCHILDERSBEDRIJF 

• Schoutenkamp 7 

• 6666 XZ Heteren 

• Tel. 026 - 472 22 54 

• Fax. 026 - 474 21 56 

• Mob. 06 - 512 96 428 
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De Duizendjarige Den vertelt 

In verband met de herdenkingsdagen van september, 
heb ik in de vorige Wolfskreet voor één keer de reeks 
afleveringen over de straatnamen in Wolfheze 
onderbroken en vertelde ik wat er vroeger op de plek 
van de huidige Airbornebank heeft gestaan. Maar we 
pakken nu de reeks weer op. Aan mijn voet zit een wat 
onrustige Ulbe, want hij gaat begin december 
verhuizen naar Balijeweg 5 en is daar erg druk mee. 
Maar hij is daarom ook benieuwd waar de naam 
Balijeweg vandaan komt. Ook veel bezoekers van Café 
De Balije aan de Wolfhezerweg zullen dat niet weten 
en daarom hoort Ulbe mij erover uit. 

Aflevering 8: Balije, adellijke eigenaar van het "goed Wolfheze" 

Het huidige Wolfheze ligt op een andere plaats dan Oud-Wolfheze. De oude 
nederzetting lag ten zuiden van het huidige dorp in het dal van de Wolfhezer en 
Heelsumse beek, in het gebied nu omsloten door de ASO, de spoorlijn Utrecht
Arnhem en de Utrechtseweg. Door alle moderne infrastructuur is het gebied erg 
geïsoleerd geraakt en wordt het beïnvloed door verkeerslawaaL Toch is het gebied 
erg populair bij wandelaars door het mooie, afwisselende en geaccidenteerde 
landschap, de beken, de Wodanseiken en natuurlijk door mij: de Duizendjarige Den. 
Oud-Wolfheze bestond uit een kerk met een pastorie, enkele boerderijen, een 
schans (verdedigingswerk) en een graanmolen. In het oosten grensde het aan het 
Wildforstergoed (zie Wolfskreet augustus 2003). Gedurende de tachtigjarige oorlog, 
in het voorjaar van 1585, rukten Spaanse troepen de Veluwe binnen en in dat jaar 
werd ook Wolfheze door hen verwoest. Slechts enkele bewoners keerden later terug, 
maar van een echte nederzetting kan dan niet meer worden gesproken. 
Oud-Wolfheze is de laatste honderd jaar regelmatig onderwerp van studie geweest. 
Te beginnen bij H.J.H. Groneman die in 1893 opgravingen deed naar de 
fundamenten van de kerk en die zich tevens verdiepte in de geschiedenis. In 1910 
was het mevrouw J. Goekoop de Jongh die onderzoek verrichtte naar zeven 
grafheuvels in het gebied. 
A. Oltmans, medewerker van het Rijksarchief in Gelderland in Arnhem, was na 
Groneman in 1922 de eerste persoon die, royaal gebruik makend van archieven, een 
uitvoerig onderzoek deed naar de geschiedenis van het oude Wolfheze. Hij 
publiceerde zijn onderzoek in 1922 in het boekje "Het landgoed Wolfhezen, een 
verdwenen dorp", waarin hij een reconstructie maakt van de oude nederzetting aan 
de hand van een (schets)kaartje uit 1553. Dit boekje is nog steeds toonaangevend 
voor de geschiedenis van Wolfheze. 
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Met dit kaartje schetst Ditmans hoe Oud-Wolfheze er in ongeveer 1500 moet hebben uitgezien. 
iets onder het midden loopt de huidige Utrechtseweg. In het midden van de tekening begint de 
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huidige Wolfhezerweg die in noordwestelijke richting loopt, met rechts van deze weg het 
Wildforstergoed en links de nederzetting Oud-Wolfheze met kerk en pastorie, boerderijen, een 
schans en een greanmolen. Dóór Oud-Wolfheze en bóven het Wildforstergoed loopt de 
Heerweg. Deze Heerweg liep waar nu ongeveer de Oude Kloosterweg loopt tot deze een 
scherpe bocht naar links maakt in de richting van het voormalige Kousenhuisje. Het tracé van 
deze weg loopt bij deze bocht rechtdoor en Is nog duidelijk in het landschap te zien. 

Oltmans gaat in zijn boekje ook in op de verschillende eigenaren van het gebied en 
hierin komen we dan de naam "Balije" tegen. Hij vermeldt dat het gebied van Oud
Wolfheze behoorde tot de leengoederen van het huis Montfoort en in 1413 behoorde 
tot de bezittingen van Jan van Wye Walravenszoon. In 1436 deed de toenmalige 
eigenaar Herman van Wye het goed over aan ridder Evert van Wilp. In 1472 of 1477 
(het exacte jaartal is in het stuk niet goed leesbaar) heeft de Ridderlijke Duitsche 
Orde Balije te Utrecht het in bezit en geeft het goed in leen aan Evert van Wilp. Het 
geslacht Van Wilp zou het gebied met zijn toebehoren dan dus overgedragen 
hebben aan de Ridderlijke Duitsche Orde Balije te Utrecht. Ten behoeve van dit 
Duitscha Huis wordt dit goed dan in leen gegeven aan de landcommandeur van deze 
orde, die het vervolgens in erfpacht uitgeeft. Hoe lang het goed in eigendom van de 
Balije blijft, is niet duidelijk. Nader onderzoek is hiervoor noodzakelijk. 
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De orde bestaat nog steeds en in het Nederlands Adelsboek is de Ridderlijke 
Duitscha Orde Balije van Utrecht de eerste orde die genoemd wordt na de Hoge 
Raad van Adel. De leiding van de orde is bij de Landcommandeur en de Coadjutor 
(beiden meestal baron) en verder bestaat de orde uit Commandeurs, Kapittelridders, 
Ridders-Expectanten, een Secretaris en een Rentmeester-Generaal, allen van hoge 
adel. De orde is te vergelijken met de Orde van Malta en de Johannieterorde met 
heel oude tradities (deze bestaan respectievelijk sinds 1099 en 1536) en het 
ondersteunen van goede doelen. 
De Balijeweg is aan het einde van de oorlog aangelegd als een soort dorpsgrens aan 
de oost en zuidkant. De bebouwing, voornamelijk uit de jaren vijftig is grotendeels 
aan de binnenzijde van deze 'ringweg'. 

een gedeelte van een veel grotere, van 6 september 1944. Een 
verkenningsfoto die is gemaakt door de Roya/ Air Force (RAF), elf dagen voor de grote 
luchtlandingen. Links bovenaan een klein stukje ven de spoorlijn met het station. Goed is op 
deze foto te zien dat de Balijeweg in aanleg was, evenals de Johan Stratiuslaen en de 
Macharislaan. 
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Van de Balijeweg zijn nauwelijks gemaakt. Deze kaart is uit 1961 en is een 
uitgave van H.G. Snellen. Dit is het zuidelijke gedeelte van de Balijeweg met in de verte 
Balijeweg 30 op de hoek van de Wolfhezerweg. In het midden van de kaart ligt Balijeweg 3 en 
links ziet u nog een stukje van het pand Johan Stratiuslaan 2 {huize Lems) dat op de hoek met 
de Balijeweg staat. De foto is gemaakt ter hoogte van Balijeweg 5, een pand waar schrijver 
dezes vanaf 6 december 2004 een nieuwe toekomst ingaat. 

Volgende keer vervolgen we onze reis door de geschiedenis van ons dorp aan de 
hand van de straatnamen. 

Lawijckerhof 30 
6874 AT Woltheze 
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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Prikbord 

De Zonnebloem leeft op 

De ledenwerfactie, die de Zonnebloem in Doorwerth, Heveadorp en Wolfheze begin 
oktober hield, is een groot succes geworden. In Wolfheze hebben zich 32 
ondersteunende leden aangemeld, 4 vrijwilligers en zijn er 2 adressen van mensen, 
die graag door onze vrijwilligers bezocht zouden worden. 
In Doorwerth hebben 118 mensen toegezegd ondersteunend lid van de Zonnebloem 
te willen worden. Zes mensen hebben zich bereid verklaard om als vrijwilliger toe te 
treden en tevens zijn er 6 adressen aan doorgegeven van mensen die een bezoek 
van vrijwilligers van de Zonnebloem zeer op prijs zouden stellen. 
Volgens Leny Post, de voorzitter van de plaatselijke Zonnebloemvereniging, overtreft 
deze steun haar stoutste verwachtingen. Zij is blij dat zoveel inwoners dit werk voor 
mensen die door ziekte, handicap of leeftijd fysieke beperkingen hebben, financieel 
willen ondersteunen. Ook de nieuwe vrijwilligers heet zij van harte welkom. 
Mevrouw Post is heel dankbaar voor de massale steun. Namens het bestuur van de 
plaatselijke afdeling dankt zij alle nieuwe leden en vrijwilligers heel hartelijk danken 
voor hun ondersteuning van het Zonnebloemwerk. 
Voor meer informatie over het plaatselijke Zonnebloemwerk kunt u contact opnemen 
met de secretaris, de heer Frits Sneldersin Doorwerth, tel. 026-333 59 31 

Annelouke schrijft kinderboek 

Deze herfst rolde het eerste kinderboek van onze 
dorpsgenale Annelouke Haftmans (bij ons ook 
bekend onder de naam Eekhoutte) van de 
persen. Daarmee ging een langgekoesterde 
wens van haar in vervulling. 
Uitgeverij Clavis tekent voor de fraaie uitgave van 
het spannende verhaal dat in de middeleeuwen 
speelt. Ridders, kermisgasten en andere 
kleurrijke figuren bevolken het boek. De 
twaalfjarige Yurin moet proberen de zevende 
schakel uit handen van de kwaadaardige prins 
Nolrot te houden. Anders dreigt er rampspoed 
over het land. Het boek is geschikt voor lezers 
vanaf twaalf jaar en is verkrijgbaar in de 
boekhandel. 
Wij wensen Annelouke een succesvol 
schrijfsterschap toe! 
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Timmerhout gezocht 

De Oranjevereniging Wolfheze vraagt uw hulp. In de eerste week van 
mei 2005 organiseren wij weer een bouwdorp voor de kinderen. Wij 
zijn daarvoor op zoek naar schoon en bruikbaar timmerhout. Maar 
ook lappen textiel, tekenpapier, behang en andere knutselspullen zijn welkom. 
U kunt dit na afspraak brengen bij Jan Aalderink, Sara Mansveltweg 15 (camping 
Lindenhof), tel 026-4821728. Heeft u veel of grote spullen, of kunt u het materiaal 
zelf niet vervoeren, dan kunnen wij het op afspraak ook bij u ophalen. 

Zorg op maat 

Nieuw in de gemeente Renkum is ZorgService Thuis, een particuliere organisatie die 
zorg op maat aanbiedt. Particulieren die prijs stellen op service aan huis, kunnen hier 
terecht voor een groot aantal diensten van zeer uiteenlopende aard. Voorbeelden 
zijn een kapper, een klusjesman of hulp bij de belastingaangifte. Initiatiefnemers zijn 
Maaike Brasz en Ellen ten Cate, beide inwoners van Wolfheze. Interesse? Kijk op 
www.zorgservicethuis.nl, of bel 026-4820009. 

Wereldse gerechten 

De maaltijdservice van Stichting Welzijn De Bries heeft een nieuwe reeks kant en 
klare "multi-culti" gerechten in haar assortiment opgenomen. Deze vries-verse 
maaltijden zijn bedoeld voor iedereen die snel en gemakkelijk wil genieten van zeer 
uiteenlopende gerechten. Alle maaltijden uit dit assortiment zijn geschikt voor 
ledereen die volgens de zogenaamde Halal richtlijnen wil eten. Naast de wereldse 
multi-culti maaltijden heeft de maaltijdservice een uitgebreid keuzemenu van vries
verse maaltijden, overzichtelijk gerangschikt in een prachtige catalogus. De vries
verse maaltijden worden wekelijks bij u thuisbezorgd. Ook voor dagverse warme 
maaltijden kan men terecht bij de maaltijdservice van De Bries. Informatie: tel. 0317-
317553. 

Expositie "Mens en Licht" 

In de Open Hofkerk wordt op zondag 28 november (1e advent) een expositie 
geopend van schilderijen van Hans Ploeg, genaamd "Mens en Licht". 
De serie beslaat 1 0 schilderijen die een bijzondere kijk op de geschiedenis van de 
aarde en de mens verbeelden. Elk tijdperk, vanaf de chaos tot deze tijd, heeft een 
speciale kleur met diepe betekenis. De kunstenaar zal zelf aanwezig zijn om zijn 
zienswijze toe te lichten. Bovendien heeft hij speciaal voor deze gelegenheid een 
boekje samengesteld, waarin de schilderijen staan met een toelichting en een 
gedicht. Dit unieke boekje is te bestellen tijdens de expositie. 
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Wolfheze Nlght Fever 

De jeugdavond voor kinderen van 11 jaar en ouder is van start gegaan. Met succes, 
lijkt het. Zo'n twintig enthousiaste kinderen waren op de eerste twee avonden van de 
partij . Met elkaar hebben we de naam "Wolfheze Night Fever" bedacht. 
Zo om de 4 weken zal deze avond worden gehouden in de kantine van Wodanseck. 
De entree bedraagt € 1 ,50 per persoon en de avond duurt van 19.30 uur tot 
ongeveer 22.30 uur. 
De eerstvolgende avond is op zaterdag 18 december. Dit wordt een avond in 
kerstsfeer: gezellig met elkaar eten en dansen in je mooiste kerstkleren I 
Ben je 11 jaar of ouder en wil je er meer over weten, bel dan 
Caroline Kelderman (4821932) of Marja van Toaren (3333537). 

Kerstnachtviering In Opstandingskerk 

Traditiegetrouw is er ook dit jaar op 24 december weer een 
kerstnachtviering in de Opstandingskerk op het terrein van de Gelderse Roos. Deze 
oecumenische viering is een gezamenlijk initiatief van de kerken in Wolfheze. Vanaf 
21:45 uur is er samenzang, waarna om 22:00 uur de dienst begint. De voorganger dit 
jaar is ds J. Nusselder. Gospelkoor YES uit Oasterbeek verzorgt de muzikale 
ondersteuning. Zoals gebruikelijk is het mogelijk elkaar na afloop te ontmoeten 
rondom de vuurkorf bij de ingang van de kerk. U bent van harte welkom. 

Spoorzoekers 

*Te koop: Gameboy met 4 spellen, € 50, Pieter Bal, 
tel. 4821837 

*Te koop: ruime caviakooi, € 15, Evelien Bal, tel. 4821837 

* Wij verhuizen naar het buitenland en kunnen helaas onze 
lieve (6 jarige) poes niet meenemen. Daarom zoeken wij 
voor haar een nieuw, rustig thuis. Wie wil haar van ons over 
nemen? Adrie en Sarien Goedbloed, tel. 4821974 
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nieuw!! 
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pedicure 
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Wolfskreet wordt mede mogelijk gemaakt door: 
• Acacia Consultancy 
• Bilderberg Hotel De Buunderkamp 
• De Boschhoeve 
• De Gelderse Roos 
• De Groene Flierefluiter 

• Dierenkliniek Pletersberg 

• Handelsbedrijf W. Meerveld 
• ITV Consult B.V 

• Nlco Verloo B.N.I . 

• Orlginal7 
• Paardenpension Hemlettehoeve 
• Paul Handriks Tweewielers 
• S.I.S. Sistermans lnspired Systems 

• Het Schild 
• Technisch bureau Van der Lecq 
• Vakantleverblijven De Wodanseiken 

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

verzorging 
De speelallsten voor Uw bomen: 

snoeien, kappen, klimmen, 
planten, velllgheldscontrole en 

boomonderzoek 

FiedeldiJ Dop & Tulnte, Boshoeve 2 
6874 NB Wolfheze 
Tel : 026-48 21 779 of 06 51 126 942 
www.degroenepraktljk.nl 
lnfo@degroenepraktljk.nl 
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Activiteitenagenda Wolflteze 

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 
Balijeweg 
14.00 tot 16.30 uur 
15.30 tot 16.30 uur 
16.00 tot 18.30 uur 
Balijeweg 
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 
10.00 tot 11.30 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 
18.30 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 Gymnastiekzaal 

Inloopspreekuur huisartsen 
Zwemmen voor ouderen (4821327) 
Kindergymnastiek en lumen 

wem ABC (RZC 0317-312763) 
Jeu de Boules (4821630) 

Aquarobics (RZC 06-12925039) 
Volleyballen 

De Burcht 
Zwembad Geld. Roos 
Gymnastiekzaal 

Zwembad Geld. Roos 
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 
Yoga (4821930) Beukenoord 
Koor Harmony (4822667) Opstandingskerk 
Volleyballen (4821860) De Brug 

Peuterspeelzaal '! Wolfje (0317-317553) De Burcht 
Bibliobus Balijeweg 
Inloopspreekuur huisarts De Burcht 
Yoga (4821930) Beukenoord 

Weekmarkt Terrein Gelderse Roos 

Hardlopen (4822362) Station 
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Maandagenda 

vr 3 DECEMBER Kaarten De Burcht 14.00 uur 
za 4 Schoenzetten (kinderen tot 10 jaar) Stationswinkel 
ma 6 Bridgeclub De Slenk 
di 7 55+ Fietsen De Burcht 14.00 uur 
wo 8 Aansteken Kerstboom Dorpsplein 18.30 uur 
za 11 Expositie Hans Ploeg (vanaf 14.30 uur)Open Hof Kerk 
wo 15 Bingo De Burcht 14.30 uur 
vr 17 Klaverjassen Wodanseck 
vr 17 Kaarten De Burcht 14.00 uur 
za 18 Expositie Hans Ploeg (vanaf 14.30 uur) Open Hof Kerk 
za 18 Wolfheze Night Fever kerstavond Kantine Wodanseck 
ma 20 Bridgeclub De Slenk 
di 21 55+ Wandelen De Burcht 14.00 uur 
vr 24 Kerstnachtviering Opstandingskerk 
za 25 KERSTMIS 
ma 27 Oud Papier 
di 28 Milieubus 

2005 GELUKKIG NIEUWJAAR 
zo 2JANUARI Nieuwjaarsbijeenkomst Dorpsbelang De Burcht 
ma· 3 Bridgeclub De Slenk 
di 4 55+ Fletsen De Burcht 14.00 uur 
do 6 1e bijeenkomst theatervoorstelling Oranjevereniging 
vr 7 Kaarten De Burcht 14.00 uur 
vr 7 Klave~assen Wodanseck 
zo 9 Nieuwjaarsbijeenkomst De Slenk 
ma 17 Bridgeclub De Slenk 
di 18 55+ Wandelen De Burcht 14.00 uur 
wo 19 Bingo De Burcht 14.30 uur 
wo 19 Jaarvergadering Oranjevereniging De Burcht 
vr 21 Kaarten De Burcht 14.00 uur 
vr 28 Klave~assen Wodanseck 
ma 31 Bridgeclub De Slenk 

di 1 FEBRUARI 55+ Fietsen De Burcht 14.00 uur 
vr 4 Kaarten De Burcht 14.00 uur 
ma 14 Bridgeclub De Slenk 
di 15 55+ Wandelen De Burcht 14.00 uur 
wo 16 Bingo De Burcht 14.30 uur 
vr 18 Kaarten De Burcht 14.00 uur 
vr 18 Klaverjassen Wodanseck 
ma 28 Bridgeclub De Slenk 
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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 tuinhout' en het zal u aan aandacht 
niet ontbreken. U valt op en hoe! Maar ... valt u ook relevant op? 

Want dáár draait het om bij uw merk, uw product, uw dienst. 
En daar draait het dus zéker om bij TaaiTotaaL 

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

een no-nonsense benadering tegen no-nonsense tarieven. Maar 
wél op basis van 18 jaar creatieve ervaring bij top(tlen)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 manleren om met uw 

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

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

TaaiTotaal Lindeboomlaan 49 6874 BP Wolfheze 
T 06-50655n7 E taaltotaal@planel 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 EDELWEISZ CHALETS, die geheel volgens uw wensen 
worden gebouwd. 
Tevens leveren wij bijpassende houten schuurtjes in alle maten en modellen. 
Op ons park is nog een aantal vrije kavels waar chalets geplaatst kunnen worden. 
Transport, plaatsen, stellen en aansluiten verzorgen wij ook geheel voor U. 

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




