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De prestaties van het grote bureau 
voor de tarieven van het kleinel 
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 TaalTotaaL 

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

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

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

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

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

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



Beste dorpsgenoten, 

Ook al leek Wolfheze af en toe de koudste plek binnen de Gemeente Renkum - als 
zij overal elders was weggesmolten lag hier nog sneeuw- een echte winter hebben 
we niet gehad dit jaar. Zoals onze columnist opmerkt zal de IJsbaancommissie- en 
met haar onze schaatsers - geduldig moeten blijven wachten op een echte winter. 
Inmiddels zijn de vogels al weer in voorjaarsstemming en het is de vraag of het ooit 
nog winter wordt. 
De stationswinkel draait inmiddels volop en er wordt zelfs gesproken over een 
geldautomaat. Diverse banken zouden er een willen plaatsen, maar de NS wil hem 
niet in de buitenmuur van het stationsgebouw in verband met het monumentale 
karakter ervan. Plaatsing in het halletje zou voor de banken weer minder interessant 
zijn in verband met de beperkte openingstijden. Overigens heeft uw verslaggever 
vastgesteld dat sommige artikelen bij de stationswinkel goedkoper zijn dan bij de 
Praxis of de Makro - dus de prijs kan geen excuus zijn om elders te kopen. Mocht u 
nog niet onder de indruk van het gemak van de stationswinkel zijn, bedenk dan dat 
een winkel in het dorp een positieve invloed heeft op de waarde van uw huis! 
Een andere verrijking voor ons dorp is de viskraam die vrijdags onze markt kompleet 
maakt. U kunt daar een visje kopen voor de avondmaaltijd, maar ook een harinkje of 
warm gebakken visje voor de lunch. 
Een terugkerend thema dit nummer is de Vrijwilliger. S. Cribent verhaalt van het wel, 
maar vooral ook het wee, van een zoektocht naar een vrijwilliger. Nog onwetend van 
de problemen bij de "concurrentie" doen zowel Het Schild als De Gelderse Roos in 
deze Wolfskreet een oproep aan vrijwilligers. Wij wensen u weer veel leesplezier. 

Redactie 

Colofon oplage 750 stuks 

Redactie 
Kees Koek 
Sara Mansveltweg 30. tel. 482 2339 
Christianne Pielage 
Sara Mansveltweg 4, tel. 482 1908 
Anten Sanderman 
Parallelweg 64, tel . 482 2362 
Albertine Scholten 
lindeboomlaan 35, tel. 482 1428 
Ma~a van Toeren 
lindeboomlaan 32, tel. 333 3537 
Anne Veenstra 
Wolfheze 4, linden hof, tel. 383 0933 

Vaste medewerkers 
Ulbe Anema (Duizendjarige Den) 
Carotine Kelderman (Welpdenkertjes) 

AdvertenUes 
Ma~a van Tooren 

Wolfskreet verschijnt 4 keer per jaar. Het volgende 
nummer verschijnt beoln I uni 2005. Uiterste 
Inleverdatum voor kopij is 15 april 2005. 
Kopij kunt u Inleveren bij de redactieleden. De 
redactie behoudt het recht om Ingezonden stukjes in 
te korten of niet te plaatsen. Anonieme berichten 
worden niet geplaatst. 

E-mail wolfskreet@hotmail.com 
Website www.wolfskreet.nl.tt 

Girorekening 9484820 

Belangrijke telefoonnummers 
Alarmnummer 112 
Politie 0900-8844 
Brandweer 026-3337751 
Dierenambulance 0317-3141 41 
Servicelijn 026-3348150 
Weekenddiensten huisarts 0900-1598 
Spreekuur Wijkagent Hans Berkenfeldt: woensdag 
13.00 tot 14.00 uur. Medisch Centrum Wolfheze 
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Stationswinkel 
Wolfheze 

Wij beschikken over een RUIM ASSORTIMENT aan artikelen: 

Levensmiddelen 
Zulvel producten van ijsseloord zulvelboerderij 
Elke dag vers brood van bakker "Hus" 
Toiletartikelen 
Diverse soorten wijn 
Chips en borrelnoten 
Snoep en koekwaren 
Bloemen, planten voor binnen en bulten 
Tijdschriften, kranten en telefoonkaarten 
Kantoorartikelen 
Tabakswaren 
Speel & cadeau artikelen 
Wenskaarten 

Foto ontwikkeling Picoprint 
Stomerij Peelen 
Postagentschap 
Treintickets en (bus) strippenkaarten 

Ook bezorgen wij l.1W boodschappen in Wolfheze aan huis 

Openingstijden: 

Maandag van 13:00 u. t/m 18:00 u. 
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9:00 t/m 18:00 u. 
Zaterdag van 9:00 u. t/m 16:00 u. 

Telefoon Winkel 026-4820484 



In bet spoor van de wolf 

Yvette Hanselman: "Met 
Koninginnedag merk je het echte 
dorpsgevoel" 

De honddichtheid in Wolfheze is 
enorm. Bij de familie Hanselman aan 
de Duitsekampweg zijn het twee 
ruwhaar dwergtekkels, Stoffer en 
Pien, die me tegemoet keffen, 
ondersteund door een bassige blaf 
van bouvier Bram. Ze zijn snel 
gerustgesteld en V vette neemt me 
mee naar de huisbioscoopkamer. 
Yvette begon ooit, bijna 30 jaar 
geleden, als tennislerares op de 
Slenk. Via haar kinderen raakte ze betrokken bij Wodansecken binnenkort zien 
we haar schitteren op de planken bij de toneelopvoering op Koninginnedag. 
Haar verhouding met Wolfheze is losjes maar betrokken. 

Eigen weg gevolgd 

"Huiswerk maken was zo oneindig vervelend. Ik kon me nooit concentreren en stond 
liever op de tennisbaan of was aan het knutselen. Gelukkig zagen mijn ouders dat 
ook en mocht ik na VWO 5 meer de doe-kant op. Na de opleiding Mbo
arbeidstherapie werkte ik als activiteitenleidster in verzorgingstehuis Laurentlus in 
Arnhem, mensen daar aan de gang houden. Ik regelde van alles, maar vooral de 
uitjes waren populair, zeker als er nog een borreltje bij werd geschonken." 

De Slenk 

"Ondertussen was ik ook doorgegaan met tennis en ging ik lesgeven. Arend van der 
Weerd, toentertijd voorzitter van de Slenk vroeg me om les te geven. Dat deed ik 
zo'n 10 uur per week. Later toen we zelf in Wolfheze kwamen te wonen zag ik zo 
allerlei oud-tennisleerlingen terug op de tennisbaan en in het dorp. Tennis heeft 
trouwens nog een andere belangrijke lijn in mijn leven ingezet: toen ik les gaf in Ede 
bij Tesqua ontmoette ik mijn man. Dat was meteen liefde op het eerste gezicht." 

Wolfheze 

"We woonden in Ede, in een huis met tuin als een postzegel. Mijn man reed toen 
vaak langs Wolfheze en had dit huis al een tijd te koop zien staan. Toen we hier 
introkken was het niet zo mooi als nu. Aanvankelijk woonden we achter in de door 
ons verbouwde stal, waar vroeger de koeien stonden. Langzaamaan is het helemaal 
verbouwd. Waar we nu zitten was heellang een soort grote schuur. Voor de 
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kinderen stond daar vroeger een zwembad in. Na lang denken en met hulp van een 
architect hebben we er nu een tweede huiskamer van gemaakt met een super-de
luxe bioscoopinrichting. Dat is echt ontspannen, zeker voor mijn man en zoon." 

Kinderen 

"Mijn man heeft een aantal bedrijven en dat vraagt veel inzet. Ik heb altijd thuis willen 
zijn voor de kinderen. Dat vind ik belangrijk. Toen we hier net kwamen wonen stond 
het gras kniehoog. De overbuurman, van Maanen, zei meteen: 'willen jullie 20 
grasmaaiers in de wei hebben?' En zo kwamen er twintig schapen. Later kwam daar 
nog een hangbuikzwijntje bij, geitjes, konijnen. In die tijd kwamen ze van de 
peuterspeelzaal hier langs om met de kinderen lammetjes te kijken . En als zo'n 
lammelje dan niet goed bij de moeder kon drinken, was ik er drukker mee dan met 
een baby om ze bij te voeden." 

Vrijwi/liqerswerl< 

"Toen we nog maar net weer in Wolfheze woonden ben ik weer gevraagd voor 
tennisles, en speelde ik in de damescompetitie. Uiteindelijk was je daar wel een hele 
dag mee zoet. Met de tennislessen voor nieuwkomers zorgde ik voor de praktijk en 
Arend van der Weerd voor de theorie. We sloten af met een lekkere barbecue. Ik 
heb ook nog in de jeugdcommissie van Wodanseck gezeten. Vergaderden we lekker 
met koffie en koek in de keuken hier. Inmiddels zijn de kinderen ouder. Dat ik 
meedoe met de toneelgroep voor Koninginnedag is voor mijn eigen lol. Jillian is 16 
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en Robert is 19 jaar. Ik vind het nog steeds belangrijk om er te zijn als ze uit school 
komen. Een deel van mijn verdere aandacht zit in de dienstverlening rond mode op 
niveau." 

Mooiste plekje 

"Dit huis", is het eerste wat Yvette zegt. Toch wel heerlijk als je zo verknocht kan zijn 
aan de plek en het huis waar je woont. Op een goede tweede plaats komt voor 
Yvette het stukje bos achter Hotel Wolfheze, tegenwoordig de Bilderberg. Links van 
de Wodanseiken lopen kleine beekjes en kunnen de honden heuvel op en af rennen 
tot ze het afleggen en hijgend neerploffen. 

Stokje doomeven 

Dit keer gaat het stokje via de redactie van de Wolfskreet over naar Rob Kuiper 
omdat hij als inwoner van Wolfheze met zijn acteertalent vaak toneelstukken 
organiseert en daarmee het "dorpsgevoel" helpt vergroten. 

Anne Veenstra 

Dorpsstraat 53 6871 AD Renkum tel. 0317-312615 

Speciaal in lingerie, nacht, bad en beenmode voor dames en heren. 
Erkend leverancier borstprotheses. 
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DES CHEID IN GSMAKELAAR 

Uw scheiding praktisch geregeld 

Een scheiding is geen wedstrijd, waarbij het gaat om winnen ... of 
verl iezen. Speel het spel eerlijk: vraag De Scheidingsmakelaar 

om hulp. 
Hij is een onafhankelijk tussenpersoon, met kennis van alle zaken 

die bij een scheiding komen kijken. Ook werkt hij met vaste 
tarieven zodat u precies weet waar u aan toe bent. Hierdoor zorgt 

û ervoor dat uw scheiding goed - en fair - en tegen de laagst 
mogelijke kosten geregeld wordt. 

Neem contact op met onze vestiging te Wolfheze, Eric ten Cate 
telefoon 06-5510 2914, of mail naar 

cate@scheidingsmakelaar.nl 

Zie voor verder informatie 

www.scheidingsmakelaar.nl 



Inqezondell Wolfskreten 

Peuterspeelzaal 11 

Als leidsters van peuterspeelzaal 't Wolfje, voelen wij ons nauw betrokken bij de 
inwoners van Wolfheze. 
Wij kunnen S. Cribent en de inwoners van Wolfheze berichten dat de gemeente 
Renkum uw mening over de bureaucratie ter harte heeft genomen, want de 
financiêle garantie voor de speelzaal is verlengd tot augustus 2005 in afwachting van 
de nieuwe Verordening Peuterspeelzaalwerk en nieuw Peuterspeelzaalbeleid. Wij 
blijven in ieder geval tot augustus (en hopelijk nog veel langer) als leidster bij 't 
Wolfje werkzaam. Sterker nog, wij zouden het fijn vinden als nog meer kinderen zich 
aanmelden (dit kan vanaf anderhalf jaar) om bij ons te komen spelen zodat we meer 
dagdelen kunnen aanbieden en op die manier de doorstroming voor de wachtende 
kinderen kunnen versnellen. De wachttijd is nu ongeveer een half jaar. Dit is voor de 
Gemeente Renkum ook een duidelijk teken dat de peuterspeelzaal moet blijven 
bestaan I 

Thea Guikers & Cocki Vink 

Reactie van de redactie: 
Het blijft natuurlijk niet netjes dat de Gemeente peuterspeelzaal 't Wolfje zo lang aan 
het lijntje houdt. 

Van passanten ..... 

Ondanks dat wij, mijn vrouw llse, hond Figo en ik, geen inwoners zijn van Wolfheze, 
zijn we toch met een zekere regelmaat in het dorp. De reden daarvoor is dat wij elk 
half jaar naar de tandarts gaan en daarvoor van onze woonplaats in Zuid-Frankrijk 
naar Nederland rijden. Dit bezoek aan "onze" tandarts is niet absoluut nodig. Dat zou 
ook in Frankrijk kunnen. Maar het is een gewoonte en erg vertrouwd. Als we in 
Nederland zijn moeten we toch ergens onderdak vinden, want we hebben geen 
eigen woning hier en wij verblijven dan in een vakantiewoning van een vriendin van 
mijn vrouw. Deze woning ligt in 't Hazeleger aan de Wolfhezerweg 120, zodoende. 
In deze woning liggen ook altijd de laatste uitgaven van de Wolfskreet, welke ook 
door ons gelezen worden. Enkele artikelen brachten mij ertoe dit stukje te schrijven. 
Het gaat om het volgende. 

De heer Van de Weerd schreef "Er gebeurt wat in Wolfheze". Waarna hij opsomt wat 
er te gebeuren staat. En hij is er zeer gelukkig mee. Dit doet me denken aan hetgeen 
in ons Franse dorpje met in totaal400 inwoners- waarvan een groeiend aantal van 
Engelse en Nederlandse origine - wordt georganiseerd. Dat is eveneens verbluffend 
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en nauwelijks voor te stellen. Dat geldt niet alleen voor ons dorp maar voor bijna alle 
dorpen. Soms worden zeer grote evenementen gehouden in woongemeenschappen 
van enkele huizen. Dat gebeurt dan in grote tenten of in de open lucht. U moet dan 
denken aan evenementen, te vergelijken met het North Sea Jazz Festival of een 
filmweek zoals in Rotterdam. 
Ik ben daar, net als de heer Van der Weerd hier, zeer gelukkig mee. In het artikel 
over mevrouw Korff zag ik eveneens overeenkomsten. Zij houdt van honden (en 
paarden). Wij hebben zelf een hond: een zeer geslaagde kruising van een boxer 
met een Labrador. De Fransen zijn vaak ook zeer gehecht aan hun hond, al komt die 
niet altijd in huis. Dat laatste is voor ons mensen al moeilijk: verder dan de keuken 
kom je vaak niet. 
Ook paarden vind je overal. Vele kinderen rijden er op in hun schoolvakantie. Vaak 
zeer kleine jongens en meisjes die met hun voeten nog niet halverwege de buik van 
het paard komen. Zij rijden in colonne door de overal aanwezige bospaden. Ook op 
ons terrein kom ik de afdrukken van de vele hoeven regelmatig tegen. Een trail of 
route uitstippelen zoals mevrouw Korff doet is door de vele, vrij beschikbare paden, 
niet nodig. Je mag bijna overal komen, maar nergens aankomen. 
De heer Anema heeft een stukje geschreven over de herdenking van de 
luchtlandingen. Nu 60 jaar geleden. Ook in Frankrijk worden zowel de 2e als de 1 e 
wereldoorlog herdacht. (Resp. 8 mei en 11 november). Dat gebeurt dan bij de 
monumenten die je overal in de dorpen aantreft. Er komt een kleine geluidswagen 
die uiteraard het volkslied laat horen, maar waarmee ook de burgemeester (altijd een 
dorpsgenoot die naast zijn privé-baan er het burgemeestersambt bij heeft) zijn zegje 
wat kracht bij kan zetten. Ook wordt er een bloemetje gelegd. 

Zo zie je dat er ondanks de 1050 km overeenkomsten zijn. 

Henk van den Berg 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 
: Wolfskreet qaat online : 
: Sinds kort kunt u een aantal artikelen uit Wolfskreet ook op het wereld wijde web : 
: lezen: www.wolfskreet.nl.tt. Tim van Toaren is onze webmaster en hij zorgt er : 
• steeds voor dat de meest recente artikelen worden opgenomen. • 
• • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Voorjaarsaanbieding: 

• Huldverz(l(glng voor Hem en Haar 
• Make- up 
• Aromatherapy 
• Electrtsch ontharen ( ZF) 
• VeiWijderen couperose, f]b(ome e.d. 
• Manleuren (Ujdens behandeling) 
• Uchaamsmassage, (klasiek drukpunt 
• Orthomoleculaire benadering 
• Shlatsu kosmetiek 
• Cursus Shantala Babymassage voor 

verz(l(gers 

Nieuw: micro cell nagelbehandeling: € 45,00 
incl.producten voor thuis. 
Resultaat binnen 14 dagen 

Eetcafé "De Balije" Wo lfheze 

Wolfbezerweg 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 



Vrijwilligers 

'Leuk dorp dat Wolfheze', dacht ik toen ik 
hier een paar maanden woonde en me 
halsoverkop in het vrijwilligers circuit had 
gestort, net als mijn partner overigens. 
'Nog steeds een leuk dorp,' denk ik nu we 
hier al weer enige tijd bivakkeren. Máár ... 
vrijwilligers ... 
Een tijdje geleden had ik de taak om 
nieuwe vrijwilligers te zoeken en ik kan u 
verzekeren: dat viel niet meel Sterker nog: 
het is niet gelukt! 
Dus heb ik alle stadia van frustratie en 

boosheid doorlopen. ledereen had een excuus: of ze waren al druk met ander 
vrijwilligerswerk, of ze waren gewoon druk, of ze hadden geen affiniteit met de club 
waar ik vrijwilligers voor zocht, óf ze hadden een hekel aan vergaderen, óf ze wilden 
wel maar zagen het nu even niet zitten. U voelt het al; de excuses werden steeds 
dunner. 
Ik verzeker u, ik was van plan om deze rubriek flink te misbruiken en mijn gal te 
spuwen. Dus terwijl ik wandelde in onze mooie bossen bedacht ik de meest 
boosaardige teksten. Dat leverde algauw een grote gemene glimlach op en heel veel 
binnenpret Maar ik dacht ook: tennisclub, voetbalclub, kerk, volleybal, dorpsbelang, 
oranjevereniging, koor, ijsbaancommissie (samen met wie wij op weer eens een 
échte winter hopen!) Wolfskreet, Klaproos, jeu de boule, gymnastiek en dan ben ik er 
zeker nog een paar vergeten. Al die clubs draaien op vrijwilligers. Conclusie: we 
hebben hier helemaal niets te klagen over de animo om vrijwilliger te worden. 
Misschien doen we zelfs wel een beetje te veel! 
Maar er zijn gelukkig altijd nog een paar mensen die het niet doen. Voor hen het 
volgende: vrijwilligersklussen zijn hetzelfde als een baan. Je hebt zelden zin om er 
heen te gaan, je moetjezelf altijd oppeppen, er zitten altijd vervelende klussen bij , 
maar ... het is gegarandeerd ongelooflijk bevredigend om dingen voor elkaar te 
krijgen. Een betaalde baan levert niet zoveel waardering op en nooit zóveel plezier 
en je denkt achteraf altijd 'blij dat ik het tóch gedaan heb'. Voor diegenen die denken: 
op mij zitten ze toch niet te wachten, dát is nou juist het leukel Ze zitten wél op je te 
wachten en met smart! 

S. Cribent 
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zoekplaatje 

"Als je het spoor bijster bent, 
brengt deze boom uitkomst". 

Weet u waar deze boom staat, 
en/of kent u de geschiedenis van 
deze boom, vertel het ons!! 
Per E-mail: 
wolfskreet@hotmail.com of bel één 
van de redactieleden. 
Onder de goede inzendingen wordt 
een zak openhaard-hout verloot. 
In de volgende Wolfskreet hopen 
wij u te vertellen wat er bij deze 
boom allemaal is gebeurd. 

Kapsalon Jeanette 
Dames in Doorwerth Heren 

Winkelcentrum de Weerd 
tel. 026-3341856 

Openingstijden: 
maandag 10:00-17:30 
dirudag 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 

MMM Ir.M.C.W.Moerdijk 

Balyeweg 10 Tel (026}-48 224 63 
6874 AJ WOLFHEZE 

ADVISERING -energ1e 
& -gebouwinstallaties 

ARBITRAGE -technisch onderhoud 
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Werkzaamb.eden op de betde btj de Balljeweq 

Eind februari is de heide bij de Balijeweg te Wolfheze, in opdracht van Vereniging 
Natuurmonumenten, geplagd. Natuurmonumenten wil hiermee voorkomen dat deze 
heide langzaam verandert in bos en dat het leefgebied van een aantal zeldzame 
diersoorten verloren gaat. 
Voor soorten als de zandhagedis, levendbarende hagedis en hazelworm 
is heide namelijk hét leefgebied bij uitstek. Ze vinden er open zandige 
plekjes, waar ze zich graag opwarmen in de zon. Ook is er genoeg 
beschutting in de vorm van heidestruiken. 
Om schade aan met name de fauna te beperken, is er gebruik gemaakt van een 
kraan in plaats van een traditionele plagmachine. Op deze manier kon er preciezer 
gewerkt worden en konden plekken gespaard blijven, die niet geplagd hoefden te 
worden. 

Sportlef Wolfbeze 
Volleybaltoernooi op Papendal 

Op 8 januari deed volleybalgroep 
"Wolfheze" mee aan het interkerkelijk 
volleybaltoernooi op Sportcentrum 
PapendaL Het toernooi beleefde zijn tiende 
editie en kan ronduit zeer geslaagd 
genoemd worden. Dat was te danken aan 
de prima organisatie, maar ook aan de 
veelheid en diversiteit van de deelnemende 
teams. Vier jeugdteams en zeven 
volwassenenteams - op één na allen uit 
Oesterbeek- streden op die zaterdagavond 
op vier velden in een heel scherp en keurig 
bewaakt speelschema om de eer. 
De finale bij de volwassenenteams ging tussen Yeah Yeah en E-team en werd 
overtuigend gewonnen door Yeah Yeah met prachtig spel. 
De volleygroep "Wolfheze" behaalde een zeer verdienstelijke derde plaats, na winst 
in de poule tegen finalist E-team. 

Volleybalgroep "Wolfheze" speelt iedere Woensdagavond van 20:30 tot 22:00 u in 
De Brug op het terrein van de Gelderse Roos gezellig een partijtje volleybal. Geen 
competitie, maar lekker volleyballen met een gemengd team. 
Thee van Doorne (4821246) en Carel Prenen (4821860) staan klaar om meer 
informatie te verstrekken. 
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Meisjesteam Wodanseck 

Vanaf februari 2004 heeft voetbalvereniging Wodanseck voor het eerst sinds 
mensenheugenis een waar MEISJESteam. De teamleden zijn (van linksboven de W 
op de foto volgen tot rechtsboven): 

Emily Fransen op rechtsmidden een getalenteerde stoorzendster 
Pien Keldennan rechtsachter vrijwel onverslaanbaar 
Elize Cornielje een technisch talent in de spits 
en haar zus Francesca actief rechts op het middenveld 
Lieke van Tooren aanvallend EN verdedigend middenmidden 
Stella vd Neut een razendsnelle middenveldster op rechts 
Sanne vd Meijde de keepSTER 
Dominique van Wonderen wonderbaarlijk goed linksachter 
Suze van de Ham een doorzetster op linksmidden 
Sanne van Genderen met talent voor voor- en achterhoede 
en last but not least Elise van Wonderen een storende ster op het middenveld 

Tot juni 2004 werd het team nog versterkt door Meeske Mulderij en van september 
tot december 2004 bij thuiswedstrijden door Kim vd Meijde (beiden niet op de foto). 

De leeftijd van de meisjes varieert van 9 tot bijna 12 jaar. Zij spelen vanaf september 
2004 in de E-jeugdcompetitie. 
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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 

tuincqntrum dauidsq 
WOLFHElERWEG 104 - WOLFHEZE 
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Jonqe Booqlanders 

In de directe omgeving van 
Wolfheze lopen Schotse 
Hooglanders in de vrije natuur. 
Dat is al jaren zo. Maar 
Hooglanders met kalveren zie 
je niet zo vaak. Toch zijn er 
eind januari drie geboren in het 
natuurgebied achter camping 
Lindenhof. Het is een prachtig 
gezicht. De jonge dieren blijven 
nog dicht in de buurt van hun 

moeders. Een dikke vacht biedt ze bescherming tegen de kou. Dat is ook wel nodig, 
want extra zorg is er niet. Vanaf hun geboorte moeten ze zichzelf zien te redden. Al 
direct zijn ze helemaal op de natuur aangewezen. 

Pure Hooglanders zijn het overigens niet. Op hetzelfde terrein lopen vier zwarte 
Tudanca runderen. Deze zijn afkomstig uit het Spaanse gebied Cantabria. Een van 
deze Tudanca's is de vader van de kalveren. Dat is ze niet aan te zien, want ze lijken 
dezelfde kleur te hebben als hun moeders. Maar een prachtig beeld is het, deze 
jonge dieren in de natuur. Wie ze wil zien, doet er overigens goed aan een beetje 
afstand te bewaren. Want de moeders zijn weliswaar heel rustige dieren. Maar ze 
hebben wel heel grote horens ... 

Even voorstellen 
Dit zijn Arjan en Yvette 
Nijland, nieuwe 
dorpsbewoners sinds 
december 2003. 
Zij wonen met hun twee 
kinderen - dochter Lieke van 
4 en zoon Levi van een half 
jaar - aan de lindeboomlaan. 
Na anderhalf jaar in 
Doorwerth gingen zij op zoek 
naar een koopwoning in de 
omgeving van Arnhem. Via 
een makelaar zijn zij in Wolfheze terecht gekomen. Arjan werkt als locatiedirecteur 
op de Arnhemse Buitenschool en Yvette is daar lerares van groep 5/6. Zij hebben 
elkaar ontmoet op het werk 
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Bet Scbtld zoekt -vrijWilliqers. 
Het Schild doet een dringend beroep op vrijwilligers om visueel gehandicapte 
ouderen te steunen. Bij diverse activiteiten -wandelen, fietsen op een tandem of op 
de nieuwe tweezitsfiets, boodschappen doen, concertbezoek, voorlezen of gewoon 
een praatje, maar ook voor vervoer naar ziekenhuis of huisarts- bestaat behoefte 
aan vrijwilligers. Familie woont vaak te ver weg om bij dergelijke dagelijkse 
activiteiten te kunnen helpen. 

Naast vrijwilligers voor activiteiten met individuele bewoners, zoekt Het Schild op dit 
moment ook mensen die een dagdeel (of meer) per week willen helpen bij de 
dagactiviteit, een pianist voor de begeleiding van het Schildkoor op 
woensdagmiddag en mensen die een avond willen helpen als er een feestelijke 
bijeenkomst of een gezellige avond wordt georganiseerd. 

Belangstellenden kunnen zich melden bij Jan Bath, vrijwilligerscoördinator van Het 
Schild, tel 482 11 77 of jan.both@hetschild.nl. Hij staat klaar om vraag en aanbod 
bij elkaar te brengen . 

.NtelfW redactielid: Kees Koek. 

Net als mijn voorganger op de eindredactie 
woon ik in de Sara Mansveltweg en heb ik een 
tijd op de internationale landbouwmechanisatie
markt rondgelopen. Daar schreef ik o.a. teksten 
voor nieuwsbrieven, folders en persberichten 
die Ad soms onder ogen kreeg en die hem op 
het idee brachten mij als "opvolger" te vragen. 
Door het werk van mijn vrouw zijn wij hier zo'n tien jaar geleden in Wolfheze terecht 
gekomen. Sindsdien hebben wij 3 kinderen gekregen -de oudste is inmiddels vier
en vooral dankzij de kinderen kom ik regelmatig in contact met dorpsgenoten. 
Ik ben een fanatiek zeezeiler met een zelfgebouwd kajuitzeiljachtje aan de 
Waddenzee. Omdat je toch een beetje rekening moet houden met je kinderen zitten 
echt fanatieke tochten rond Schotland en Ierland of naar de FarOeren IJsland er 
even niet in, maar rustig zeilen op de Waddenzee is ook best wel leuk. Daarnaast 
ben ik actief bij de Oosterbeekse Watersportvereniging Peter Hensen, die op een 
grindgat "het Gat van Moorlag" bij de Rijn zeilles geeft aan kinderen vanaf 8 jaar. 
Voor de Wolfskreet doe ik de eindredactie: ik lees alle kopij en redigeer die waar 
nodig de tekst aan ten behoeve van de leesbaarheid. 

Kees Koek 
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Wijnkoperij Henri Bloem 

VOOR AL UW KWALITEITSWIJNEN 
vanaf€ 3,50 

>Ruim 800 wijnen in elke prijsklasse< 

>Kado-artikelen< 

> Wijncursussen en proeverijen < 

> Uw bestelling gratis thuisbezorgd < 

> Parkeergelegenheid voor de deur < 

Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem 
Tel.: 026- 4455220 
Fax: 026-4455085 

E-mail: amhem@henribloem.nl 

Zie voor verdere informatie: 

www. henribloem. n I 
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Peter vertelt graag allerlei ongeloofwaardige 
verhalen, nu ook weer. Maar zijn de dieren 

gekomen voor zijn verhalen of vo.or de zak voer die 
hij heeft meegebracht? Kun jij zes verscl\illen 

vinden? 
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Paardenpension 
HENRIETTE HOEVE 

Fam. Schut 
Duitsekampweg 25,6874 BT WoJfbeze 

tel.: 026 - 4821367 

Assurantiën 
Financiën 

Van Ede 

Onafhankelijk bemiddelaar voor vele 
verzekeringsmaatschappijen en 

hypotheekverstrekkers 

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

Loop even binnen, bel of mail onslilt 

Financieel adviseurs: 
Dirk Kruitbosch/ Harry Waaijenberg 

Wolfhezerweg94a 
6874 AH WOLFHEZE 

Tel: 026-4821751 Fax: 026-4821921 
E-mail:vanedeas@hetnetnl 
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Dorpsbelan. q 

Laat ik, voordat ik u bijpraat over de lopende zaken in Wolfheze, eerst even een 
foutje goedmaken. Onderaan het stukje van Dorpsbelang in de vorige Wolfskreet 
stonden de namen van de bestuursleden vermeld. Wie daar niet bij stond was ons 
zeer actieve bestuurslid T aro Eekhoutte. 
Ik zou dat graag toegeschreven hebben aan een computerstoring of iets dergelijks, 
maar het was gewoon helemaal mijn fout, waarvoor mijn welgemeende excuses. 

Goed, over tot de orde van de dag. 2005 is wat Wolfheze betreft goed begonnen. 
We hadden kennelijk de eer om de regio de eerste nieuwjaarsbijeenkomst van dit 
jaar te hebben georganiseerd, want we stonden daarmee in De Gelderlander van 
heel Arnhem en omstreken. Jammer dat de opkomst naar onze mening matig was. 
We proberen juist een gelegenheid te creêren waar alle Wolfhezenaren, jong en oud, 
elkaar Informeel kunnen ontmoeten, en het is jammer, dat daar in feite zo weinig 
respons op komt. Maar volgend jaar krijgt het zeker een vervolg, want diegenen die 
er waren, waren zeer enthousiast. Ook wij vonden het een bijzonder leuk begin van 
2005. 

Waar we ook veel positieve reacties op hebben gekregen, was de 
Kerstboom, die in december ons dorpsplein sierde. 
Woensdagavond 8 december hadden zich een kleine 100 mensen 
(waaronder ook veel kinderen) verzameld, om de eerste echte 
Wolfhezer Kerstboom ontstoken te zien worden. Het was een 
hele klus om hem op te zetten, maar dat vele handen licht werk 
maken, bleek ook hier, toen een aantal mensen spontaan hun 
hulp aanbood tijdens het optuigen. 
De eerstkomende jaren kunnen we vooruit, want er zijn ons al heel wat kerstbomen 
aangeboden. Volgend jaar, nee, wat zeg ik, dit jaar, krijgt de boom ook een piek of 
een ster In top, want die is ons al toegezegd door Theo Groothuis, die er speciaal 
iets voor gaat maken. Theo, alvast bedankt. 

Woningbouw 

Wordt dit jaar een spannend jaar voor het dorp? Ik durf het u niet te voorspellen. Hoe 
het met de woningbouw zal gaan, laat zich moeilijk raden. De plannen zijn er wel, 
maar die lagen er 4 jaar geleden ook. De Gemeente lijkt vooralsnog niet erg scheutig 
met informatie (ook niet naar de Klankbordgroep) en het begint erop te lijken, dat zij 
zelf ook de regie niet meer helemaai in handen heeft. Duidelijkheid moet er komen, 
zowel voor wat betreft het nut en de noodzaak van woningbouw, als ook voor het te 
bewandelen traject en het tijdpad. Dan weet Wolfheze waar ze aan toe is, en kan er 
gericht meegedacht, bezwaar gemaakt en bijgestuurd worden. Nu horen we alleen 
maar vage plannen, die geen vervolg lijken te krijgen. Ook het hete hangijzer, de 
voorgenomen bebouwing van het terrein Barenbrug, lijkt in een impasse te verkeren. 
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De Gemeente blijft spreken over 80 woningen (Willemsen en Barenbrug}, terwijl de 
meerderheid van de Wolfhazenaren eerder warm loopt voor een aantal van 
maximaal 50 woningen (terrein Willemsen) en het terrein van Barenbrug liever als 
een overgang ziet tussen bebouwing en de aangrenzende ecologische 
hoofdstructuur, die overigens volgens Natuurmonumenten in de loop van dit jaar wat 
vastere vorm gaat krijgen. 
Gingen tijdens onze vorige jaarvergadering de handen nog overwegend op elkaar 
voor de komst van een zorgboerderij, nu lijkt ook dat een moeilijk te realiseren 
project. Geld is daarbij de voornaamste factor, maar de door ons voorgestelde 
bredere opzet in combinatie met het Milieu Educatie Centrum en Natuurmonumenten 
lijkt door de reeds opgelopen vertraging definitief van de baan. Wellicht dat het 
terrein van de Gelderse Roos nog een optie is. 

Jaarvergadering 

Dit jaar houden wij onze jaarvergadering op dinsdag 15 maart om 20.00 uur in De 
Burcht. U krijgt hier nog een aparte uitnodiging voor in de bus met het programma 
van die avond. Als u met plezier in Wolfheze woont, houdt u die avond 
vanzelfsprekend vrij om te luisteren wat er speelt, en uw mening te geven over 
belangrijke zaken. Wij rekenen op uw komst. 

Contributie 

Dan nog even een bericht van de penningmeester. Velen van u hebben hun 
contributie overgemaakt of in de envelopjes gedaan, maar nog lang niet iedereen 
heeft betaald. Voor slechts € 5,00 per adres bent u een jaar lang lid van 
Dorpsbelang. Dat kan toch bijna geen belemmering zijn. Kijk even na of u uw 
lidmaatschap al heeft overgemaakt, en bespaar de penningmeester een bult werk 
door snel te betalen; wij zijn u er zeer erkentelijk voor. (banknr. 515446718) 

Logo ~ 
Tot slot: Onze vereniging draait nu al een flink aantal jaren, maar wat / • .i: 
we nog altijd niet hebben is een mooi logo. Heeft u een goed idee !i~ 
voor een mooi en passend beeldmerk dat Dorpsbelang Wolfheze ~ 1 
een herkenbare uitstraling naar buiten toe oplevert, laat het ons 
even weten. Wij stellen een boekenbon beschikbaar voor diegene 
die onze vereniging aan het beste logo helpt. 

Namens het bestuur van de "Vereniging Dorpsbelang Wolfheze e.o. n 

Michel van Tooren 
(Voorzitter) 
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de Gelderse Roos 

Op het terrein van de Gelderse Roos vindt een aantal ontwikkelingen 
plaats. 

Dierenweide 

De aanleg van gebouw Octaaf leidde een aantal jaren geleden tot het verdwijnen 
van het hertenkamp. Inmiddels is gestart met de aanleg van een 'Dierenweide', 
naast gebouw Triade. Het hek, lager dan voorheen omdat er geen herten maar 
schapen en geiten in de Dierenweide komen, staat er al. De stallen zijn ontworpen 
en binnenkort gaat een groep cliënten aan de slag om klimtoestellen te maken. We 
verwachten de dierenweide in mei van dit jaar te kunnen openen. 

Volière 

Een leuk weetje: De volière die op het terrein tussen hoofdgebouw en medisch 
centrum staat was ooit de overkapping van een muziektent die in het 
openluchttheater stond. Na jaren te hebben gefungeerd als vogelverblijf 
is het nu tijd voor een fikse opknapbeurt. Er komt één vlucht in plaats van 

de drie gescheiden compartimenten, nieuwe betimmering, een nieuw 
nachthok, nieuw gaas en zo wordt de volière ook geschikt gemaakt voor 
grotere vogels, zoals valkparkieten. Hierna komt het pleintje met de 

speeltoestellen rond de volière aan de beurt. 

Nog een pleintje: tussen STC woning Reseda en het wijkgebouw is een wat donker, 
somber pleintje opgeknapt met licht split, een sierlijk taxushaagje en een aantal 
bankjes van fraaie vormgeving. 

Omgeving Parkzicht 

Gebouw Parkzicht werd eind vorig jaar gesloopt. Een goed moment om een aantal 
zaken op dat deel van het terrein aan te pakken. De midgetgolfbaan die voor De 
Brug ligt wordt vernieuwd, met behoud van de nog bruikbare banen. De eendenvijver 
krijgt een grondige opknapbeurt waarbij onder andere het hemelwater van de Brug 
niet meer in de vijver terechtkomt. De verwachting is dat dit de huidige zwarte 
verkleuring van het water voorkomt. 
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Bezinningsmonument 

Op de plaats waar het mortuarium stond, in de buurt, maar wei los van het kerkhof, 
is een bezinningsmonument gepland waar cliënten tot rust kunnen komen, kunnen 
mediteren, herdenken en kleine rituelen kunnen uitvoeren. Al langer bestond de 
behoefte aan een dergelijke plek op het terrein. Over dit bezinningsmonument, -
overigens nog een werktitel, een definitieve naam moet nog worden gevonden-, de 
functie en het ontwerp ervan valt nog veel meer te zeggen. Graag komen we in een 
volgende Wolfskreet wat uitgebreider hierop terug. 

Openluchttheater De Klaproos 

Als alles goed gaat, en waarom zou dat niet zo zijn, vinden 
de voorstellingen van De Klaproos komend seizoen plaats 
in een grondig verbouwd theater. De oude banken 
verdwijnen en er komt een nieuwe tribune, dichter bij het 
podium. Hierdoor is meer contact mogelijk tussen spelers 
en publiek. Er blijft een strook gras liggen tussen tribune 
en podium, zodat languit in het zonnetje liggen terwijl je 
geniet van een voorstelling tot de mogelijkheden blijft 
behoren. Boven het podium wordt een semi-permanente 
overkapping aangebracht die moet waarborgen dat spelers en hun apparatuur bij 
een buitje droog blijven. Ter completering van het geheel worden er nieuwe paden 
aangelegd en zal het groen aan de nieuwe situatie worden aangepast. 

Lawijckerhof 30 
6874ATWolfheze 
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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De Duizendjartqe Den -vertelt 

Vorige keer, in aflevering 8, heb ik een unieke 
luchtfoto van 6 september 1944 laten zien. Op deze 
door d~? Royal Air Force (RAF) gemaakte 
verkenningsfoto was goed te zien dat niet alleen de 
Balijeweg toen nog in aanleg was, maar ook de Johan 
Stratiuslaan en de Macharislaan. Dat deed mij er aan 
herinneren dat ik deze straatnamen nog niet heb 
verklaard. Om de Johan Stratiuslaan en de 
Macharislaan echter te verklaren moet ik het hebben 
va!J horen zeggen, want als Den heb ik het zelf niet 
meege!TJaakt. In de eerste aflevering van twee jaar 
gel!3den (februari 2003) heb ik verteld dat ik ben 

geboren tussen 1600 en 1640 e11 voor bovenstaande straatnamen moeten we 
helemaal teruggaan naar het jaar 1553. In het begin van mijn leven heb ik goed 
geluisterd naar wat er in de eeuwen daarvoor was gebeurd en ik kan me dat nog 
steeds go.ed herinneren. Daarom zit Ulbe Anema weer aan mijn voet om mij 
hierover uit te horen en alles voor de Wolfskreet op te schrijven. 

Aflevering 9: EenDpctoren zijn knecht In het Wolfheze van de 16e eeuw 

Waar de nederzetting Oud-Wolfheze heeft gelegen heb ik de vorige keer uitvoerig 
verteld en in aflevering 3 (van Wildforsterhuis tot Hotel Wolfheze) is de Wildforster 
van Wolft)eze en zijn woning besproken. In 1540 ging het wildforstergoed in andere 
handen over, namelijk van het geslacht Van Lawyck naar Johan Droechscherer en 
zijn vrouw Anna. Het ambt van wildforster is door Droechserer maar enkele jaren 
waargenomen. Hij stierf in 1547 en liet de bezitting na aan zijn vrouw. De weduwe, 
die op het goed woonde, wa!? een flinke vrouw die er voortdurend op uit was om 
haar bezitting te verb~teren. Zo wilde zij ook een groot stuk bouwland, Heer Arndt 
Enck genaamd, weer productief maken. Deze eens vruchtbare akkers en de daarop 
staande huizen waren in 1505 door qe Galloten verwoest en daarna niet meer 
bebouwd. De hei had weer bezit genomen van het bouwland en het werd nog 
slechts als senaapweide en ook als overgang gebruikt. Geregeld trok men er met 
karren en wagens over en er ontstond een weg over de Enck waarover turf, bier, 
leem, mest en beesten van en naar Oasterbeek en Mariêndaal werden vervoerd. 
Ook een zekere Doctor Stratius en zijn bedienden maakten van de zo ontstane weg 
over de Enck gebruik als zij met hun Brabantse wagen van de nederzetting naar 
Oasterbeek g,ingen. Doctor Stratius woonde waarschijnlijk op de nederzetting (Oud
Wolfheze) en dit was voor hem een korte en gemakkelijke manier om in Oasterbeek 
te komen. Toen de weduwe Droechscherer de Enck liet omploegen en omtuinen gaf 
dit dan ook aanleiding tot een geschil met haar buren. Vooral Dr. Stratius verzette er 
zich heftig tegen en hij eiste het behoud van de weg op. Het gevolg was een proces 
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in 1553. Om een duidelijk beeld van de situatie te krijgen werd door een zekere Jan 
van den Dorpe een (schets)kaartje getekend . 

.... ~ 
>.:J. 

)),·; :·;.t. .. ~ -.... ,~~ ......... : . 
: .. :";. .. • • : # ' • 

~)· ~:.--: . 
( '• ,. ; 0 ' 

.. ·. . 
:· .f~~ · 

Dit Is de 1553 getekende (proces)keert neer eenleiding ven een burenruzie over het gebruik 
ven een weg en het is deermee tevens het oudst bekende keertje ven Oud-Wolfheze. De keert 
moet 180 graden worden gedraaid went ze is op het zuiden georienteerd. Ten oosten ven de 
kerf< ligt een weg die kaarsrecht neer het noorden (= hier beneden) loopt. Op de kruising ven 
deze weg met de Heerwech (zie ook keertje bij vorige effevering 8) loopt een weggetje in 
zuidoostelijke richting dat wordt eengeduid met 'stridigen wech' (=de weg waarover onenigheid 
bestond). Dit was het door Anna Droechscherer afgesloten weggetje dat over Heer Amis Enck 
liep. Dit keertje is ook de basis geweest voor de in de vorige effevering afgedrukte 
schetstekening ven Afb. Ditmens uit zijn boekje van 1922. 

Toen men na de oorlog zocht naar een passende historische naam voor een nieuw 
aangelegde weg vond men in het boekje van Oltmans uit 1922 de naam van Doctor 
Johan Stratius en naar hem is dus de Johan Stratiuslaan genoemd. 
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Abusievelijk heeft de uitgever van deze ansichtkaart (C. van Silfhout en Zn., Wolfheze) de hier 
afgebeelde straat Meeharis/aan genoemd. Het is de Johan Stratiuslaan en de foto is uit 1968. 
De postbode staat met zijn fiets voor nr. 12. Het huis nr. 14 is prominent op de keert eenwazig 
en van nr. 16 is slechts een klein stuk van de voorgevel te zien. Nummer 18 is echter de 
bomen verstopt en daarna is nog flauw de entree van de Burchtlaan te zien. 

Alb. Oltmans. medewerker van het Rijksarchief in Gelderland in Arnhem, 
publiceerde in 1922 het boekje 'Het landgoed Wolfhezen, een verdwenen dorp' 
waarin hij uiteraard ook royaal vertelt over het proces tussen Anna Droechscherer 
en Johan Stratius. 

SUCCESVOL SOLLICITEREN 11 

Persoonlijke begeleidingen/of groepsgewijze training b ij: 
• het herkennen van je kwaliteiten 
• hetmaken van een goed Curriculum Vitae 
• het zoeken naar vacatures die bij je passen 
• het schrijven van aansprekende sollicitatiebrieven 
• het voorbereiden en oefenen van sollicitatiegesprekken 
Dit maatwerk naar jouw behoeften en situatie levert: 

Ulbe G. Anema - Balijeweg 5- 6874 AK Wolfheze 
tel . (026) 482 13 92 of 06-41 43 05 26 

u .anem a@ wanadoo.nl 
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Hij schrijft: 'En wanneer Dr. Stratius met zijn trouwen knecht, Macharis, in zijn 
brabantsehen wagen er op uittrok, maakte hij meermalen van den weg gebruik' . 
Hoe Oltmans aan de naam van deze knecht van Dr. Stratius komt is niet duidelijk. In 
het processtuk komt deze knecht niet voor en in geen van de beschikbare archivalia 
is deze naam tot nu toe opgedoken. Ook hier werd weer het boekje van Oltmans 
gebruikt toen men een historische naam voor een nieuwe straat in Wolfheze zocht 
en zo is na de oorlog de naam Macharislaan ontstaan. 

Ook deze kaart is van eind jaren 60 en is een uitgave van Drogisterij A. van Silfhout en Zn., 
Wolfheze. Links de twee huizenblokken (nr. 14116 en nr. 18/20122) met (toentertijd) 
gemeentewoningen en aan het eind is nog net even het huls Lawijckerhof 8 zichtbaar. De 
toenmalige Gerefonneerde Kerk (nu Open Hof Kerk) is goed zichtbaar en Burchtlaan 9 (nu 
Kuik) heeft nog geen aanbouw aan de zijde van de Meeharis/aan want deze is uit 1977. 

Volgende keer vervolgen we onze reis door de geschiedenis van ons dorp aan de 
hand van de straatnamen en gaan we weer naar de noordzijde van het dorp waar 
het Hendriksplatsoen, de Van Mesdagweg en de Johannahoeveweg nog niet zijn 
besproken. 
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Prikbord 

Hulzenruil of huis beschikbaar in juli 2005? 

Wij, de familie Ebregt-Eieveld, gaan van eind juni tot begin augustus naar 
Nederland en zijn op zoek naar een huis voor die periode; het liefst in of 
vlakbij Wolfheze. 
Is er (toevallig) een familie die in die periode met vakantie naar Nepal wil 
en waarmee we huizen kunnen ruilen? Ons huis in Patan/Kathmandu is mooi en 
ruim, 5 slaapkamers, 3 badkamers, tuin, balkon en groot dakterras, met 
uitzicht over de stad en de sneeuwbergen. Inclusief personeel (didi voor de 
schoonmaak en koken, tuinman en nachtwaker). Nepal is een prachtig landl 
Of anders: wie is er tussen eind juni en begin augustus 2005 met vakantie en 
vindt het goed als we in het huis verblijven. We vinden het leuk om evt. 
voor huisdieren te zorgen. Het liefst wel met een tuin. Een kortere periode 
kan ook. Wij zijn met z'n vijven (3 kinderen). 
Reacties naar arthurgeesje@mos.com.np of via Annalies Ebregt, 
tel. 0544-352076. 
Bedankt, Geesje Eleveld en Arthur Ebregt. 

MFC 
de Dennenkamp 

Gaat 8 februari 2005 verhuizen naar het 
gebouw van de bibliotheek In Oasterbeek 

Het nieuwe adres wordt: 
Gen. Urquhartlaan 1 
6861 GE Costerbeek 

Telefoon: (026) 3333560 
Fax: (026) 3337245 
&mail: 
mfcdedennenkamp@debries nl 

-Jo-

Peuterspeelzaal Het Woél 

ge Hoekje (ook onderdeel 

van de Bries) blijft ln@

bouw Neder Veluwe Cd

lege. 

Gen. Urquhartlaan 21 
6861 GE Costerbeek 



Nogmaals .... Nogmaals ..... Nogmaals .... Oranjevereniging zoekt timmerhout 

In de vorige Wolfskreet hebben wij een oproep geplaatst voor schoon en bruikbaar 
timmerhout, textiel, tekenpapier, behang en andere knutselspullen om te gebruiken 
voor het kinderdorp tijdens de feestweek na Koninginnedag. Wij hebben nog haast 
niets binnen gekregen. Gaat u verbouwen of de zolder opruimen denk aan ons en 
bel Jan Aalderink, Sara Mansveltweg 15 (camping lindenhof), tel 026-4821728 

Gymnastiek in Het Schild 

Op dinsdagochtend wordt er in Het Schild in samenwerking met Stichting Welzijn De 
Bries van 10.00 tot 11 .00 uur gymnastiek gegeven. Deze cursus MBVO (meer 
bewegen voor ouderen) is zowel voor bewoners van Het Schild als voor mensen van 
buiten Het Schild. Juist dat maakt de sfeer in deze gymnastiekgroep zo bijzonder. 
De slechtzienden en blinden worden - als het nodig is - geholpen bij de oefeningen 
door de medecursisten. 
Vanaf 16 februari a.s. wordt de gymnastiek verplaatst naar de woensdagochtend 
van 10.00 tot 11 .00 uur. Na afloop wordt er altijd gezamenlijk koffie gedronken. 
Voor informatie en aanmelding kunt u 's morgens contact opnemen met de 
locatiemanager van MFC De Dennenkamp in Oosterbeek. Tel. 026-3333560. 

Dierenweide Gelderse Roos 

De Gelderse Roos zoekt nog vrijwilligers voor de Dierenweide. De verzorging van 
zowel de Dierenweide als de dieren zal door cliênten van de Gelderse Roos 
geschieden, onder begeleiding van vrijwilligers. 
Belangstellenden voor dit vrijwilligerswerk kunnen zich melden bij Yvette Stephan, 
Coördinator Vrijwilligerswerk bij de Gelderse Roos. 

Nieuwe tijden Bibliobus 

Ten gevolge van gemeentelijke bezuinigingen is de sta-tijd van de bibliobus in 
Wolfheze met een uur verminderd. Dit betekent dat de bus 's maandags een half 
uur eerder vertrekt en donderdags een half uur later aankomt. 
De nieuwe tijden zijn nu: 
Maandag 15.40-16.40 ingang Gelderse Roos 
Donderdag 10.45-11.45 Balijeweg 

Inloopspreekuur Open Hof Kerk 

Elke woensdagmiddagl-avond van 17.00 tot 18.30 uur is er een inloopspreekuur in 
de Open Hof Kerk, Lawijckerhof 6 (dat is de zij-ingang van de kerk aan de 
Macharislaan). U kunt er terecht voor een kopje koffie of thee, voor informatie over 
geloof, kerk en samenleving, voor specifieke vragen of een kort persoonlijk gesprek. 
Ds. lrene Builtjes-Faber is dan uw gastvrouw en zij zal u graag te woord staan. 
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HELP . .. .. Ik word geholpen! 
Het is een hele goeie jongen maar hij heeft het te druk. Tante 

HULPDIENST Belle, als u ergens mee zit, gewoon even bellen -zei hij dan 
met een knipoog- en ik kom er aan. 
Nou, ik zat met een lekkende doucheslang, een klemmende 
keukendeur en een deurbel die het soms wel maar soms ook 
niet deed. Maar mijn lieve neef, hij heeft al drie keer net op 
het laatst afgebeld. 
Tenslotte bel ik dus het Meldpunt -0317-319317, die komen 

VOOR ELKAAR altijd. 
Ik leg de telefoon neer en wie staat daar voor de deur? 
Diezelfde lieve neef, - hij was toch in de buurt en toen moest 

hij ineens aan tante Belle denken. U begrijpt, ik was helemaal aangedaan. 
Wat Ik nu erg vervelend vond,- ik heb er totaal niet meer aan gedacht om die man 
van de hulpdienst af te bellen. Maar ineens met een schok, toen hij voor de deur 
stond dacht ik er wel aan. Ik schaamde mij diep. Gelukkig wilde hij het me wel goed 
laten maken met thee en drie koekjes. En zijn reiskosten natuurlijk. 's Avonds heb ik 
wel mijn neef nog gebeld, besloot tante Belle. 

Spoorzoekers 
* Wie in Wolfheze kan mij helpen aan een ruimte van ± 60 m2 
voor mijn prototype/modelwerkplaats? 
Graag een te verwarmen ruimte met redelijk daglicht. 
Geschikt voor machines(o.a. houtbewerking), goed toegankelijk 
en inbraakbestendig. Reacties naar Marc Leeflang, 
tel. 026-4430098 (Privé), 026-4431165 (Werk), 
info@marcleeflang.nl 
www.marcleeflang.nl 

* W ie in Wolfheze kan mij pianoles geven? Ik kan een beetje noten lezen en al wat 
spelen. Reacties naar Karolien van Mensvoort, tel 026-4430098. 

*Te koop: oude hifi-set, inclusief een cassettedeck. Prijs 20 euro. 
Gymnastiekvereniging Wolfheze, Marlette Lems, tel 026-4822031 . 
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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 

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

Lawyckerhof 4 Wolfheze Tel. 026-4821310 
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Wolfskreet wordt mede moqelljk qemaakt door: 

• Comco Netwerkbeheer 
• De Boschhoeve 
• De Gelderse Roos 
• De Groene Flierefluiter 
• Handelsbedrijf W. Meerveld 
• ITV Consult B.V . 
• Nico Verloo B.N.I. 
• Origlnal7 
• Paardenpension Henriette Hoeve 
• Paul Handriks Tweewielers 

• Het Schild 
• Technisch bureau Van der Lecq 

• Vakantleverblijven De Wodanseiken 

Leest u Wolfskreet met veel plezier en wilt u ons financieel steunen (wat we best 
nodig hebben), maak dan uw bijdrage over op postgirorekeningnummer 9484820 
t.n.v. Ver. Dorpsbelang Wolfheze o.v.v. sponsoring Wolfskreet 

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

026 - 474 21 56 
06- 512 96 428 



Acttvttettenaqenda Wolfbeze 
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 16.40 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 
10.00 tot 11.00 uur 
13.00 tot 14.00 uur 
17.00 tot 19.00 uur 
17.00 tot 18.30 uur 
20.00 tot 22.00 uur 
20.30 tot 22.00 uur 

Donderdag: 
08.30 tot 11.30 uur 
10.45 tot 11 .45 uur 
16.15uur 

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 '! 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 lumen Gymzaal Balijeweg 
Zwem ABC (RZC 0317-312763) Zwembad Geld. Roos 
Jeux de Boules (4821630) De Burcht 
Aquarobles (RZC 06-12925039) Zwembad Geld. Roos 
Volleyballen De Brug 

Grof afval 3348150 
VOKO De Beukenoot (4821930) Beukenoord Geld. Roos 
Meer Bewegen voor Ouderen (3333560) Het Schild 
Spreekuur gebledsagent Medisch Centrum Wolfh. 
Peuter-, kleuter- en kinderzwemmen Zwembad Geld. Roos 
Inloopspreekuur Open Hof Kerk ingang Macharislaan 
Koor Harmony (4822667) Opstandingskerk 
Volleyballen (4621860) De Brug 

Peuterspeelzaal 't Wolfje (0317-317553) De Burcht 
Bibliobus Balijeweg 
Inloopspreekuur huisarts De Burcht 

Weekmarkt Terrein Gelderse Roos 

Hardlopen (4622362) Station 
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Maandagenda 

di 1 maart 55+ Fietsen De Burcht 14.00 uur 
vr 4 Kaarten De Burcht 14.00 uur 
vr 4 Klave~assen Wodanseck 
ma 14 Bridgeclub slotronde De Slenk 
dl 15 55+ Wandelen De Burcht 14.00 uur 
dl 15 Alg. Ledenvergadering Dorpsbelang De Burcht 20.00 uur 
wo 16 Bingo De Burcht 14.30 uur 
vr 18 Kaarten De Burcht 14.00 uur 
ma 21 Oud Papier 
vr 25 Klave~assen Wodanseck 
za 26 Lediging duobak (Let op: 2 dagen eerder!!) 
zo 27 PASEN 
dl 29 55+ Fietsen De Burcht 14.00 uur 

vr 1 april Kaarten De Burcht 14.00 uur 
vr 1 Wolfheze Night Fever Kantine Wodanseck 
dl 12 55+ Wandelen De Burcht 14.00 uur 
wo 13 Alg. Ledenvergadering Gymnastiekver. School 20.30 uur 
vr 15 Kaarten De Burcht 14.00 uur 
vr 15 Klave~assen Wodanseck 
WO 20 Bingo De Burcht 14.30 uur 
ma 25 Oud Papier 
dl 26 55+ Fietsen De Burcht 14.00 uur 
do 28 Bruin Café Feesttent 
vr 29 Kaarten De Burcht 14.00 uur 
za 30 KONINGINNEDAG Feestterrein 
za 30 Oranjebal Feesttent 

zo 1 mei Start Kinderdorp Feestterrein 
zo 1 Toneelvoorstelling Feesttent 
ma 2 Speurtocht Fessttent 
dl 3 Foute avond en bingo Feesttent 
wo 4 DODENHERDENKING 
do 5 BEVRIJDINGSDAG 
do 6 Ronde van Wolfheze Feestterrein 
do 5 Bevrljdlngsbal Feesttent 
vr 6 Klave~assen W odanseck 
vr 6 Workshop Circus Poehaa Feesttent 
dl 10 55+ Wandelen De Burcht 14.00 uur 
za 14 Lediging duobak (Let op: 2 dagen eerder I!) 
zo 15 PINKSTEREN 
wo 18 Bingo De Burcht 14.30 uur 
dl 24 55+ Fietsen De Burcht 14.00 uur 
vr 27 Klave~assen Wodanseck 
za 28 Wolfheze Open Wodanseck 
zo 29 Toernooi dames 1 Wodanseck 
ma 30 Oud Papier 
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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@uitvaortverzorgingmijnhart.nl ~ 
internet: www.uitvoortverzorgingmijnhart.nl 

verzorging 
De specialisten voor Uw bomen: 

snoeien, kappen, klimmen, 
planten, veillgheidscontrole en 

boomonderzoek 

FiedeldiJ Dop & Tuinte, Boshoeve 2 
6874 NB Wolfheze 
Tel: 026-48 21 779 of 06 51126 942 
www.degroenepraktljk.nl 
lnfo@degroenepraktljk.ni 



KAMPEER & CHALETPARK LINDENHOF 
WOLFHEZE 

VERHUUR VAN STACARAVANS, CHALETS EN HUISJES 
Stacaravans kunnen van 1.april tlm 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 
6874 CB Wolfheze 
tel.: 026-4821728 
E-mail: info@chaletpark-lindenhof.nl 
www.chaletpark-lindenhof.nl 




