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Voorwoord
Beste buurtbewoners,
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2018.
Zoals gebruikelijk vindt u hierin informatie
over onder andere de stand van zaken met
betrekking tot onze dorpsvisie, de buurtvereniging, maar ook verhalen over het
‘wel en wee’ in Wenum Wiesel.
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Sinterklaasfees

We kunnen als dorpsraad weer terugkijken
op een arbeidsintensief, maar ook productief
jaar. Veel energie en tijd ging voor enkele
bestuursleden zitten in het overleg met
de gemeente.
Zoals bekend hecht het bestuur veel
waarde aan de samen met de bewoners
opgestelde dorpsvisie. Hieraan worden
onder andere de door initiatiefnemers
bij de gemeente ingediende bouwplannen getoetst. In deze dorpsvisie
is door de bewoners de wens uitgesproken
om het karakter van Wenum Wiesel zoveel
mogelijk te behouden. Op dit punt zijn
we in het verleden diverse malen gestuit
op gemeentelijk beleid dat hier naar onze
mening te weinig rekening mee houdt.
Als voorbeelden noem ik hier:
- plannen om een crematorium te bouwen
op de begraafplaats in Wenum;
- plannen om een miljoenen kostend 4 à 5
meter breed voorrangsfietspad aan te leggen;
- het toestaan van woningbouw op
kleine stukjes grond met een agrarische
bestemming.
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Het eerste punt (crematorium) en alweer
enige tijd geleden, hebben we met veel steun
van bewoners (petitie) en gemeenteraad
kunnen voorkomen.
Met het tweede punt (voorrangsfietspad)
zijn we nog bezig. We krijgen ook weer veel
steun van onze bewoners (actiegroep), maar
het lijkt erop dat dit onderwerp door B&W
helaas over de gemeenteraadsverkiezingen
van 21 maart heen wordt ‘getild’.
Over het laatste punt (woningbouw op agrarische grond) hebben we onlangs, na meer
dan twee jaar overleggen met de gemeente,
overeenstemming bereikt. Er is door een werkgroep, bestaande uit een afvaardiging van de
gemeenteraad, een aantal ambtenaren, een
afvaardiging van de dorpsraad en twee bewoners
uit Wenum Wiesel, een document ontworpen.
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Eén van de
uitgangspunten
ervan is dat groen
groen moet
blijven en dat niet
elk stukje weiland,
waar een agrarische bestemming op zit, kan
worden omgezet naar de bestemming ‘wonen’.
Hierdoor zou het immers mogelijk worden
een woning op dat weiland te bouwen.
Indien een huidige bedrijfsbestemming wordt
omgezet naar bestemming ‘wonen’, moet dat
mogelijk blijven. De visie van de dorpsraad
blijft hierbij onveranderd.
Het was een arbeidsintensief traject, maar zeer
zeker de moeite waard en vanaf deze plaats
wil ik alle deelnemers aan deze besprekingen
hartelijk danken voor hun inzet.
De details van dit beleidsdocument, dat
overigens nog door de gemeenteraad
definitief moet worden vastgesteld, kunt u
lezen op onze website.
Zoals ik al in onze nieuwsbrief van het najaar
2017 heb gemeld, zal ik tijdens de aanstaande
jaarvergadering aftreden als bestuurslid en
voorzitter van de Dorpsraad WWNNA.
Helaas heeft zich nog geen inwo(o)n(st)er van
Wenum Wiesel gemeld als kandidaat. Ik heb
deze functie met veel plezier mogen vervullen
en geloof me, het is veel, maar ook ontzettend
dankbaar werk! Dus, laat van je horen!
Op 4 april a.s. vindt weer onze gebruikelijke
jaarvergadering plaats. Ik nodig u uit om
hierbij aanwezig te zijn. De agenda voor
die avond vindt u verderop gepubliceerd.
U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur
in de Wenumse Watermolen.
Wij hopen weer op een grote opkomst!
Mocht u interesse hebben om ons te helpen
door deelname aan één van onze werkgroepen
of over één of ander onderwerp vragen of
opmerkingen hebben, schroom dan niet
om contact op te nemen met één van de
bestuursleden of via ons e-mailadres:
info@wwnna.nl. Voor meer informatie
kunt u ook terecht op onze website.
Met vriendelijke groet,
Herman Dijkkamp,
voorzitter Dorpsraad Wenum Wiesel
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Stand van zaken
Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012-2020
Werkgroep Wonen
Als we praten over ontwikkelingen van onze
directe leefomgeving dan gaat het meestal om
langzame, bijna organische, processen. Uit dit
overzicht van lopende zaken zal dat eens te
meer bevestigd worden. De volgende, voor u
wellicht interessante, zaken zijn de afgelopen
periode aan de orde geweest.

• De (ontwikkeling van de) kaderstellende notitie ‘nieuwbouw van
woningen in Wenum Wiesel’

We schrijven 15 december 2016, wanneer
tijdens de behandeling van een verzoek tot
partiële aanpassing van het bestemmingsplan
voor een agrarisch perceel aan de Fluitersweg,
de raadsleden, mede door een overweldigend
aantal bezwaren van (omwonende) bewoners
en de zienswijze van de dorpsraad, besluiten
het voorstel van het college ‘niet besluit rijp’
te verklaren.
In een brief van 23 december 2016 verzoekt
de gemeenteraad het college vervolgens een
aantal vragen te beantwoorden en duidelijkheid
te geven, vooral inzake de status van het
betreffende gebied, de status van de dorpsvisie
en de toetsingscriteria die ambtelijk worden
gehanteerd bij dit soort initiatieven.
Het zal tot 11 januari 2018 (!) duren voordat
een vertegenwoordiging van de dorpsraad en
twee willekeurige inwoners van Wenum Wiesel
kunnen aanschuiven bij een vergadering,
waarin de bespreking van de ambtelijke notitie
inzake een kaderstelling voor de behandeling
van initiatieven voor nieuwbouw woningen,
centraal staat. Als ik dit zelf teruglees word ik
er nog steeds warm van.
Deze notitie, die wat de dorpsraad betreft een
stap in de goede richting is, maar nog niet
alles regelt, heeft van 25 januari tot 21 februari
ter visie gelegen. Op het moment dat ik dit
schrijf, is nog niet bekend hoe de uiteindelijke
notitie eruit gaat zien en of het nog lukt deze
door de gemeenteraad begin maart te laten
vaststellen.

Als de behandeling over de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart moet worden heen
‘getild’, dan lopen wij het risico dat het gehele
proces (dat al vanaf 2013 speelt!) opnieuw zal
moeten worden doorlopen. Daar moeten wij
dus niet aan denken.
Als het wel goed gaat, dan hebben we
een raadsbesluit dat in feite een gebruiksaanwijzing voor ambtenaren betreft, hoe om
te gaan met de behandeling van initiatieven
voor de bouw van woningen in Wenum
Wiesel. De gedachte erachter is dat
onduidelijkheid betreffende de haalbaarheid
daarvan wordt opgeheven en behandeling
meer transparant kan plaatsvinden. Iedereen
weet waar hij of zij aan toe is, zeg maar.
Collegevoorstellen terzake kunnen efficiënter
en kwalitatief beter worden voorbereid,
en het stelt de gemeenteraad vervolgens in
staat belangen beter af te wegen en tot een
gedragen besluit te komen. ‘Nee’ zeggen is
altijd minder leuk!
Het ziet er veelbelovend uit en de dorpsraad
is benieuwd of deze notitie zal brengen wat
zij beoogd.

• Behandeling van beroep door de
Raad van State, inzake Fluitersweg

Als u dit leest heeft de behandeling van
dit beroep op 13 februari plaatsgevonden.
Een vertegenwoordiging van omwonende
bewoners en de dorpsraad waren hiervoor,
als medebelanghebbend, uitgenodigd. De
uitspraak van de Raad zal mede richtinggevend zijn voor een aantal soortgelijke
initiatieven, die bij de gemeente nog op de
plank liggen.
Als het beroep wordt afgewezen, betekent dit
dat de gemeenteraad het ingediende voorstel
(zie ook het voorgaande) procedureel correct
heeft behandeld en het negatieve besluit
juridisch in stand blijft. De uitspraak kan daarmee tevens consistentie-verhogend werken
voor wat betreft het gemeenteraadsbeleid
terzake (steuntje in de rug).

Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012-2020
Voor zover u deze visie (nog) niet in brochurevorm in uw bezit heeft, dan
kunt u deze downloaden van: http://www.wwnna.nl/dorpsvisie-2012-2020/

10e jaargang, maart 2018
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• Initiatief bouw 40 woningen
op het terrein voormalige
Kuikenbroederij Astaweg

Zoals we al eerder hebben gemeld, ligt er
een harde toezegging van de gemeenteraad
om mee te werken aan de ontwikkeling van
maximaal 40 woningen op het (nu nog)
bedrijfsterrein aan de Astaweg. Dit nadat het
Dorpenplatform (overleg gemeente met alle
dorpsraden) positief had geadviseerd. Op dit
moment is de ontwikkelaar in gesprek met de
gemeente en woningcorporatie Veluwonen
om de stedenbouwkundige en financiële
contouren te verkennen. De dorpsraad zal
zo snel als het kan ook aanschuiven om de
dorpsbelangen te bewaken. Dan kan het nog
wel jaren duren voordat de broodnodige
woningen er staan. Het is niet anders ... .

De reacties waren erg positief, zodat we dit in
2018 zeker weer gaan doen!
Nico van der Horst,
Wonen en Ruimtelijke Omgeving
Dorpsraad Wenum Wiesel

Werkgroep Sociale Cohesie
• Rock Solid

Op verzoek van de jeugd uit Wenum Wiesel
en Beemte Broekland is er een aantal jaar
geleden een begin gemaakt met activiteiten
voor en door de jongeren uit beide dorpen.
Uiteindelijk is hieruit een groep ontstaan
voor jongens en meisjes van 12 tot 15 jaar.

• Onjuist gebruik Gerfa (en NEMEF)

Natuurlijk weet u al langer dat een stevige
actiegroep van bewoners van de Papegaaiweg,
samen met de dorpsraad de gemeente
meerdere malen heeft gewezen op het,
ons insziens, niet legale gebruik van de
huidige gebruikers/huurders van beide
bedrijfsterreinen. De gemeente heeft echter
niet stil gezeten en de nodige juridische
stappen ondernomen. Inmiddels zult u
weten dat ‘recht’ in Nederland niet ‘kort’
betekent. Anders gezegd kan het nog wel
even duren, alvorens de gemeente voldoende rechtsmiddelen in handen heeft
om daadwerkelijk op te treden (of te wel
handhaven). ‘Je Maintiendrai’ voor de
ouderen onder u!

• Bedrijvigheid

U zult het niet geloven, maar ook daar
zijn we mee bezig! Zo hebben we eind
2017 samen met de gemeente, Wijkraad
Kerschoten, Dorpsraad Beemte Broekland
en niet te vergeten de Bedrijvenkring Stadhoudersmolen, gewerkt aan het nieuwe
Bestemmingsplan Stadhoudersmolen. Wij
hebben ons daarin vooral geconcentreerd
op de ‘groene randen’ (daar kijken we
immers tegenaan), inperken van licht- en
geluidsoverlast, verkeersbeweging en -overlast
en nieuwe energie-initiatieven. De nieuwe
aanpak, zoals we die nu in de samenwerking
hebben ervaren, is ons goed bevallen. Qua
procedure pluimpje voor de gemeente!
In samenwerking met de Bedrijvenkring
hebben we in 2017 voor het eerst een
informatieve contactmiddag in de watermolen georganiseerd.
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Rock Solid is nu bezig met het tweede jaar en
er zijn ongeveer twintig jongeren regelmatig
op de geplande vrijdagavonden in Ons Huus
aanwezig. Dan wordt er bijvoorbeeld een zeskamp op het buitenterrein georganiseerd. Of
een filmavond in de kerk, een spelavond in de
gymzaal, laser gamen in Apeldoorn, disco met
zelfgemaakte alcoholvrije cocktails of Halloween. Jullie zien het, er is van alles te beleven.
In maart bezoeken de wijkagenten van
Wenum Wiesel en/of Beemte Broekland deze
avond en vertellen dan alles over hun werk bij
de politie. Ook organiseren zij een leuke quiz!
Het zou erg leuk zijn als er ook wat meer
jongeren uit Wenum Wiesel komen ... .
De vrijdagavonden voor dit jaar staan gepland
op 23 maart, 20 april, 18 mei en 22 juni.
De kosten zijn € 2,50 per avond, inclusief een
drankje en een zakje chips.
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer
weten? Neem dan contact op met Jenny
Mijnheer, telefoon 06 42 27 33 44.

• Inloopspreekuur Sociaal Werk

Het spreekuur van de gemeente (Helene
Mook) in de Wenumse Watermolen is voortaan op dinsdagmiddag van 12.00-13.00 uur
in de even weken.
Jenny Mijnheer
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Werkgroep Natuur en Landschap
• Onthulling nieuwe fiets-wandelroute

Wenum Wiesel is een fiets-wandelroute
rijker. Op zaterdag 9 september hebben
wethouder Mark Sandmann van de gemeente
Apeldoorn en heemraad Frans ter Maten van

van al deze plekjes kunnen genieten. Met een
routekaart en beschrijving wandelt of fietst
u deze 18 km lange tocht door ons dorp. De
routekaart is te downloaden van de website
van WWNNA. Geniet onderweg van de
prachtige omgeving van Wenum Wiesel en
neem kennis van de informatie op de panelen.
Van harte aanbevolen.

• Het ‘pronkstuk’ van Wenum Wiesel!

het Waterschap Vallei en Veluwe het routepaneel onthult. Deze feestelijke gebeurtenis
vond plaats in de Wenumse Watermolen
in aanwezigheid van genodigden en niet te
vergeten, de financiers van de twaalf panelen,
te weten de Gemeente Apeldoorn, de Rabobank, Waterschap Vallei en Veluwe en de
dorpsraad. Op initiatief van de werkgroep
Natuur en Landschap van de dorpsraad zijn
deze twaalf cultuurhistorische panelen in het
buitengebied van Wenum Wiesel geplaatst.
De panelen staan op bijzondere locaties,
daar waar iets valt te vertellen over de
historie, cultuur of natuur. Ze zijn niet
altijd gemakkelijk te vinden, want sommige
panelen staan op plekjes die zelfs voor de
ervaren wandelaar of fietser onbekend zijn.
De werkgroep Natuur en Landschap heeft het
mogelijk gemaakt dat bewoners en bezoekers

10e jaargang, maart 2018

Ja, zo kunnen we de Wenumse Watermolen
toch wel noemen, want wie kent dit unieke,
historische en meer dan 700 jaar oude
Rijksmonument nou niet? De meesten van
ons weten hem wel te vinden, maar kennen is
een groot woord! De vaste molenaars Frans de
Bruin en Jan ten Böhmer kennen de molen en
kunnen, onder het wakend toeziend oog van
de meest ervaren molenaar Gerrit Goedhart,
je als het moet urenlang vertellen over het wel
en wee ervan.
Van deze kennis is dankbaar gebruik gemaakt
door auteur Henri Slijkhuis, historicus
verbonden aan de Bekenstichting. In het op
27 oktober jl. verschenen boek ‘De Wenumse
Watermolen’ heeft Henri niet alleen de
historie van de watermolen beschreven, maar
ook de zeven eeuwen oude geschiedenis van
de buurtschappen Wenum en Wiesel. Dit
unieke boek heeft zijn weg gevonden en ligt al
bij vele buurtbewoners op tafel. Het boek mag
ook eigenlijk niet ontbreken bij iedereen die
ons dorp een warm hart toe draagt. Zolang
de voorraad strekt is het boek te koop bij de
Bekenstichting. Ook vindt u het in de winkels
van Primera in Kerschoten, Nawijn & Polak
Apeldoorn en bij Bruna in Vaassen. De
Bekenstichting heeft besloten een deel
van de opbrengst beschikbaar
te stellen aan de Stichting
De Wenumse Watermolen.

Zo draagt uw
aankoop bij aan het
in stand houden van dit
unieke ‘pronkstuk’ van
Wenum Wiesel (zie ook pagina 19).
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• Open Monumenten Dagen 2017

In onze najaarsnieuwsbrief 2017 informeerden
wij u al over de drie opengestelde monumenten
in Wenum Wiesel. Op zaterdag 9 en zondag
10 september brachten meer dan zeshonderd
geïnteresseerden een bezoek aan de drie
opengestelde locaties.

Resultaten actualisatie Dorpsvisie
Sámen maakten we ons de afgelopen periode
sterk voor de leefbaarheid van Wenum Wiesel,
voor nu en in de toekomst. Onze dorpsvisie
is in 2012 door en voor bewoners opgesteld
met als doel richting te geven aan onze wensen
voor de leefbaarheid in ons dorp. Maar het
opstellen van de dorpsvisie was alweer een
aantal jaar geleden. Reden dus om in de
vorm van een workshop in de Algemene
Ledenvergadering eens terug te blikken op
de inhoud van de dorpsvisie en waar nodig te
actualiseren. Alle thema’s – zoals opgenomen
in de dorpsvisie – kwamen aan bod.
Het voert te ver om de volledige inventarisatie
op te nemen in dit artikel, daarom per thema
een korte uiteenzetting.

Natuur en Landschap

• Er is waardering voor de wijze waarop met
zwerfafval wordt omgegaan op en rond
het ‘Klompenpad’. Er is zoveel waardering
voor het ‘Klompenpad’ dat er stemmen
opgaan om meer van dit soort paden in
Wenum Wiesel aan te leggen.
• Bewoners hebben behoefte om flexibel
afval te kunnen storten in Vaassen en
Apeldoorn. Meer plekken om afval te
kunnen deponeren is een grote wens.
Dit voorkomt zwerfafval. Veel aandacht
wordt gevraagd voor het openhouden
van het landschap, de ontwikkelingen
van megastallen, de snelle fietsroute en
vooral ervoor zorgen dat we geen grote
‘lichtshows’ in het buitengebied krijgen.

Sociale Cohesie
Het weer was geweldig en topper was natuurlijk
de Wenumse Watermolen, waar men alles
te horen en zien kreeg over het malen en
zagen op waterkracht. Ook de bewoners van
de Hallenhuisboerderij, het rijksmonument
Klein Cannenburg, hadden op beide dagen
de handen vol om de bezoekers te informeren
over het wel en wee van hun eeuwenoude
monumentale woning. Ook kon men een blik
werpen in de stallen van de boerderij op het
Landgoed de Ploeg. Hartelijk dank aan allen
die zich ingezet hebben om er een onvergetelijk
weekend van te maken.
Ruud Lorwa
Natuur en Landschap
Dorpsraad Wenum Wiesel
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• Er is veel waardering voor het werk van
de buurtvereniging en de dorpsraad.
Aandacht wordt gevraagd voor het meer
betrekken van de bewoners van het
dorp. Er is echter ook behoefte aan meer
‘uitdaging’ voor de bewoners om leuke
dingen te doen.
• Wensen zijn er genoeg. Zo valt te denken
aan een evenemententerrein voor het
Wenums Feest, wandelen met ouderen,
vervoerspool en woningen met zorg.

Voorzieningen

• De aanwezigheid van de buurtvereniging
en de dorpsraad worden gezien als een
goede voorziening. Ook de vrijheid
en ruimte in ons dorp wordt zeer
gewaardeerd.
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• Onze bewoners zien in de toekomst wel graag meer bushaltes,
een eigen dorpshuis en indien mogelijk een eigen centrum.
• Wensen zijn er natuurlijk ook. Met name betaalbare startersen seniorenwoningen staan hoog op het verlanglijstje. Voeg
daarbij de nodige voorzieningen en de leefbaarheid van ons
dorp wordt verhoogd.

Wonen

• Men is tevreden dat er een contingent van 40 woningen is aangevraagd. Of we die gaan krijgen en waar we die gaan bouwen is
nog de vraag. Ook wil men in de ouderenzorg kunnen voorzien
en eventueel woningen splitsen.
• Het bouwen van betaalbare woningen op het Gerfa- en of Nemefterrein geniet een grote voorkeur.
• Daar waar mogelijk laten we bedrijven zitten, maar nieuwe
bedrijven moeten naar het bedrijventerrein.
• Indien gewenst is het mogelijk een bed & breakfast of kleinschalige
bedrijvigheid te vestigen.
• Controle op wet- en regelgeving moet er zijn en waar nodig
worden gehandhaafd.

Bedrijvigheid

• Dat het bedrijventerrein is afgescheiden met een groenstrook
wordt zeer op prijs gesteld. Over het algemeen worden
‘kleinschalige’ bedrijven, zoals bijvoorbeeld de firma Fiets of de
Hoza, gewaardeerd. Er zou zelfs sprake kunnen zijn van meer
bedrijvigheid. Dat brengt ‘leven in de brouwerij’.
• We moeten er wel voor zorgen dat het in de omgeving van bedrijven
geen rommeltje wordt. Het plaatsen van ‘grote vrachtauto’s’ op de
openbare weg is een ergernis en moet worden voorkomen.
• Wonen en werken moet worden gestimuleerd. Ook kan worden
gedacht aan het (meer) vestigen van bedrijfsmatige bed & breakfast
voorzieningen.
• Als laatste is er behoefte aan een kleine kern in Wenum Wiesel
met daarbij een aantal voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een
kleine supermarkt.

Verkeer

• De bewoners zijn zeer tevreden over de 60 km op de Zwolseweg.
Ook het aanpassen van de vluchtheuvels valt in goede aarde.
• Het terugdringen van vrachtverkeer op de wegen buiten de
Zwolseweg verdient de nodig aandacht. Sluipverkeer (onder andere
vanaf het kanaal en de Zwolseweg) richting industrieterrein moet
worden voorkomen door het intensiveren van controles.
• Het fietspad moet vrijblijven van bromfietsen. Dit fietspad moet
beschikbaar blijven voor wandelaars en fietsers. De snelle fietsroute
is daarbij dus ‘uit den boze’.
• Er is een wens om de 30 km-zônes verder uit te breiden, waarbij er
ook verkeersdrempels moeten worden aangelegd.

Diversen

• In dit thema is veel lof uitgesproken voor de inrichting van het
Klompenpad en de groenvoorziening rondom het industrieterrein.
• Weilanden moeten groen blijven en mogen niet worden bebouwd
ten gunste van woningen en/of bedrijven.
• Er is behoefte aan het plaatsen van meer afvalbakken langs het
fietspad om zwerfafval te voorkomen.
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• Het zou goed zijn om afspraken te maken
met vliegveld Teuge om te voorkomen dat
alle vliegtuigjes ‘in file’ richting Paleis Het
Loo vliegen. Ook de aanwezigheid van
diverse ‘gemotoriseerde paragliders’ zorgt
voor overlast en dient beperkt te worden.
• Als laatste is er behoefte aan snel internet
en een betere dekking van mobiele
verbindingen in ‘het buitengebied’.
Samenvattend is de conclusie dat er veel
dingen in de afgelopen periode goed zijn
gegaan en dat we vooral moeten blijven
doorgaan op de ingeslagen weg. Er wordt
aandacht gevraagd voor het bouwen van
woningen, het tegengaan van ‘ontgroening’
en het terugdringen/verplaatsen van grotere
bedrijvigheid.
De dorpsraad zal zich blijven inzetten voor
deze onderwerpen en daar waar nodig
uw hulp in te roepen. Wij denken dat de
bewoners van Wenum Wiesel weten wat ze
willen en zich willen inzetten om de doelen
te bereiken!
Fred Lindaart
vice-voorzitter Dorpsraad Wenum Wiesel

Wat Wenum Wiesel Wil
Denk met ons mee!

De dorpsvisie is in 2012 door en voor
bewoners opgesteld. Sámen maakten we
ons de afgelopen periode sterk voor de
leefbaarheid van Wenum Wiesel, voor nu
en in de toekomst.

Tot nu toe was er steeds contact tussen de
bewoners van Wenum Wiesel en de dorpsraad
tijdens de algemene ledenvergaderingen en bij
de verschillende evenementen. Maar gedurende
de rest van het jaar wil de dorpsraad ook graag
weten wat er leeft en wat de bewoners van
Wenum Wiesel willen.
Daarom de oproep aan alle bewoners om zich
op te geven voor ‘De Denktank’. Dit wordt
een platform dat gevraagd en ongevraagd
advies kan en mag geven aan het bestuur van
de dorpsraad. Bij voldoende belangstelling
zullen we dan binnenkort een eerste
bijeenkomst organiseren. Meld je daarom
aan via de link op de hoofdpagina van onze
website www.wwnna.nl
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Uitnodiging Jaarvergadering
Dorpsraad en Buurtvereniging Wenum Wiesel
Buurtbewoners en belangstellenden,
Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering
van de Dorpsraad en Buurtvereniging W.W.N.N.A.
Locatie
Datum
Aanvang

Wenumse Watermolen
Oude Zwolseweg 164 te Wenum
4 april 2018
20.00 uur. Koffie staat vanaf 19.30 uur klaar.

• Opening
• Verslag jaarvergadering 27 maart 2017

Te raadplegen via onze website, maar ook (beperkt) beschikbaar
tijdens de vergadering.

• (Jaar)verslag Dorpsraad 2017

Presentatie: Herman Dijkkamp, voorzitter.

• (Jaar)verslag Buurtvereniging 2017
Presentatie: Peter Ansems, voorzitter.

• Financieel jaarverslag 2017

Presentatie: Bert de Groot, penningmeester.

• Verslag kascommissie

Door Gert Jonker en Harry Bisseling.

• Benoeming nieuwe kascommissie
• (Her)benoeming bestuursleden

- Aftredend: Herman Dijkkamp en Ruud Lorwa (niet herbenoembaar).
- Regulier aftredend: Nico van der Horst (herbenoembaar).
- Nieuwe voordracht: Jos Tiel Groenestege.
Nico en Jos worden door het bestuur voorgedragen voor (her)benoeming.

• Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012 - 2020

Stand van zaken huidige thema’s (dorpshuis, watermolen, bouwplannen,
verkeer, etc.)

• Voorgenomen actiepunten 2018
• Rondvraag
Pauze, met als onderwerp: ‘Bewoners aan zet’

Bij de nieuwe stadsdeelaanpak staat participatie van de bewoners centraal.
Steven Gerritsen, stadsdeelmanager dorpen, gemeente Apeldoorn, geeft uitleg.
Daarna gaan we, net als vorig jaar, actief in kleine groepjes aan de slag:
- hoe bereiken we iedereen (u/jou)?
- wat kan de dorpsraad (meer) doen?
- en vooral, wat kunt u hierin betekenen?

• Sluiting
Let op: bij stemmingen hebben alleen geregistreerde en betalende leden stemrecht.
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Oproep voorzitter Dorpsraad Wenum Wiesel
De voorzitter is hét gezicht van de dorpsraad.
Hij heeft feeling met het dorp Wenum Wiesel
en het noordelijk deel van Noord-Apeldoorn
en woont in het werkgebied van de dorpsraad.
De voorzitter is belast met algemene en
leidinggevende taken in het bestuur. De functie
van de voorzitter is een parttime functie
(gemiddeld vijf uur per week). Het is van
belang dat de voorzitter ook overdag tijdens
kantooruren beschikbaar is voor overleg met
gemeente(instellingen), politiek etc.

De voorzitter heeft de volgende
kerntaken

• Leidt éénmaal per maand de bestuursvergadering en bereidt deze voor met
de secretaris.
• Leidt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en bereidt deze voor met
de secretaris.
• Vertegenwoordigt de dorpsraad op
het driemaandelijkse dorpenplatform.
• Ziet erop toe dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd.
• Vertegenwoordigt (waar nodig) de
dorpsraad bij officiële gelegenheden.
• Behartigt tijdens bijeenkomsten met
gemeente en andere instellingen de
belangen van de bewoners in het
werkgebied, waarbij de Dorpsvisie 20122020 als onderlegger wordt gebruikt.
• Onderhoudt contacten met verschillende
verenigingen en organisaties uit het dorp,
maar ook daarbuiten.

Wie zoeken we?

Een voorzitter met de volgende competenties:
• Gevoel voor (politieke) verhoudingen
en diplomatie.
• Bruggenbouwer met goede contactuele
eigenschappen.
• Tactisch kunnen opereren om verschillende
partijen op één lijn te krijgen.
• Enthousiast, flexibel en gevoel voor humor.
• Handig met computersystemen (Word,
Excel en PowerPoint).

Waar?

In Wenum Wiesel en het noordelijk deel
van Noord-Apeldoorn.

Onkostenvergoeding
In overleg.

Werklocatie

Wenumse Watermolen.

Meer informatie

U kunt bellen met voorzitter Herman
Dijkkamp (06 11 39 63 92) of vicevoorzitter Fred Lindaart (06 29 52 62 32).
Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een
informele e-mail naar info@wwnna.nl.
U ontvangt snel een reactie.
Indien mogelijk zal de uiteindelijke voordracht plaatsvinden in de Algemene
Ledenvergadering van de Dorpsraad en
Buurtvereniging Wenum Wiesel op 4 april
2018. Dit kan ook op een later tijdstip zijn.

Oproep tot deelname aan een werkgroep
Zoals u weet zijn er plannen om een boek uit te brengen over
ons mooie Wenum Wiesel. Een boek dat gaat over het heden en
verleden en daar hebben we uw hulp bij nodig. We zijn op zoek naar
enkele enthousiaste buurtbewoners die plaats willen nemen in onze
werkgroep. Mensen die helpen om er een fantastisch boek van te
maken, die helpen met het besluiten van wat wel en wat niet wordt
gepubliceerd. Die helpen bij de vormgeving van het boek. Lijkt u dit
wat? Meldt u zich dan aan via e-mailadres peter.ansems@wwnna.nl
Peter Ansems
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Voorjaarsoverleg
Dorpsraad WWNNA en gemeente Apeldoorn
Op 26 januari 2018 vond het jaarlijks
overleg tussen de gemeente Apeldoorn,
de wijkagent en de dorpsraad plaats.
In dit overleg werden diverse onderwerpen
besproken, waarvan hier een aantal
wordt genoemd.

• Voortgang proces bestemmingsplanwijziging Fluitersweg
Bewoners en de dorpsraad hebben hierover
gereageerd naar de Raad van State (RvS).
Het onderwerp wordt 13 februari in de RvS
behandeld.

• Herontwikkeling Wenumse
Watermolen e.o

De gemeente is nog in onderhandeling met
Boei voor wat betreft de kleinere zaken.
De landerijen blijven eigendom van de
gemeente. Het gaat nu om de percelen van
de watermolen en de gebouwen eromheen.
De gemeente blijft eigenaar van de vijver.

• 40 woningen bij voormalige
Kuikenbroederij

De gemeente vindt het oorspronkelijke
plan te ruim. Advies van de gemeente is om
aan de hand van de bestaande bebouwing
te kijken wat er kan. De gemeente heeft de
initiatiefnemer ook aangeraden een gesprek
met de woningcorporatie ‘Veluwonen’ aan te
gaan. De woonagenda is als aandachtspunt
meegegeven.

• Verkeer: snelle fietsroute
Apeldoorn - Epe

De snelle fietsroute is nog niet van de
baan. Het definitieve besluit zal na de
gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden.

• Nemef/Gerfa: stand van zaken
en het gemeentelijk beleid

De gemeente meldde dat de bezwarencommissie inmiddels een uitspraak heeft
gedaan. Het college zal hier nu een besluit
over nemen. Het besluit van het college heeft
geen schorsende werking, in principe wordt
dan gehandhaaft.
De dorpsraad heeft gevraagd naar het gebruik
van het gebouw van de Gerfa. Er wordt weinig
gemerkt van het handhavingstraject dat de
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gemeente hier uitvoert. De gemeente gaf aan
dat hier een handhavingstraject loopt en dat de
tijd in het handhavingstraject een belangrijke
rol speelt; bedrijven moeten gelegenheid
krijgen de nodige acties te ondernemen. De
gemeente zal de dorpsraad beter op de hoogte
houden van de gang van zaken.

• Woonerfversterking

Een paar jaar geleden heeft de dorpsraad
contact gehad met Landschapsbeheer
Gelderland voor behoud van de woonerven
in het buitengebied. Inmiddels kan men zich
inschrijven voor het behoud van het woonerf
bij landschapsbeheer.

• Voortgang groenherstel Wenumsebeek ter hoogte van Nemef

De werkgroep N&L wil dit gebiedje graag in
ere herstellen en een stukje van de beek open
en zichtbaar houden voor wandelaars. Alle
belanghebbenden zijn geïnformeerd en zijn
akkoord gegaan. In het eerste kwartaal van
2018 wordt met herstel gestart.

• Kaderstelling Wenum Wiesel

De dorpsraad is positief over de inhoud van de
kaderstellende notitie nieuwbouw woningen in
Wenum Wiesel. Het heeft wel een tijd geduurd
voor de totstandkoming hiervan. De dorpsraad
vindt dat de gemeente hiermee eindelijk een
begin heeft gemaakt de dorpsvisie Wenum
Wiesel in haar gemeentelijk beleid te integreren.
De dorpsraad heeft ervoor gepleit, zoals in haar
schriftelijke reactie aan de gemeente, dat ook
andere punten in gemeentelijk beleid vastgelegd
wordt, zoals kaderstelling voor (mini)campings,
uitbreiden c.q. vestigen van bedrijven en het
verplaatsen bedrijven naar het bedrijventerrein.

• Klachtafhandeling gebruik
snor- en bromfietsen op het
voormalige spoorwegtracé

Het is de gemiddelde gebruiker niet duidelijk
wat wel/niet mag op dit fietspad. Daarom
is het voorstel om middels bebording de
gebruikers te informeren en deze borden
zo’n twee maanden te laten staan.
Hinka Klok
secretaris Dorpsraad Wenum Wiesel
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Kopermolenpad
Hierbij het laatste nieuws over ons mooie
Kopermolen Klompenpad. Het blijkt dat dit
nog steeds druk wordt gelopen en in de
Top 10 van de meest bewandelde paden
van Nederland staat. Dus mensen, als u het
pad nog niet kent, trek je wandelschoenen
aan en geniet van 13 km Wenum Wiesel.
De route is ook in te korten ... .

Uit reacties bleek dat er behoefte was aan één
of meerdere bankjes om even op te kunnen
uitrusten of zitten tijdens het eten. Hiervoor
werd vorig jaar een sponsoractie gehouden.
De gemeente Apeldoorn was
niet kinderachtig en schonk
ons een hele bank, welke
inmiddels op een mooie
plek staat aan de Huisakkers.
Deze is gemaakt en geplaatst
door Eddie Bouwmeester,
Boomverzorging uit Wenum
Wiesel.
De tweede bank zal
aangeschaft worden
van het geld dat onze
buurtbewoners bijeenbrachten (dank je wel
allemaal voor jullie donatie)
en van de opbrengst van

‘Zomer in Gelderland’. Ook voor deze bank
zal een mooie locatie worden gezocht. Zoals
het er nu uitziet komt er op termijn ook nog
een derde bank bij.
Vanwege het grote succes is er bij de
gemeente Apeldoorn en Landschapsbeheer
Gelderland een verzoek ingediend om een
tweede Klompenpad in Wenum Wiesel te
realiseren. Het doel is een Veluwebreed
netwerk van wandelroutes op te bouwen in
de geest van het bekende fietsknooppuntensysteem. Ook Klompenpaden- en ‘Apeldoorn
te Voet’-routes en andere gemarkeerde routes
worden in dit wandelnetwerk geïntegreerd.
Het is de bedoeling dat dit nieuwe pad
richting Vaassen gaat. De plannen zijn nog in
het beginstadium, maar het is misschien wel
leuk u hiervan alvast op de hoogte te brengen.
Jenny Mijnheer

Stichting ‘Vier het Leven’
Ouderen ontdekken kunst en cultuur met
Vier het Leven. Deze stichting organiseert
verschillende activiteiten voor ouderen (65+)
die niet graag alleen op stap gaan. Dat
doet deze ‘goede doelen’-organisatie sinds
enkele jaren ook in Apeldoorn.

U wordt opgehaald door een gastheer of
-vrouw en samen met andere gasten gaat u
gezellig naar de bioscoop, een
concert, theatervoorstelling of
museum. U geniet tussendoor
van een drankje en van elkaars
gezelschap en u wordt na afloop
weer veilig thuisgebracht. Vier
het Leven inspireert en brengt
mensen samen. Zij zorgen
ervoor dat ouderen mee blijven
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doen en onderdeel blijven uitmaken van de
maatschappij door samen te genieten van
een middag of avond uit. Om de activiteiten
zo betaalbaar mogelijk te houden betaalt de
deelnemer een eigen bijdrage. Dit is een deel
van de werkelijke kosten. Voor onder andere
de organisatie- en coördinatiekosten is de
stichting afhankelijk van donaties.
Vier het Leven organiseert ook dit jaar weer
tal van culturele uitstapjes voor ouderen. Het
programma staat vermeld op de website. Wie
mee wil met een uitje, kan zich aanmelden
en kan tevens gratis en geheel vrijblijvend het
uitgebreide programmaboekje aanvragen via
(035) 524 51 56 of www.4hetleven.nl
Peter Ansems
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Hoge onderscheiding gemeente Apeldoorn
voor Gerrit Goedhart en Peter-Jan van Put

Op vrijdagmiddag 27 oktober 2017 vond in de Wenumse
Watermolen de presentatie plaats van het door Henri
Slijkhuis geschreven boek ‘De Wenumse Watermolen’.
Na de presentatie, waarbij de schrijver het eerste
exemplaar aanbood aan molenaar Gerrit Goedhart,
kreeg de aanwezige locoburgemeester Mark Sandmann
het woord.

Natuurlijk was deze blij met de totstandkoming van het boek. Maar
hij was vooral blij met de vasthoudendheid en inspanningen destijds
van onze buurtbewoners Gerrit Goedhart en Peter-Jan van Put om
de molen te behouden. Begin jaren ‘80 was er bijna sprake van sloop
van de molen die toen in zeer slechte staat verkeerde. Je moet er toch
niet aan denken dat dit monument, dat al in 1313 wordt genoemd,
afgebroken was.
Voor de voortvarende manier, waarop beide heren zich ingezet
hebben voor het behoud, kregen zij de zilveren erepenning van
de gemeente Apeldoorn uitgereikt.
De heer Goedhart is al 55 jaar aan de watermolen verbonden als
molenaar, waarvan lange tijd als vrijwilliger. Hij is in het 700-jarig
bestaan van de molen de 23e molenaar. Hij verwoorde dit in zijn
speech prachtig: “Wij zijn allen passanten in het leven van de molen”.

De heer van Put was in het verleden
beheerder van de molen en jarenlang
voorzitter van de Stichting Wenumse
Watermolen. Hij organiseerde allerlei
acties om geld bijeen te brengen om de
molen te kunnen laten restaureren.
Voor beide heren waren lovende woorden
en was de onderscheiding een complete
verrassing. Voor de familie van de gedecoreerden betekende de onderscheiding
vooral emotie.
Peter Ansems

Doornpagepopulatie groeit in de Jagershuizen
Leden van de insectenwerkgroep van de
KNNV in Apeldoorn, de vereniging voor
veldbiologie, zijn op 23 januari weer in
de Jagershuizen aan de slag geweest met
Sleedoornpage-eitjes zoeken en noteren.

In 2014 werden elf eitjes genoteerd, in 2012
waren dat er vijf, in 2016 22 en in 2017 al 47.
Dit jaar vonden de tellers de hoogste score:
66 eitjes. De populatie van deze Rode Lijstvlinder houdt stand en breidt zich uit, een
mooi resultaat. Met zes personen werd er half
januari gezocht naar eitjes met de afmeting van
een speldenknop. Het wit met een markante
structuur steekt gelukkig
goed af tegen de donkere
takken van de sleedoorn.
Deze echte natuurliefhebbers
weten dat de eitjes te vinden
zijn op jonge uitlopers
en jonge opslag van de
sleedoorn en dan met name
in de oksels van takken of
net boven een knop.
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Bemoste takken zijn niet in trek, vandaar dat
jonge opslag belangrijk is en, in overleg, het
snoeien ook. Daarover zijn afspraken met de
gemeente gemaakt en ligt er het verzoek aan
buurtbewoners jonge opslag van de sleedoorn
zoveel mogelijk met rust te laten. Wanneer de
witte bloemen zijn uitgebloeid komt er een
kleine larve uit het eitje dat zich voedt met
de blaadjes van deze waardplant, zoals ze
dat noemen.
’s Zomers tellen van deze vlinders is geen
optie, want de vlinder leidt hoger in de
bomen een verborgen leven. Al zes jaar volgt
de insectenwerkgroep van de KNNV onder
andere de ontwikkeling van deze vlinder in
een aantal gebieden in Apeldoorn.
Voor informatie over de KNNV Apeldoorn
zie: www.knnv.nl/apeldoorn
Maria Verwey en Yvonne Zwikker
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Het kleinste museum van Wenum
Het is klein en onopvallend en als je
het niet weet rij je er zomaar voorbij. De
eigenaar noemt het niet voor niets ‘het
kleinste museum van Wenum’. Het bevindt
zich op het erf van Gertie en Marietje Evers
aan de Oude Zwolseweg nummer 16.
Een museumjaarkaart is niet nodig ... .

Marietje bemoeit zich er niet mee, het is
Gertie die de conservator ervan is. Hij lijdt
aan verzamelkoorts, het verzamelen zit in zijn
bloed. Op 17-jarige leeftijd begon hij, samen
met een vriend, een handel in antiek en
curiosa. In die tijd was antiek een groeimarkt;
hoe ouder de handel hoe meer deze waard
was. Echter de mooie spullen die hij op de kop
tikte hield hij zelf en die zette hij op zolder.
Ook als is die ruimte nog zo groot, als je 42
jaar in hetzelfde huis woont en verzamelt
raakt die op een gegeven moment toch vol!
Hij speelde al lang met de gedachte om ooit
met die opgebouwde collectie wat te gaan
doen. In de eerste plaats voor zichzelf maar
in de tweede plaats om ook anderen ervan
te laten genieten.
Toen hij zes jaar geleden op 60-jarige leeftijd
zijn werkzame leven als timmerman in de
bouw afsloot en met de VUT ging, kreeg hij
daar dan eindelijk de mogelijkheid en tijd
voor. Hij verbouwde eigenhandig de schuur,
waar hij zijn verzameling in onderbracht.
Deze bestaat voornamelijk uit meubels en
gebruiksvoorwerpen uit de jaren ‘30 – ‘50.
Op rommelmarkten vindt hij af en toe nog
wel wat van zijn gading. maar veel van het
tentoongestelde heeft hij gekregen. Immers,
vandaag de dag is de jeugd niet meer
geïnteresseerd in die ‘ouwe meuk’, maar
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ouderen gooien niet graag weg wat nog van
hun ouders of grootouders is geweest. Die
vinden dat jammer en brengen het liever naar
Gertie. Alles wat hij dan ook krijgt houdt
hij en mede hierdoor wordt zijn collectie
uitgebreid. Vooral kleine voorwerpen hebben
zijn interesse, maar ze moeten wel heel zijn.
Het museumpje is hooguit 30 vierkante meter
en de verzamelaar denkt toch aan uitbreiding.
Zodra het mooi weer is kan de auto uit de
garage en kan hij daar zijn verzameling oude
bromfietsen neerzetten.
Zijn grote trots? Een oude Fendt trekker
1-pitter, de Mercedes onder de tractoren en
destijds gekregen van een oom. Hij moest er
wel nieuwe schuurdeuren voor timmeren!
U kunt er elke vrijdagmiddag van 12.00
tot 18.00 uur een kijkje gaan nemen en de
toegang is gratis. Op afspraak komen kan
ook, maar dan moet u wel even bellen:
(055) 521 47 17 of 0 6 10 13 39 76.
Peter Ansems
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Zwerfafvalbrigade
Geniet u ook zo van onze mooie omgeving?
Zonder zwerfafval is het landschap veel
mooier en kunnen we er allemaal nog meer
van genieten. Samen met de Stichting
Landschapsbeheer Gelderland (SLG) heeft
de Dorpsraad WWNNA besloten om dit
zwerfafval aan te pakken. SLG heeft een
nieuwe aanpak voor het opruimen van
zwerfafval ontwikkeld: de oprichting van
een zwerfafvalbrigade.

Voor alle duidelijkheid: met dit zwerfafval
worden niet de illegale dumpingen van
afgedankte huisraad of drugsafval bedoeld
die helaas regelmatig plaatsvinden. Hiervoor
belt u immers het nummer van de Buitenlijn
van de gemeente Apeldoorn: 14 055.

Op de informatieavond van 23 november
2017 in de Wenumse Watermolen werd ons
dorp onder de loep genomen.
Het Kopermolen Klompenpad, dat 13 km
door onze bossen en velden voert, is erg
populair onder de wandelaars. Door een
eigen team van elf vrijwilligers, dat regelmatig
controleert op zwerfafval, blijft dit pad altijd
opgeruimd. Maar dan blijven er nog heel wat
andere routes en wegen in Wenum Wiesel
over nietwaar?
Er is veel aandacht voor het probleem
van zwerfafval, dat het landschap ernstig
ontsiert. Het nieuwe concept van zelfredzame
zwerfafvalbrigades werd op deze informatieavond uitgebreid toegelicht. Het is immers
dé oplossing voor een schoner landschap!
Het accent ligt hierbij op een positief en een
gezamenlijk resultaat: het is leuk om samen
met buurtgenoten zwerfafval op te ruimen
en het hoeft niet lang te duren. Iedereen kan
het initiatief nemen en je doet alleen mee
als je zin en tijd hebt. Zo heb je samen snel
resultaat en wordt je eigen omgeving al gauw
veel aantrekkelijker.
Dat stimuleert anderen om ook aan de slag
te gaan en zo ontstaat langzamerhand een
‘zwaan-kleef-aan’ effect.

Hesjes, knijpers, ringen en vuilniszakken
SLG zorgt er voor dat de zwerfafvalbrigade
ongehinderd aan de slag kan. Ze verschaffen
hesjes, knijpers, ringen en vuilniszakken,
die door de coördinator worden beheerd. Er
worden afspraken gemaakt met de gemeente
over het afhalen van de vuilniszakken.
Om gemakkelijk contact met elkaar te
leggen wordt je opgenomen in een handige
WhatsApp-groep van vrijwilligers. Naar
aanleiding van de informatieavond hebben
zich inmiddels al een aantal buurtbewoners
aangemeld. Maar wil jij ook wat betekenen
voor onze buurtschap? Dan ben je van
harte welkom. Immers, vele handen maken
licht werk en samen met buurtbewoners
regelmatig zwerfafval opruimen geeft
voldoening en is nog gezellig ook!
Ben je geïnteresseerd ? Neem dan contact
op met coördinator Jenny Mijnheer, haar
telefoonnummer is 06 42 27 33 44.
Peter Ansems
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Stichting Behoud Dierenwereld Veluwe
Stichting Behoud Dierenwereld Veluwe
organiseert hele leuke leerzame (vanwege
laagdrempeligheid gratis) excursies en
lezingen. Het jaarlijkse boekje is net een
paar weken uit en is kortgeleden misschien
ook wel bij u in de brievenbus gevallen. Het
kan zijn dat u door alle leuke artikelen nog
niet aan de (vier!) bladzijden met excursies
bent toegekomen. Daarom brengen we er
even een paar onder de aandacht:

Zaterdagmiddag 3 maart

Beamerlezing ‘Kroonjuwelen van Het Loo’
door jachtopzichter Jan Huttinga.
Aanvang: 14.00 uur in het dorpshuis
‘Ugchelens Belang’ in Ugchelen.
Aanmelden is niet nodig.

Zaterdagmiddag 14 april

Gids Henry Kats neemt u mee naar het
Orderbos in Apeldoorn. Het zal u verbazen
hoeveel tonnen ijzer hier geproduceerd zijn
voor de ijzerindustrie tussen de 7e en de 10e
eeuw. U krijgt uitleg en gaat de restanten
hiervan opzoeken, maar natuurlijk krijgt ook
het heden de aandacht. Inmiddels wordt het
gebied bewoond door herten, zwijnen, reeën,
vossen, dassen en allerlei andere dieren.

Woensdagavond 16 mei

Gids Gerard van Heiningen gaat u wegwijs
maken in het Mouwenveld in Vierhouten.
Gerard kent dit gebied op zijn duimpje
en kan veel vertellen over de historie en
misschien nog wel meer over de daar
levende dieren. Ook neemt hij u mee naar
het ‘Verscholen Dorp’. Hier hebben in de
oorlogsjaren onderduikers gezeten.
Op de terugweg wandelt u langs het
wildkijkscherm. Goed schoeisel, geen
parfum, wel een verrekijker en/of fototoestel
is aan te raden.
Start: 19.30 uur vanaf de kleine parkeerplaats
aan de Tongerenseweg in Vierhouten.
Voor verdere informatie (en andere excursies
en lezingen later in het jaar) kunt u op de
website kijken onder het kopje ‘excursies’ of
via deze link: www.sbdv.nl/28-excursies.html
Voor excursies kunt u zich aanmelden via
excursies@sbdv.nl. Er wordt een maximum
aantal van 20 deelnemers aangehouden,
tenzij anders vermeld.
Graag tot ziens en een hartelijke groet,
Maaike Strikwerda

Start: 13.30 uur aan de Kleiberg 15
te Apeldoorn.

10e jaargang, maart 2018

15

Zomer in Gelderland
Vorig jaar, begin april werd de Dorpsraad/
Buurtvereniging WWNNA benaderd door
Omroep Gelderland met de vraag: voelen
jullie er wat voor om mee te doen aan het
TV-programma ‘Zomer in Gelderland’?

Omdat dit evenement eigenlijk de hele
buurtschap aanging en niet alleen de buurtvereniging, werden alle verenigingen in
Wenum Wiesel gepolst. Drie ervan wilden
wel meedoen: de buurtvereniging, de Oranjevereniging en de voetbalvereniging. Ralph
Tip, redacteur van TV Gelderland, liet in
vertrouwen weten dat de datum, waarop
de uitzending ‘Zomer in Gelderland’ editie
Wenum Wiesel gepland stond, 16 augustus
zou zijn.
Naast Wenum Wiesel waren er nog 14 andere
Gelderse dorpen en buurtschappen benaderd.
De voorzitters van de eerder genoemde
verenigingen vergaderden in de Wenumse
Watermolen en toen Ralph Tip uitgelegd
had wat nou precies de bedoeling was stond
niemand te trappelen van enthousiasme!
Maar hij wist ons toch te overtuigen, waarna
unaniem werd besloten om mee te doen aan
het evenement. Ons dorp moest maar eens op
de kaart gezet worden en een ieder zou zijn
best doen om enthousiaste buurtbewoners
bijeen te ronselen.
Half mei verschenen er op de bijeenkomst in
de Wenumse Watermolen dertig geïnteresseerde dames en heren. Ieder van hen
beloofde hun medewerking te verlenen, maar
plaatsnemen in het spelers TV-team, dat de
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opdrachten daadwerkelijk uit zou moeten
voeren, werd een probleem. Je wordt dan de
hele dag gefilmd en niet iedereen had zoveel
sterallures ... .
Uiteindelijk lukte het dan toch om de tien
personen, waaruit dit team moest bestaan,
samen te stellen en Jenny Mijnheer werd
tot captain gekozen.
Ter informatie, alleen de tien teamleden
worden verzorgd door Omroep Gelderland;
verder moet je alles zelf regelen. Het
benodigde materiaal, eten en drinken voor
de vrijwilligers etc. Ook voor elektriciteit,
water en toiletten zorg je zelf, dus was het
van belang een locatie te vinden waar deze
faciliteiten al aanwezig waren.
Het terrein van de Wenumse Watermolen was
niet geschikt voor het evenement, dus gingen
we op naarstig op zoek. Het Nemef-terrein
aan de Papegaaiweg was wel groot genoeg,
maar werd te ongezellig en te saai voor een
TV-uitzending bevonden.
Op enig moment kwam het weiland aan
de Oude Zwolseweg naast de Wenumse
Watermolen in beeld. Met een draaiend
waterrad onder de prachtige oude bomen op
de achtergrond moest dat toch een geweldig
nostalgisch TV-plaatje opleveren nietwaar?
De familie Koetsier, eigenaar van het
weiland, kende het TV-programma ‘Zomer
in Gelderland’ en verleende direct hun
medewerking en niet geheel onbelangrijk,
ook Omroep Gelderland vond het terrein
uiterst geschikt.
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Nadat door het bouwteam het ontwerp was
gemaakt werd er met man en macht gezaagd,
getimmerd en geschilderd. Via internet en
Facebook, media waar teamlid Monique van
Vemde verantwoordelijk voor was, gingen er
veel oproepen uit. Dames meldden zich met
de naaimachine, er moest immers van alles
gecreëerd en gestikt worden.

Er was voldoende plek voor de zendwagen,
de radiobus en de auto’ s van alle medewerkers en er was ook genoeg ruimte voor
het decor. Het weiland was gemakkelijk
toegankelijk voor het verwachte publiek
en voor een horecaplein. Voor ons was het
allerbelangrijkste dat de watermolen met al
zijn faciliteiten kon worden gebruikt.
Klokslag half elf kreeg het ‘Zomer in
Gelderland’-team, te herkennen aan hun
oranje shirts, hun dagopdracht die luidde:
bouw de Wenumse Watermolen op schaal
na, zorg dat de molenaar er is en zorg voor
een Koning Willem III!
Zoek een raddraaier en trommel het
winnende team van het vorig Oranjefeest op.
Dankzij een goede voorbereiding beschikte
het ‘Zomer in Gelderland’-team niet alleen
over het benodigde materiaal, maar ook over
veel vrijwilligers voor hand- en spandiensten.

10e jaargang, maart 2018

Het werd een stralende dag en hele gezinnen
kwamen om te helpen met het maken van
molentjes en kroontjes. Van het kijkpubliek
werd verwacht dat zij die op hun hoofd
zouden dragen. Zoveel saamhorigheid en
inzet, het was geweldig om dit mee te maken.
Steeds was er wel weer het één of ander
nodig, dat ter plekke geregeld, geritseld of
georganiseerd moest worden. De hele dag
door was er een live radio-uitzending vanuit
Wenum Wiesel met veel interviews en vele
buurtbewoners kwamen aan het woord. De
rechtstreekse TV-uitzending zou om 17.00 uur
plaatsvinden en vanwege het geweldige weer
werden er veel toeschouwers verwacht.
Alle opdrachten leveren uiteindelijk punten
op, en hoe meer punten, hoe meer euro’ s.
Overeengekomen was dat de opbrengst voor
het Kopermolenpad zou worden gebruikt.
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Er waren bijna 1.400 toeschouwers aanwezig
toen de live uitzending begon en de jury was
vol lof over hoe ons dorp zich had ingezet.
Het winnende team ‘Houtentorenweg’ van
het Oranjefeest 2016 was aanwezig. Molenaar
Gerrit Goedhart vertelde boeiend over de
Wenumse Watermolen. John Nieuwenhuis
speelde overtuigend de rol van Koning
Willem III en Agnes Visser-de Bruijn deed
haar verhaal als raddraaier. Met het snelle
oplossen van de puzzel en het vlegelhangen
werden veel punten binnengehaald.

Als u het programma kent weet u dat ‘Zomer
in Gelderland’, dat wordt gepresenteerd door
Angelique Krüger, altijd geopend wordt
met een parade. Het dorp presenteert dan
zichzelf en voor deze parade hadden zich veel
buurtbewoners aangemeld. Omdat we een
tweelingdorp zijn, Wenum en Wiesel, had
de organisatie bedacht de opening te laten
plaatsvinden door de tweeling Marco en Robin
van de Bunte, die dat vol enthousiasme deed.

Tot slot speelde de coverband Wiesels Delight
het ‘Zomer in Gelderland’-lied en toen de
uitslag bekend werd gemaakt bleek dat ons
dorp geëindigd was op een derde plaats. Het
belangrijkste ... we hadden het maximale
bedrag van 1.000 euro verdiend dat besteed
zal worden aan de verfraaiing van het
populaire Kopermolen Klompenpad.
Teamleden Jenny, Petra, Anja, Monique,
Marianne, Teun, Roy, Frans, Arno en Hans,
namens iedereen bedankt voor jullie inzet!
Natuurlijk ook een welgemeend dank-je-wel
aan alle buurtgenoten die, op welke manier
dan ook, die dag hebben geholpen om er een
succes van te maken.
Nadat alle deelnemende dorpen aan de beurt
waren geweest won uiteindelijk Geesteren en
die mag zich een jaar lang de mooiste plaats
van Gelderland noemen.
Heeft u dit alles gemist? U kunt de aflevering
nog steeds terugkijken op de site van Omroep
Gelderland-Uitzending gemist.
Peter Ansems
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Beste buurtgenoten
Na een wisselvallige winter is het bijna weer lente! Lente, het
seizoen waarin de dag en de nacht ongeveer even lang zijn, een
periode waarin mensen langzaam maar zeker weer naar buiten gaan.
Ons dorp gaat weer leven, je ziet je buren weer. Misschien zit u
bij de eerste zonnestralen met deze nieuwsbrief wel buiten, zo op
een bankje voor de deur ... . Ik heb tenminste begrepen dat u onze
nieuwsbrief positief waardeert en dat deze goed wordt gelezen!

In deze voorjaarseditie van 2018 brengen wij u graag op de hoogte van
wat wij voor u doen. Iedereen heeft het druk, druk en nog eens druk,
maar gelukkig lukt het uw dorpsraad en buurtvereniging nog steeds
om hun taken uit te voeren. Helaas neemt ons vrijwilligersbestand af,
waardoor het bestaande takenpakket steeds groter wordt voor hen die
zich belangeloos voor ons dorp inzetten. Evenals mijn collega’s vind
ik het nog steeds een uitdaging om buurtbewoners ‘warm’ te krijgen
voor onze activiteiten. Maar waarom worden deze dan toch steeds
minder bezocht? Is er steeds minder binding met Wenum Wiesel en
woont u hier alleen maar? Waarom lukt het ons nou niet om nieuwe
vrijwilligers te krijgen; ligt dit nou aan ons of ligt dat nou aan u?
Ondanks de eerdere oproepen is het ons tot op heden niet gelukt om
nieuwe mensen aan te trekken. Onder het motto ‘vele handen maken
licht werk’ doe ik toch weer een beroep op u. Er zijn immers nog

Paaseieren zoeken
Het is alweer bijna Pasen en de Paashaas is
onderweg naar Wenum Wiesel. Hij heeft
ons beloofd om veel eieren te verstoppen
en de buurtvereniging nodigt jullie uit om
deze mee te komen zoeken.
Wanneer
Waar
Aanvang

zaterdag 31 maart 2018
het bosje op de hoek van de
Wieselse-/Wieselsedwarsweg
14.00 uur

Iedereen tot 10 jaar mag meezoeken. Meld
je aan door het aanmeldingsformulier in
te vullen en af te geven bij Marianne de
Wilde. Wij vinden het gezellig als jij ook
van part-ei bent!
Vergeet niet een mandje of tasje voor alle
gevonden paaseieren mee te nemen ... .
Het bestuur

steeds vacatures
in het bestuur en
in verschillende
werkgroepen.
Ikzelf beschouw
het als een voorrecht om voorzitter van de buurtvereniging
te mogen zijn. Soms realiseer je je niet eens
dat wat je doet vrijwilligerswerk is, het voelt
immers zo logisch. Vrijwilligerswerk is
leuk, vrijwilligers zijn hard nodig om onze
samenleving op een prettige manier te laten
draaien en niet voor niets worden ze wel eens
het cement van de samenleving genoemd.
Daar wil je toch bij horen, nietwaar?
Ik wens u heel veel leesplezier.
Peter Ansems,
voorzitter Buurtvereniging

Uitnodiging expositie
activiteitenavonden
2017/2018
Onder leiding van een ervaren cursusleid(st)er is er gedurende het winterseizoen
iedere dinsdagavond een enthousiaste groep
buurtbewoners creatief bezig geweest met
schilderen, kaartenmaken, bloemschikken
en fotograferen. Deze mensen hebben hard
gewerkt en traditioneel wordt het seizoen
afgesloten met een expositie, die wordt
gehouden op:

maandag 9 april 2018
U bent welkom om een kijkje te komen
nemen in de Wenumse Watermolen,
die geopend is van 16.00 tot 22.00 uur.
Natuurlijk is de toegang gratis en staat de
koffie klaar!
Het bestuur
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Whisky-proeverij
Nu de winter bijna achter ons ligt
wordt het tijd voor iets nieuws.
Voor de eerste keer organiseert uw
buurtvereniging, in samenwerking
met Slijterij Hamer, een whiskyproeverij en wel op vrijdag
13 april 2018. Vanaf 18.30 uur
wordt u in het proeflokaal verwacht.
De kosten van deze proeverij bedragen € 30,p.p. (gereduceerd bedrag voor WWNNA) en
hiervoor krijgt u de unieke gelegenheid om
onder leiding van vakman Alex Salomons
diverse whisky’s te proeven.
De proeverij kan ook een mooi cadeau zijn
voor iemand die u kent en die van whisky’s

houdt. Voor de proeverij is plaats voor 20
personen en u dient het bedrag direct bij de
inschrijving te voldoen. Geïnteresseerd? Vul
dan het bijgaande aanmeldingsformulier in
en geef het af bij Peter Ansems.
Het bestuur

Uitnodiging 55+ bustocht
Het bestuur van de buurtvereniging nodigt u uit voor het
jaarlijks uitje op:

dinsdag 22 mei 2018
(let op ... dit is een week eerder dan gebruikelijk!)
Zoals u van ons gewend bent, hebben wij weer onze uiterste
best gedaan om een leuke bestemming voor u te vinden.
We vertrekken om 08.45 uur vanaf de parkeerplaats bij
de Oranjehal aan de Bentweideweg. Na een tocht met veel
verrassingen zijn we daar om circa 19.45 uur weer terug.
De kosten zijn voor WWNNA-leden € 65,- en
voor niet-leden € 70,-.

Aanmelden

Bent u nog geen 55+ maar wilt u toch met ons mee? Dan maken
wij daar geen enkel probleem van. U kunt zich aanmelden
door het aanmeldingsformulier, dat u bij deze nieuwsbrief
aantreft, ingevuld en tegelijk met het verschuldigde bedrag
vóór zaterdag 12 mei in te leveren bij Tinus van Werven aan
de Oude Zwolseweg 63-2.
Het bestuur

Beheerder visvijver
gevonden!
In de najaarseditie van de nieuwsbrief
deden wij de oproep voor een nieuwe
beheerder voor de vijver tegenover de
Watermolen. Hierop reageerden onze
buurtbewoners Gertie van Vemde (De
Jagershuizen) en Peter den Houdijker
(Oude Zwolseweg). Bij één van hen
kunt u voortaan terecht voor de vereiste
visvergunning ad € 10,- waarna u een
jaar lang kunt vissen op één van de
mooiste plekken van Gelderland.
Beide heren voeren ook controlerondjes
uit en zien erop toe dat het er netjes
blijft. Hun telefoonnummers en
e-mailadressen vindt u op onze website.
Het bestuur

10e jaargang, maart 2018
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Molenmarkt
Voor de derde keer organiseert de buurtvereniging een ‘Molenmarkt’ op het terrein
van de Wenumse Watermolen aan de Oude
Zwolseweg. De markt is bescheiden van
omvang, de toegang is gratis en aan de
kinderen is ook gedacht.

We zijn op zoek naar deelnemers die er
hun creatieve producten, streekproducten
of kunstnijverheid willen verkopen. Ben jij
bijvoorbeeld de eigenaar van een te gekke
sieradenlijn? Dan bieden wij jou graag de
ruimte!

De markt wordt gehouden op:

zondag 3 juni 2018
van 10.00 - 16.00 uur. Wil je meer weten of
als standhouder deelnemen aan deze markt?
Neem dan contact op met ons bestuurlid
Tinus van Werven via e-mailadres:
tinus.vanwerven@wxs.nl maar bellen kan
natuurlijk ook: (055) 521 61 68.
Hij vertelt je graag alles over de kosten etc.
Graag reageren vóór 15 mei a.s.
Het bestuur

Rij, fiets, wandel en handel
in Wenum Wiesel
De leukste route door Wenum Wiesel!
Zaterdag 25 augustus 2018
van 10.00 – 15.00 uur
Benieuwd naar de schatten en spullen die op de zolders en
in de garages van Wenum Wiesel verstopt liggen? Dan is
dit je kans! Na het grote succes van vorig jaar organiseert
uw buurtvereniging voor de tweede keer deze activiteit.
Dus rij, fiets of wandel deze dag de leukste route door onze
buurtschap.
Tijdens deze ‘Wandel en Handel’ verkopen deelnemende
dorpsbewoners hun overtollige spullen vanuit hun eigen
garage, carport, tuin of oprit. Buurt gezellig bij je buren. Ga
door de straten, ontmoet dorpsgenoten en koop de leukste
spullen en snuisterijen.

De toegang en deelname zijn gratis

Wijnproeverij
Vrijdag 1 december 2017 werd er
voor de vierde keer een wijnproeverij
gehouden die georganiseerd was door
de buurtvereniging, in samenwerking
met Slijterij Hamer.

De 20 deelnemers werden vanaf 18.45 uur
verwacht in het sfeervolle proeflokaal
en nadat iedereen zijn/haar plekje had
gevonden begon de avond om 19.00 uur.
Er werden onder leiding van vinoloog
Alex Salomons diverse wijnen geproefd en
elke fles werd druk beoordeeld op kleur,
geur en smaak.
Christiaan Koldewijn zorgde voor het
vlees en de hapjes en het werd een
ontzettend geanimeerde en gezellige
wijnproeverij. Er werd genoten van de
kwaliteit en van de mooie gevleugelde
uitspraken over de wijnen.

Wilt u als verkoper meedoen aan deze activiteit? Vul dan
het aanmeldingsformulier in of mail vóór 15 augustus naar
Peter Ansems: peter.ansems@wwnna.nl

Peter Ansems

Wilt u als bezoeker meedoen?

Het startpunt is bij de Wenumse Watermolen aan de Oude
Zwolseweg 164 in Wenum Wiesel. Daar ligt op 25 augustus
van 10.00 en 14.00 uur een plattegrond met de adressen van
de deelnemers voor je klaar.
Het bestuur

Christiaan Koldewijn
Alex Salomons
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Sinterklaasfeest
Op 2 december 2017 bracht de Sint met zijn
Zwarte Pieten zijn jaarlijkse bezoek aan de
Wenumse Watermolen. Dankzij de geweldige
inzet van een aantal moeders, die de buurtvereniging hadden ondersteund met de
huis-aan-huis collecte, werd dit kinderfeest
weer een groot succes.

Er hadden zich circa 180 kinderen opgegeven,
zodat er twee zittingen werden gehouden: van
13.30 tot 15.00 en van 15.30 tot 17.00 uur.
De Disco-Piet, die als eerste op zijn scooter
arriveerde, liet zijn beste muziek horen en er
werd veel gesprongen en gedanst. Hij draaide
zelfs een echte Sinterklaas-rap!

De Ballonnen-Piet
maakte van zijn
gekleurde ballonnen
de leukste beestjes en
de stoerste ridderattributen en voor elk
kind was er één.
De spanning was
van de gezichtjes te
lezen toen Sinterklaas
met zijn gevolg
binnenkwam. Hij werd
hartelijk ontvangen
en kreeg mooie
tekeningen en ondertussen deelden de Pieten
pepernoten uit. Van het dansen van de
Pietendans krijg je dorst, dus werd het tijd
voor een pakje drinken en wat lekkers en in
deze pauze kon je met Sinterklaas op de foto.
Nadat de Sint was uitgezwaaid stonden de
cadeautjes in de bovenzaal klaar waar de
Pieten ze vlot uitdeelden. De kinderen waren
blij met wat ze hadden gekregen!
Het bestuur

10e jaargang, maart 2018
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Noord Apeldoorn
van
deel

Noordelijk

Het bestuur
Dorpsraad Wenum Wiesel
voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid

Herman Dijkkamp
Fred Lindaart
Hinka Klok
Bert de Groot
Peter Ansems
Nico van der Horst
Ruud Lorwa

Bestuur Buurtvereniging

Peter Ansems, Harry Bisseling,
Joke Bouwmeester, Tinus Keizer,
Tinus van Werven en Marianne de Wilde

Informatie omtrent taakverdeling:

www.wwnna.nl

Kostverloren 14
7316 MN Apeldoorn

adres

info@wwnna.nl
www.wwnna.nl
bankrekeningnummer

NL92 INGB 0672 8409 01

Drukkerij B&K Reproservice

Wij geven u 10% korting op al uw zakelijke drukwerk
en leggen deze prijzen vast t/m eind 2018.

Koninginnelaan 113 • 7315 DT Apeldoorn
T (055) 521 71 98 • M 06 22 24 29 27
E benkdruk@planet.nl • W www.benkdruk.nl

Colofon

Telefoonnummers

De nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar.

Wijkagent:
Esther Groeneveld

redactiecommissie

Peter Ansems en Tinus van Werven
vormgeving en opmaak

Hans Apon, DTP-studio Pontifix
www.dtp-pontifix.nl

en
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Kredietcrisis . . .
en toch drukwerk nodig?
Neem geen risico!

0900 8844

Buitenlijn gemeente

14055

Stichting Vrijwillige
hulpdienst De Kap

529 55 20

Stichting Wisselwerk

521 96 44

Reactiestrook
o
o
o
o
o

Ik woon sinds kort in de wijk en wil graag meer weten
over het werk van de dorpsraad/buurtvereniging
Ik wil lid worden van de dorpsraad/buurtvereniging (het lidmaatschap kost € 5,-)
Ik wil lid worden van een werkgroep
Ik ben verhuisd en wil wel / geen lid meer blijven
(als u wel lid wilt blijven, vul dan onderstaand uw naam en nieuwe adresgegevens in)
Ik heb de volgende opmerkingen / suggesties:
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

Naam

.............................................................................................................................................................................

Adres / postcode

.............................................................................................................................................................................

Telefoon

.............................................................................................................................................................................

E-mailadres

.............................................................................................................................................................................

De reactiestrook kunt u opsturen naar het bovengenoemde adres van de dorpsraad/buurtvereniging.
Na ontvangst van uw reactie nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

