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Beste buurtbewoners,

Voor u ligt de tweede en voor 2015 laatste 
editie van onze nieuwsbrief met weer veel 
informatie over het heden, zoals de stand 
van zaken met betrekking tot onze Dorpvisie, 
maar ook weer met veel verhalen uit de 
geschiedenis van Wenum en/of Wiesel.

Het bestuur kijkt terug op een voor de 
Dorpsraad productief jaar; wat enkele 
onderwerpen betreft zeker een ‘oogstjaar’. 
Zo is, mede op ons verzoek een jaar 
eerder dan gepland, de Anklaarseweg 
van ‘stil asfalt’ voorzien en worden, ook 
op ons verzoek een jaar vervroegd, de 
fietspaden langs de Zwolseweg geheel 
vernieuwd.  
En nog een verheugende mededeling: 
de snelheidszone van 60 km op de 

Zwolseweg wordt verder uitgebreid!
En, als ‘klap op de vuurpijl’ zijn we met de 
gemeente in gesprek om onze Dorpsvisie een 
formeler karakter te geven. Wij hadden de 
indruk dat de gemeente bij het beoordelen 
van (bouw)plannen de Dorpsvisie vaak 
niet serieus nam of soms naar willekeur 
interpreteerde. Dat was voor ons de reden  
om bij de gemeente ‘aan de bel te trekken’.
De bedoeling is om schriftelijke afspraken 
te maken met de gemeente hoe de onder-
werpen, zoals verwoord in de Dorpsvisie, 
bij beoordeling van plannen een grotere rol 
kunnen gaan spelen.
De goede contacten die wij intussen met 
veel ambtenaren hebben, speciaal de stads-
deelmanager ‘Dorpen en buitengebied’, maar 
ook met gemeenteraadsleden en wethouders, 
helpen ons zeker om zoveel mogelijk van 
de wensen die bij de bewoners leven te 
realiseren.
Wij gaan er vanuit dat met het formaliseren 
en schriftelijk vastleggen van afspraken er 
meer duidelijkheid komt over de status van 
onze Dorpsvisie.

Tegenwoordig wordt de dorpsraad bij 
veel zaken betrokken. Een greep uit 
de onderwerpen die we momenteel in 
behandeling hebben: diverse aanvragen 
van bestemmingsplanwijzigingen, 
vernieuwing van de stadsdeelaanpak, 

wijkgericht handhaven, initiatiefvoorstel 
wijziging procedure anterieure overeen-
komst, samenstellen wijkteam Zorg, 
regenwaterafvoer afkoppelen van de riolering 
(verordening), afvalbakkenbeleid van de 
gemeente. De laatste twee onderwerpen 
hebben wij bij de gemeente ‘aangekaart’ 
namens meerdere dorpen rond Apeldoorn.
Ik kan mij voorstellen dat u nu denkt “waar 
gaat dit over!?”, maar het zijn allemaal zaken 
die u en ons in meer of mindere maten (gaan) 
raken. Het serieus behandelen van deze 
onderwerpen kost uiteraard veel tijd van de 
bestuurs- en werkgroepleden, maar het blijkt 
steeds vaker te lukken om onderwerpen op 
de agenda te krijgen en daarmee invloed uit 
te oefenen op het beleid van de gemeente.

Daarom wil ik hier wederom een oproep 
doen om ons via het lidmaatschap van een 
van de werkgroepen te ondersteunen. Vele 
handen maken het werk lichter! Dus doe mee 
en bedenk: “wat ga ik doen voor mijn (toch 
uitzonderlijk) mooie leefomgeving?”
Mocht u interesse hebben, of over één of 
ander onderwerp vragen of opmerkingen 
hebben, schroom dan niet om contact op te 
nemen met een van de bestuursleden.

Wij hopen weer op een grote opkomst bij de, 
ook door de buurtvereniging te organiseren 
activiteiten. Met uw ondersteuning wordt het 
ongetwijfeld nog weer leuker en beter!

Ik wens u, mede namens de buurtvereniging, 
veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Herman Dijkkamp, 

voorzitter Dorpsraad Wenum Wiesel

Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012-2020

Voor zover u deze visie (nog) niet in 
brochurevorm in uw bezit heeft kunt u  
hem downloaden op:

http://www.wwnna.nl/ 
 dorpsvisie-2012-2020/
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Stand van zaken 
Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012-2020

Werkgroep Sociale Cohesie

De werkgroep Sociale Cohesie en Voor-
zieningen komt binnenkort weer bijeen. 
Samen met Jenny Mijnheer, Patrick Klein 
Koerkamp en de (tijdelijke) directeur van 
de basisschool Prinses Beatrix, John Post, 
hebben we het afgelopen jaar verschillende 
punten besproken.
We proberen nog steeds bij de provincie te 
bewerkstelligen dat er meerdere bushaltes 
in gebruik worden genomen langs de 
Zwolseweg, zodat mensen die afhankelijk zijn 
van het openbaar vervoer zich makkelijker 
kunnen verplaatsen.
Degenen die onze jaarvergadering hebben 
bezocht hebben daar kunnen horen hoe er 
in Oosterhuizen gebruik wordt gemaakt 
van ‘buurtverbinders’, die proberen de 
verbinding te zijn tussen dorpsgenoten, 
bedrijven en verenigingen en particuliere 
initiatieven ondersteunen, met gebruikmaking 
van een speciale website. Wij zijn aan het 
onderzoeken of dit ook een manier kan 
zijn voor bewoners van Wenum Wiesel om 
elkaar hulp te kunnen bieden of samen leuke 
dingen te kunnen ondernemen. We weten 
nog niet of we het in deze vorm gaan gieten, 
maar als er enthousiaste dorpsgenoten zijn 
die een eventuele functie als ‘buurtverbinder’ 
interessant vinden of leuk zouden vinden ons 
te ondersteunen, voel je dan vrij contact met 
ons op te nemen.

Nieuwe inwoners van Wenum Wiesel worden  
sinds 1 januari 2014 welkom geheten met het 
aanbieden van een zogenaamde WWW-Box 
(Welkom in Wenum Wiesel)

We hebben de WWW-box inmiddels op  
20 locaties afgegeven aan nieuwe bewoners. 
We hopen dat zij zich thuis voelen in hun 
nieuwe woonomgeving. Wellicht hebben ze 
de betrokken bedrijven of verenigingen al een 
bezoek gebracht en gebruik gemaakt van de 
leuke attentie of kortingsactie.
Voor bedrijven of andere initiatiefnemers 
geldt natuurlijk nog steeds dat ze een bijdrage 
mogen leveren aan de WWW-box. Neem 
hiervoor contact op met Jenny Mijnheer 
of Daniëlle Kronmöller. Dat kan natuurlijk 
persoonlijk, maar ook via onze website.

Mocht u in ons dorp tegen dingen aanlopen 
of heeft u leuke ideeën om te bespreken, 
schroom dan niet contact met ons op te 
nemen. Wij nemen uw adviezen graag ter 
harte en kunnen onderzoeken of we er iets 
mee kunnen doen.

Daniëlle Kronmöller, 

namens de werkgroep Sociale Cohesie  

en voorzieningen

•	 Stand	van	zaken	herontwikkeling	
complex	Wenumse	Watermolen

Zoals in de voorjaarsnieuwsbrief al werd 
gemeld is de organisatie Boei*) ingeschakeld 
om het door de projectgroep ontwikkelde 
voorstel verder uit te werken. De gemeente 
Apeldoorn heeft dit voorjaar opdracht 
gegeven aan Boei om de plannen door te 
rekenen op haalbaarheid. Zoals het er nu 
voorstaat zullen medio september de eerste 
resultaten van dit onderzoek klaar zijn en zal 
er verder gesproken kunnen worden met de 
gemeente over de toekomst van dit complex. 
Wordt zeker vervolgd!

*) Boei houdt zich bezig met de 
herontwikkeling van industrieel  
erfgoed (www.boei.nl)

Herman Dijkkamp, 

namens de projectgroep Herontwikkeling 

complex Wenumse Watermolen
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Werkgroep Natuur en Landschap

•	 Hoe	gaat	het	met	de	exoot	in		
Wenum	Wiesel?

Na onze oproep in vorige nieuwsbrieven 
hebben wij van bewoners diverse stand-
plaatsen van de Japanse duizendknoop 
doorgekregen. Ruud Lorwa en ik hebben 
overleg gehad met de gemeentelijke 
groenbeheerder voor het buitengebied 
Wenum Wiesel over de standplaatsen en de 
bestrijding van de Japanse duizendknoop. 
Er wordt ingezet op meerdere keren per jaar 
maaien van de groeiplaatsen.
Voor de goede waarnemer zal het zijn 
opgevallen dat de maaiploeg diverse keren de 
standplaatsen gemaaid heeft en het maaisel 
heeft afgevoerd. Het is fijn te merken dat de 
gemeente vol in zet op de bestrijding van de 
Japanse duizendknoop. Maar de ervaring 
heeft ons geleerd dat de plant door het 
regelmatig maaien wel verzwakt maar zeker 
niet doodgaat.

Willen we echt van de exoot afkomen dan 
zijn er twee opties: het inzetten van varkens, 
want die schijnen er wel raad mee te weten, 
maar dat wordt lastig in de praktijk dus er 
moet iets anders gebeuren. De gemeente 
blijft maaien tot in de herfst. Het loof dat dan 
nog opkomt zou moeten worden bespoten 
met gif. Dit is de nekslag voor de plant. Bij 
het afsterven van het blad trekt de plant de 
voedingstoffen terug naar de wortels maar 
neemt ook het gif mee waardoor de plant 
zichzelf om zeep helpt. Het jaar daarop wordt 
dan bekeken of dit afdoende is of dat de 
maai- en spuitcyclus herhaald moet worden.
Ook het Waterschap controleert dit najaar 
of er nog locaties Japanse duizendknoop 
aanwezig zijn langs de beken en watergangen. 
Om het watermilieu te ontzien gaat het 
waterschap in plaats van spuiten over tot 
injecteren van de stengels. Zien jullie nog 
plekken met de Japanse duizendknoop? Geef 
dit dan door via de website zodat wij dit door 
kunnen spelen aan de groenbeheerders.

PS. We hebben dit jaar zelf een paar groei-
locaties met gif op het blad bespoten. 
Blijkt zeer effectief en de gemeente 
hoeft daar niet meer te maaien. Goed 
voorbeeld doet goed volgen dachten we, 
zowel bij Hoza als bij Fiets kunnen ze u 
prima voorlichten over de bestrijding.

Deze poster hangt bij Hoza, Fiets en in de 
publicatieborden.

Maaike van Arkel, 

namens de Werkgroep Natuur en Landschap

•	 Japanse	duizendknoop,	ingezonden	
kopij

Waar de boswachter slecht van slaapt, 
waar u goed van eet
De exotische plant Japanse duizendknoop, 
ooit de belofte voor goedkoop veevoer, 
wrikt met z’n wortelstokken de fundering 
van je huis kapot en belandde zodoende 
op de mesthoop of in de bosrand, waar 
deze panfluitplant vrolijk verder woekerde. 
Ieder stukje plant schiet wortel en eenmaal 
gevestigd, kom je er bijna niet meer vanaf. 
Het meest zuur is nog wel dat de plant 
profiteert van het natuurlijk maaibeheer 
van natuurbeschermers, waterschappen en 
gemeentes. Doordat er minder gemaaid 
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wordt kon de plant hier ongestoord verder 
woekeren en al het andere verdrukken. 
Japanse duizendknoop is daardoor één van 
de grote plaaggeesten van de boswachter 
geworden. Maar er is hoop. Ik las op internet 
dat je de Japanse duizendknoop goed kon 
eten en dat de plant een beetje naar rabarber 
smaakt (maar dan minder zuur). Onder het 
motto ”if you can’t beat it – eat it” maken 
we moes van deze plant. Schrijft u even 
mee? Men neme flink wat jonge scheuten 
van de Japanse duizendknoop. De dunste 
korte scheuten voldoen het best. Verwijder 
de blaadjes en snijd de scheutjes in kleine 
stukjes. Even wassen tegen het zand. In een 
pan met een bodempje water zachtjes aan 
de kook brengen en geregeld roeren tot de 
stukjes zacht en draderig zijn geworden.  
Naar believen vanille en suiker toevoegen. 
Oogst naar believen en eet smakelijk.

Jan van Mierlo,  

IVN lid Heeze-Leende

 
•	 Landschapsversterking	Wenum	Wiesel

Project: Subsidieregeling voor Landschap
In de voorjaarsnieuwsbrief hebben we u 
geïnformeerd over de subsidieregeling die de 
gemeente Apeldoorn samen met de provincie 
Gelderland heeft opgezet. Nog even een korte 
toelichting. Bent u particulier, inwoner en 
grondeigenaar in het buitengebied buiten 
de bebouwde kom (Boswetgrens)? Dan 
kunt u een aanlegsubsidie aanvragen t/m 
31 september 2016. De elementen die voor 
subsidie in aanmerking komen nog even 
herhaald:
- bosje (minimaal 1.000 m2)
- houtsingel (minimaal 1.000 m2)
- elzensingel (minimaal 20 bomen)
- knotwilgenrij (minimaal 20 bomen)
- bomenrij (minimaal 20 bomen)
- hoogstamboomgaard (15 tot 50 hoogstam-

fruitbomen)
- struweelhaag (minimaal 100 m)
- poel (minimaal 300 m2)

Voor al deze landschapselementen zijn 
nadere richtlijnen opgesteld. Heeft het 
bovenstaande uw interesse opgewekt? 
Bekijk dan eens de website van de gemeente 
www.apeldoorn.nl/landschapselementen 
Wacht niet te lang met het indienen van een 
aanvraag; er is nu nog geld in de subsidiepot 
beschikbaar.

Twee aanvragen uit Wenum Wiesel zijn 
inmiddels door de gemeente goedgekeurd  
en daarmee lopen we op kop ten opzichte  
van de andere dorpen.
Eén van deze projecten langs de Plantageweg 
is dit voorjaar al ingeplant. Een elzensingel, 
een houtsingel en een knotwilgenrij langs de 
Papegaaibeek staan al in het blad, zo wordt 
Wenum Wiesel steeds groener.

Het tweede project wordt dit najaar 
ingeplant. Bij Klein Cannenburgh komt een 
hoogstamboomgaard met oude rassen. De 
locatie op de foto, nu nog een grasveldje ziet 
er volgend jaar heel anders uit. Ook staat nog 
de aanplant van een aantal knotwilgen in de 
planning. 

Locatie hoogstamboomgaard

 Elzensingel Houtwal, nieuwe aanplant Plantageweg
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•	 Project:	Wenum	Wiesel	in	het	Groen
Helaas niet alles lukt, ons plan om met name 
de woonerven in Wenum Wiesel te voorzien 
van streekeigen inrichting en beplanting 
heeft schipbreuk geleden. We krijgen de 
financiering die als ondersteuning van dit 
project essentieel is, helaas niet rond. Enkele 
bewoners die interesse getoond voor zo’n 
plan en die kunnen we individueel verwijzen 
naar Landschapsbeheer Gelderland, maar als 
gemeld zonder dat we dit financieel kunnen 
ondersteunen.

Ruud Lorwa, 

namens de Werkgroep Natuur en Landschap

•	 Kopermolenpad
Hallo allemaal, 
hier weer een 
stukje over het 
Kopermolenpad.
Na de feestelijke 
opening in 
december is ons 
klompenpad 
ontzettend veel 
gelopen. We 
kennen de juiste aantallen niet, maar er zijn 
zeker al meer dan 300 folders verkocht. Dan 
zijn er nog heel veel mensen die het pad 
gewoon lopen zonder routebeschrijving of via 
de klompenpaden-app.
In de eerste maanden na de opening zagen 
we regelmatig veel auto’s van wandelaars op 
de parkeerplaats bij de watermolen staan. 
Omdat wandelaars in de zomer vaker met 
de fiets komen hebben we dit voorjaar met 
de werkgroep een aantal fietsbeugels bij de 
watermolen geplaatst. Daar wordt inmiddels 
al dankbaar gebruik van gemaakt. De beugels 
zijn ter beschikking gesteld door de gemeente.

Wanneer je zelf als buurtbewoner ook een 
stuk van de route loopt, kom je bijna altijd 
wel iemand tegen die het pad aan het lopen is. 
De wandelaars zijn allemaal erg enthousiast, 
en vinden het een hele mooie afwisselende 
route (zie ook ‘Een wandelervaring door 
Wenum Wiesel’).

We zijn met elf vrijwilligers begonnen om 
het pad uit te zetten. Na de oplevering 
heb ik de coördinatie van de werkgroep 
Kopermolenpad van Eddie Bouwmeester 
overgenomen en nu zijn we er met z’n elven 
nog steeds mee bezig. Elke maand wordt door 
één van de vrijwilligers het pad nagelopen. 

We controleren dan of de routebordjes/
stickers nog allemaal aanwezig zijn, ruimen 
de rommel op (dit voornamelijk op plekken 
waar niet alleen ‘onze wandelaars’ lopen). We 
zorgen dat de paden begaanbaar zijn: takken 
wegknippen, gras voor de paaltjes weghalen, 
enzovoort. Kortom, we zijn er gelukkig nog 
allemaal lekker druk mee om het pad in 
goede conditie te houden.
Voor de mensen die het pad nog niet gelopen 
hebben: ga het vooral een keer doen, of 
eigenlijk, vier keer, in alle jaargetijden een 
keer. Zelfs links- of rechtsom is totaal anders! 
Namens alle vrijwilligers: Wandel ze!

Jenny Mijnheer, 

coördinator werkgroep Kopermolenpad 

Een wandelervaring door Wenum Wiesel
Benieuwd of u ook het Kopermolenpad 
al heeft gelopen? Zoals u uit de bijdrage 
van Jenny al heeft kunnen lezen zijn er 
al ‘enkelen’ u voorgegaan. Op de site van 
www.klompenpaden.nl kunt u ongeveer 30 
wandelreacties van het Kopermolenpad door 
ons mooie Wenum Wiesel terugvinden.
Een paar reacties van ervaren Klompenpad 
wandelaars willen we u niet onthouden:

“Misschien het mooiste Klompenpad” 
Joost en Ben, 16 mei 2015, 15.10 uur
“Op 15 mei jl het Kopermolenpad gelopen. ’s 
Morgens nog koude wind, maar ’s middags 
lekker warm. We startten bij restaurant Le 
Triangle, want de watermolen heeft geen horeca. 
We komen uit Delft en wilden graag met koffie 
beginnen. Wat een prachtige route. Vooral de 
overgang naar de Veluwe met plukjes loofbos, 
bosranden met grote bomen, reliëf, weilandjes 
en akkers, alles doorsneden door talrijke beekjes. 
Richting Apeldoornskanaal wordt het landschap 
open en minder uniek. Wij hebben zo’n kleine 
50 klompenpaden gelopen en vonden het 
Kopermolenpad een van de mooiste”.

“Prachtig pad!“ 
Loes en Gerard, 24 juli 2015, 18.25 uur
“Vandaag op 24-7 liepen we het Kopermolenpad. 
Prachtig ! Volop genoten van de afwisseling, de 
grappige bruggetjes, de informatieborden en de 
mooie natuur. We hadden de folder met kaartje 
en dat is wel heel handig. Met name rond de 
verkortingen is het raadzaam het kaartje in de 
gaten te houden! Al meerdere klompenpaden 
hebben we gewandeld en deze is wel een van de 
mooiste! Hulde aan alle medewerkers die deze 
paden tot stand brengen en in stand houden!“
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•	 Herstel	‘Oranjebos’
Nou dat was even een domper na de viering 
van ‘Koningsdag 2015’. Eén van de door de 
leerlingen van de Prinses Beatrix school samen 
met de burgemeester geplante Koningslindes 
is door een, tot nu toe onbekende, gesloopt. 
De dorpsraad zou het zeer op prijsstellen 
als de dader of daders zich zouden melden. 
Ze kunnen dan mooi meehelpen met het 
planten van een nieuwe vijfde lindeboom. De 
aanschaf van een nieuwe boom brengt helaas 
onvoorziene kosten met zich mee, hoe dan 
ook de vijfde linde komt terug. De werkgroep 
Natuur en Landschap neemt dit najaar de 
herplant voor zijn rekening. We gaan dan 
ook het herinneringsbordje van de aanplant 
plaatsen. Hopelijk blijft dat bord, evenals de 
vijf koningslindes, in de toekomst ook na een 
viering van ‘Koningsdag’ ongeschonden staan.

We hebben diverse opmerkingen gekregen 
over een wat te weelderige wilde bloemen-
pracht rondom de lindebomen. Ze zijn 
door de goed bemeste ondergrond iets te 
hard doorgeschoten. We gaan komend jaar 
proberen dat een beetje in toom te houden.

Ruud Lorwa, 

namens de Werkgroep Natuur en Landschap

•	 Wenum	Wiesel	zonder	afvalbakken!
Ja, daar werden we als dorpsraad ook een 
beetje mee overvallen toen we ontdekten 
dat een groot aantal openbare afvalbakken 
gingen verdwijnen. Niet goed opgelet, want 
bij navraag hebben we begrepen dat de 
gemeenteraad had besloten dat er in het kader 
van de gemeente bezuinigingen rigoureus 
moest worden gesneden in het aantal 
openbare afvalbakken. Duidelijk dat we daar 
als dorpsraad niet echt blij mee zijn. Maar 
als de gemeenteraad zoiets beslist kunnen de 
wijk- en dorpbeheerders niets anders doen 
dan de opdracht uitvoeren! Hoe nu verder?

De dorpsraad heeft, mede namens een 
aantal andere Dorpsraden van dorpen rond 
Apeldoorn, een gesprek aangevraagd met de 
verantwoordelijke beheerder en de betrokken 
ambtenaren. Bij dat gesprek is van beide 
kanten toegelicht waar nu de schoen wringt. 
Vanuit Wenum Wiesel hebben we aangegeven 
dat er toch locaties in ons gebied zijn waar we 
heel graag een afvalbak zouden willen zien. 
Al was het alleen maar om de goedwillenden 
onder ons, die zo nu en dan een (per 
ongeluk) weggegooid blikje, pak of fles van 
straat oprapen, in de gelegenheid te stellen dit 
in een afvalbak te kunnen deponeren.
Resultaat van onze bijeenkomst: we maken 
( en dat geld voor de andere dorpen) een 
verlanglijstje met ‘hot spots’ waarbij het 
uitgangspunt is dat de ophaalkosten binnen 
de perken kunnen blijven. Dus misschien 
een nog bestaande bak verplaatsen, zodanig 
dat hij voor het legen dicht bij de openbare 
weg staat. We gaan er mee aan de slag en 
hebben er alle vertrouwen in dat we met 
medewerking van de gemeente de slogan 
‘Heel Apeldoorn Rein’ ook voor Wenum 
Wiesel kunnen waarmaken. Heeft u echte 
pijnpunten voor wat betreft afvalbaklocaties, 
meld het via info@wwnna.nl graag met 
argumenten onderbouwd.

Ruud Lorwa, 

namens de Werkgroep Natuur en Landschap

•	 Nationale	Natuurwerkdag	2015		
in	Wenum	Wiesel

O P R O E P !
Nieuw jaar, nieuwe kansen. In 2012 en 
2013 hebben we met een aantal vrijwilligers 
de natuur in Wenum Wiesel een handje 
geholpen. Helaas is dat het afgelopen jaar 
niet gelukt, maar dit jaar gaan we op de 
eerste zaterdag in november (de nationale 
natuurwerkdag, zaterdag 7 november) weer 
aan het werk. Nou ja ‘werk’, het is vooral 
een gezellige dag van 10.00 tot 15.00 uur, 
voor de koffie en een lekker broodje, voor de 
lunch wordt gezorgd. Tussendoor gaan we in 
het beekdal van de Wenumsebeek opschot 
van onder andere elzen langs de waterloop 
verwijderen. Gereedschap wordt beschikbaar 
gesteld door Landschapsbeheer Gelderland, 
waterdichte schoenen of laarzen is alles wat 
u nodig heeft. We kunnen de klus klaren met 
10 à 12 man/vrouw, ervaring niet vereist. 
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Als u nu denkt “dat is misschien best leuk 
om mee te helpen”, zet dan genoemde datum 
vast met potlood in uw agenda en laat even 
vrijblijvend weten dat u deze kans om wat 
voor de natuur in Wenum Wiesel te doen niet 
wilt missen. 
Want voordat het volloopt met vrijwilligers, 
bijvoorbeeld vanuit Apeldoorn, is het handig 
om nu alvast een mailtje of telefoontje te 
sturen naar ruud.lorwa@12move.nl / telefoon 
(055) 578 88 44. Nogmaals, uw aanmelding 
is geheel vrijblijvend. Ik ben vol verwachting 
en heb goede hoop dat we dit jaar de klus 
kunnen klaren met alleen Wenum Wieselaren. 
Van harte aanbevolen!

Ruud Lorwa en Maaike van Arkel, 

namens de Werkgroep Natuur en Landschap

Werkgroep Verkeer

•	 Snelheidsbeperking	deel	van		
de	Zwolseweg

Zoals bekend streeft de dorpsraad er al 
geruime tijd naar om de maximum snelheid 
op de Zwolseweg terug te brengen naar  
60 km/u op een deel van de Zwolseweg, 
richting Vaassen. Dit streven wordt ingegeven 
door de wens van de bewoners van Wenum 
Wiesel, neergelegd in onze Dorpsvisie 2012-
2020.
Het is gelukt om dit te realiseren van de 
bebouwde kom Apeldoorn tot na de kruising 
met de Papegaaiweg, maar naar aanleiding 
van het verzoek van de dorpsraad aan de 
gemeente om te onderzoeken of dit ook voor 
de rest van het traject tot Vaassen kan worden 
gerealiseerd heeft de gemeente geantwoord 
dat in dit najaar de weg opnieuw wordt 
‘gecategoriseerd’. Concreet betekent dit dat 
bekeken wordt of de weg een zogenaamde  
80 km-weg blijft of toch een 60-km weg 
wordt.

Vernieuwing fietspaden Zwolseweg
Overigens kunnen wij hier melden dat deze 
zomer, bij het volledig vernieuwen van de 
fietspaden langs de Zwolseweg (op ons 
verzoek een jaar vervroegd!), de kruispunten 
met de Papegaaiweg en de Elburgerweg 
veiliger zullen worden ingericht en dat tevens 
de grens van de maximum snelheid van 
60 km wordt doorgetrokken tot voorbij de 
Elburgerweg. Tijdens de onlangs gehouden 
informatieavond voor bewoners was hier nog 
onduidelijkheid over, maar gelukkig kunnen 
we, na gesprekken met de gemeente, deze 
onduidelijkheid nu wegnemen!

Fietspad langs de Wieselseweg
Nu we het toch over fietspaden hebben: 
tijdens één van de besprekingen bij de 
gemeente over het fietspad langs de 
Wieselseweg kwam men tot de conclusie 
dat dit fietspad niet voldeed aan de criteria 
‘verplicht fietspad’ en zeker niet voor  
twee richtingen! Daarom zijn de ronde 
borden onlangs vervangen door kleine 
rechthoekige bordjes: ‘vrijwillig fietspad’,  
met tweerichtingenpijltjes. Daarmee is ook  
de status van het fietspad gewijzigd.  
Wat dit betekent leggen we hieronder uit.

Bord:	Verplicht	fietspad
Een verplicht fietspad wordt aangegeven 
met bovenstaand bord. Fietsers en snor-
fietsers moeten hier gebruik van maken. 
Invalidenvoertuigen mogen er rijden. Voor 
andere bestuurders - waaronder bromfietsers - 
is het verboden om er gebruik van te maken.

Bord:	Vrijwillig	fietspad
Fietsers mogen 
hier rijden. 
Bromfietsers 
mogen hier 
geen gebruik 
van maken. 
Snorfietsers 
mogen alleen op 
het onverplichte 
fietspad als de 
motor is afgezet.
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•	 Zwaar	verkeer	over	de	Anklaarseweg
De dorpsraad is door de gemeente betrokken 
bij de herinrichting van de Anklaarseweg 
en mede op ons aandringen worden enkele 
oversteeksituaties veiliger gemaakt en wordt 
het wegdek voorzien van zogenaamd ‘stil 
asfalt’. Als deze nieuwsbrief bij u in de bus ligt 
is hopelijk de verkeersoverlast achter de rug 
en is ook de Anklaarseweg weer iets veiliger 
en ‘stiller’.
Overigens zal er eind september nog een 
laatste werkgroepvergadering plaatsvinden 
om te kijken of er in de eerdere besprekingen 
nog ‘losse eindjes’ zijn blijven liggen en of 
alle vragen zijn beantwoord. Mocht dit nog 
nieuws opleveren, dan komen wij daar in 
onze voorjaarsnieuwsbrief nog op terug. 
Zo niet, dan is dit voor ons een afgesloten 
actiepunt.
De doelstelling: ‘terugdringen zwaar verkeer 
Anklaarseweg’ is niet gehaald, maar we 
blijven er alert op hoe dit zich de komende 
tijd gaat ontwikkelen.

•	 Snelheidsbeperkende	maatregelen	
OudeZwolseweg

Met de gemeente wordt gesproken om op de 
Oude Zwolseweg zodanige fysieke verkeers-
maatregelen te treffen dat de verkeerssnelheid 
wordt teruggedrongen. Het is nog niet tot 
concrete maatregelen gekomen, maar we gaan 
verder met het overleg en we gaan er vanuit 
dat de gemeente hierin meedenkt. Hier is dus 
nog niets nieuws te melden.

•	 Ten	oosten	van	de	Oude	Zwolseweg	
vrachtwagenarm

Intussen zijn de plannen om ten oosten van 
de Oude Zwolseweg het vrachtverkeer zoveel 
mogelijk te weren, vastgelegd in een door de 
gemeente ontworpen ‘bordenplan’, waar de 
dorpsraad medio februari zijn akkoord op 
heeft gegeven. Helaas is de gemeente nog niet 
tot uitvoering overgegaan, omdat er volgens 
de betreffende ambtenaar nog overleg moest 
plaatsvinden met vertegenwoordigers van de 
bedrijven op de Stadhoudersmolen. De reden 
daarvan begrijpen wij niet, maar we wachten 
dus nog even af!

Herman Dijkkamp, 

namens de Werkgroep Verkeer

Werkgroep Wonen

Onderstaand een kort overzicht van de 
activiteiten van de werkgroep Wonen.

•	 De	Werkgroep	Wonen	heeft	zich	in	
2015	tot	nog	toe	beziggehouden	met:

1. Tot totstandkoming/actualisatie van 
bestemmingsplan Wenum Wiesel;

2. Diverse zienswijzen/bezwaren 
met betrekking tot individuele 
bestemmingsplanwijzigingen;

3. Reactie/commentaar/zienswijze op:
- nota ‘Handhaving en wijkgerichte 

aanpak’,
- concept hemelwaterverordening  

(mede namens andere dorpsraden),
- stadsdeelaanpak/rol dorpsraden  

(mede namens andere dorpsraden),
- vestiging minicampings, 
- voorstel gemeente voor woningbouw-

programmering Dorpen 2010-2030,
- bouwen in weilandjes (met name in 

overgangsgebied stad-dorp),
- initiatiefvoorstel DR voor aanpassing 

proces ‘Anterieure overeenkomst’,
- advisering individuele bewoners.

Participatie in:
- werkgroep ‘Windmotoren’;
- projectgroep ‘Wenumse Watermolen’.

Ad-Interim:
- werkgroep ‘Bedrijven’.

Nico van der Horst, 

namens de Werkgroep Wonen

•	 Werkgroep	Windmotoren,	
(onderdeel van de werkgroep Wonen)

We draaien door ...
De werkgroep ‘Windmotoren’ is de 
afgelopen tijd druk bezig geweest. De start 
van de onderzoeksfase is opgepakt door de 
subwerkgroep ‘Onderzoek’. We hebben allerlei 
archiefmateriaal ontdekt (onder andere op het 
internet)en geanalyseerd op bruikbaarheid 
voor ons project. Ook werden een aantal leuke 
contacten gelegd met mensen en organisaties 
die ons behulpzaam wilden zijn.
We noemen onder andere de Stichting 
Apeldoornse Monumenten (Hubert Thomas) 
die heeft aangeboden hun grote fotoarchief 
te raadplegen of er wellicht foto’s bestaan 
waarop de twee Wenumse windmotoren zijn 
afgebeeld. 
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Misschien zijn er ook nog verhalen waarin 
de ‘molentjes’ worden genoemd. We wachten 
af wat daar nog uitkomt. Goed moment om 
ook de inwoners van Wenum Wiesel nog eens 
te vragen of zij nog (sterke) verhalen uit het 
verleden kunnen opdiepen. Ook willen we 
Bart van Uitert van Geluk & Co niet vergeten. 
Hij heeft met zijn team een videorapportage 
verzorgd van het veldonderzoek (opmeting) 
van de windmotoren, waarover nu meer.

Veldonderzoek
Op 28 april verzamelden een aantal 
leden van de subwerkgroep ‘Onderzoek’, 
gewapend met ladders, spaden, meetlinten, 
schuifmaten en wat des te meer, zich bij het 
‘burgemeesterbankje’, vlakbij de windmotor 
aan de Grift. Deze windmotor zou die dag 
als eerste in kaart worden gebracht. Voor die 
tijd had Eddy Bouwmeester de windmotor 
ontdaan van allerlei begroeiing, zodat we er 
goed bij konden (nog bedankt Eddy!). 
Op de video (en de foto hieronder) is te 
zien hoe de moedigsten onder ons het leven 
waagden op een hoge ladder om alle details 
op te meten en te fotograferen.

Ons bleek dat de toren, hoewel nagenoeg 
compleet, toch wel danig door corrosie was 
aangetast. Het zogenaamde turbinelichaam 
(het bovenste deel van de molen waar de 
rotor met de wieken aan is bevestigd) was 
weliswaar behoorlijk geroest, maar zeker 
herstelbaar. Het is een massief gietstuk 

en dat kan aan de buitenkant wel geroest 
zijn, maar is daarmee niet onbruikbaar 
geworden. De betonnen pompput, waarop 
de toren is gefundeerd, was met name bij 
de ankerbouten beschadigd (betonrot), 
maar voor de rest in redelijke staat. Het 
lukte ons niet de put geheel schoon te 
krijgen aan de binnenkant. Dit vanwege de 
wortels en keiharde modderlaag. Daarom 
hebben we de waarschijnlijk nog aanwezige 
centrifugaalpomp op de bodem van de put 
niet kunnen waarnemen. Wellicht in een 
latere fase gaan we een nieuwe poging doen.

Heeft iemand suggesties?
Zelf dachten we aan een hoge-drukspuit 
om de boel los te krijgen. Het probleem 
daarbij is dat er ter plaatse geen elektriciteit 
voorhanden is.

De tweede windmotor, naast het klompenpad, 
was ´s middags aan de beurt. Ook hier was 
de toren zodanig gecorrodeerd dat er bij het 
ontroesten ervan (zandstralen) waarschijnlijk 
weinig overblijft. Voor de andere onderdelen 
(turbinelichaam en pompput) geldt hetzelfde 
verhaal als bij de Grift.
Na deze leuke en leerzame dag konden 
we aan de hand van meetresultaten en 
fotomateriaal tot verdere uitwerking 
overgaan. De genoemde video is nog in 
bewerking en houdt u nog tegoed.

Werkexcursie naar Wirdum in Friesland
De beide windmotoren in Wenum zijn 
indertijd geproduceerd en geleverd door de 
firma Bakker in IJlst, nabij Sneek. Het zal dus 
geen verbazing wekken dat we met hulp van 
de Friese Stichting Windmotoren in contact 
kwamen met Tjitte Talsma. Tjitte is de 
secretaris van de stichting tot behoud van de 
Wirdumse windmotoren en een enthousiaste 
en ontzettend aardige kerel. Na wat gemail 
over en weer nodigde hij ons uit eens in 
Wirdum te komen kijken.

Op 28 april was het dan zover. Een 
bescheiden Wenumse delegatie, voorzien 
van fotoapparatuur en de onvermijdelijke 
duimstokken, meldde zich in de vroege 
ochtend in Wirdum (net onder Leeuwarden).
Omdat Tjitte weet hoe het hoort werden 
we ontvangen met koffie en een niet te 
versmaden Wirdums baksel. Daarna 
volgde een uitvoerig verslag van hoe zij de 
restauratie van twee aanwezige windmotoren 
hadden aangepakt. 
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Foto’s , tekeningen, subsidie aanvragen, 
begrotingen en rekeningen kwamen op tafel. 
Daarna bezochten we de twee windmotoren 
(grotere types dan die van ons), die ter 
demonstratie ter plekke in werking werden 
gezet. Fantastisch om die dingen te zien 
werken!
De ene molen zorgt er onder andere voor dat 
de plaatselijke ijsbaan ondergepompt wordt 
en de andere houdt nog dagelijks een klein 
poldertje op peil.
Na ook nog wat kievitsnesten te hebben 
gezien, bezochten we het loonbedrijf van 
Auke Venema, die beide molens heeft 
gerestaureerd.

Auke is een man van weinig woorden en 
handen uit de mouwen, maar een bron van 
windmotorkennis. Hij herstelt, repareert 
en maakt zo nodig eigenhandig nieuwe 
onderdelen. In zijn loods zijn zelfs nog 
originele onderdelen te vinden (als je 
tenminste weet in welke hoek je moet zoeken).

Op bovenstaande foto kun je Auke (met sigaar) in 
het midden zien staan en Tjitte uiterst rechts.  
Ook hij heeft aangeboden ons te willen helpen als 
het tot restauratie komt. Kortom, een leuke en goed 
bestede dag.

Hoe gaan we verder?
De werkgroep ‘Onderzoek’ heeft de 
onderzoeksfase op 15 Juli jl. afgesloten met 
een vergadering waarin in hoofdlijnen de 
volgende conclusies zijn getrokken:
1. Beide windmotoren kunnen geen 

waterschapsfuncties (op peil houden 
van de waterstand) meer vervullen; 
het waterschap heeft dit al jaren lang 
moderner geregeld.

2. Het alternatief, opwekking van stroom, 
is kostentechnisch niet interessant. In de 
nabijheid van de molens is geen NUON-
aansluiting te maken.

3. De windmotoren kunnen derhalve alleen 
een recreatieve, cultuurhistorische- en 
landschappelijke functie vervullen. 
Ze zijn gebouwd tussen 1920 en 1930, 
voor Apeldoorn uniek en moeten tot 
industrieel erfgoed worden gerekend.

4. Beide molens zijn het zeker waard tot in 
werkende staat hersteld te worden; en dat 
is technisch ook goed mogelijk.

5. Vanwege nieuwe milieu- en veiligheids-
regels kunnen de molens niet onbeheerd 
draaien; ze zullen dus alleen bij 
demonstraties in werking kunnen worden 
gesteld (molendagen).

6. Het eigendom en beheer moeten verder 
worden geregeld.

7. Financiële haalbaarheid en financiering 
moet verder worden onderzocht.

In de komende periode gaan we hiermee 
verder en houden we de zaak draaiend.
U hoort en ziet dus nog van ons.

De werkgroep bestaat uit:
- Dorpsraad Wenum Wiesel
- Stichting Wenumse Watermolen
- Gemeente Apeldoorn afd. Monumenten
- Waterschap Vallei&Veluwe
- Robert Taken (Taken Schilderwerken)
- Willem Jan Besaris (Besaris BV)

Nico van der Horst, 

namens de werkgroep Windmotoren

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/
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Het is 1959

Een journalist van ‘De Spiegel’ bezoekt 
onze buurtschap en schrijft onderstaande 
reisreportage, die gepubliceerd wordt in  
de uitgave van 14 november 1959. 
‘De Spiegel’ was voornamelijk een weekblad 
voor christelijke gezinnen. Het artikel gaat 
over ‘De Sprengenhorst’, destijds een hotel/
restaurant met stromend water, want een 
echt beekje kabbelde dag en nacht dwars 
door het hotel.

Hoort u graag een waterval ruisen of geeft 
een zacht voortkabbelend bergstroompje u 
de rust die u zo nodig heeft? Deze elementen 
worden u geleverd ergens in ons land, zij het 
dan dat het watervalletje met een hand te 
stuiten is en dat men het bosbeekje, als men 
zich kwaad maakt, leeg kan drinken ... .
Maar wij maken ons niet kwaad. Wij gaan 
vaststellen dat er in ons land nog steeds 
merkwaardige dingen zijn en gebeuren 
om vervolgens het eens te worden over de 
uitdrukking: “je weet nooit hoe een dubbeltje 
rollen kan.”

Wij moeten daarvoor naar 
Wenum Wiesel, een buurtschap 
aan de noordelijke grens van 
Apeldoorn. Ergens in deze 
Apeldoornse contreien stond een 
aantal jaren geleden een boerderij 
waarin de heer C.G.Berkhoff met 
zijn vrouw woonde. Om ruimte 
te krijgen voor uitbreiding van 
de stad moest deze boerderij 
worden gesloopt. In die tijd 
lukte het de heer Berkhoff een 
nieuwe woonstee te kopen in 
Wiesel. De boerderij waarvan hij 
eigenaar werd was echter alles 
behalve nieuw en bovendien zat 

hij als koper nog ‘vast’ aan een oude wasserij, 
die op hetzelfde terrein stond. Een vreemde 
combinatie? Zo op het oog misschien wel, 
maar de heer Berkhoff had een plannetje in 
zijn achterhoofd. Een plannetje dat hij in de 
stille avonduren met zijn vrouw besprak. Het 
kwam hierop neer: “Ik ben boer en blijf boer 
en daarom zorg ik voor de boerderij. Van die 
oude wasserij maken wij een hotel en daarvan 
word jij de directrice!” Zo gezegd, zo gedaan. 
Karrevrachten rommel hebben zij uit die 
oude wasserij/fabriek moeten wegrijden voor 
de eerste gasten konden komen.

Nu moeten we deze oude fabriek eens nader 
bekijken en we gaan daarbij terug in de 
geschiedenis van dit stukje Gelderland.

In deze omgeving stromen sprengen, beekjes 
en al sinds eeuwen heeft de mensheid 
doorgehad dat de kracht van het stromende 
water dienstbaar te maken is door er een 
schoepenrad in te plaatsen. Nu mocht de 
waterkracht van deze beekjes wel niet zo 
groot zijn, zij bleek toch voldoende om 
eenvoudige machines aan te drijven die bij 
de papierfabricage werden gebruikt. Daarom 
vestigden zich in deze streek verscheidene 
fabriekjes waar het oudhollandse papier 
met de hand werd geschept. Door de 
mechanisatie van de grotere papierfabrieken, 
konden deze kleine bedrijfjes niet meer 
concurreren. Stuk voor stuk verdwenen deze 
papierfabrikanten maar het voortkabbelde 
beekje bleef. Het heldere water zou een 
andere bestemming krijgen en waarvoor 
is helder water beter geschikt dan om te 
wassen? Na de papierfabriekjes kwamen hier 
wasserijen, die dankbaar gebruik maakten 
van het aanwezige heldere bronwater. Niet 
meer als aandrijvingsbron voor de machines, 
dit ging inmiddels over in elektriciteit, maar 
voor het wassen en spoelen van het goed.

Eén van de oude papierfabrieken, de latere 
wasserij, was het gebouw dat de heer Berkhoff  
in één koop kocht met de boerderij. De 
bestemming van het gebouw veranderde, 
maar ... de beek bleef. En juist deze beek is dé 
attractie van het vakantieoord dat inmiddels 
al is uitgebreid tot een comfortabel hotel. De 
heer Berkhoff was namelijk handig genoeg  
de aanwezigheid van de beek uit te buiten.  
Het stroompje was als een kanaaltje met 
stenen ‘kademuurtjes’ door de fabriek geleid 
en vandaag de dag is dit in het hotel nog 
steeds het geval.
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Als unicum in Nederland 
kreeg Wenum Wiesel 
een hotel waar een 
watervalletje met beek 
doorheen stroomt.

Het beekje dat de heer 
Berkhoff ons toont heeft 
iets eigenaardigs. Van een 
waterstroompje verwacht 
men dat het geheel volgens 
de natuurkundige wetten 
zijn loop kiest via de  
laagst gelegen plekken.  
Zo niet de beek van  
De Sprengenhorst. 

Deze beek, zegt de heer Berkhoff, is met 
de hand gegraven, vermoedelijk al in de 
12e eeuw. Echter niet gewoon in het land, 
maar in een soort dijkje. Hierdoor loopt de 
beek in feite boven de oppervlakte van het 
omringende land en ontstaat er een verval 
van 2½ meter, waardoor het water flinke 
snelheid krijgt.

Gebruikt de boer/hotelhouder de beek 
nu alleen maar als attractie van zijn fraaie 
hotel? Hij zou wel gek zijn als hij het 
heldere bronwater ook niet een praktische 
bestemming gaf. Om deze bestemming van 
het water te kunnen bekijken moeten wij 
ons terugtrekken achter de deuren waarop 
respectievelijk ‘dames’ en ‘heren’ geschreven 
staat.

Door een technische voorziening aan de 
toiletinstallatie heeft het stromende water 
hier toch weer zijn aloude wassende functie 
teruggekregen. Het geluid van het rustige 
kabbelende water zorgt ervoor dat men ook 
hier de landelijke sfeer blijft beleven ... .

Behalve koeien bevolken IJslandse pony’s de 
grond waarop De Sprengenhorst staat. Zij 
vormen door hun aanwezigheid een unicum 
in Nederland. Hun baas is de heer Van Welse 
die het plan heeft om in de zomer, als de 
vakantiegangers komen, deze aardige kleine 
paardjes te verhuren.
Wij hebben hem gevraagd of het niet 
gevaarlijk is zomaar een vreemd paard te 
bestijgen als men geen ervaring heeft met 
paardrijden. Dat bleek niet het geval. De 
IJslandse pony’s onderscheiden zich van  
hun soortgenoten door hun makheid.  
Van origine zijn het pakpaardjes, maar als 
een mens wat onhandig op hun rug kruipt 
worden zij daar niet warm of koud van.  
Ook kinderen kunnen gerust op zo’n pony 
rijden, verzekerde de heer van Welse die acht 
van deze krachtige dieren bezit. Op de ruggen 
van deze dieren kunnen de vakantiegangers 
genieten van de natuur en van het feit dat zij 
op een echt paard rijden, ook als is het klein 
van soort.

De Sprengenhorst bestaat nog steeds; 
tegenwoordig als een wokrestaurant.

Peter Ansems
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Verhalen van Henne Veeneman

Dit keer was ik op bezoek bij het echtpaar Els 
en Henne Veeneman-Buitenhuis. Ze wonen nu 
in een mooie bungalow in Vaassen, maar zijn 
beiden geboren en getogen in Wiesel. Ik had 
gehoord dat Henne veel wist te vertellen over 
het Wiesel van vroeger en dat was inderdaad 
het geval. Als hij eenmaal daarover begint te 
vertellen dan weet hij niet van ophouden.

Henne heeft altijd gewoond op het adres 
Huisakkers 7. Zijn vader Gerrit Veeneman 
had er samen met z’n vrouw Aartje Brummel-
kamp een boerenbedrijf. Volgens Henne was 
Wiesel vroeger erg arm, was Wenum iets 
minder arm en was Beemte-Broekland nog 
iets minder arm ... .

De armoede in Wiesel 
kwam door de niet al te 
vruchtbare bosgrond. 
Wenum en Beemte 
hadden van oudsher 
meer vruchtbare land-
bouwgrond, denk 
maar aan de Wenumse 
Enkgronden die al 
eeuwenlang goed  
bemest zijn geweest.

Zoals alle kinderen in 
de buurt bezocht ook 

Henne de lagere school in Wenum, hielp z’n 
vader op de boerderij en struinde in z’n vrije 
tijd veel rond in de buurt. Hij vertelde mij een 
mooi verhaal van kort na de oorlog.

Langs de Wieselseweg, niet ver van de 
Greutelseweg, lag na de bevrijding een 
Canadees legerkamp met minstens honderd 
tenten. In de buurt daarvan stroomde 
de beek en daar vonden Henne en z’n 
vrienden regelmatig het door de Canadezen 
achtergelaten wapentuig. Hiermee haalden 
de jonge knapen levensgevaarlijke dingen uit! 
Ze haalden de kogels uit elkaar en speelden 
met de geweren die de Canadezen in de beek 
hadden achtergelaten. Ze bonden het geweer 
vast aan een boom, laadden dit, knoopten een 
touw aan de trekker, gaven daar dan een ruk 
aan en dan klonk er natuurlijk een harde knal. 
Leuk speelgoed voor de opgroeiende jongens, 
waar hun ouders vast niets van wisten.

In de buurt van de familie Veeneman woonde 
Willem Berkhoff, wiens zoon Chris Berkhoff 
later ‘De Sprengenhorst’ zou gaan bewonen. 
Willem kwam regelmatig bij de familie 
Veeneman op bezoek, dat is ook te zien op 
een mooie oude foto waarop hij samen met 
Henne’s vader geniet van een bakje koffie.

Volgens Henne was Willem Berkhoff degene 
die in de dertiger jaren op het idee kwam 
om in het park Berg en Bosch de grote vijver 
(nu Lumido) aan te laten leggen door de 
werkelozen. Hij heeft burgemeester Tutein 
Nolthenius hiertoe kunnen bewegen om dit 
te doen in het kader van de werkverschaffing.

Ook een bijzonder verhaal is dat van Hendrik 
Leunk. Vlakbij de familie Veeneman woonde 
Hendrik met z’n ouders in een vervallen 
huisje. Zij waren zo arm dat ze vaak de huur 
niet konden betalen waarna ze door de 
eigenaar uit hun huis werden gezet. Als ze 
daarna weer geld hadden mochten ze weer 
terugkomen. Op zekere dag konden ze de huur 
weer eens niet betalen en werden ze weer uit 
hun huis gezet. De eigenaar, die hier schoon 
genoeg van had, stak vervolgens het huis in de 
fik en dit brandde tot de grond toe af.

Willem geniet met Henne’s vader van een bakje koffie.

Gerrit Veeneman en Aartje Brummelkamp
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Omdat ze nu geen dak meer boven het hoofd 
hadden groef pa Leunk noodgedwongen een 
gat in de grond, maakte er een holwoning van, 
waarin de familie ging wonen.
Gelukkig ontfermden Gerrit en Aartje 
Veeneman zich over deze arme familie.  
Nadat pa en moe Leunk overleden kwam 
Hendrik terecht op ‘Het Hooge Land’ in 
Beekbergen. Hij werd daar goed verzorgd, 
maar Hendrik was zo gehecht aan Wiesel dat 
hij er steeds terugkwam. Elke week liep hij 
vanuit Beekbergen daarheen om op bezoek 
te gaan bij de familie Veeneman. Hij bezocht 
dan ook de plek waar hij met z’n ouders 
had gewoond en maakte daarna de lange 
wandeling terug naar Beekbergen.

Volgens Henne liep Hendrik de lange weg 
in een stevig tempo en dronk hij onderweg 
altijd ergens koffie aan de Eendrachtstraat. 
Betalen deed hij nergens want hij had nooit 
geld op zak, maar dit had Hendrik echter 
wel! Toen hij stokoud was en op zekere dag 
weer eens naar Wiesel was gelopen, vroeg hij 
aan Henne of die samen met hem de briefjes 
van vijf gulden die hij had gespaard, wilde 
tellen. Beide mannen sloten zich op in de 
woonkamer, want Hendrik wilde absoluut 
geen pottenkijkers. Er kwam een heel pak 
papiergeld tevoorschijn en toen bleek dat hij 
een fors bedrag had gespaard.

Niet lang daarna kwam het bericht van 
‘Het Hooge Land’ dat Willem Leunk was 
overleden.
Els en Henne hebben veel foto’s bewaard uit 
Wiesel, waaronder een mooie klassenfoto 
van de Wenumse school (nu de Prinses 
Beatrixschool). U ziet hierop de schoolklas uit 
1913 waarop ook Henne’s moeder staat. De 
school bestond toen nog maar een paar jaar.

Wiesel is nog steeds prachtig, maar langzaam 
aan verdwijnt de oude bebouwing om plaats 
te maken voor nieuwe grote huizen. Op de 
plek waar vroeger de boerderij van Henne 
Veeneman stond staat nu een grote witte villa. 
Of dat een verbetering is mag u zelf bepalen.

Jan Grefhorst

... de schoolklas uit 1913 ...

Vergeetachtigheid of dementie?
Hoe is het te herkennen?

Op donderdagmiddag	17	september	
van	14.00	tot	16.00	uur organiseert de 
stichting Contactorgaan van de Apeldoornse 
Ouderenorganisaties, de St. CAO, voor alle 
ouderen (en jonger) in Apeldoorn een lezing 
over Alzheimer in Wijkcentrum ORCA aan 
de Germanenlaan 360 te Apeldoorn.

Oud-specialist ouderengeneeskunde, 
mevrouw Andringa, als vrijwilliger werkzaam 
bij de afdeling Oost-Veluwe van Alzheimer 
Nederland, bespreekt dit onderwerp.

Wanneer is weleens iets vergeten een normaal 
leeftijdsverschijnsel en wanneer zijn het de 
eerste signalen van dementie?

Hoe ontstaat deze ziekte en hoe kun je er 
het beste mee omgaan als deze ziekte is 
geconstateerd?
Allemaal vragen waar deze middag 
antwoorden op worden gegeven.

U bent van harte welkom op deze, 
ongetwijfeld leerzame, bijeenkomst.
Vanaf 13.30 uur is de zaal open en staat  
de koffie en de thee klaar.
Er is voldoende parkeergelegenheid, maar 
gaat u met het openbaar vervoer? Neemt u 
dan vanaf het busstation lijn 7 richting Orden.

Wilt u vooraf meer informatie? Neem dan 
contact op met mevrouw C. Burger, telefoon 
06 11 23 03 61.



16 Nieuwsbrief nr. 14

Remember: de laatste zondag in september!

Wildfair 2015 
met als thema: ’Met Hart en Ziel’

Op zondag 27 september organiseert 
Soroptimistclub Apeldoorn weer de jaarlijkse 
Wildfair op het sfeervolle terrein van 
Landgoed de Kopermolen in Wiesel. Vorig 
jaar was de Wildfair in vele opzichten een 
groot succes: veel publiciteit, prachtig weer, 
mooie, verzorgde stands en een fantastische 
opbrengst van € 25.000,-. Met dit geld 
konden de Soroptimisten een grote wens 
van StadsAkkers in vervulling laten gaan: 
een splinternieuwe tuinbouwtrekker met 
aanhangend tuinbouwapparatuur zoals een 
frees, een rolschoffel en een spitmachine.  
Er is dit jaar al volop gebruik van gemaakt.

Ook in 2015 hebben de Soroptimisten weer 
gekozen voor een project dicht bij huis, nu in 
de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en 
Zutphen. De opbrengst van de Wildfair2015 
komt ten goede aan het project ‘Een duwtje  
in de rug’ van Stichting Herstel.

Een buitenevenement
De Soroptimisten doen weer hun uiterste 
best om van de Wildfair een geslaagd 
buitenevenement te maken waar veel te 
doen en te beleven valt. De standhouders, 
merendeels ondernemers uit de 
Stedendriehoek, verrassen ons weer met 
bijzondere producten, heerlijke hapjes, 
drankjes en veel vertier. Op veel plaatsen 
liggen heerlijke appeltjes voor de dorst. 
Daar mag u gratis van snoepen. Er is een 
uitgebreid entertainmentprogramma, dit 
jaar onder meer verzorgd door de BigBand 
Apeldoorn. Zij spelen nummers van bekende 
Amerikaanse componisten en orkesten zoals 
Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller, 
Tommy Dorsey en Sammy Nestico.

Op het programma 
staan verder de vaste 
medewerkers van de 
Wioldfair: het team 
Move4ward met hun 
bordercollies en schapen, 
natuurlijk weer met een 
nieuwe spectaculaire 
show. 

Over spectaculair gesproken: wat dacht  
u van de ‘Landrover Experience’?  
We verklappen nog niets!
Twee jaar hebben we de klanken van 
de jachthoorns gemist op de Wildfair, 
maar nu is er weer een nieuwe groep: 
de jachthoornblazers De Windewaaij uit 
Hoenderloo. Een hernieuwde kennismaking 
met de jachthoorn in de ruimste zin van het 
woord: de signalen, de geschreven stukken en 
alles wat er omheen gebeurt.
Er exposeren weer verschillende kunstenaars 
en er zijn demonstraties en stands van 
natuurorganisaties van de Veluwe, speciaal 
voor mensen die graag meer over de natuur, 
planten en dieren willen weten.

Ook het kinderplein is ieder jaar weer in 
trek. Hier zijn veel activiteiten waarmee ze 
lekker bezig kunnen zijn. Hoogtepunten zijn: 
ponyrijden onder leiding van gediplomeerde 
instructrices, een houtworkshop waarin allerlei 
werkstukken van hout worden gemaakt onder 
begeleiding van volwassenen. Verder een work-
shop voor het maken van regenboogbollen en 
knuffelsteentjes van vilt. Ook met oudhollandse 
spelen kunnen ze zich vermaken.

Even bijkomen van alle activiteiten? Dan is 
er koffie met taart en die taarten hebben de 
Soroptimisten zelf gebakken!

Stichting Herstel
De opbrengst van de Wildfair is voor 
Stichting Herstel. Deze stichting ondersteunt 
jonge mensen in de Stedendriehoek die 
door maatschappelijke of persoonlijke 
omstandigheden in een crisissituatie terecht 
zijn gekomen.
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In de huidige tijd van 
bezuinigingen wordt het 
budget steeds krapper  
en de problematiek van 
jongeren steeds groter. 
Soms kan een financieel 
probleem hun verdere 
ontwikkeling danig in de 
weg staan omdat het geld 
ontbreekt. Bij voorbeeld 
voor de aanschaf van een 

goede tweedehands fiets, een laptop of een computer, of een ID- kaart. 
Als deze jongere wordt begeleid door een hulpverlener van één van de 
erkende maatschappelijke instellingen in de Stedendriehoek, kan de 
begeleider een hulpaanvraag indienen bij Stichting Herstel.  
Zie ook: www.stichtingherstel.nl

Soroptimistclub Apeldoorn wil gemotiveerde, jonge vrouwen (tussen 
16 en 23 jaar) een duwtje in de rug geven, zodat ze met een financiële 
bijdrage een opleiding kunnen volgen. Hierdoor wordt de kans op hun 
zelfstandigheid en maatschappelijke participatie vergroot.

De projecten van Soroptimistclub Apeldoorn
Soroptimistclub Apeldoorn is een serviceclub en door de keuze 
van hun projecten willen ze meewerken aan een menswaardige 
samenleving voor iedereen. Zij organiseren de Wildfair en bieden u in 
een uniek natuurgebied een leuke middag met veel vertier. Zo hopen 
ze een behoorlijk bedrag voor jongeren in crisissituaties binnen te 
krijgen. Maar ... het geld van de financiering moet er nog wel komen! 
Daarbij hebben de Soroptimisten onze hulp nodig! Helpt u mee?
Door het kopen van een toegangskaart sponsort u mee! Maak dus 
gebruik van de kortingskaart in deze nieuwsbrief en ontvang 25% 
korting aan de kassa. U betaalt dan € 7,50 per volwassene, kinderen 
van 4-13 jaar € 2,50 en tot 4 jaar is de toegang gratis.
Gaat u niet naar de Wildfair? Jammer!
U kunt deze jongeren ook steunen door een gift over te maken op 
rekening NL08 INGB 0004 2188 91 t.n.v. Soroptimistclub Apeldoorn 
(t.a.v. ‘Een duwtje in de rug’).

Tot ziens op 27 september!

Kijk voor actuele informatie op: www.wildfairapeldoorn.nl

Wildfair	Apeldoorn
zondag 27 september 2015
van 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Landgoed ’De Kopermolen’
Kopermolenweg 5
7345 CP  Wenum Wiesel

Verdere informatie:
Ina Stoppelberg, 
Soroptimist International club Apeldoorn
telefoon (055) 533 23 74,
e-mail: ea.stoppelberg@chello.nl 
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Beste buurtbewoners

Na een periode, waarin voor de meesten van 
ons bestuur de vakantie even iets belangrijker 
was dan onze buurtvereniging, zijn we nu 
weer terug bij de normale gang van zaken 
wat WWNNA betreft. September is altijd 
de maand waarin wij weer starten met onze 
winteractiviteiten. Elke dinsdag (-middag en 
-avond) vinden deze plaats in de Wenumse 
Watermolen en u bent hier van harte welkom. 
In dit nummer leest u alles hierover evenals 
over de andere geplande activiteiten; wij 
hopen dat u deze zult steunen.

We krijgen complimenten over de 
nieuwsbrief en het is leuk om te horen 
dat deze zo goed gelezen wordt. Deze is 
heel belangrijk voor de communicatie! 

Toch bereiken ons zo af te toe signalen dat 
sommigen onder u dit blad niet zouden 
ontvangen. 
Bij navraag echter is gebleken dat de nieuws-
brief door onze vrijwilligers toch echt huis-
aan-huis bezorgd wordt. Misschien wordt 
deze als reclame gezien, waardoor het blad 
in de papiercontainer verdwijnt? Dit is 
jammer, want hierdoor mist u de belangrijke 
informatie uit en over onze buurtschap!  
U kunt deze natuurlijk ook altijd digitaal 
lezen op onze website evenals alle belangrijke 
buurtinformatie. Veel plezier ermee!

Peter Ansems, 

voorzitter Buurtvereniging WWNNA

Seizoensopening

Activiteitenavonden
Op dinsdag	29	september	2015 start 
het winterseizoen 2015/2016 met een 
informatieavond met betrekking tot de 
creatieve activiteiten, die zullen plaats- 
vinden in de Wenumse Watermolen. 
Op dinsdag	6	oktober	2015 starten we  
dan de eerste activiteitenavond.

U kunt zich opgeven voor bloemschikken, fotografie, kaarten maken, 
schilderen/aquirelleren of biljarten.
Deze avonden duren van 20.00 tot 22.00 uur en vinden plaats op 
iedere dinsdag vanaf 29 september 2015 t/m 29 maart 2016. U kunt 
zich vanaf 20.00 uur aanmelden bij een ervaren cursusleid(st)er.

Op dinsdag 5 januari 2016 is er ’s avonds de nieuwjaarsreceptie met 
een borrel en hapje. U betaalt per avond dat u aanwezig bent en de 
kosten ervan bedragen € 5,00 inclusief een kopje koffie of thee.

Op maandag	4	april	2016 staat de expositie gepland, waarna op 
dinsdag	5	april	2016 de activiteitenperiode, zoals altijd, met een 
gezellige avond zal worden afgesloten.

Wilt u meer weten? Kom dan gerust even langs om de sfeer te 
proeven. U bent van harte welkom!

bestuur Buurtvereniging WWNNA

Buurthulp in Wenum Wiesel
Als bewoners van Wenum Wiesel namen Marrie Buitendijk 
en Mary Duiker begin dit jaar het initiatief om georganiseerde 
hulp in onze buurtschap op te zetten. Buurthulp voor en door 
buurtbewoners. In de nieuwsbrief van maart 2015 stelden beide 
dames zich aan u voor en werd er aan u gevraagd om op dit idee 
te reageren. Daar zij hierop nauwelijks respons kregen gaan zij er 
vanuit dat er aan een dergelijke buurthulp (nog) geen behoefte is. 
De dames hebben besloten niet verder te gaan met de organisatie 
van een dergelijke zorgverlening.

Peter Ansems
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Verslag fietstocht 13 juni 2015

Het was amper 10.00 uur en de meeste bestuursleden waren al druk 
bezig in de Wenumse Watermolen met de voorbereidende werkzaam-
heden voor de fietstocht. De veel gehoorde opmerking ’s morgen was: 
“ieder krijgt wat hem toekomt” en inderdaad, we kregen – zeker na  
de middag – wat ons toekwam: mooi en zonnig fietsweer!

Er kon gestart worden vanaf 14.00 uur en met wat lekkers voor 
onderweg ging iedereen op pad. De fietstocht van 30 km; uitgezet 
door Tinus van Werven, ging via Berg en Bos, het Asselsepad door 
de mooie natuur naar Halte Assel. Daar was het tijd voor koffie of 
een ijsje. Hierna ging de fietstocht, met onderweg een lastige klim, 
richting Hoog Soeren. We fietsten langs het kapelletje verder door 
de bossen van Hoog Soeren, we staken de Amersfoortseweg over en 
moesten daarna de bordjes richting Wiesel volgen.
Over de Greutelseweg ging het richting Wenum, waar we finishten bij 
de Watermolen. De drankjes stonden er koud, het vuur ging al snel 
aan, waarna de goed verzorgde barbecue begon.

Veel van onze buurtgenoten bleven gezellig napraten onder het genot 
van een drankje, waaronder ondergetekende. Dit moet ook wel, 
anders mag je dit soort stukjes ook niet schrijven ... .

Peter Ansems

Sinterklaasfeest
Tijdens de zomervakantie kreeg de buurt-
vereniging al een brief uit het (ook) warme 
Spanje. Hierin werd ons gemeld dat 
Sinterklaas en enkele van zijn pieten ook 
dit jaar weer van plan zijn onze jeugd in de 
Wenumse Watermolen te komen bezoeken. 
Sint komt op zaterdag	28	november	2015.

De eerste groep kinderen wordt om 13.30 uur verwacht  
en de tweede groep om 15.30 uur. Hierna zullen zij verder  
het land ingaan om de andere kinderen te verblijden.  
Ook werd erbij vermeld dat er voor alle opgegeven  
kinderen een verrassing zal zijn. Vanaf eind oktober  
zal er weer huis-aan-huis gecollecteerd  
worden voor dit Sinterklaasfeest en  
kunnen de kinderen hiervoor  
worden opgegeven. 

55+ Soos

Iedere dinsdagmiddag wordt de Wenumse 
Watermolen opengesteld voor 55-plussers 
opengesteld. In een gezellige en hartelijke 
sfeer kunt u genieten van elkanders 
gezelschap. U kunt deelnemen aan 
verschillende activiteiten zoals sjoelen, 
scrabbelen, rummicubben, kaarten en 
biljarten. Deze dinsdagmiddagen worden 
gehouden in de periode 8 september 2015 
t/m 24 mei 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.

Hebt u de genoemde leeftijd (nog) niet 
bereikt? Maak daar dan geen probleem van, 
wij doen dat ook niet! Wij wensen u veel 
gezellige middagen toe.
 
Daar wij vanaf dit jaar geen subsidie van 
de gemeente meer ontvangen, wordt de 
contributie van € 2,- verhoogd naar € 3,-.

bestuur Buurtvereniging
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Verslag 55+ bustocht 27 mei 2015

Op woensdag 27 mei jl. verzamelden 
honderd enthousiaste buurtbewoners zich 
rond de klok van kwart over negen bij de 
Oranjehal aan de Bentweideweg.

Het was de dag van het jaarlijks uitje, 
georganiseerd door de buurtvereniging en 
ieder jaar is het weer een verrassing waar de 
reis naartoe gaat. Nadat iedereen zijn auto of 
fiets geparkeerd had, vertrokken we rond de 
klok van half tien met twee volle bussen.
Het weer zat gelukkig mee, het was droog 
en in de loop van de ochtend begon de zon 
steeds vaker te schijnen. Vanaf Wenum reden 
we richting de Anklaarseweg en via de Oost-
Veluweweg gingen we de snelweg op richting 
Arnhem. Diverse mensen gingen toen al 
een beetje gissen en gokken: “Waar komen 
we vandaag terecht?“ Bij Arnhem gingen we 
richting Nijmegen, waar de eerste stop in 
Lent was en waar we in ‘Het Witte Huis’ koffie 
gingen drinken. Wegens wegwerkzaamheden 

was er even het probleem 
dat de bussen de 
parkeerplaats van het hotel 
niet konden bereiken. Onze 
slimme chauffeurs echter 
gebruikten de lijnbusbaan 
waardoor we toch voor de 
deur uit konden stappen.

In het restaurant genoten we 
van de koffie met gebak en 
ieder die nog zin had in een 
tweede kopje, werd hierin 
voorzien. We reden verder 
zuidelijke richting en weer 
werd er door verschillende 
buurtbewoners een gokje 
gedaan: waar gaat de reis 
toch heen?
Er werd een tipje van de 
sluier opgelicht: één van de 
bestuursleden kwam rond 
met een snoeptrommel. Uit 
de inhoud kon je opmaken 
waar we terecht zouden 
komen; er zaten kleine 
kaneelstokjes en kleine 
zuurstokjes in ... ! Een 
‘makkelijke’ tip, we gingen 
naar het museum ‘Dansant 
Soet & Vermaeck’. Aan de 
rand van Hilvarenbeek 

staat dit museum, geheel opgetrokken in art 
nouveau-stijl à la Tuschinski. In dit unieke 
gebouw zijn eigenlijk twee verschillende 
musea gevestigd: museum Dansant waar 
het interieur bepaald wordt door prachtige 
orgels, mahonie, kristal en spiegels. Je 
verbaast je over het grootse mortierorgel van 
Europa van maar liefst 50 m² en ... je kunt er 
zelfs een dansje doen op de klanken van een 
uniek mechanisch robotorkest.

Direct werd hier onze lunch geserveerd 
waarbij de Brabantse worstenbroodjes 
natuurlijk niet ontbraken. Toen iedereen de 
maag gevuld had, gingen we verder met het 
programma.

Een verdieping lager bevindt zich het 
museum Soet & Vermaeck. Daar ga je terug 
naar begin van 1900 toen de kermis, zeker in 
het zuiden, drie dagen lang het feest van het 
jaar was. Toen was het meer een warenmarkt 
die echter in de loop der jaren, met de 
opkomst van de winkels, veranderde.

Het team gaf ons een rondreis door de tijd 
in de gezellige sfeer van toen. Op eenzelfde 
humoristische wijze, net als in museum 
Dansant, lieten zij ons kennis maken met 
de wereld van de kermis vanaf zijn ontstaan 
tot aan circa 1950. Op de tafels stonden 
popcorn, gebrande pinda’s en knabbeltjes 
en toen iedereen zat werd er gestart met het 
kermisverhaal waar we intensief bij werden 
betrokken. Er werden poffertjes geserveerd 
en wie zin had kon een suikerspin halen, 
die ter plaatse gesponnen werd. Het drankje 
ontbrak natuurlijk ook niet en wij waanden 
ons hoe langer hoe meer op de kermis. 
Hierbij speelde, als rode draad door het hele 
verhaal, het ‘Rad van Fortuin’ een grote rol. 
Na het grote prijzenfestival zouden een aantal 
gelukkigen onder ons naar huis gaan met een 
gewonnen ‘peperkoek’.



217e jaargang, september 2015

Na de pauze was het tijd voor de 
cinemascoop (bioscoop), de ‘Kop van Jut’, 
de schietsalon, de waarzegster enzovoorts. 
De middag vloog voorbij en tegen half vijf 
werd iedereen verzocht zijn plaatsje weer op 
zoeken in de bus. Voordat we vertrokken, 
werden we nog voorzien van een ‘Brusselse 
Wafel’ met slagroom. 
We reden naar Woezik, een wijk in de plaats 
Wijchen, waar in partycentrum Verploegen 
het diner zou worden geserveerd, want een 
dag afsluiten zonder eten dat is niet wat. 

We lieten ons dit prima smaken en na afloop 
reden we voldaan naar huis. Rond de klok 
van half negen kwamen we weer aan bij de 
Oranjehal.

Er zijn deze dag weer veel contacten gelegd 
tussen onze bewoners, oud-bewoners en 
allen die, op welke manier dan ook, banden 
hebben met Wenum Wiesel.
Volgens mij kan iedereen op een geslaagde 
dag terugkijken.

Marianne de Wilde

Leuke dingen doen na school

Kids activiteiten
Zit uw kind op een basisschool? Is uw kind 
een voetbalwonder? Of heeft u een danser 
of danseres in huis? Is uw kind altijd aan het 
tekenen, knutselen of schrijven? Of heeft uw 
kind heel veel verschillende hobby’s?

Talent ontwikkelen
Ieder kind heeft talent. Het is fijn om iets 
te doen wat je heel leuk vindt en daar beter 
in te worden. Het is goed voor elk kind als 
het zich ontwikkelt. Laten zien wat je kan 
en zo meer zelfvertrouwen krijgen. Nieuwe 
dingen proberen, fouten maken en succes 
hebben. Uitdagingen aangaan en zo meer 
doorzettingsvermogen krijgen. Ook na 
school. Daarvoor biedt PCBS Prinses Beatrix 
óók mogelijkheden.

Naschoolse activiteiten draaien om bewegen 
en creatief bezig zijn. Van ‘Zumba’ tot 
voetbal, van schilderen tot muziek. Met een 
gevarieerd aanbod dagen we kinderen uit  
om zich breed te ontwikkelen. 

Voor de naschoolse activiteiten kunnen alle 
kinderen zich inschrijven, ook als je naar een 
andere school gaat. De activiteit gaat door bij 
genoeg inschrijvingen.

‘Zumba Kids’
In de maanden oktober en november staat 
‘Zumba Kids’ gepland. Door te dansen 
leren kinderen creatief te denken en vrij te 
bewegen. ‘Zumba’ is dansen, bewegen en 
plezier maken op vrolijke en swingende 
muziek. Met de opzwepende ritmes van deze 
muziek zit niemand stil! Gepland zijn drie 
lessen met de onderbouw en drie lessen met 
de bovenbouw. Dit op donderdagen van  
14.45 tot 15.45 uur.

Voor meer informatie over het aanmelden, 
alle overige naschoolse activiteiten of de 
school kun je terecht op de website van  
PCBS Prinses Beatrix of op Facebook.

www.beatrix.pcboapeldoorn.nl
beatrix@pcboapeldoorn.nl
Facebook.com>PCBS	Prinses	Beatrix
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Nieuwe toekomst voor PCBO Prinses Beatrix

Al ruim 109 jaar is er sprake van Christelijk 
onderwijs in Wenum Wiesel. PCBO Apeldoorn 
is er veel aan gelegen om dat ook voor de 
toekomst veilig te stellen. De laatste jaren 
krimpt echter het aantal leerlingen in hoog 
tempo. De vraag is nu welke maatregelen 
er nodig zijn om de toekomst van de school 
veilig te stellen.

Als eerste stap heeft de Raad van Bestuur 
van PCBO-Apeldoorn in februari van dit 
jaar aan ‘Retrain’, bureau voor Organisatie-
Ontwikkeling te Zelhem, de opdracht 
verstrekt om een onderzoek uit te voeren naar 
de mogelijkheden die zouden kunnen worden 
toegepast om de Prinses Beatrixschool qua 
leerlingvolume door te ontwikkelen tot een 
krachtige basisschool die ook op middellange 
termijn het basisonderwijs in Wenum Wiesel 
zou kunnen verzorgen.

Tijdens de intake van de opdracht passeerden 
een paar oplossingsrichtingen waarbij onder 
andere verbinding werd gelegd met de 
mogelijk groeikansen van PCBO ‘De Sjofar’. 
Onderzocht zou moeten worden in hoeverre 
het mogelijk is om bijvoorbeeld de Prinses 
Beatrixschool om te zetten in een dependance 
van ‘De Sjofar’, aangezien ‘De Sjofar’ binnen 
Apeldoorn met het duidelijke PC-profiel 
een stabiele school is die mogelijk ook nog 
groeipotentie heeft in Apeldoorn Noord. Het 
onderzoek heeft zich daar ook uiteindelijk op 
gericht. Daarnaast moest ook gekeken worden 
naar de sociaal-demografische ontwikkeling in 
en rondom Wenum Wiesel. Mogelijk zouden 
zich daar in de nabije toekomst ontwikkelingen 
kunnen gaan voordoen die van invloed zijn op 
de toekomst van de Prinses Beatrixschool.

In de gesprekken met vertegenwoordigers 
van de gemeente Apeldoorn werd al snel 
duidelijk dat in Wenum Wiesel de komende 
jaren geen woningbouw plaats zal vinden 
vanuit gemeentelijke planning. Ook valt het 
niet te verwachten dat zich in de huidige 
woningvoorraad van Wenum Wiesel starters 
zich zullen kunnen vestigen. Voortbestaan 
van de school zal dus moeten worden 
gevonden in een profilering die instroom van 
buitenaf genereert.

Met de ouders van de Prinses Beatrixschool en 
die van ‘De Sjofar’ zijn op meerdere momenten 
gesprekken gevoerd. De wijze waarop ‘De 
Sjofar’ de levensbeschouwelijk identiteit invult, 
open christelijk, wordt gewaardeerd door de 
ouders van ‘De Sjofar’ én door de ouders van de 
Prinses Beatrix. Wanneer dus bij de vitalisering 
van de Prinses Beatrixschool voor dit criterium 
gekozen wordt, mag verondersteld worden dat 
dit aanslaat bij de beoogde doelgroep. Dit mag 
ook worden geconcludeerd naar aanleiding 
van de door Bureau Retrain uitgevoerde 
enquête binnen het beoogde voedingsgebied 
van de school. Daarbij wordt ook nadrukkelijk 
gekeken in de richting van Vaassen. Ook daar 
vandaan zouden mogelijk kinderen richting 
Wenum Wiesel kunnen komen.

Samengevat kan dus de vraag of er toekomst 
is voor PCBO Prinses Beatrix positief worden 
beantwoord. De verheugende conclusie is 
dat er voldoende draagvlak bestaat voor het 
omvormen van de Prinses Beatrix tot een 
tweede vestiging van ‘De Sjofar’. De Raad 
van Bestuur heeft dan ook besloten hiervoor 
het groene licht te geven. Bureau Retrain zal 
het proces na de zomervakantie verder gaan 
begeleiden.

John Post, 

interim-directeur PCBO Prinses Beatrix

Papegaaiweg 95
7345 DL  Wenum Wiesel
telefoon: (055) 312 19 77
mail: beatrix@pcboapeldoorn.nl
www.beatrix.pcboapeldoorn.nl
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Uitnodiging wijnproeverij

Een nieuwe (waarnemend) wijkagent

Ik wil mij graag even aan u voorstellen. Mijn 
naam is Esther Groeneveld en ik ben vanaf  
1 september 2015 waarnemend wijkagent 
voor het gebied Uddel, Wenum Wiesel en 
Hoog Soeren, omdat wijkagent Erwin Poolman 
een andere functie heeft aangenomen.  
Totdat de ontstane vacature is ingevuld ben 
ik uw nieuwe wijkagent.

Sinds 1998 werk ik bij de politie en tot op 
de dag van vandaag met veel plezier en 
voldoening. Voordat ik bij de politie begon heb 
ik in de zorgsector gewerkt. Het raakvlak met 
beide banen is de zorg voor mens, omgeving en 
veiligheid. In het eerste deel van het jaar 2014 
heb ik gewerkt als waarnemend wijkagent in de 
wijk Orden Brinkhorst en daaruit voortkomend 
de opleiding voor ‘wijkagent senior’ gestart. 
In Apeldoorn werken we sinds eind 2013 met 
clusters, waarin politiemensen werken die zich, 
naast de algemene politietaken, bezig houden 
met het werk dat zich aanbiedt in hun cluster. 
Een cluster is aan enkele wijken gekoppeld. 
Het goede en effectieve resultaat hiervan is 
dat de politiemensen daardoor beter bekend 
zijn met het gebied en hetgeen dat zich binnen 

het cluster afspeelt. Samen met mijn collega’s, 
netwerk- en ketenpartners en natuurlijk de 
bewoners wil ik mij inzetten voor een veilige  
en plezierige woonomgeving.

Hoe	kunt	u	helpen?
U kunt meehelpen door te vertellen wat u ziet 
en hoort. Valt u iets bijzonders of verdachts 
op? Geef het dan door aan uw wijkagent.
Bel in de gevallen die direct aandacht nodig 
hebben met 112. Voor zaken die geen spoed 
vereisen, maar wel aandacht nodig hebben 
belt u naar 0900-8844.
 
Contact	of	een	afspraak?
U kunt bij mij terecht met vragen over 
veiligheid in uw woonomgeving. Een 
afspraak of een telefonisch gesprek maakt  
u via telefoonnummer 0900 8844. 
Op www.politie.nl onder het kopje ‘mijn 
buurt’ vindt u alle informatie over uw wijk.

Ik hoop spoedig met u in de buurt eens 
kennis te kunnen maken.

Esther Groeneveld

In een periode dat de kachel weer aangaat en de wijnliefhebbers denken aan voorbije culinaire 
zomeravonden, vinden wij het tijd u uit te nodigen voor een wijnproeverij. Na het succes van vorig 
jaar organiseert uw buurtvereniging weer een proefavond in samenwerking met Slijterij en Wijn-
koperij Hamer. Op donderdagavond 29	oktober	2015 wordt u ’s avonds om 19.30 uur verwacht in 
het sfeervolle proeflokaal van de slijterij. In de loop van de avond zullen er verschillende wijnen 
worden beoordeeld. Tijdens de proeverij worden er uitgebreide hapjes geserveerd.
De kosten voor dit arrangement bedragen € 20,- per persoon, die u bij opgave dient te voldoen.
Vul onderstaande aanmeldingsstrook in en lever die uiterlijk 15 oktober in bij ondergetekende 
aan de Huisakkers 9. Er is plaats voor 20 personen, dus geef u snel op, want vol = vol!

Peter Ansems

Aanmeldingsstrook wijnproeverij op donderdag 29 oktober 2015

Ja, ik / wij kom / komen naar de wijnproeverij:

Naam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aantal personen  . . . . . . . . . à € 20,- = €  . . . . . . . .



Koninginnelaan 113  •  7315 DT  Apeldoorn
T  (055) 521 71 98  •  M  06 22 24 29 27

E  benkdruk@planet.nl  •  W  www.benkdruk.nl

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

Drukkerij B&K Reproservice
Wij geven u 10% korting op al uw zakelijke drukwerk

en leggen deze prijzen vast t/m eind 2015.

Het bestuur 
Dorpsraad Wenum Wiesel
voorzitter Herman Dijkkamp
vice-voorzitter Fred Lindaart
secretaris Daniëlle Kronmöller
penningmeester Bert de Groot
bestuurslid Peter Ansems
 Nico van der Horst
 Ruud Lorwa
Bestuur Buurtvereniging 

Peter Ansems, Liesbeth Ardon, 
Harry Bisseling, Joke Bouwmeester, 
Tinus Keizer, Tinus van Werven, 
Marianne de Wilde en Nina Brotons

Informatie omtrent taakverdeling: www.wwnna.nl
adres Wieselseweg 11 
 7345 CB  Wenum Wiesel
 info@wwnna.nl 
 www.wwnna.nl
bankrekeningnummer NL29 RABO 0115 7883 36

Colofon
De nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar.

redactiecommissie

Peter Ansems, Liesbeth Ardon, Bernadette 
Dijkkamp, Jan Grefhorst en Tinus van Werven

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

Telefoonnummers
Waarnemend wijkagent: 

Esther Groeneveld 0900 8844
Buitenlijn gemeente 14055
Stichting Vrijwillige
hulpdienst De Kap 529 55 20
Stichting Wisselwerk 521 96 44
Wijkserviceteam NW 580 22 22

Reactiestrook

o Ik woon sinds kort in de wijk en wil graag meer weten 
 over het werk van de Dorpsraad/Buurtvereniging
o Ik wil lid worden van de Dorpsraad/Buurtvereniging (het lidmaatschap kost € 5,-)
o Ik wil lid worden van een werkgroep
o 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.
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