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Beste buurtbewoners,

Ik heb het voor de zekerheid nog maar eens 
opgezocht op het internet en in de ‘Dikke 
van Dale’ (kent u die nog?):
Democratie: een bestuursvorm waarin de 
wil van het volk de bron is van legitieme 
machtsuitoefening. In de indirecte democratie 
laat het volk zich vertegenwoordigen door 
een door hen gekozen orgaan, zoals een 
raad, parlement of bestuur. Alle autoriteit 
is gebaseerd op instemming van (de 
meerderheid) van het volk.
Participatie: actieve deelname aan 
publieke besluitvorming (en daarmee 
de historische opvolger van begrip en 
inspraak uit de 70’er jaren).
In de huidige context betekent het 
echter structureel en actief meedoen 
en niet slechts het recht om verbale 

kanttekeningen te mogen plaatsen.

Het zijn deze begrippen die op dit moment de 
agenda van de gemeente Apeldoorn bepalen, 
in ontwikkeling zijn of aan de orde worden 
gesteld. U heeft ongetwijfeld het nodige 
kunnen zien en lezen in de media: discussie 
over de rol en positie van de wijk- en dorps-
raden en het opnieuw verminderen van 
subsidies. Een werkgroep uit de gemeente-
raad heeft dit onderwerp vanaf het begin 
van 2017 bestudeerd en heeft een jaar later, 
januari 2018, het 19 pagina’s tellend advies-
rapport ‘Samen voor Apeldoorn’ uitgebracht.

Dit adviesrapport werd door de toenmalige 
gemeenteraad over de verkiezingen van 
maart 2018 getild; de nieuwe raad moest zich 
er daarna mee gaan bezig houden.
Wijk- en dorpsraden hadden vanaf het begin 
hun bedenkingen over de inhoud en getracht 
hierover in gesprek te komen. Dit resulteerde 
in een formele brief aan de Raad (mei 2018) 
met een nadrukkelijk verzoek tot overleg, 
alvorens de raad tot besluitvorming zou 
overgaan. Wij zijn nog steeds in afwachting 
van het inhoudelijk antwoord. Inmiddels is 
bekend dat de Raad op 17 januari jl. tegen alle 
adviezen in toch het rapport heeft vastgesteld 
en het college heeft opgedragen één en ander 
verder uit te werken.

Het lijkt erop dat 
de gemeenteraads-
leden ervan 
uitgaan dat het tijd 
wordt voor een 
rigoureuze, andere 
aanpak van burgerparticipatie. Wijk- en 
dorpsraden zouden wel eens gemist kunnen 
worden. Men denkt goed op de hoogte te 
zijn van wat er speelt en vertrouwt erop dat 
gemeentelijke processen goed verlopen. Zaken 
als inspraak/participatie zijn in principe tot 
tevredenheid van burgers geregeld. Dreigt er 
nu een tekort aan democratie?

In verschillende vergaderingen, zoals 
het Dorpenplatform (elf dorpsraden) en 
soortgelijke samenwerkingsverbanden voor 
wijkraden blijkt echter dat er toch nogal eens 
wat misgaat. Natuurlijk zijn er, door de inzet 
van vrijwilligers, ook successen te melden. 
Overigens is het goed om te melden dat, 
hoewel wijk- als dorpsraden functioneren op 
basis van dezelfde gemeentelijke verordening, 
er wel degelijk verschillen zijn in de taken 
en uitvoering. In het algemeen is de binding 
met (en de belangen van) de inwoners bij 
dorpsraden meer aanwezig en gaan deze 
meer pragmatisch te werk. Ook is sprake van 
meer cohesie en een vaak snellere aanpak.

Duidelijk is dat dorpsraden vooral het 
algemeen belang vertegenwoordigen, 
gemeentelijk beleid proberen te beïnvloeden, 
gevraagd en ongevraagd advies geven en 
zowel korte- als lange termijnontwikkelingen 
bewaken. Dat zijn dan ook de belangrijkste 
verschillen met spontane actiegroepen die 
meestal ontstaan na een aanleiding, een 
bepaald voornemen, een plan of gebeurtenis. 
Deze actiegroepen verdwijnen meestal als het 
doel is bereikt.

Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk 
is dat er in Wenum Wiesel een goed 
functionerende dorpsraad is en blijft. Die 
op basis van wat dorpsbewoners belangrijk 
vinden hun belangen voortdurend bewaakt en 
waar nodig verdedigt. Het is goed om te weten 
dat alle bestuursleden bevlogen vrijwilligers 
zijn, die hun vrije tijd beschikbaar stellen en 
daar niet voor worden betaald. 

Wenum Wiesel Needs YOU!
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In onze bestuursvergaderingen worden 
nieuwe zaken aangemeld en de voortgang  
van lopende zaken besproken.
Over te nemen besluiten wordt gediscussieerd 
en democratisch besloten. Alle aandachts-
punten die wij volgen zijn ondergebracht 
in een aantal taakvelden. Ieder bestuurslid 
heeft één of meerdere taakvelden in zijn 
portefeuille, waarvoor hij of zij de voortgang 
bewaakt, externe vergaderingen bezoekt, 
correspondentie voert en dossiers opbouwt. 
Door middel van onze nieuwsbrieven, de 
website en zo nodig extra vergaderingen 
informeren wij onze buurtbewoners.

Dit alles staat in het jaar 2019, wat de 
gemeenteraad en haar besluit betreft, ter 
discussie. Wat de dorpsraad voor u kan 
doen hopen we in het voorgaande duidelijk 
te hebben gemaakt. De vraag nu is: wat 
kunt u betekenen voor uw dorpsraad en 
daarmee voor uw dorp. Wel, de volgende 
mogelijkheden, te beginnen met de minst 
vergaande en vrijblijvende:
1. U wordt lid van de vereniging Dorpsraad 

Wenum Wiesel voor slechts € 5,00 
per jaar. Ja, u leest het goed maar vijf 
euro per jaar! Daarmee maakt u het 
mogelijk dat een aantal activiteiten voor 
dorpsbewoners (alle leeftijden) kan 
worden gecontinueerd. Van paaseieren 
zoeken tot het jaarlijkse dagje uit. 
Deze mooie nieuwsbrief ontvangt u gratis, 
tweemaal per jaar, maar die kost natuurlijk 
wel geld! 
Als lid mag u op de Algemene Leden-
vergadering stemmen over verenigings-
zaken.Ook is lidmaatschap een bevestiging 
voor ons van uw betrokkenheid en een 
tastbaar teken van uw ondersteuning 
van ons vrijwilligerswerk. Een 
aanmeldformulier vindt op de achterzijde 
van deze nieuwsbrief en op onze website. 
Tip: maak uw (nieuwe) buren lid en 
ga voortaan gezellig samen naar de 
jaarvergadering.Voor hen die iets meer 
willen doen of willen betekenen voor 
Wenum Wiesel.

2. U meldt zich aan en treedt toe tot een 
werkgroep waar een bepaald thema 
of project wordt behandeld. Deze 
werkgroepen bepalen hun eigen agenda 
en vergaderfrequentie.

 Wij onderscheiden de volgende werk-
groepen: Natuur en Landschap, Verkeer 
en Veiligheid, Ruimtelijke Omgeving 
en Bouwen, Bedrijvigheid en Sociale 
Cohesie. Ook kunt u zich aanmelden voor 
de redactie van onze mooie nieuwsbrief 
of website. De buurtvereniging is altijd 
blij met inwoners die ingezet kunnen 
worden voor hand- en spandiensten.Wilt 
u activiteiten organiseren of bijvoorbeeld 
een fotocursus verzorgen? Ook dat kan, 
meldt u aan bij Peter Ansems of een  
ander bestuurslid.

3. De dorpsbewoner die zich betrokken 
voelt bij ons dorp en gaat voor het behoud 
van alle huidige kwaliteiten. Die ook de 
belangen van zijn mededorpsbewoners 
wil bewaken. Die samen met zijn mede-
bestuursleden op een zinvolle wijze zijn 
energie en wat vrije tijd wil besteden,  
die wat wil bereiken en tegen een stootje 
kan ... . Bent u er ‘zo ene’? Meldt u zich 
dan onmiddellijk aan als kandidaat 
bestuurslid en ga de uitdaging aan! Wij 
beloven u enerverende vergaderavonden 
(éénmaal per maand) en soms iets meer 
als dat nodig is. U krijgt alle ruimte 
om uw mening, kennis en capaciteiten 
in te brengen en te ervaren dat u niet 
altijd uw zin of gelijk kunt krijgen. Hoe 
leerzaam is dat? Weet dat u dit alles doet 
voor Wenum Wiesel en zijn inwoners en 
dat is onbetaalbaar (want het is immers 
vrijwillig ...).

Nieuwsgierig? Dan kunt u zich aanmelden 
bij één van ons, wij geven u graag meer 
informatie. Eventuele vragen kunt u natuurlijk 
ook kwijt in een kennismakingsgesprek, 
waarvoor wij u graag uitnodigen. Voor de 
goede orde: alleen een voltallig bestuur 
kan voldoende aandacht geven voor het 
belang van Wenum Wiesel. Als er geen 
aanvulling komt zullen we genoodzaakt zijn 
onze werkzaamheden te stoppen of tot een 
minimum terug te brengen.  

Wij rekenen op u!

Met vriendelijke groet,

Nico van der Horst, 

vice-voorzitter Dorpsraad Wenum Wiesel
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Stand van zaken 
Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012-2020
Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Wat is er gaande in Wenum Wiesel?
Al eerder hebben we aangegeven waarmee 
de dorpsraden zoal te maken krijgen en hoe 
de samenwerking met de gemeente in de 
praktijk functioneert. Het is duidelijk dat 
gemeenteraadsleden in sommige gevallen 
hiervan een andere indruk hebben dan wij. 
Voor Wenum Wiesel willen we een aantal 
ontwikkelingen van, met name het afgelopen 
jaar, eens nader beschouwen.

We kiezen er daarbij voor na te gaan in 
hoeverre democratische beïnvloeding, 
inspraak en participatie uit de verf zijn 
gekomen. We bekijken plannen, projecten en 
procedures zoals wij die hebben beleefd.

1. Inspraak wordt serieus genomen 
en de mening van inwoners wordt 
meegenomen

Goed voorbeeld hiervan is het gemeentelijke 
voornemen om een Snelle Fiets Route (SFR)
aan te leggen tussen Epe/Vaassen en (het 
centrum) van Apeldoorn.

Het doel is om meer woon-/werkverkeer 
vanuit de auto op de fiets te krijgen. Het idee 
is dan een verlicht fietspad van vier à vijf 

meter breed aan te leggen, waarop de fietsers 
voorrang krijgen en alle kruisingen met ander 
verkeer (auto’s) veilig worden gemaakt.

Zo nodig met tunnels, bruggen en andere 
oplossingen.
We weten allemaal dat de snelste verbinding 
tussen twee punten een rechte lijn is, maar 
toch was er een gerenommeerd adviesbureau 
voor nodig om met het voormalig spoortracé, 
nu een toeristisch fiets- en wandelpad, als 
enig alternatief naar voren te komen.

Vanaf het begin heeft uw dorpsraad samen 
met de Wijkraden Kerschoten en De Naald 
tegen dit plan geageerd. Niet alleen vanwege 
natuur- en milieuaspecten, maar ook omdat 
meetgegevens niet klopten en verspilling van 
heel veel belastinggeld dreigde.
We werden al heel snel gesteund door een 
actiecomité van omwonenden, die meer dan 
750 handtekeningen ophaalden tegen dit niet 
noodzakelijke plan.

Het was zonneklaar:  
Wenum Wiesel Wil Geen SFR!

Ook hier stond de gemeenteraad op het punt 
het collegevoorstel goed te keuren. Op de 
valreep hebben we dat kunnen voorkomen 
en de verantwoordelijke wethouder heeft 
de opdracht gekregen (een deel van) het 
onderzoek over te doen. Hij moet de cijfers 
goed onderbouwen en de alternatieven 
zoals voorgesteld door de dorpsraad en het 
actiecomité, mee te nemen in de afweging.

Wat blijft is of het beoogde doel (wat meer 
fietsende forensen) gehaald wordt en of 
de investering die daarvoor moet worden 
gedaan (we praten over tientallen miljoenen 
euro’s belastinggeld!) niet beter/anders kan 
worden besteed.
Of in dit proces sprake is van democratische 
besluitvorming en voldoende participatie is 
een vraag die u zelf mag beantwoorden.

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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Een ander voorbeeld 
is het beoogde Zonnepark Wenumseveld 
(langs de Grift en ten noorden van het 
industriegebied Stadhoudersmolen).  
Mede om te voldoen aan het politieke  
klimaat ambitie heeft de gemeente bedacht 
om een pilot-project voor zonnecollectoren  
te moeten toestaan.
Het gaat in totaal om 20 hectare weiland/
natuurgebied dat voor de komende 25 jaar 
zal worden volgelegd met zonnepanelen. Dit 
initiatief is genomen door een ontwikkelaar, 
de grondeigenaren en de gemeente.

Heel veel mensen en dus ook inwoners 
van Wenum Wiesel, zijn het natuurlijk 
eens over de noodzaak van energietransitie 
(het overgaan op duurzame en milieu- 
vriendelijkere vormen van energiewinning, 
zoals zonnepanelen). Al veel bewoners 
voegen de daad bij het woord en investeren 
zelf in zonnepanelen op hun eigen dak. Ze 
hopen daarmee op termijn hun investering 
terug te verdienen, uiteindelijk te kunnen 
besparen en ook nog bij te dragen aan een 
schoner milieu. Niks mis mee!

Maar hoe zit het nu met de afweging van 
een dergelijk zonnepark? Wat zijn nu de 
voordelen voor de bewoners van Wenum 
Wiesel en hun nazaten? Ze leveren natuur en 
landschappelijk kwaliteit van hun leefgebied 
in en daarnaast esthetische beleving (verpest 
uitzicht) en, zoals het er nu naar uitziet, 
gaan ze zelfs nog meer betalen voor hun 
toekomstige energie. Die extra energieheffing 
wordt de komende jaren ingezet om 
bedrijven en energieleveranciers subsidies 
te geven om onderzoek, investeringen en 
desinvesteringen te doen.

In het verdienmodel Wenumseveld zijn 
het achtereenvolgens de grondeigenaren 
(25 jaar opbrengsten zonder inspanning), 
de ontwikkelaar (investeren, snel terug-
verdienen en daarna winst maken), de 
energieleverancier (goedkoop inkopen en 
duurder verkopen) en de overheid (politieke 
ambitie wordt ingevuld). De vraag is dan 
wie dat alles betaalt en waar de rekening 
terechtkomt.

Ook hier was de mogelijkheid van inspraak 
wel aanwezig, maar slechts over de plaats  
en de hoogte van de beukenhaag rondom  
dit zonnepark.

2. Vele wegen leiden naar Rome

Meer dan vier jaar geleden werd er een 
werkgroep ‘Vrachtverkeer Noord-West 
Apeldoorn’ opgericht die zich met name 
zou bezighouden met het uitbrengen van 
adviezen om de toenemende overlast 
van vrachtverkeer, op onder andere de 
Anklaarseweg, te beperken.
Oorzaak van de toename was de ontsluiting 
van het industriegebied Stadhoudersmolen.
Het doel van de werkgroep was het College 
van Burgemeester en Wethouders tot een 
definitief besluit te brengen inzake de te 
nemen maatregelen.
Sinds 15 januari 2019 ligt er nu een definitief 
collegevoorstel op tafel en in het kort is de 
inhoud als volgt:

- Er komen geen extra maatregelen, omdat 
de drukte geen overlast zou geven.

- Er komen geen voorsorteervakken op 
de kruising Stadhoudersmolenweg/
Anklaarseweg.

- De werkgroep wordt opgeheven.
- Een suggestie om de Stadhoudersmolenweg 

als rondweg door te trekken via Hommel, 
de Wenumseweg en het fietspad, door 
de weilanden, over de Oude Zwolseweg, 
door een verbrede Bentweideweg naar de 
Zwolseweg, wordt serieus onderzocht!

Het mag duidelijk zijn dat de dorpsraad 
hier niet mee leven kan. We zullen ernstige 
bezwaren hiertegen maken en ongetwijfeld 
wordt hiervoor een actiegroep opgericht.
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3. Handhaven of toch maar niet?

De gemeente is gehouden aan het handhaven 
van wettelijke besluiten, zoals bijvoorbeeld 
hetgeen in een bestemmingsplan of andere 
officiële regels is vastgelegd. Jaren geleden 
heeft de gemeente Apeldoorn een nota 
‘Handhaving’ uitgebracht en vastgesteld. 
Ook toen al heeft uw dorpsraad de nodige 
kanttekeningen, op- en aanmerkingen 
gemaakt over de inhoud ervan. Wij gaven aan 
dat vanwege tijd-, geld- of capaciteitsgebrek 
er niet altijd tijdig en adequaat toezicht en 
handhaving kon worden geleverd. De stad 
werd opgedeeld in stadsdelen/dorpen waar 
dan eens in de zoveel jaar geschouwd zou gaan 
worden. Ook was het niet mogelijk direct actie 
te ondernemen als er meldingen van illegale 
activiteiten binnenkwamen. Daarmee komt 
de rechtszekerheid (en het vertrouwen in de 
overheid) en de rechtsgelijkheid (waarom mag 
hij wel en ik niet?) al snel in het geding.
Ondanks onze protesten is die nota toch 
vrijwel ongewijzigd vastgesteld.

Praktijkvoorbeelden hiervan in  
Wenum Wiesel?

De situatie aan de Papegaaiweg (voormalig 
NEMEF-terrein). Na het signaleren van 
activiteiten die niet zijn toegestaan met 
overlast tot gevolg, hebben een aantal alerte 
bewoners (later actiegroep) zich gemeld bij 
de gemeente en iets later bij de dorpsraad. De 
constatering dat er sprake is van ongewenste, 
niet-legale activiteiten was snel gemaakt en 
inmiddels meerdere keren door de rechter 
bevestigd. Toch sleept de zaak nu al jaren 
voort en lukt het de gemeente blijkbaar niet 
om, met een vonnis in de hand, op te treden 
en een eind te maken aan deze narigheid.

Steeds vaker krijgen we meldingen van 
bewoners die zich zorgen maken of ronduit 
boos zijn over illegale of ongewenste (bouw-
) activiteiten in hun directe omgeving. We 
praten dan vaak over activiteiten die al jaren 
geleden zijn ontstaan, bij de gemeente zijn 
gemeld, maar waarvan ze nooit meer iets 
hebben gehoord.
Pas na heel lang aandringen van de dorpsraad 
wordt zo’n zaak dan opgepakt, maar ook 
dan is dat nog geen garantie dat er wordt 
opgetreden. Steeds vaker komt het dan voor 
dat deze activiteit achteraf alsnog wordt 
gelegaliseerd.

De dorpsraad is niet voor nog meer regels of 
beperkingen, maar wil graag een overheid die 
luistert naar zijn burgers en hun belangen en 
veiligheid beschermt.
Contacten tussen ons en de gemeente 
Apeldoorn zijn de afgelopen jaren niet 
optimaal verlopen. Hierdoor werd het 
uithoudingsvermogen van het bestuur van de 
dorpsraad wel op de proef gesteld en dit heeft 
zijn tol geëist.

4. Bouwen of toch maar niet?

Zoals u weet hebben we met elkaar in de 
Dorpsvisie 2012-2020 vastgelegd dat er 
behoefte is aan betaalbare (sociale) huur- en 
koopwoningen, geschikt voor jonge gezinnen 
en jongeren. Ook ouderen zouden in staat 
moeten zijn een betaalbare seniorenwoning te 
kunnen huren of kopen. We hebben daarvoor 
al vanaf 2012 de nodige locaties en plannen 
aangemeld bij de gemeente Apeldoorn. 
Echter, er zou geen ‘ruimte’ zijn in het 
door de provincie toegewezen contingent 
(= het aantal woningen dat een gemeente 
mag bouwen). Sinds een aantal jaren is 
die mogelijkheid er wel; verdeeld over alle 
dorpen in onze gemeente mogen er in totaal 
130 woningen worden gebouwd.
Mede op verzoek van de verantwoordelijke 
wethouder hebben we, via een project-
ontwikkelaar natuurlijk, een plan ingediend 
voor de bouw van 40 woningen in Wenum 
Wiesel. Deze zouden gebouwd kunnen 
worden aan de Astaweg, op het terrein van  
de voormalige kuikenbroederij.
Helaas is er nog geen zicht op enige voort-
gang en het is ons niet duidelijk waarom 
dit plan niet kan of alleen met veel minder 
woningen kan worden uitgewerkt.
Het is nu eenmaal zo dat de financiële haal-
baarheid van een bouwplan met sociale 
(huur) woningen (waar geld bij moet) en 
duurdere koopwoningen (waaraan verdiend 
kan worden), staat of valt met het aantal en 
de verdeling ervan.
Als het totaal te bouwen woningen omlaag 
moet, vervallen ongetwijfeld de sociale 
woningen als eerste. Dit staat echter haaks op 
de grote behoefte aan sociale woningen.

In onze dorpsvisie staat dat de dorpsraad 
zeker niet tegen particulier initiatief is voor 
het realiseren van een woning of ander object, 
maar wel goed kijkt naar de locatie waarop 
deze gebouwd gaat worden. Immers, u als 
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buurtbewoner heeft duidelijk aangegeven 
geen voorstander te zijn van bebouwing van 
agrarische- of natuurpercelen (de weilandjes).
Uw dorpsraad houdt dit zo goed mogelijk 
voor u in de gaten, met name in het over-
gangsgebied tussen stedelijke bebouwing en 
het buitengebied.
Particuliere initiatieven in de afgelopen jaren 
heeft de dorpsraad, samen met omwonenden 
of belanghebbenden, regelmatig van negatieve 
zienswijzen (bezwaarschriften) voorzien.

In sommige zaken gingen we zelfs naar de 
Hoge Raad (de Raad van State) en toen 
deze ons weer eens in het gelijk stelde leek 
het geschil met de gemeente opgelost. 
Toekomstige en vergelijkbare initiatieven 
werden op voorhand kansloos en als kers op 
de taart kwam er zelfs, na veel en jarenlang 
vergaderen, een kaderstellende notitie tot 
stand, waarin bebouwing van weilandjes niet 
langer mogelijk was.
Dat de gemeenteraad ondanks de genoemde 
kaderstellende notitie recent toch twee 
particuliere initiatieven goedkeurde, was voor 
de dorpsraad en voor circa 150 protesterende 
bewoners ronduit verbijsterend.

Op verzoek van deze bewoners besloot de 
dorpsraad opnieuw naar de Hoge Raad 
te stappen. En dat hebben we verpest, er 
zijn geen andere woorden voor. We hebben 
(onbewust) vereiste indieningtermijnen 
overschreden, met als gevolg dat onze 
zaak niet ontvankelijk werd verklaard. Het 
bestuur heeft geworsteld met de vraag hoe 
dit uit te leggen en heeft uiteindelijk besloten 
alle betrokken bewoners middels een brief 
hierover te informeren.

Met dit overzicht hebben we getracht u een 
kijkje in de keuken van de dorpsraad te geven 
en in de toekomst houden we u op de hoogte 
van wat er zoal speelt. Voor deze keer wellicht 
wat veel, maar dat heeft ook te maken met 
bepaalde ontwikkelingen op korte termijn.

Nico van der Horst 

Ruimtelijke Leefomgeving, Wonen en Werken 

Dorpsraad Wenum Wiesel

Werkgroep Natuur en Landschap

• Alarmerende situatie voor  
beken in Wenum Wiesel

‘Droogte schreeuwt om extra plek voor 
waterwinning’ luidt de kop in de Stentor 
van 17 januari 2019. Om verder te gaan met 
‘Paleisvijvers vallen droog bij nog eens warme 
zomer’. Maar de beken in Wenum Wiesel: 
Koningsbeek, Papegaaibeek, Wieselsebeek, 
Meibeek en Wenumsebeek zijn midden 2018 
al wel zo goed als drooggevallen. 

Droge bedding Wieselsebeek, december 2018

Meibeek drooggevallen bedding,  
januari 2019

Ook waterpartijen en vijvers, waaronder 
de voormalige wijerd op het Landgoed 
de Kopermolen stonden voor het tweede 
achtereenvolgende jaar droog.
Pas in januari 2019 beginnen de genoemde 
beken weer langzaam te stromen, maar 
meer dan zes maanden droogstand is een 
regelrechte ramp voor de ecologie. Het kost 
jaren voor deze zich weer heeft hersteld. 
Een situatie zoals nu heeft zich volgens 
buurtgenoten, die zich dat nog kunnen 
herinneren, sinds de jaren ‘70 van de  
vorige eeuw niet meer voorgedaan.
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Dode stekelbaarsjes in de Koningsbeek,  
juli 2018

Is het klimaatverandering  
of is er meer aan de hand?
Zeker is dat afgelopen, uitzonderlijke 
droge zomer, zijn tol heeft geëist. Maar hoe 
komt het dan dat de beken ten zuiden van 
Apeldoorn gewoon nog, al is het minder, 
water zijn blijven geven? Dan moet er toch 
iets meer aan de hand zijn?
De Stentor heeft eerder een artikel gewijd 
aan de droogval van beken rond het 
gebied Epe. Ook daar vielen beken droog 
en moesten bijzondere vissen als elrits en 
beekprik door het waterschap worden gered. 
Ze werden gevangen en in het riviertje de 
Grift uitgezet. Vrij snel werd duidelijk wat 
mede de oorzaak van deze droogval was. 
Waterbedrijf Vitens pompte, om Zutphen 
van drinkwater te voorzien, aanzienlijk 
meer water op in Epe dan er kon worden 
geïnfiltreerd vanuit de Grift. Het gevolg 
was dat ook andere drinkwaterbronnen van 
Vitens bij moesten pompen, waaronder die 
aan de Amersfoortseweg. Met toestemming 
van de provincie Gelderland werd daar 
de noodvoorraad van 1,5 M/m3 per jaar 
aangesproken. Het is duidelijk dat de 
grondwaterstand in het wingebied, in het 
bijzonder in Wiesel, daar ernstig nadeel van 
heeft ondervonden; sprengenkoppen vielen 
droog en geen water meer in de beken!
Ook de wijerd van de Wenumse watermolen 
werd slechts mondjesmaat via ‘kwel’ van 
grondwater gevoed.

We hebben bij de gemeente Apeldoorn 
aangeklopt om een reactie naar aanleiding 
van de alarmerende situatie in onze (hun) 
beken. Tot op heden is het stil gebleven. Via 
de Bekenstichting, die zich inzet voor het 
behoud van de Veluwse beken en sprengen, 
hebben we ook onze zorgen geuit. De 
Bekenstichting is momenteel in overleg 
over deze droogval met het waterschap, 
Vitens en de provincie Gelderland, deze 
laatste als vergunningverstrekker voor 
drinkwaterwinning.

Eenzelfde situatie mag zich niet herhalen, 
maar gevreesd moet worden dat bij droge 
zomers onze beken het steeds moeilijker 
zullen krijgen. Dat is de reden dat we in ons 
Groenplan richting gemeente het volgende 
verzoek hebben opgenomen:

 “De Dorpsraad vraagt aandacht voor 
de recent vaker voorkomende droogval 
van belangrijke beken en sprengen in 
hun werkgebied. Naast de historische, 
ecologische en recreatieve functies heeft 
water een steeds belangrijkere functie om 
toekomstige droogte en wateroverlast te 
voorkomen. Recent zijn grote delen van de 
Wenumsebeek (Meibeek en Wieselsebeek) 
tijdelijk drooggevallen, waardoor niet alleen 
schade aan natuur, macrofauna en vissen 
ontstaat, maar ook het functioneren van 
de historische Wenumse Watermolen in de 
gevarenzone komt. Klimaatverandering, 
verdamping en wateronttrekking veroor-
zaakt een ongewenste verlaging van de 
grondwaterstand. Deze zorg geld eveneens 
voor de Koningsbeek die helaas na het 
herstel (met vistrap, stuwtjes etc.) niet 
het gewenste resultaat voor wat betreft 
duurzame watervoerendheid heeft 
opgeleverd. De dorpsraad is zich bewust 
van de complexiteit van het waterbeheer 
en vraagt om die reden de gemeente een 
initiatief te nemen om met betrokken 
partijen, waterschap, Vitens, Bekenstichting 
en andere belanghebbenden, een duurzaam 
waterbeleid uit te zetten”.

We houden vinger aan de pols.
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• Hekwerken en rasters
In onze Dorpsvisie wordt aandacht gevraagd 
om de cultuurhistorische waarden, daar waar 
mogelijk, te behouden. Als actiepunt voor 
de dorpsraad staat in de Dorpsvisie vermeld 
“Bevorderen van natuurlijke afscheidingen 
door gebiedseigen hagen of eiken palen”. 
Om die reden hebben we in onze recente 
Groenplannen opgenomen: ”Bevorderen  
en herstellen van natuurlijke afrasteringen 
door middel van bijvoorbeeld eiken palen”.

Met name langs watergangen, zoals 
sprengen en beken voorkomt het gebruik 
van onbehandelde palen de uitspoeling van 
chemische stoffen, zoals wel het geval is bij 
gebruik van palen die voor verduurzaming 
zijn geïmpregneerd. Dat is zeker van belang 
bij gebruik langs watergangen zoals beken.  
Al het water uit onze beken in Wenum 
Wiesel stroomt via de Grift richting Epe en 
daar wordt het beekwater voor een deel weer 
geïnfiltreerd in het Veluwe massief. En ja,  
u raadt het al, dat water wordt door Vitens 
weer opgepompt als drinkwater!

De levensduur speelt zeker ook mee bij 
het besluit om natuurlijke eiken palen toe 
te passen. Die eikenhouten palen worden 
al eeuwen gebruikt als weidepalen. Het 
gekloofde hout wordt uit een dikke ronde 
eikenpaal gehaald. Dat betekent volgens de 
leveranciers meer kernhout en bij gelijke 
dikte als rondhout gaat hij langer mee.

Nog even iets over gebiedseigen hagen 
en dan bedoelen we natuurlijk hagen van 
onder andere meidoorn, beuk, haagbeuk, 
veldesdoorn, hulst of taxus. Laurier en 
coniferen horen in het buitengebied van 
het oorspronkelijke landschap van Wenum 
Wiesel niet thuis.

Zie voor handreikingen en adviezen over 
erfafscheidingen en paardenbakken het 
Beeldkwaliteitsplan Wenum Wiesel: onder 
www .apeldoorn .nl/fl-bkp-wenum-wiesel

• Nieuwe groenstrook langs  
de Wenumsebeek

Naar aanleiding van reacties uit de omgeving  
heeft de werkgroep Natuur en Landschap in 
2018 het initiatief genomen om de strook  
tussen de Wenumsebeek en het voormalige 
NEMEF-terrein van een groene aanplant te 
voorzien. Na de bodemsanering waren de  
aanwezige bomen en struiken verwijderd 
en vormden het zicht op de oude bedrijfs-
gebouwen een dissonant in het natuurlijke 
landschap van het beekdal.

Na overleg met de eigenaar en huurder van 
de locatie hebben we een voorstel neergelegd 
bij de beheerder van de gemeente om tot 
een nieuwe aanplant te komen. Vanuit de 
gemeente is budget vrijgemaakt om een 
aantal bomen en een strook bosplantsoen te 
kunnen planten. Het bosplantsoen bestaat 
uit gebiedseigen boomvormers zoals eik, 
berk en els alsmede afgestemd op de relatief 
droge zandgrond, onder andere meidoorn, 
sleedoorn, veldesdoorn, Gelderse roos, krent 
en hazelaar. Aan het eind van de winter in 
februari 2018 voor het groeiseizoen is alles 
de grond ingegaan. Ja, en dan komt er zo’n 
droge zomer voorbij. Gelukkig zijn de grote 
eiken- en lindenbomen direct opgenomen op 
de waterlijst van de gemeente. Die hebben, 
doordat ze regelmatig van water werden 
voorzien, de droogte goed doorstaan. Helaas 
zo’n 500 stuks bosplantsoen heeft het door de 
extreme droogte niet gered.

Onbewerkte gekloofde eikenhouten palen gaan langer mee
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We hopen het bosplantsoen 
nog in dit voorjaar opnieuw 
te kunnen aanplanten en 
hebben om die reden dit 
project aan de lopende 
Wenum Wiesel Groenplannen 
toegevoegd. Bij de aanplant 
wordt rekening gehouden 
met ruimte voor een 
landschappelijk wandelpaadje 
langs de beekoever van de 
Wenumsebeek. Het bordje 
met de verwijzing naar dit 
paadje staat er al. Nu maar 
hopen op een ‘normale 
zomer’ met liefst in de nacht 
zo nu en dan een buitje. Dan 
wordt ons mooie dorp weer 
een beetje groener.

Ruud Lorwa 

Natuur en Landschap 

Dorpsraad Wenum Wiesel

• Het Wenums Beekdal
In het landschap van Wenum Wiesel is de 
Meibeek aan de westkant van de Zwolseweg 
en de Wenumse Beek aan de oostzijde van de 
Zwolseweg een markant landschapselement. 
Het is opgenomen in ‘Groot Apeldoorns 
Landschaps Kookboek’ als een bijzonder 
landschappelijk element, dat als voorbeeld 
dient voor het behoud of inrichting van het 
bijzondere gebieden.

Het Wenums Beekdal is onderdeel van de 
groene ontwikkelzone. Dat wil zeggen dat 
activiteiten die in dit deel plaatsvinden de 
ontwikkeling van natuurwaarden versterken. 
Dat kan voelen als een beperking, maar ook 
als een kans om de schaarse waardevolle 
natuurgronden te versterken. Tegenwoordig 
is de natuur een steeds grotere economische 
factor aan het worden. Dat is maar goed ook, 
omdat de ontwikkeling van andere delen 
van Wenum Wiesel steeds meer onder druk 
komen te staan van economische activiteit 
en bebouwing, waarmee natuur verdrongen 
wordt. 

Wanneer satelliet foto’s via Google Earth van 
Wenum van 2004 vergeleken worden met 
die van 2014 is goed te zien hoeveel meer 
bebouwing in tien jaar heeft plaatsgevonden. 
Daarmee is duidelijk dat wij zuinig moeten 
zijn op gebieden waar de natuur duidelijk 
voorrang heeft. Het Wenums Beekdal 
is extra kansrijk voor ontwikkeling van 
biodiversiteit.Met enkele kleine aanpassingen 
kan de natuurwaarde van dit gebied versterkt 
worden en daardoor een positieve bijdrage 
opleveren.

Te denken valt dan aan broedhopen voor de 
ringslang, kikkerpoelen, beheer en aanleg van 
vogelbosjes. In de natuur rond de Meibeek 
komt deze slang al voor en sporen ervan zijn 
er ook wel gevonden in de bovenloop van de 
Wenumsebeek tussen de Zwolseweg en de 
Wenumse Watermolen. Onze werkgroep is 
in overleg met de gemeente op welke wijze 
eigenaren ondersteund kunnen worden.

Laatste nieuws: 
de gemeente herplant het  
bosplantsoen dit voorjaar!



1111e jaargang, maart 2019

• Aanleg van broeihopen
Broeihopen zijn van groot belang voor de 
voortplanting van ringslangen. Deze hopen 
moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. 
Het is belangrijk dat het materiaal voldoende 
los is, zodat een ringslangvrouwtje er 
gemakkelijk in kan kruipen (de eitjes worden 
meestal op een diepte tussen 20 en 60 cm 
diep afgezet). De temperatuur in de hoop 
moet constant rond de 25 tot 30°C zijn en 
de hoop moet voldoende vochtig zijn. Ruwe 
paardenmest, compost en bladeren vormen 
een geschikt substraat voor broei.

Na één tot enkele jaren is al het materiaal in de 
hoop verteerd en loopt de broei terug. Er moet 
dus regelmatig een nieuwe aangelegd worden. 
Omdat ringslangen geschikte eiafzetplaatsen 
lange tijd blijven bezoeken, moeten goede 
broeihopen op dezelfde plaats gehandhaafd 
blijven. Werkzaamheden aan broeihopen 
dienen tussen midden april en eind mei 
uitgevoerd te worden of in oktober. Op die 
manier worden legsels en overwinterende 
dieren niet beschadigd of gestoord.

Grote hopen (>15 m2) worden vaker gebruikt 
dan kleine. Een goede standaard-broeihoop 
is 1,5 meter breed, 3 meter lang en 1,2 meter 
hoog (minimummaten: 1,6 meter bij 1,2 meter 
en 1 meter hoog). Met name bladhopen, 
waarin takken zijn verwerkt, worden vaak 
gebruikt. Ook een mengsel van compost en 
ruwe paardenmest blijkt goed te voldoen. De 
takken dienen voornamelijk in het midden 
van de broeihoop verwerkt te worden. 
Pure mesthopen scoren wezenlijk slechter. 
Composthopen scoren weer wat beter.
Bij voorkeur wordt het materiaal voor een 
broeihoop niet van buiten het gebied gehaald. 
In voedselarme gebieden, zoals heide en 
veen moet niet met mest of compost worden 
gewerkt. In ieder type leefgebied kan met 
gebiedseigen materiaal (afgevallen blad, 
maaisel van gras, riet of waterplanten, rot 
hout etc.) worden gewerkt.

Als locatie moet je een plaats in ringslang-
leefgebied kiezen, op overbrugbare afstand 
van een al gebruikte eiafzetplaats. Een 
zonnige ligging met beschutting in de 
omgeving is van belang. Geschikte locaties 
zijn bosranden, langs houtwallen en heggen 
of langs dichte ruigtevegetaties. Ook moeten 
ze op ruime afstand van wegen worden 
aangelegd (info: Zuiderwijk et al., 1993).

Overgenomen van Stichting RAVON, voor de 
bescherming van amfibieën, reptielen en vissen.

Jos Tiel Groenestege 

Natuur en Landschap 

Dorpsraad Wenum Wiesel

Werkgroep Sociale Cohesie

• Rock Solid
Rock Solid is een activiteit voor de jongeren 
van 12 tot 16 jaar uit Wenum Wiesel en 
Beemte Broekland. Eén keer in de maand 
is er op vrijdagavond in Ons Huus op de 
Beemte een gezellige avond voor de jeugd. 
Er gebeurt van alles, van sport tot spel, quiz, 
disco, bowlen, Halloween en bij mooi weer 
vlotten bouwen bij en op het kanaal.
De avond begint altijd om 20.00 uur en 
eindigt om 22.00 uur. De kosten bedragen  
€ 2,50 en hiervoor krijg je een gezellige 
avond, een glas drinken en een zakje chips.

Het zou superleuk zijn als er weer nieuwe 
jongeren uit Wenum Wiesel bij komen. De 
avonden voor de eerste helft van 2019 staan 
gepland op 15 maart, 12 april, 17 mei, en  
14 juni. Voor meer informatie kun je me 
altijd bellen op: 06 42 27 33 44.

Jenny Mijnheer 

Sociale Cohesie 

Dorpsraad Wenum Wiesel
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Uitnodiging Algemene 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 Wenumse Watermolen 
 Oude Zwolseweg 164 te Wenum
Datum 25 maart 2019
Aanvang 20.00 uur. Koffie staat vanaf 19.30 uur klaar.

Ja
ar

ve
rg
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• Opening

• Verslag jaarvergadering 4 april 2018
 Te raadplegen via onze website, maar ook (beperkt) beschikbaar  

tijdens de vergadering.

• (Jaar)verslag Dorpsraad 2018
 Presentatie: Nico van der Horst, vice-voorzitter.

• (Jaar)verslag Buurtvereniging 2018
 Presentatie: Peter Ansems, voorzitter.

• Financieel jaarverslag 2018
 Presentatie: Bert de Groot, penningmeester.

• Verslag kascommissie
 Door Gert Jonker en Maaike van Arkel

• Goedkeuring Financieel Jaarverslag/ 
decharge penningmeester

• Benoeming nieuwe kascommissie

Pauze (15 minuten)

• (Her)benoeming bestuursleden
 - Voordracht nieuwe leden dorpsraad/buurtvereniging, 

 stemming en benoeming
 - Regulier aftredend: Bert de Groot
 - Herbenoembaar: Bert de Groot

• Wat staat er te doen in 2019?
 Overzicht van activiteiten 

Presentatie: Nico van der Horst, vice-voorzitter

• Rondvraag

• Sluiting

Voor de goede orde: bij stemmingen hebben alleen geregistreerde en betalende 
leden stemrecht. 
U wordt verzocht voor aanvang van de vergadering de presentielijst te tekenen.
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De pluktuin zet de bloemetjes buiten

Een nieuwe lente, een nieuw begin. Dit 
geldt ook voor onze pluktuin die gelegen is 
op het prachtige terrein van hoveniersbedrijf 
‘Het Vinkenest’ aan de WieselseKampweg 
41. Dit jaar gaan we ons ook inzetten op 
voorjaarsbloemen.

In maart nemen we deel aan de landelijke 
actie ‘NLdoet’. Dankzij een donatie van € 
400,- van het Oranje Fonds kunnen we met 
dit geld dit jaar de voorjaarstuin uitbreiden 
met tulpen, narcissen, krokussen en alle 
bloemen die onze ogen in het vroege voorjaar 
strelen. In de zomer gaan we de bestaande 
bloembakken verrijken met sieruien en 
keizerskroon.
Terugkijkend was 2018 een overweldigend 
jaar. Het initiatief van de aanleg van de 
bloementuin was, mede door een geslaagde 
crowdfunding, een opsteker. Deze werd op  
25 juli 2018, een prachtige zomerdag, feestelijk 
geopend door wethouder Wim Willems.

Als vrijwilligers genoten we niet alleen 
van onze bloemen en kruiden, maar ook 
van alle enthousiaste bezoekers: papa’s en 
mama’s met hun kinderen, ouderen met hun 
mantelzorgers of fietsers die passeerden en 
spontaan kwamen kijken en vele anderen.

De prachtige bloemen- en kruidentuin stemt 
ons tot nadenken. Ook nog een groentetuin 
en bessentuin. Is dit niet teveel? Nu al staan 
er zestig verschillende vaste planten, dit  
alles mogelijk gemaakt met gratis advies  
van tuinarchitect Annaparte tuinontwerp.

 Met de bloementuin willen we, naast de 
voorjaarsaanplant, inzetten op de herfst. Dus 
een tuin die van vroeg tot laat in het jaar een 
plek is om van te genieten.

Ook zijn er praktische overwegingen om het 
bloemenpad op te gaan: voor groenten is er 
teveel schaduw, voor bloemen is dat prima. 
Ook de grond is veel geschikter voor bloemen 
dan voor groenten.

Er zijn heel veel pluktuinen die zich louter 
toeleggen op bloemen. Het blijft allemaal 
vrijwilligerswerk en het is wellicht beter om 
de focus te richten op bloemen, kruiden 
en de bessentuin. En voor de bijen is dit 
natuurlijk helemaal een feest! De activiteiten 
van de Stichting Pluktuin Apeldoorn worden 
mede mogelijk gemaakt met subsidie 
van het Oranje Fonds. Dit geld is besteed 
aan gereedschap, het opzetten van de 
vrijwilligersorganisatie, het maken van de site 
en de verdere PR.
Het Oranje Fonds heeft een programma 
Groen Verbindt. Daarmee wil het fonds 
mensen samenbrengen met het groen en 
natuur in de buurt te versterken.
Vrijwilligers, die in het nieuwe seizoen een 
handje willen helpen zijn van harte welkom. 
De Stichting Pluktuin Apeldoorn heeft 
drie bestuursleden en wil graag het bestuur 
uitbreiden met bewoners van Wenum Wiesel. 
Er lopen gesprekken en het gaat zeker lukken. 
Het bestuur is daar heel, heel erg blij mee!

De pluktuin is open op maandag, woensdag 
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Voor 
vragen kunt u bellen naar Francy van der Riet 
(06) 10 31 91 25 of mailen via onze website 
www .pluktuinapeldoorn .nl
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• De Raatakkers
Naast de pluktuin loopt ook het project ‘De 
Raatakkers’. Op een voormalig stukje pony-
weide achter de Wieselseweg 60 ligt een perceel 
van 1,3 hectare, waar tuinliefhebbers een 
akkertje of tuinstrook biologisch bewerken. 
Dit zijn de zogenaamde ‘Raatakkers klein’, 
genoemd naar de akkercomplexen uit de 
bronstijd, ook wel Celtic-fields genoemd.
Initiatiefnemer Jan Bulthuis stuurt dit project 
aan. Jan wil de natuurwaarden versterken 
door teelt van veel soorten granen en 
bloemen, tal van soorten aardappelen, oude 
gewassen en vergeten groenten, kruiden 
uit vroeger tijden enz. Granen en gewassen 
blijven in de winter deels speciaal voor de 
vogels op de akker staan. Bijvoorbeeld de 
akkerboekweit stimuleert het foerageer-
gebied van de nachtegaal.

Verdeeld over kleine 
akkertjes, gescheiden 
door natuurstroken, 
wordt door een 
aantal vrijwilligers 
op natuurlijke 
wijze gekweekt. In 
de natuurstroken 
groeien veldbloemen, 
wilde grassen, granen 
en akkerkruiden 
als klaproos en 
korenbloem. Dat 

is goed voor een grote biodiversiteit en zij 
vormen een mooi biotoopje voor vlinders, 
vogels en insecten.

Er zijn nu zes deelnemers met een tuinstrook 
van 2,5 bij 30 meter en een aantal akkers 
van 500 m² bestemd voor gerst om bier te 
brouwen, akkerkruiden, zonnebloemen, 
mosterd en diverse groentes voor de Pluk-
tuin Apeldoorn. De foto’s geven een mooi 
overzicht van de huidige ‘Raatakkers klein’. 
Het plan is om in de zomermaanden op 
vrijdagmorgen de Raatakkers een paar 
uurtjes toegankelijk te maken voor publiek.

• Toekomstplannen
Enthousiaste vrijwilliger Jan Bulthuis heeft, 
gezien de geslaagde start van zijn project, 
grote plannen voor de toekomst. Hij is op 
zoek naar een groter stuk grond van 2 tot 5 
hectare om dat in te richten met kleine bio-
akkers en bio-weitjes van 500 tot 1.000 m².
Er moeten natuurstroken, hagen, houtwallen 
komen en onderdak, bijvoorbeeld een schuur 
om te schuilen bij regen en voor opslag 
van materiaal. Hierin komt dan een kleine 
kantine als praatkamer en om koffie en thee 
te drinken en een verkoopruimte waar de 
gezonde groente, die op het park verbouwd 
wordt, verkocht kan worden. Dit toekomstige 
‘Raatakkerpark Groot’ verdient zeker een 
plaats in het landelijke Wenum Wiesel.

Weet je iemand (of ben je dat zelf) die 
geïnteresseerd en enthousiast is geworden 
door bovenstaande ideeën, of wil je ook een 
akker of tuinstrook gaan bewerken? Neem 
dan gerust contact op met Jan Bulthuis, 
telefoon (055) 366 47 91 of via de website 
www .nieuweraatakkers .nl

Geïnteresseerd om eens een kijkje te nemen 
of wellicht zelf aan het werk te gaan op 
een dergelijk akkertje? Bel of mail gerust. 
Misschien heeft u zelfs nog wel een oude 
schaftwagen, loods of iets dergelijks staan  
die gratis af te halen is ... .

Stichting Pluktuin Apeldoorn
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Zwerfafval

Zwerfafval is voor veel mensen een doorn 
in het oog. Het is het afval dat – bewust of 
onbewust – is achtergelaten of beland op 
plekken waar het niet hoort, bijvoorbeeld 
op straat of in de natuur. Zwerfafval bestaat 
vooral uit sigarettenpeuken, kauwgomresten, 
verpakkingsmaterialen zoals snoepwikkels, 
flesjes, blikjes en patatbakjes.

De afvalbrigade van Wenum Wiesel zorgt 
ervoor dat wij allemaal mogen wonen in  
een groene, schone, omgeving. Producten  
die makkelijk verrotten, een weggegooide 
appel bijvoorbeeld, breken relatief vlug af.  
De snelheid waarmee dit gebeurt, hangt af 
van de vochtigheid, de bodem waarop hij ligt, 
de hoeveelheid zuurstof in de lucht en tal van 
andere factoren. Voor andere producten zoals 
plastic zakjes, blikjes, peuken en kauwgom 
geldt dat ze er enorm lang over doen om af  
te breken of helemaal niet afbreken.

Ongeveer een jaar is een groep vrijwilligers nu 
bezig met het verzamelen van zwerfafval in ons 
dorp. Leuk om bezig te zijn in de buitenlucht, 
maar soms ook erg deprimerend. 

Vooral in de straten rondom het industrie-
gebied Stadhoudersmolen wordt veel 
weggegooid; daar zijn enkele wegen die je bijna 
elke week moet doen. Steeds weer ligt er heel 
veel rommel, wat jammer is dat toch!

Enkele cijfers
De afvalbrigade bestaat uit 17 vrijwilligers 
waarvan er 11 actief zijn. Gezamenlijk 
hebben deze mensen in 132 uur, verdeeld 
over 450 kilometer 100 (!) vuilniszakken 
afval verzameld. Wat wordt er zoal gevonden?
Af en toe een mobiele telefoon, een autoradio 
of lingerie, maar meestal veel blikjes, flesjes 
en verpakte of onverpakte etensresten. 

Ook regelmatig groot afval dat gestort is: 
autobanden, puin, hout, wietafval. Dit 
wordt doorgeven aan de gemeente die het 
vervolgens ophaalt. Gemeente Apeldoorn 
zorgt in ieder geval voor de zakken, de 
knijpers en al wat nodig is om op te ruimen. 
In de week voor kerst kregen de dames en 
heren onderweg spontaan banketstaven en 
kerstkransjes aangeboden van iemand die 
hun inspanning enorm waardeerde.
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Daarnaast wordt ook het ‘Kopermolen Klompenpad’, die 
door onze buurtschap voert, elke maand opgeruimd door 
een groep vrijwilligers. Vanaf de opening op 13 december 
2014 tot de dag van vandaag is in totaal 312 kilometer 
schoongemaakt, goed voor 36 vuilniszakken afval. Goed 
werk, maar jammer dat het moet. Laten we met zijn allen 
nog eens goed nadenken voor we wat weggooien.

Mocht u zich na het lezen van dit artikel geroepen voelen 
om ook lid te worden van de Afvalbrigade, neem dan 
contact met mij op. Ik ben de coördinator voor Wenum 
Wiesel en mijn telefoonnummer is 06 42 27 33 44.  
Vele handen maken licht werk, nietwaar?

Jenny Mijnheer

Apeldoornse biologische groenteclub 
verhuist naar Wenum-Wiesel

De zwerfafvalbrigade van Wenum Wiesel

Biorself, de Apeldoornse biologische 
groenteclub, bestaat vijf jaar en is dit jaar 
gestart vanaf een nieuwe locatie in Wenum 
Wiesel. De nieuwe uitgifteplek van de 
biologische groenteclub is het terrein van 
Henk en Marieke Beekman van Vinkenest 
Hoveniers aan de Wieselse Kampweg 41.

Een deel van het terrein aan de Wieselse 
Kampweg wordt gebruikt door Pluktuin 
Apeldoorn: vanaf het voorjaar tot aan 
de winter kunnen particulieren hier zelf 
groenten oogsten en bloemen plukken. 
De groenten van de pluktuin zijn allemaal 
onbespoten.

Christina Wensink is één van de initiatief-
nemers van Biorself: “de nieuwe uitgifteplek 
van onze biologische groenteclub past heel 
goed bij de pluktuin. De bezoekers van de 
pluktuin willen misschien ook lid worden 
van de groenteclub en andersom leren de 
leden van Biorself de Pluktuin kennen. 
Het vult elkaar prachtig aan!” Leden van 
de groenteclub betalen eenmalig tien euro 
en kunnen daarna elke twee weken hun 
bestelling via een webshop plaatsen. Leden 
hoeven zich niet te houden aan een minimum 
bestelbedrag en elk lid bepaalt óf en hoeveel 
er wordt besteld. Elke twee weken worden 
op de woensdagochtend de bestellingen 
klaargemaakt en vindt de uitgifte plaats.

De groenteclub koopt groente en fruit 
rechtstreeks in bij Bioromeo, een collectief 
van boeren in de Noordoostpolder, die graag 
rechtstreeks aan consumenten wil leveren. 
Er is geen sprake van tussenhandel en de 
groenteclub heeft ook geen winstoogmerk. 
De boeren uit het collectief krijgen hierdoor 
een eerlijke prijs voor hun groente en fruit. 
Omdat Biorself rechtstreeks bij de boeren 
bestelt en de leden zelf helpen om de 
bestellingen elke twee weken klaar te zetten, 
betalen leden een relatief lage prijs voor 
biologische groente, fruit, eieren en zuivel.

Voor meer informatie en lid worden, kijk 
op www .biorself .nl of kijk op de Facebook-
pagina van Biorself.

Madeleine Schouten
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Glasvezel voor Wenum Wiesel

Het zal u vast niet zijn ontgaan: in de 
afgelopen zomer heerste er een heuse 
glasvezeloorlog in ons dorp! Twee glasvezel-
aanbieders vochten om de gunst (en de 
handtekeningen) van de Wenum Wieselaars. 
De aanbieders, te weten ‘Digitale Stad 
Veluwe’ en ‘Glasvezel Buitenaf’ spaarden 
kosten nog moeite om ons te overtuigen 
van hun aanbieding. Ze stuurden mailings, 
organiseerden diverse informatiemiddagen 
en avonden, onder andere bij Gewoon 
Gastvrij, in de Wenumse Watermolen en in 
Ons Huus in Beemte-Broekland. Ook waren 
er her en der spandoeken opgehangen.

Het glasvezelaanbod
De aanbiedingen van beide partijen 
ontliepen elkaar niet veel. Glasvezel Buitenaf 
kwam als eerste met een aanbod voor een 
glasvezelaansluiting. Hun aanbod gold 
(en geldt) alleen voor mensen die geen 
mogelijkheid hebben om een abonnement 
op de kabel af te sluiten. Hun aanbod is dus 
eigenlijk alleen voor het buitengebied van 
Wenum Wiesel (ruwweg alles ten noorden 
van de Bentweideweg, de Plasweideweg en de 
Wieselseweg).
Glasvezel Buitenaf werkt samen met een 
beperkt aantal telecomaanbieders en heeft 
al veel ervaring met glasvezelprojecten in 
andere delen van het land.
Kort erna kwam ook Digitale Stad met een 
aanbieding. Deze partij was iets goedkoper, 
iets flexibeler en bood ook glasvezel aan voor 
mensen in de bebouwde kom van Wenum. 
Uiteindelijk trok toch Glasvezel Buitenaf 
aan het langste eind, maar niet nadat ze hun 
prijs fors hadden verlaagd van € 1.600,- naar 
€ 1.000,- per aansluiting. Hierdoor was deze 
firma weer een stuk goedkoper dan Digitale 
Stad, waardoor deze de meeste inschrijvers 
binnenhaalde. Uiteindelijk heeft Digitale Stad 
zijn verlies toegegeven en hun aanbieding 
ingetrokken. Glasvezel Buitenaf is nu de enige 
partij die glasvezel in Wenum Wiesel gaat 
aanleggen. Wist u dat u zich nog steeds kunt 
aanmelden bij Glasvezel Buitenaf voor het 
geval dat u dit nog niet heeft gedaan?

Dorpsraad
Als dorpsraad zijn we blij dat er glasvezel in 
Wenum Wiesel komt. Bij de samenstelling 
van de Dorpsvisie in 2012 werd snel internet 
toen ook al opgenomen als wens voor ‘Wat 
Wenum Wiesel Wil’. Bij de actualisatie van 
dezelfde dorpsvisie in 2017 werd door onze 
buurtbewoners snel internet aangegeven als 
hoogste prioriteit.
Dat is ook heel begrijpelijk. In sommige delen 
van Wenum Wiesel komt de snelheid van het 
internet niet boven de 1 Mb per seconde. Dit 
is in een moderne huishouding tegenwoordig 
onmogelijk en dan hebben we het nog niet eens 
over thuiswerken of kantoor aan huis houden!
Bij glasvezel is de (technische/ICT) leefbaar-
heid in Wenum Wiesel daarmee voor langere 
tijd gegarandeerd.

Hoe nu verder
Glasvezel Buitenaf legt glasvezel aan in Wenum 
Wiesel onder de projectnaam ‘Veluwe Oost’. 
Onder dit project wordt er tegelijkertijd 
glasvezel aangelegd in Brummen, Voorst, 
Klarenbeek, en Beemte- Broekland. Veluwe 
Oost is het grootste, meest uitgestrekte gebied 
waar glasvezel wordt aangelegd. De uitvoer 
vraagt helaas meer aandacht en tijd dan eerst 
werd gedacht.
De start van de graafwerkzaamheden is 
nu gepland aan het eind van het tweede 
kwartaal 2019. Deze planning op hoofdlijnen 
is te vinden op: www .glasvezelbuitenaf .nl/
deelgebied/veluweoost/aanleg/planning/

Bert de Groot 

ambassadeur Glasvezel Buitenaf
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PCBO de Sjofar 
Prinses Beatrix

Beste buurtbewoners, wat vind ik het fijn 
dat ik weer een stuk kan schrijven dat in  
deze nieuwsbrief wordt geplaatst.

De school die al vele jaren in het dorp staat 
is in beweging. Het aantal leerlingen groeit 
en dat is zo gaaf. Het team is inmiddels uit-
gebreid met twee leerkrachten en bestaat nu 
uit acht leden. De OR (ouderraad) is actief 
met veel ouders die het belangrijk vinden dat 
er een goede connectie tussen het dorp en de 
school blijft bestaan. Ik neem ook deel aan 
de ouderraad, zodat we makkelijk afspraken 
kunnen maken met elkaar. Zo zijn we samen 
op het idee gekomen om ‘vrienden van de 
Sjofar Prinses Beatrix’ op te gaan zetten. Er 
zitten veel kinderen van ondernemers op onze 
school. Misschien vindt u, als ondernemer, 
het ook wel leuk om uw logo op de grote ruit 
aan de voorkant van de school te hebben. We 
hebben het plan om dan één keer per jaar een 
netwerkbijeenkomst te organiseren en u bent 
natuurlijk van harte welkom op ons traditionele 
zomerfeest in juli. Als u hier graag meer infor-
matie over wilt, neem dan contact met ons op.

Sinds drie jaar hebben we een peuterspeel-
groep in onze school. Liselotte is de juf van de 
peuters en zij heeft veel contact met de juffen 
van groep 1. De peuters spelen soms samen 
met de kleuters uit groep 1/2 in de hoeken en 

op het plein. Ze vinden het geweldig 
om met de ‘grote’ kinderen te spelen 
en wanneer de peuters vier jaar zijn 
geworden, kennen ze de kinderen 
al waar ze bij in de klas komen. In 
groep 1/2 is het thema nu: bouwen! 
Alles wat met bouwen te maken 
heeft en wat de kinderen zelf hebben 
genoemd, wordt verwerkt in reken- 
en taalactiviteiten. Bob de Bouwer is 
op dit moment erg populair.

Wordt uw kind binnenkort twee 
jaar? Loop dan eens binnen op 
woensdag-, donderdag- of vrijdag-
morgen om de sfeer te proeven bij de 
peuterspeelgroep. We zijn open van 
8.30 tot 12.30 uur.

Wordt uw kind binnenkort vier jaar en wilt 
u eens binnen kijken in de school? Dan 
kunt u gebruik maken van de open dag op 
woensdag 10 april van 9.00 tot 12.00 uur.
Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken 
voor een kennismakingsgesprek en bezoek.
In groep 3/4 zitten momenteel 19 kinderen. 
Ook zij werken met thema’s, vooral op de 
middagen met knutselen en tekenen.

De bovenbouw heeft meestal op maandag- 
en/of donderdagmiddag creatieve vakken 
of kanjertraining. We zijn een kanjerschool. 
De kanjertraining is een methodiek die 
pestgedrag inzichtelijk maakt. Hoe komt 
het dat een kind pest, meedoet, uitlacht 
of stilletjes in een hoekje blijft zitten? De 
kanjertraining heeft dieren gekoppeld aan dat 
gedrag. Van kleuters tot aan tieners zorgen 
de dierbeelden ervoor dat de kinderen heel 
goed weten wanneer ze op welk moment 
bepaald gedrag laten zien. Dat kunnen ze 
ook benoemen. Deze training geeft ons 
handvatten om pestgedrag aan te pakken.
 
Wist u dat we één keer per twee weken met 
zijn allen zingen in de hal? De eerstvolgende 
keer is op 29 maart en 8 april. Heeft u zin om 
eens te komen kijken? We starten om 8.30 
uur in de hal.
 
U heeft informatie over de Sjofar Prinses 
Beatrix, uw dorpsschool, kunnen lezen. 
Ik hoop dat u het leuk vond om te weten 
welke dingen die we doen. We zijn blij dat 
de school zo door kinderen en ouders wordt 
gewaardeerd. Wij als team doen er alles aan 
om voor onze kinderen de basisschooltijd  
zo goed mogelijk te laten verlopen. In de 
buurt, dichtbij!

Hopelijk tot ziens en hartelijke groet,

Saskia Stindt 

locatieleider PCBO de Sjofar Prinses Beatrix
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De Wenumse Watermolen, 
wie kent die nou niet?

Hét historisch hoogtepunt en uniek monument in  
Wenum Wiesel, daterend uit 1313 en één van de  
weinige, nog werkende watermolens in Gelderland. 
Maar ... , deze molen kan niet zonder

enthousiaste molenaars!
Onze (vrijwillige) molenaars zoeken versterking en daarom zoeken 
we mannen en vrouwen met gevoel voor techniek en historisch besef 
die, na een gedegen opleiding, onderdeel willen uitmaken van het 
molenaarsteam. Deze opleiding bestaat vooral uit praktijklessen. 
Bent u de persoon om en door wie alles blijft draaien en die enkele 
uren per week dit machtige mechaniek, schijnbaar moeiteloos in 
beweging zet? Of kent u iemand die dat wel zou willen? 

Meld u aan en schrijf mee aan de verdere geschiedenis!

Verdere informatie kunt u krijgen bij onze secretaris Marja Berkhoff, 
e-mailadres: m.berkhoff@xs4all.nl
Of kom eens langs bij de molen en maak gewoon een praatje met 
onze watermolenaars; elke dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur 
draaien ze er op los.

Door zorgvuldig beheer en conservering zorgt de Stichting Wenumse 
Watermolen ervoor dat de molen, ook voor toekomstige generaties, 
behouden blijft.

Stichting Wenumse Watermolen
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Beste buurtbewoners

Wat gaat de tijd toch snel, een jaar is 
zo voorbij en nu zitten we alweer in de 
derde maand van 2019. Maart, de maand 
wanneer de lente begint, maar terwijl ik dit 
voorwoord schrijf is het nog februari en lijkt 
het al voorjaar te zijn. De zon schijnt en het 
is zowat 15 graden. De winter zijn we toch 
maar weer mooi doorgekomen zonder al te 
veel sneeuw en ijs en andere overlast.

De buurtvereniging heeft er zin in en regel-
matig organiseren we activiteiten die u 
verderop kunt lezen. Een buurtvereniging 
zorgt immers voor het echte ‘wij-gevoel’ in 
ons dorp. We willen graag zoveel mogelijk 
betrokkenheid creëren bij jong en oud. 
Hebt u ideeën en suggesties voor nieuwe 
activiteiten? Laat het ons weten, alles is 
welkom.
Is het lastig voor Dorpsraad Wenum Wiesel 
om bestuursleden te werven; het is de 
buurtvereniging gelukkig gelukt om het 
dagelijks bestuur weer compleet te krijgen. 
De al geruime tijd openstaande vacature  
van bestuurslid Liesbeth Hardon zal worden 
ingevuld door Mirjam Harleman.
Onze penningmeester Tinus van Werven heeft 
aangegeven om na 20 jaar per 25 maart a.s. (de 
datum van de Algemene Ledenvergadering) te 
willen stoppen. Hij is niet herkiesbaar, maar 
blijft gelukkig wel beschikbaar als vrijwilliger 
en inzetbaar bij verschillende activiteiten. Zijn 
kandidaat-opvolger is Andy Top.
Zowel Mirjam als Andy wonen sinds enkele 
jaren in Wenum Wiesel en zijn erg betrokken 
bij onze buurtschap. Andy is inmiddels ook 
onze website-/Facebook-beheerder.
Het bestuur draagt beide kandidaten voor.

In het bestuur zitten sommige mensen al heel 
lang, iedereen doet zijn werk nog met veel 
plezier, maar vers bloed in de groep juichen 
we natuurlijk toe. 
Er is altijd plaats voor vrijwilligers in 
verschillende werkgroepen. Lijkt u dit wel 
wat? Neem dan gerust contact met me op.

In de laatste 
nieuwsbrief van 
het najaar 2018 
schreef ik voor u 
het verhaal: “Het 
verraad in de 
bossen van Wiesel”. Dit artikel leidde tot veel 
complimenten en reacties. Buurtbewoners, 
nabestaanden en familieleden van de 
personen waar het over ging, belden, mailden 
of schreven me voor aanvullende informatie. 
In het verhaal noemde ik de namen van de 
opgepakte Joden. Twee van deze mannen 
waren Simon Frankfort sr. en Simon 
Frankfort jr. Ik wist zeker dat het geen vader 
en zoon waren, maar ik kwam er maar niet 
achter wat hun precieze relatie eigenlijk was.
Het Joods Monument, een online monument 
voor de meer dan 104.000 personen die in 
Nederland als joden werden vervolgd en de 
holocaust niet overleefden, reageerde ook op 
mijn artikel. Van hen kreeg ik de volgende 
informatie: Simon Frankfort sr. is tweemaal 
getrouwd geweest. Simon Frankfort jr. werd 
geboren als een kleinzoon uit het tweede 
huwelijk.

Mensen die in de concentratiekampen 
zijn omgebracht hebben geen graf waar zij 
kunnen worden herdacht. In verschillende 
steden en dorpen in Nederland, maar ook 
elders in Europa worden Stolpersteine 
(struikelstenen) bij huizen gelegd waaruit in 
de Tweede Wereldoorlog Joodse mensen  
door de bezetter werden gedeporteerd. 

Vanuit Apeldoorn werden ruim 400 Joden 
weggevoerd. Apeldoorn heeft er bewust 
voor gekozen om deze stenen ‘gedenkstenen’ 
te noemen. Deze stenen zijn 10 x 15 cm 
met daarin de naam gegraveerd van het 
slachtoffer, de sterfdatum en -plaats en 
de bereikte leeftijd. Op zondag 31 maart 
a.s. legt de werkgroep ‘Gedenkstenen 
Joods Apeldoorn’ voor de twee Simons 
gedenkstenen in het trottoir voor het adres 
Deventerstraat 28 III. De heren Frankfort 
woonden daar voordat ze onderdoken en zo 
blijft de herinnering aan beiden levend.

Peter Ansems, 

voorzitter buurtvereniging



2111e jaargang, maart 2019

Verslag wijnproeverij

Verslag Sinterklaasfeest

Op vrijdagavond 23 november 2018 
was er, voor de vijfde keer alweer, een 
door de buurtvereniging georganiseerde 
wijnproeverij. In samenwerking met 
Slijterij Hamer vond deze plaats in het 
sfeervolle proeflokaal. Door ziekte en 
andere omstandigheden waren er een 
paar afzeggingen, maar 14 enthousiaste 
buurtbewoners waren present.

Na een korte kennismaking was de sfeer al snel 
gezellig en over en weer werd er volop met 
elkaar gepraat. Wijnkenner Alex zorgde ervoor 
dat we nieuwe wijnen konden proeven en we 
leerden veel van zijn uitleg. Er werd geroken, 
gewalst en gedronken natuurlijk. De aanwezige 
‘spuugbakjes’ werden nauwelijks gebruikt! 
Alle lof was er voor kok Christiaan, die zorgde 
voor de hapjes en het heerlijke gebraden vlees. 
Kortom, het werd een geslaagde avond.

Peter Ansems

Zowel de kinderen als de organisatie kijken terug  
op weer een geweldig gezellig Sinterklaasfeest.

De Sint had beloofd om met zijn zwarte Pieten op 1 december 2018 
naar de Wenumse Watermolen te komen. In afwachting van zijn 
komst genoten tijdens twee zittingen in totaal 165 kinderen, met 
ongeveer het dubbele aantal papa’s, mama’s, opa’s en oma’s eerst van 
een ouderwetse poppenkast. De spelers van De Kiekkast uit Zutphen 
brachten een voorstelling met een Sinterklaasverhaal, dat spannend 
werd voorgelezen door Monique van Vemde.

Alex Salomons

Christiaan Koldewijn
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Daarna moest er eerst wat worden 
gedronken en dankzij de vele 
vrijwilligers die ons spontaan hielpen, 
kregen de ouders hun koffie en de 
kinderen hun sapjes en koekjes vlot 
geserveerd. Diskjockey Mathijs 
draaide vrolijke Sinterklaasliedjes en 
eindelijk maakte de Sint zijn entree. 
Hij werd enthousiast onthaald en de 
Pieten hadden een ‘Hey Hallo voor 
Sinterklaas’-dans ingestudeerd die ze 
ook de kinderen leerden.
Terwijl Sinterklaas in zijn prachtige 
zetel zat, waren de zwarte Pieten wel in voor een geintje hier en daar. 
De kinderen vonden dit maar wat leuk en het werd een gezellige boel.

Natuurlijk had Sinterklaas cadeautjes voor iedereen meegenomen die 
na afloop door de Pieten werden uitgedeeld. Om dit jaarlijkse feest te 
kunnen vieren waren er collectanten nodig. Het was het even zoeken 
naar gemotiveerde dames en heren, maar nadat die waren gevonden 
haalden deze een recordbedrag op waardoor het Sinterklaasfeest 2018 
weer een grandioos succes werd. U als buurtbewoner, collectanten en 
alle andere vrijwilligers, hartelijk dank!

het bestuur

Uitnodiging paaseieren zoeken
Volgende maand is het Pasen en de Paashaas heeft  
ons laten weten dat hij van plan is veel eieren te gaan  
verstoppen in Wenum Wiesel. Hij heeft ons gevraagd  
de buurtkinderen uit te nodigen om de eieren te  
komen zoeken ...

Wanneer? zaterdag 20 april 2019
Waar? het bosje op de hoek 
 Wieselse-/Wieselsedwarsweg
Hoe laat? 14.00 uur
Niet vergeten  een mandje/tasje mee te nemen  
 voor alle gevondenpaaseieren

Iedereen tot 10 jaar mag meezoeken. Lijkt je dat wat?  
Meld je dan aan door het antwoordformulier in te vullen  
en dit vóór 13 april af te geven bij Marianne de Wilde.

Wij vinden het gezellig als jij ook van de ‘part-ei’ bent!

het bestuur
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Uit met de Buurtvereniging
Het bestuur van de buurtvereniging nodigt u uit op:

vrijdag 17 mei 2019
voor het jaarlijks uitje. Zin in een onbezorgd dagje uit? Waar we 
naartoe gaan blijft natuurlijk een verrassing, maar we lichten een 
tipje van de sluier op: we gaan naar het westen van ons land, er is 
heel veel te zien en u bent vrij om rond te wandelen. 
Hierna maken we een cruise op een partyschip, waar we de koffie-
tafel krijgen en de dag zal worden afgesloten met een diner in 
een restaurant onderweg. We vertrekken om 8.30 uur vanaf de 
parkeerplaats bij de Oranjehal aan de Bentweideweg en daar zijn  
we om circa 19.45 uur weer terug.

Iedereen, jong en oud, kan zich inschrijven en de kosten 
bedragen € 65,- per persoon. U kunt zich aanmelden door het 
aanmeldingsformulier, dat u bij deze nieuwsbrief aantreft, ingevuld 
en met het verschuldigde bedrag vóór dinsdag 7 mei in te leveren bij 
Joke Bouwmeester aan de Schupperijweg 16, tel. (055) 312 20 86, 
e-mail: jokebeuwer@hotmail.com

Wat is er nu leuker dan een dagje uit met uw buurtbewoners?
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Molenmarkt
Ging deze vorig jaar vanwege het weinige aantal deelnemers niet 
door, dit jaar probeert de buurtvereniging toch voor de derde keer 
een ‘Molenmarkt’ op het terrein van de Wenumse Watermolen 
aan de Oude Zwolseweg te organiseren. De markt is bescheiden 
van omvang en de toegang is gratis. Tegelijkertijd is er deze dag 
een expositie in de watermolen van de werken die buurtbewoners 
maakten tijdens de dinsdagavonden in het afgelopen winterseizoen. 
Ook worden er enkele workshops gegeven, zoals bloemschikken, 
porseleinstippen en schilderen met bijenwas. Er is muziek en de 
kinderen kunnen worden geschminkt.

We zijn nog op zoek naar deelnemers die er hun creatieve producten, 
streekproducten of kunstnijverheid willen verkopen. Ben jij bv. de 
eigenaar van een te gekke sieradenlijn? Dan bieden wij jou graag  
de ruimte! De markt wordt gehouden op zondag 23 juni 2019 van 
10.00 tot 16.00 uur.

Wil je meer weten of als standhouder deelnemen aan deze markt? 
Neem dan contact op met ons bestuurslid Tinus Keijzer. Zijn e-mail-
adres is keijzerservice@gmail.com, maar bellen kan natuurlijk 
ook: 06 22 49 72 08. Hij vertelt je graag alles over de kosten en 
voorwaarden van deelname. Graag reageren vóór 1 juni a.s.
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Rij, fiets,  
wandel en handel  
in Wenum Wiesel

De leukste route door Wenum Wiesel!

Zaterdag 14 september 2019  
van 10.00 tot 16.00 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! Deden er de eerste keer zeven 
buurtbewoners mee, het vorig jaar waren 
dit er al negentien ... .  
Na het grote succes van 2018 organiseert 
uw buurtvereniging graag voor de derde 
keer deze activiteit.

Tijdens Wandel en Handel verkopen 
deelnemende dorpsbewoners hun over-
tollige 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.

OK, het duurt nog even, maar reserveer 
deze datum toch alvast in uw agenda. 
Weet u nu al zeker dat u als verkoper wilt 
meedoen aan Wandel en Handel? Geef u 
dan gewoon al op via een e-mailberichtje 
aan peter.ansems@wwnna.nl

In de volgende nieuwsbrief van september 
herinneren wij u weer aan deze activiteit.

het bestuur
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Drukwerk

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

en leggen deze prijzen vast t/m eind 2019.

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 ben verhuisd en wil wel / geen lid meer blijven
 (als u wel lid wilt blijven, vul dan onderstaand uw naam en nieuwe adresgegevens in)
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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Dorpsraad Wenum Wiesel
voorzitter vacature
vice-voorzitter Nico van der Horst
secretaris vacature
penningmeester Bert de Groot
bestuurslid Peter Ansems
 vacature
 
Bestuur Buurtvereniging

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

Informatie omtrent taakverdeling: www.wwnna.nl
adres Oude Zwolseweg  
 7316 MN  Apeldoorn
 info@wwnna.nl 
 www.wwnna.nl

bankrekeningnummer NL92 INGB 0672 8409 01

Colofon
De nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar.

redactiecommissie

Peter Ansems en Tinus van Werven

vormgeving en opmaak

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

Telefoonnummers
Wijkagent: 

Esther Groeneveld 0900 8844

Buitenlijn gemeente 14055

Stichting Vrijwillige
hulpdienst De Kap 529 55 20

Stichting Wisselwerk 521 96 44


