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Beste buurtbewoners,

Hierbij de derde, en voor 2016 laatste, editie 
van onze nieuwsbrief met zoals gebruikelijk 
weer veel informatie over de activiteiten 
die dit jaar door de bestuursleden zijn 
georganiseerd.

Het was een bijzonder actief jaar, vooral 
omdat Wenum Wiesel dit jaar in de 
schijnwerpers staat door deelname aan de 
‘Atlas van Apeldoorn’. Dit heeft, naast het 
organiseren van meerdere wandelingen en 
presentaties, geresulteerd in een uitgave 
van een ‘special’ nieuwsbrief met bijna 
40 (!) pagina’s geschiedenis van Wenum 
Wiesel; een ongelooflijke prestatie van de 
speciaal hiervoor gevormde werkgroep. 
Ik wil dan ook de werkgroepleden, 
maar uiteraard ook allen die op één of 

andere wijze hebben bijgedragen aan het tot 
stand komen van deze ‘special’ (leveren van 
tekstbijdragen en foto’s), hartelijk bedanken 
voor hun inzet. 
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u nog 
meer informatie, maar ik wil hier vast  
melden dat:

op 8 oktober aanstaande in de Wenumse 
Watermolen de afsluiting plaatsvindt  

van de Atlas van Apeldoorn. 
U bent van harte welkom!

In de voorjaarsnieuwsbrief maakte ik al 
melding van het moeizame overleg tussen 
de gemeente Apeldoorn en de dorpsraad 
over onze Dorpsvisie. Dit overleg is alleen 
maar moeilijker geworden, of beter gezegd, 
er is helemaal geen sprake meer van overleg! 
Het is tot nu toe uitgelopen op een zeer 
demotiverende ervaring en het is ronduit 
stuitend om te merken hoe veel van de 
betrokken ambtenaren zich op geen enkele 
wijze iets gelegen laten liggen aan de meest 
essentiële uitgangspunten, verwoord in 
de Dorpsvisie; dus aan de wensen van de 
bewoners!

Het gaat hier voornamelijk om zaken als 
behoud van de huidige cultuurhistorische 
waarden van onze woonomgeving, het 
zogenaamde overgangsgebied in Wenum; 
de dorpsraad is van mening dat hier zeer 
zorgvuldig mee moet worden omgegaan, 
zoals ook in de Dorpsvisie is omschreven: 
onder andere het niet volbouwen van kleine 
weilandjes in dit gebied. Dit tast de natuur- en 
cultuurhistorische waarden van het gebied 
te veel aan! De visie van de dorpsraad wordt 
ondersteund door onder andere de teksten in 
het met veel gemeenschapsgeld ontwikkelde 
‘Dorpenkookboek’. De gemeente heeft hier 
helaas een geheel andere visie op en wil 
woningbouw en zelfs een bedrijfshal in dit 
gebied wel toestaan!
Wij zullen ons als bestuur beraden over 
welke stappen we nu verder gaan nemen. De 
Dorpsvisie is voor ons steeds leidend geweest 
en is ons te veel waard om zomaar door de 
gemeente aan de kant te laten schuiven als 
zijnde geen ‘officieel’ document!

Het serieus behandelen van onderwerpen 
kost uiteraard veel tijd van de bestuurs- en 
werkgroepleden. Daarom wil ik hier nogmaals 
een oproep doen om ons, via het lidmaatschap 
van één van de werkgroepen, te ondersteunen. 
Vele handen maken het werk lichter! Dus 
doe mee en bedenk: “wat kan en wil 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 
één 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

Voorwoord
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Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012-2020

Werkgroep Sociale Cohesie

• Betrekken van de jeugd bij 
activiteiten in Wenum Wiesel

Vanaf afgelopen jaar zijn we aan het 
kijken geweest wat de jeugd voor de mede 
dorpsbewoners zou kunnen betekenen.  
Het is gebleken dat de doelgroep vanaf de 
leeftijd waarop ze naar de middelbare school 
gaan, meer georiënteerd is op Apeldoorn en 
niet te mobiliseren is voor activiteiten in ons 
dorp. Wat heel begrijpelijk is, omdat vanaf 
die leeftijd hun sociale leven voornamelijk op 
scholen in Apeldoorn plaatsvindt. Om toch 
de jeugd bij activiteiten te betrekken hebben 
we gekeken wat de oudere kinderen van de 
basisschool voor overige bewoners kunnen 
betekenen. Dat heeft tot uitwerking gehad 
dat ze in de vorige nieuwsbrief een interview 
hebben gehouden met de nieuwe directrice 
van de basisschool en heeft een aantal 
kinderen geholpen bij het eierenzoeken 
tijdens Pasen. Heel leuk dat ze op die manier 
een bijdrage hebben kunnen leveren en 
we hopen dat dit traject bij kortdurende 
activiteiten kan worden voortgezet.

• Ontwikkelingen rond Huize Vrijland
Verder heeft het afgelopen halfjaar in 
het teken gestaan van het huisvesten van 
statushouders in Huize Vrijland. Zonder 
duidelijkheid of het plan uitgevoerd kon 
worden, moest er vergaderd worden over 
inburgering, contact met huidige bewoners 
en omwonenden, voldoet de huisvesting  
aan eisen van het bouwbesluit, komt er 
internet en hoe kan dat het beste geregeld 
worden, hoe komen bewoners richting 
Apeldoorn en de voorzieningen aldaar?  
U kunt zich voorstellen dat het best raar is 
iets te gaan opzetten, zonder te weten of het 
daadwerkelijk van de grond gaat komen. 
Verschillende partijen hebben samen 
gebrainstormd en plannen hebben vorm 
gekregen. Tot op heden is nog niet duidelijk 
of de statushouders in Huize Vrijland komen 
wonen. Tegen de tijd dat u dit stukje leest, zal 
de knoop door de gemeente zijn doorgehakt.

• Zorgteam Wenum Wiesel
Tevens is het zorgteam bijeen geweest.  
Het is aan de gemeente om een sociale  
kaart te maken, zodat duidelijk wordt  
welke zorg er in ons dorp geboden wordt  
of gevonden kan worden. Ik kan u melden  
dat éénmaal per twee weken contact kan 
worden gezocht met de wijkagent of met  
een medewerker van Stimenz. In Wenum 
Wiesel wonen veel oudere bewoners, zijn  
er weinig voorzieningen voor het doen 
van boodschappen.  
Als u zich misschien soms eenzaam voelt 
of er tegenaan loopt niet meer alles zelf te 
kunnen regelen, voelt u zich dan vrij bij 
Hélène Mook aan te kloppen. Zij helpt u 
graag verder en staat altijd open voor een 
gesprek. Als er buurtgenoten zijn die deze 
signalen hebben van buren, mogen ze 
natuurlijk ook contact opnemen. Hélène  
zal dan zelf proberen in contact te komen  
met de betreffende personen.
Hélène is telefonisch bereikbaar onder 
nummer (088) 784 64 64 of via e-mail  
info@stimenz.nl.

• De Basisschool Prinses Beatrix
De school heeft een nieuwe weg ingeslagen. 
Het resulteert nu al in meer aanmeldingen 
dan gebruikelijk, dus laten we hopen dat 
deze stijgende lijn zich voortzet en we de 
basisschool voor ons dorp kunnen behouden.

Als u voor onze werkgroep Sociale Cohesie 
punten heeft die u graag aan het licht zou 
willen brengen, neem dan gerust contact met 
ons op. Dan kunnen we kijken wat we voor u 
kunnen betekenen.

Voor allen een fijne nazomer met mooi weer 
en leuke activiteiten.

Daniëlle Kronmöller, 

namens de werkgroep Sociale Cohesie  

en voorzieningen

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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Doe mee met de dorpsraad en beteken 
iets voor ons mooie dorp
Onze huidige secretaris heeft aangegeven op termijn minder tijd beschikbaar  
te hebben ten behoeve van het bestuur van de dorpsraad. Dus als jij:
• een beetje handig bent met de computer (voornamelijk e-mail en tekstverwerking);
• een eenvoudig archief kunt bijhouden;
• van organiseren houdt;
• mee wilt praten over het reilen en zeilen van Wenum Wiesel;
• andere bestuursleden wilt ondersteunen en bij de les kunt houden?

Dan is dit je kans! Want wij zoeken op korte termijn een:

secretaris (m/v)
In eerste instantie zul je samenwerken met en worden ingewerkt door onze huidige 
secretaris, woon je de bestuursvergaderingen bij (elke tweede dinsdagavond van 
de maand), leert zo de andere bestuursleden kennen en wat er zoal omgaat in een 
dorpsraad.
Het gaat om een vrijwilligersfunctie, dus je verdient niks, maar doet wel veel ervaring 
op in het medebesturen en de specifieke taken die horen bij de functie. Je zult ook je 
(sociale) netwerk kunnen uitbouwen. En als kers op de taart ... maak je jezelf nuttig  
voor het dorp waarin je woont en voor de inwoners ervan.

Mooier kunnen we deze uitdaging niet maken!

Dus ... bel of e-mail met onze voorzitter of de huidige secretaris en kom eens langs  
voor een gesprek waarin je al je vragen beantwoord krijgt.

Informatie
Herman Dijkkamp (voorzitter), T  (055) 312 12 35 / E  herman.dijkkamp@wwnna.nl
Daniëlle Kronmöller (secretaris) T  06 34 56 49 09 / E  danielle.kronmoller@wwnna.nl
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Op 19 april 2016 heeft Huub Ummels onder 
grote belangstelling de aftrap gegeven van 
de Atlas van Apeldoorn, Wenum Wiesel 
2016, in de Wenumse Watermolen. Huub 
heeft een grote en uitgebreide kennis 
van de historie van Wenum Wiesel. Met 
groot enthousiasme heeft hij de druk 
bezochte bijeenkomst verteld over onze 
buurtschappen.

Aan de hand van historische oude landkaarten 
heeft hij laten zien dat vele wegen en plekken 
nog heel goed overeenkomen met de situatie 
zoals die honderden jaren geleden ook was. In 
de kern van het landschap is niets veranderd. 
Het is daarom niet voor niets dat de gemeente 
Apeldoorn een gedeelte van Wiesel als 
‘beschermd dorpsgezicht’ heeft aangewezen.
De basis voor het ons zo kenmerkende gebied 
zijn de beken en sprengen waaraan de papier- 
en korenwatermolens, en later wasserijen, 
waren gevestigd. Het stromende water was 
de brand-stof voor de aandrijving van alle 
molenraden. Vijf watermolens zijn vroeger 
werkzaam geweest op Wieselse- en Wenumse 
waterlopen. De strijd om het water was 
vroeger een belangrijk twistonderwerp van  
de molenaars.

Voormalige korenmolen ‘De Hoop’ op Veldhuizen. 
Dit was een gecombineerde wind- en watermolen. 
Ter hoogte van de huidige Stadhoudersmolenweg, 
gevoed door de Loobeek (de huidige Koningsbeek).

Ook is Huub ingegaan op de bijzondere 
gebeurtenis van de oprichting van de 
Gereformeerde kerk als afscheiding van de 
Nederlands Hervormde Kerk. Dat gebeurde 
onder leiding van Ds. Brummelkamp in de 
boerderij van Peter Veeneman in Wiesel. 

Al deze verhalen over gebeurtenissen, 
plekken en ook over markante inwoners van 
Wenum Wiesel gaven een mooi overzicht van 
de geschiedenis van ons woongebied. Huub 
attendeerde de bewoners erop om dat mooie, 
maar toch ook kwetsbare gebied zoveel 
mogelijk in takt te laten en terughoudend te 
zijn met eventuele nieuwbouw.
Historische gebouwen en erven van Wenum 
en Wiesel dienen bewaard te blijven voor 
toekomstige generaties.

Kees Verdonk

Atlas van Apeldoorn

Volle bak bij lezing Huub Ummels
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Af en toe regende het (een beetje) en af 
en toe was de zon er weer (een beetje); op 
zaterdag 14 en zondag 15 mei stelden de 
weergoden ons enigszins teleur. Dat was 
zeker niet het geval met het programma wat 
die twee dagen te bewonderen viel. Op de 
Nationale Molendagen had de werkgroep 
‘Atlas van Apeldoorn’ met de hulp van talloze 
vrijwilligers en steun van CODA in het kader 
van het ATLAS jaar 2016, alles uit de kast 
gehaald om er iets bijzonders van te maken.

• Vier verschillende unieke molens
Met als centraal startpunt de uit 1313 
stammende Wenumse Watermolen konden 
bezoekers, nadat ze hun auto of fiets 
gratis geparkeerd hadden, maar liefst vier 
verschillende molens bezoeken. Natuurlijk 
was de Wenumse Watermolen het eerst aan 
de beurt. Ondanks het feit dat het waterrad 
niet kon draaien wegens een (onverwacht) 
noodzakelijke reparatie, wist molenaar Gerrit 
Goedhart als vanouds de bezoekers het 
(sterke) verhaal van de watermolen en zijn 
geschiedenis te vertellen.

• Brood en spelen ...
Vaak konden de bezoekers, en dan met name 
de kinderen, daarna de geur van de Wenumse
krentenwegges niet langer weerstaan, die in 
de veldoven naast de watermolen vers werden 
gebakken. Sommige kinderen mochten zelfs 
de bakker een handje meehelpen en dan was 
het voor de ouders een hele toer ze mee te 

tronen naar de 
volgende attractie: 
de Korenmolen 
van de familie 
Vorderman. Deze 
stond beide dagen 
in volle glorie te 
draaien.

Vanaf de Wenumse 
Watermolen kon 
je lopend met 
de fiets, of heel 
bijzonder: met een 
paardenkoetsje, de 
goed aangegeven 
route langs de vier 
molens afleggen. 

Vooral de twee koetsjes waren op beide dagen 
een groot succes. Want zeg nou zelf, wat is 
er nu leuker dan op die manier rondgereden 
te worden door het mooie Wenum terwijl 
de koetsier je vertelt welke bijzondere molen 
je zo meteen te zien krijgt? Er waren zelfs 
mensen (en kinderen) die de rit twee keer 
wilden maken!

Voor diegenen die een wat grotere rit door 
Wenum Wiesel willen maken (wat dacht je 
bijvoorbeeld van een romantische rondrit met 
je geliefde door het prachtige kroondomein 
genietend van elkaar en een lekker wijntje?), 
verklap ik onder dit stukje bij wie je daarvoor 
terecht kunt. Maar we moeten het over die 
molens hebben ... .

Deze korenmolen is een Hollandse wind-
molen en wel een grondzeiler. Dat betekent 
(heb ik mij laten vertellen) dat de wieken 
(en de eventuele zeilen daarop) tot op de 
grond reiken. Dit in tegenstelling tot de 
Stellingmolen, waar de molenaar op een 
hoger platform de molen in de wind moet 
zetten (kruien), en door meer of minder zeil 
te geven meer of minder wind kan vangen.

Zo, dan weet u dat ook weer. We stappen weer 
op de fiets of in de koets en vervolgen de route.

• Mysterie langs het Klompenpad,  
wat nu?

Via een deel van het Kopermolen Klompen-
pad (moet u echt een keer gaan lopen hoor) 
komt u langs een volgend, voor Gelderland 
redelijk zeldzaam, object: de windmotor 
uit circa 1925. Deze metalen windmotor is 
indertijd gemaakt en geleverd door metaal-
bedrijf Bakker uit IJlst in Friesland.
Ze zijn gemaakt om op simpele wijze de 
weilanden droog te malen of te bevloeien en 
we hebben er in Wenum twee van: de ene 
die al genoemd werd langs het Klompenpad 
en de andere staat bij de Grift voorbij de 
Ramsbrug richting Vaassen. Volg maar 
gewoon het prachtige fietspad langs het 
kanaal en links beneden kun je hem niet 
missen. Die molentjes zijn zo uniek dat we 
vanuit de dorpsraad een speciale werkgroep 
hebben gevormd, die pogingen doet beide 
windmotoren te restaureren.

Molendagen in Wenum Wiesel
Groot succes van bescheiden omvang
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Ik zou daar nog uren over kunnen door-
vertellen, maar een trouwe lezer van onze 
nieuwsbrieven heeft al eerder kennis genomen 
van het nodige daaromtrent en er komt nog 
wel meer.

• Koets, koets ...
De koetsier is onverbiddelijk, we moeten 
verder ... . We naderen het terrein van de 
Wenumse Watermolen al weer, maar wacht ... 
ter hoogte van het DVS-gebouw zien we aan 
de linkerhand een rond bouwsel. De koets 
stopt en de (toch wel aardige) koetsier vertelt 
dat het gaat om een zogenaamde Rosmolen, 
een gemeentemonument, speciaal voor deze 
gelegenheid te bezichtigen.
Nieuwsgierig geworden kunnen we ons niet 
langer bedwingen en lopen er naartoe.
Dit was de manier waarop (arme) boeren, die 
alleen maar een paard hadden en geen andere 
motor, vroeger allerlei maalklussen moesten 
doen. Er hangen enige foto’s waarop je het 
kunt zien.

In de hier getoonde opstelling wordt door 
middel van één paardenkracht de karnton in 
de voormalige kaasfabriek aangedreven. Een 
oplettende bezoeker ziet al snel dat we ons 
geen zorgen hoeven te maken over het welzijn 
van het paard. De trouwe Propylena is weer- en 
windbestendig, bijt niet en werd belangenloos 
uitgeleend door Rik van Kampen.

• Educatie, ook dat nog ...
We lopen terug naar de Wenumse Watermolen 
en het begint (zachtjes) te regenen dus tijd 
voor koffie, wat erbij en een leuke en leerzame 
lezing over de windmotor die we onderweg zijn 
tegengekomen. U wist vast niet dat die dingen 
oorspronkelijk uit het Wilde Westen van Noord 
Amerika komen en dat ze helemaal automatisch 
konden draaien, zonder dat er een molenaar 
aan te pas kwam. Heeft u toch weer een mooi 
verhaal voor maandagochtend op kantoor.

• Uitgemaald ...
Het zonnetje breekt weer door. Misschien 
nog even om de molenvijver wandelen of iets 
verder naar de beekloop of de paddenpoel.
De echte ‘diehards’ doen nog even het Wiesel-
deel van het Klompenpad (circa 6 km). Of 
gewoon lekker naar huis na een heerlijke 
Molendag in Wenum Wiesel. Zo veel moois 
en zo dichtbij!

Nico van der Horst

Met dank aan:
• Bakker Breden (en natuurlijk onze  

eigen ‘bakkers’)
• Peter de Mare (Ardon Koetsritten op 

afspraak, telefoon (055) 522 03 46
• Gerrit Goedhart (molenaar watermolen)
• Familie Vorderman (korenmolen)
• Vrijwilligers buurtvereniging (echt 

onmisbaar!)
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Met de aanduiding ‘special’ in de omschrijving 
van de drie wandelingen werd al een beetje de 
nieuwsgierigheid opgewekt. In totaal hebben 
zich maar liefst 124 deelnemers gemeld voor 
deze drie bijzondere wandelingen en dat 
aantal overtrof de stoutste verwachtingen van 
de initiatiefnemers.

De werkgroep Atlas van Apeldoorn heeft met 
de organisatie van deze drie wandelingen 
allereerst de bewoners van Wenum Wiesel, 
maar ook de deelnemers van buiten ons dorp, 
kennis willen laten maken met het prachtige 
gebied waarin we wonen. Een dankjewel is 
op zijn plaats voor onze gidsen (vrijwilligers) 
die de wandelaars onderweg van alles 
hebben verteld over de mooie natuur- en 
cultuurhistorie van Wenum Wiesel. Maar 
zeker ook dat stukje ‘special’ in elke wandeling 
maakte de wandeling echt speciaal.

• De eerste avondwandeling met de titel
 Kopermolenpad ‘special’ was al direct 
een succes. Mede door een prachtige zomer-
avond moesten we door de overweldigende 
opkomst twee gidsen inzetten, Eddie en 
Kees, beiden actief bij de totstandkoming 
van het Kopermolenpad. Ja, en die wisten 
de deelnemers precies langs die plekjes 
te brengen, die waren ontdekt bij het 
vooronderzoek van het Klompenpad, maar 
niet in de Kopermolenpadroute konden 
worden opgenomen. Dat betekende dat de 
Wenumsebeek eens van de andere kant werd 
bekeken, soms sluipdoor-kruipdoor en in de 
ganzenpas langs een paadje waar je normaal 

niet komt. Na onderweg het nodige verteld te 
hebben kwamen de twee groepen aan bij het 
Landgoed de Kopermolen. Zowel de heer als 
mevrouw Van Leeuwen namen daar elk een 
groep onder hun hoede en hebben met groot 
enthousiasme alle mooie plekjes van hun 
landgoed laten zien. Met als bijzonderheid 
de Cascade waar eens de ‘Rotterdamse 
kopermolen’ heeft gestaan. Dank aan beide 
‘landgoedgidsen’ waardoor deze wandeling 
met recht uniek en ‘special’ genoemd kon 
worden. Bij terugkomst op de startlocatie 
hoorden we alleen maar enthousiaste reacties 
over deze prachtige avondwandeling.

• De tweede wandeling onder de titel
 Zandhegge ‘special’ was een middag-
wandeling, geleid door de ervaren gids Henri 
Kats die het gebied op zijn duimpje kent en 
ook voor het Gelders Landschap wandelingen 
in het gebied van De Zandhegge verzorgt. 
Met een korte inleiding over het reewild, dat 
in dit gebied voorkomt, kregen de wandelaars 
informatie over de sprengenkoppen van de 
Meibeek, die van oudsher de Wenumsebeek 
van water voorziet. Ja, en dan dat speciale 
intermezzo bij ’t Jachthuis; daar vertelde 
mevrouw Van Proosdij-de Bruijn, bewoonster 
van dit historische pand, wie daar zoal heeft 
gewoond en hoe de familie De Bruijn in 
Wiesel terecht is gekomen. Daar ook nog 
de markering ter hoogte van de voormalige 
woning De Zandhegge bekeken. 
Daarna op weg naar onze gastspreker Frans 
de Bruijn bij het landhuis ‘De Ploeg’. Daar 
kregen we te horen hoe hij in de loop der 
jaren heeft geboerd en over de periode uit de 
Tweede Wereldoorlog, waar zijn oom Louis 
Dobbelman jr. in 1943 in de deuropening 
door de SS is doodgeschoten.

Grote belangstelling voor de ‘special’ 
wandelingen Atlas van Apeldoorn
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Maar ook over het carbidhuisje, waar vroeger 
gas werd geproduceerd voor verlichting 
en warm water voor de boiler. Nu is ‘De 
Ploeg’ voornamelijk paardenhouderij. 
Via de stapsteen in de Meibeek voerde de 
wandeling over het smalle paadje van de 
zandwal De Zandhegge, ooit aangelegd 
om het boerenland te beschermen tegen 
het oprukkende stuifzand. Dank aan beide 
gastsprekers die deze Zandhegge-wandeling 
met recht ‘special’ maakten.

• De laatste wandeling was weer een avond-
 wandeling met de titel Koningsbeek 
‘special’. Deze wandeling werd verzorgd door 
Ruud als lid van de KNNV. Deze vereniging 
voor veldbiologie heeft het Koningsbeekdal 
als monitoringsgebied geadopteerd. 

Gestart werd achter Casa Bonita waar de 
wandelaars, niet alleen uit Wenum Wiesel, 
maar zo te horen uit heel Apeldoorn, op 
af waren gekomen. Juist op de startlocatie 
werd het laatste restant van de voormalige 
watermolen van Veldhuizen, de lindeboom 
bekeken die daar behouden is gebleven bij 
de aanleg van de Stadhoudersmolenweg. Bij 
het herstel van de Koningsbeek in 2013 is de 
beek waar mogelijk in zijn oude loop geheel 
boven de grond gebracht. Ook is daar een 
vistrap aangelegd die het mogelijk maakt 
dat vis vanuit de Grift stroomopwaarts kan 
zwemmen. Over de nieuw aangelegde paden 
langs de retentiegebieden ,waar overtollig 
regenwater kan worden opgevangen, kwamen 
we terecht bij de Zwolseweg. Hier stroomt 
de Koningsbeek met een duiker vanuit het 
Paleispark onder de weg door. Daar werden 
we opgevangen door de faunabeheerder 
Chantal Spies in het Paleispark van het 
Kroondomein. Op verzoek van de dorpsraad 
hebben we in het kader van de Atlas van 
Apeldoorn éénmalig toestemming gekregen 
van de rentmeester van het Kroondomein 
Het Loo om op zoek te gaan naar de bron 
van de Koningsbeek. Chantal heeft ons daar 
laten zien hoe de Koningsbeek wordt gevoed 
door de Molenbeek en via de Veldvijvers. 
Chantal wist ons van alles te vertellen over 
het prachtige gebied, waar je normaal alleen 
kunt komen tegen betaling via de officiële 
ingangen van het park.
Dank voor deze unieke begeleiding, het 
maakte deze wandeling echt ‘special’. Via 
enkele achteromweggetjes kwamen we terug 
bij de startlocatie. Voor de sportliefhebbers 
nog mooi op tijd om de EK-voetbalwedstrijd 
te bekijken.

De fotocollage op pagina 10 van deze 
wandelingen geven een mooie impressie van 
deze unieke en ‘special’ wandelingen in het 
kader van de Atlas van Apeldoorn Wenum 
Wiesel 2016.

Ruud Lorwa
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‘special’
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Op 28 mei 2016 werd ‘Apeldoorn te Voet’ 
officieel geopend. Dit ‘Stad te Voet’-project 
van Wandelnet en de gemeente Apeldoorn 
verbindt de treinstations van Apeldoorn 
met haar prachtige buitengebied. Tien 
wandelroutes laten bewoners en bezoekers 
van de stad kennismaken met de bruisende 
binnenstad en de uitgestrekte natuur-
gebieden daaromheen.

De feestelijke opening begon met de 
officiële onthulling van een routebord door 
gedeputeerde C. Bieze (provincie Gelder-
land), wethouder M. Sandmann (gemeente 
Apeldoorn) en voorzitter A. de Jong 
(Stichting Wandelnet). Op het routebord bij 
het station Apeldoorn staan de wandelroutes 
afgebeeld. Twee routes leiden naar Wenum 
Wiesel: de Wenum-route en de Grift-route. 
De Wenum-route eindigt bij de Wenumse 
Watermolen en de Grift-route eindigt bij de 

Papegaaibrug. Beide routes sluiten aan op de 
Klompenpaden: het Kopermolenpad en het 
recent geopende Holhorsterpad. U kunt de 
routes ook in omgekeerde richting lopen.

De routes zijn gemarkeerd met een gekleurde 
pijl. Elke route heeft zijn eigen kleur. De beide 
routes naar ons dorp zijn tot stand gekomen 
met medewerking van twee werkgroepleden 
Kopermolenpad: met dank aan Andrea 
Denekamp en Hans Smal. Meer informatie 
vindt u op www.apeldoorntevoet.nl

Opening ‘Apeldoorn te Voet’

Afsluiting van het Atlas van Apeldoorn-
jaar: Wenum Wiesel, ‘De Grande Finale’

www.apeldoorntevoet.nl www.apeldoorntevoet.nl

Op zaterdag 8 oktober sluiten we met een 
bijzondere bijeenkomst in de Wenumse 
Watermolen, de Wenum Wieselse versie van 
het Atlas van Apeldoorn-project af.

Met de officiële aftrap op 1 april in het CODA-
museum begon een enerverende periode 
waarin Wenum Wiesel van meerdere kanten 
werd belicht en was te bewonderen.
Zoals u kunt lezen in de Dikke van Dale (wie 
kent die nog?) is een Atlas een verzameling 
kaarten, afbeeldingen en teksten die informatie 
geeft over een bepaald gebied en zijn historie. 
En dat is precies wat er te krijgen was.

Heel veel belangstellenden uit Wenum 
Wiesel, Apeldoorn en soms ver daarbuiten 
kregen de gelegenheid ons prachtige dorp 
te leren kennen of opnieuw te ontdekken. 
Er is alle moeite gedaan door de organisatie, 
die bestond uit medewerkers van CODA, 
een speciale werkgroep van de dorpsraad en 
buurtvereniging, plus vertegenwoordigers 
van het Erfgoedplatform en de gemeente 

Apeldoorn, om een breed – en meestal gratis – 
programma neer te zetten. En laten we vooral 
de vele vrijwilligers, veelal dorpsgenoten, 
niet vergeten! Hun enthousiasme en inzet 
verdient best wel een pluimpje. 
De trots op ons dorp kwam op vele manieren 
goed uit de verf.

We noemen als voorbeeld de lezingen van 
Huub Ummels over de (pré-)historie van 
Wenum Wiesel, de speciale tentoonstelling 
in CODA, een wel heel speciale versie van 
de Nationale Molendagen, met maar liefst 
vier verschillende molentypen in één dorp 
(!), verschillende fiets- en wandeltochten, 
soms naar plekken die vrijwel niemand ooit 
te zien krijgt, een sfeervolle Molenmarkt 
(voor herhaling vatbaar) en de bekende 
oranjefeesten begin september.

En dat allemaal tussen 1 april en 8 oktober!

Maar nu komt er toch echt een eind aan.
Het is niet alle dagen feest.
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Maar nog wel op zaterdag 8 oktober in de 
Wenumse Watermolen. Tussen 13.00 en 15.00 
uur is er gelegenheid de vele verzamelde 
foto’s, voorwerpen en verhalen nog een keer 
te bekijken en met elkaar van commentaar 
te voorzien. En dat alles onder het genot van 
een kopje koffie/thee met wat erbij. Want zo 
zijn we dan ook wel weer!
Natuurlijk zullen enige prominenten het 
Atlas-project van een snedige terugblik 
voorzien, maar wie dat zijn en wat zij zullen 
doen, houden wij nog even onder de pet.

U merkt wel dat er alle reden is die zaterdag 
uit de luie stoel en van de bank af te komen 
en u naar de Watermolen te begeven. 
Misschien kunt u wel meefietsen of -rijden 

met de buren of (verre) familie. Blijft leuk en 
je hebt weer iets om over na te praten, dus 
pak die kans ... . We zien u graag komen!

Heeft u nog bruikbaar fotomateriaal en/of 
oude attributen die vroeger gebruikt werden 
en wilt u dit tentoonstellen? Neem dan vóór 
30 september a.s. contact op met Tinus van 
Werven, Oude Zwolseweg 63-2.

Namens de organisatie van het Atlas-project, 

werkgroep Atlas van de Dorpsraad Wenum Wiesel

P.S. We blijven doorgaan met het verzamelen 
van (oude) foto’s, voorwerpen en verhalen. 
Het gerucht gaat dat er misschien wel een 
echt boek aan gaat komen ... . 
Lees in deze nieuwsbrief het stukje van 
Tinus van Werven voor meer informatie!

Bij het ‘Oranjebos’ is een 
herinneringsbordje geplaatst

Op een paal van acaciahout (het Nederlandse 
hardhout) is een tekstbordje geplaatst bij het 
Oranjebos. Dit herinnert aan de aanplantdag 
ter gelegenheid van 200 jaar Koninkrijk. 
Burgemeester John Berends heeft op 9 april 
2014, met hulp van leerlingen van de Prinses 
Beatrixschool, op deze plek vijf Konings-
lindebomen geplant.

Er wordt al regelmatig gerust op de 
twee boombanken door fietsers op het 
recreatieve fietspad over het spoortracé en 
door wandelaars van het Kopermolenpad.
Sinds kort loopt ook de route ‘Apeldoorn te 
Voet’ langs het Oranjebos, gelegen aan de 
Papegaaiweg ter hoogte van de Wenumseweg.

Werkgroepen Natuur en Landschap, Verkeer 

Sociale Cohesie, Wonen en diversen
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In december 2014 was de start van ons 
mooie klompenpad. In januari 2016 is 
Landschapsbeheer Gelderland begonnen 
met een App-teller, de stand op 31 maart 
2016 was voor ons 448 downloads. Met 
deze stand stonden wij op nummer 14 van 
alle klompenpaden. De website-teller stond 
in 2015 op 13.480 bezoekers. Hier waren 
wij de nummer één van alle Klompenpaden 
in Gelderland en Utrecht. Ook is de folder-
verkoop zeer hoog; deze stond op 1.400 
verkochte folders.

Al met al dus een ontzettend goed belopen 
pad en als u dit nog niet gelopen heeft, doe 
dit dan! Ook via de website komen er alleen 
maar lovende woorden binnen, behalve de 
afgelopen winter, toen een deel van het pad 
blank stond, helaas. Maar dit is gelukkig heel 
snel opgelost door de gemeente Apeldoorn. 
Heel erg bedankt!

Wij als vrijwilligers lopen elke maand trouw 
ons rondje om waarschijnlijk per ongeluk 
verloren vuil op te halen, bordjes en stickers 
te controleren enz. Dit doen wij nog steeds 

met dezelfde groep waar wij 
mee gestart zijn, plus één 
nieuwe vrijwilliger.
Om vanaf de Oude Zwolseweg 
de startlocatie bij de Wenumse 
Watermolen goed zichtbaar 
te maken voor passerende 
wandelaars, fietsers en auto-
mobilisten hebben enkele 

werkgroepleden een naambord aan de 
straatzijde van het startpaneel aangebracht.

Op zaterdag 2 juli is bij onze buren in Beemte 
Broekland dan ook het lang verwachte klompen-
pad geopend. Het pad heet Holhorsterpad en is 
11 km lang. Dit nieuwe klompenpad verbindt 
ons Kopermolenpad met het Avervoorderpad. 
Het is een mooie route, die zelfs nog een stukje 

door Wenum komt. Met ook 
weer een hele mooie brug over 
de Grift.

Namens de werkgroep 

Kopermolenpad, 

Jenny Mijnheer

Maak je sterk 
tegen MS
Collectanten gezocht!

Van 21 t/m 26 november organiseert 
het Nationaal MS Fonds de landelijke 
huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan 
er weer duizenden collectanten met een 
collectebus langs de deur om geld in 
te zamelen voor mensen met Multiple 
Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog 
veel onbekend. Zo weten we nog niet 
waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe 
we het kunnen genezen.

De collecte is één van de belangrijkste 
bronnen van inkomsten voor het 
Nationaal MS Fonds. We ontvangen geen 
subsidies en zijn volkomen afhankelijk 
van donaties en giften. Door de collecte 
kunnen we ons werk blijven doen en 
investeren in innovatieve onderzoeken  
om MS te genezen.

Wil jij je ook sterk maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller 
te maken, zijn we op zoek naar nieuwe 
collectanten in Wenum Wiesel. Een 
avondje collecteren kost slechts twee uur 

van je tijd. Collecte-
coördinator Maaike 
van Arkel kan alle 
hulp gebruiken: 
“Er zijn zo’n 17.000 
Nederlanders met 
MS. MS is een 
rotziekte. Hoe meer 
mensen meehelpen 

met de collecte hoe groter de kans dat we 
MS in de toekomst kunnen genezen.”

Kijk op de website www.mscollecte.nl 
voor meer informatie en meld je snel aan. 
Aanmelden kan bij Maaike van Arkel via 
mebvanarkel@online.nl of telefonisch, 
nummer (055) 522 50 35.

Samen maken we ons 
sterk tegen MS!

Het populaire 
Kopermolenpad
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Molenmarkt
5 juni 2016

In het kader van Atlas van Apeldoorn 
organiseerde uw buurtvereniging voor 
de eerste keer een ‘Molenmarkt’ op het 
parkeerterrein van de Wenumse Watermolen, 
waarvoor zich 18 enthousiaste deelnemers 
zich hadden aangemeld.

Op zaterdagavond 4 juni verzamelden zich 
een aantal vrijwilligers voor het opbouwen 
van de benodigde kramen die rechtstreeks 
van de markt in de stad kwamen. Het liep al 
tegen de klok van negen toen ze pas werden 
afgeleverd en na wat opbouwproblemen 
werden ze voorspoedig geplaatst.

De volgende dag waren de standhouders 
al vroeg in touw om op deze schitterende 
zondagmorgen hun kramen in te richten.  
Om 10.00 uur was de officiële opening en 
direct waren de eerste bezoekers aanwezig. 
Er was een gevarieerd aanbod: kunst-
voorwerpen, schilderstukken, beeldende 
kunst, brocante, informatie over afvallen-
met-verstand, fruit, hartige hap, ijs en drank.

De benedenzaal in de Watermolen deed 
dienst als café, waar de leden van het bestuur 
van de buurtvereniging vlot de bestellingen 
rondbrachten. Ook was het mogelijk om een 
tochtje te maken met paard-en-wagen door 
onze buurtschap. Er was weliswaar gedurende 
de hele dag belangstelling, maar het 
bezoekersaantal had hoger mogen zijn. Mede 
door het fantastische weer was het al met al 
een gezellige dag waar we met veel plezier op 
terugkijken.
Het bestuur heeft besloten om hiervan een 
jaarlijks terugkerende activiteit te maken:

de eerste zondag van juni is het 
Molenmarkt.

Omdat het de eerste zondag van juni in 2017 
Eerste Pinksterdag is, staat de Molenmarkt 
aankomend jaar op zondag 11 juni gepland. 
Degene die belangstelling heeft om hieraan 
deel te nemen kan zich nu al voorbereiden en 
aanmelden bij Tinus van Werven, e-mailadres 
tinus.vanwerven@wxs.nl.

bestuur Buurtvereniging



158e jaargang, september 2016

Kamperen in 1923 ...

Onderstaand speelt zich af in de jaren 
twintig van de vorige eeuw. In het boekje 
‘Hallelujah Scouts’ van Gerard C. van Loo 
schrijft Luitenant-kolonel J.Bulterman zijn 
herinneringen. “Sinds juli 1923 mochten 
legerpadvinders hun tenten opslaan op een 
stuk grond van een bevriende familie in 
Wiesel bij Apeldoorn.”

Op oudejaarsdag 1923 werd het stoffelijk 
overschot van de heer Willem Hafkamp 
teraardebesteld, die in de ouderdom van  
62 jaar te Wiesel in zijn Heer en Heiland  
was overleden.
De padvindersbond heeft in hun beginjaren 
daadwerkelijke steun van Willem Hafkamp 
ontvangen. Hij maakte het immers voor hen 
mogelijk om te kamperen in de vrije natuur 
en bezorgde de legerpadvinders enkele 
vrolijke jaren in Wiesel.

De eerste troepen waren ontstaan en 
natuurlijk behoorde daar ‘op kamp gaan’ bij, 
dit tot schrik van de ouders, want kamperen 
in de eenzaamheid en in dichte bossen was 
toch maar niets.
Adjudant De Jong en stafkapitein Bulterman 
gingen op zoek naar een geschikte locatie. Dit 
moest een echt kampement zijn en toch niet 
te eenzaam of afgelegen liggen. Zij zochten 
in Wiesel en kwamen bij de heer R. Zwerus 
terecht die geen geschikte locatie had.  

Daarna gingen ze naar de heer F. Hafkamp, 
maar zijn grond was niet hoog genoeg. Hij 
verwees de heren naar Willem Hafkamp 
die in de boerderij woonde aan de Wieselse 
Kampweg 49. Hij luisterde aandachtig naar 
hun wensen en zei dat hij wel een aardig 
bosje had, geschikt voor dit doel. Bang dat  
de jongelui dit zouden vernielen, wilde hij 
hier toch eerst even ernstig over denken.

’s Avonds gingen de heren De Jong en 
Bulterman opnieuw naar Hafkamp om de 
gewenste toestemming te krijgen en om de 
huurprijs te vernemen. De man des huizes 
was niet thuis, maar zijn vrouw kwam hen 
tegemoet met de mededeling dat het goed 
was en van huur betalen wilde men absoluut 
niets weten.
Nu hadden de legerpadvinders een mooie 
kampeergelegenheid, goed gelegen die 
beschikbaar was gesteld door vriendelijke 
mensen die hun vriendschap menigmaal 
daadwerkelijk hebben bewezen.

Het kamp werd door de padvinders drie 
zomers gebruikt totdat het te klein werd  
en men uitweek naar Lunteren. In het  
eerder genoemde boekje wordt de familie 
Willem Hafkamp met grote dankbaarheid  
en achting herinnerd.

Chris en Annie Westerveld-Hafkamp

Foto familie Willem Hafkamp, 
grootouders van Annie Westerkamp-
Hafkamp
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Voor u ligt de najaarseditie van onze 
populaire nieuwsbrief. Het is leuk om te 
horen dat deze zo goed gelezen wordt. 
Soms houden mensen mij op straat aan met 
de vraag wanneer de volgende nieuwsbrief 
weer verschijnt!

Vooral de mei-editie, de ‘special’ in het kader 
van Atlas van Apeldoorn is geweldig goed 
ontvangen. Dank zij uw medewerking, de vele 
verhalen en foto’s van vroeger die beschikbaar 
werden gesteld, werd deze uitgave een groot 
succes. We kregen verzoeken van belang-
stellenden, die hun wortels in Wenum Wiesel 
hebben liggen, om een exemplaar toe te 
sturen. Hun ouders of voorouders werden 
erin genoemd of stonden op de afgedrukte 
foto’s. Graag hebben wij hieraan voldaan en 
we verstuurden ze dan ook door het hele 
land. Buurtbewoners vroegen er vaak nog één 
of twee extra bijvoorbeeld voor hun kinderen 
die inmiddels niet meer in ons mooie dorp 
wonen, maar er altijd nog een band mee 
hebben.
Onze stille wens? Zoveel materiaal mogen ont-
vangen dat het mogelijk wordt een echt boek 
over Wenum Wiesel uit te kunnen brengen. 
Dus heeft u nog verhalen en oude foto’s? 

Lever ze in bij Tinus van Werven. Hij scant  
alles in en u krijgt het gegarandeerd terug.
Verderop leest u over de barbecue van 30 
september aanstaande. Deze activiteit is 
voor jong en oud. Geef u op en kom gezellig 
barbecueën. Laten we er een leuke middag van 
maken als afsluiting van een druilerige zomer.

De dorpsraad/buurtvereniging zoekt voort-
durend naar mensen die bereid zijn, in 
welke vorm dan ook, een bijdrage te leveren 
aan het functioneren ervan. Vrijwilligers 
bepalen uiteindelijk een belangrijk deel van 
het bestaan van WWNNA. Draagt u ons 
een warm hart toe? Neem dan plaats in een 
werkgroep; wij kunnen u verzekeren dat het 
een waardevolle investering is!
Bent u nog geen lid? Meldt u dan aan; de 
contributie bedraagt € 5,- per jaar die wij 
het liefst automatisch incasseren. Steun onze 
activiteiten en geef ook uw verhuizing aan 
ons door, zodat wij onze ledenadministratie 
up-to-date kunnen houden.

Met vriendelijke groet,

Peter Ansems 

voorzitter Buurtvereniging WWNNA 

Rock Solid
voor jongeren vanaf groep 8 t/m 15 jaar

Rock Solid gaat door na de zomervakantie! Voor 2016 is het in ieder geval geregeld; eind 
2016 kunnen we inschatten of het in 2017 opnieuw gaat lukken. Rock Solid is bedoeld 
voor jongeren vanaf groep 8 t/m 15 jaar uit Wenum Wiesel, Beemte Broekland en De 
Vecht. Geplande data voor 2016 zijn: 16 september, 7 en 21 oktober, 4 en 18 november,  
2 en 16 december. Entree per keer € 2,50 (inclusief drankje). Goed om te weten: de 
laatste informatie over de Rock Solid-bijeenkomsten kun je vinden op de Facebook-
pagina van Jongerenkracht.

Het is geweldig te merken dat zoveel jongeren het leuk vinden om te komen! Daardoor 
kunnen we wel wat extra handjes gebruiken voor wat hand- en spandiensten om de 
avonden door te kunnen laten gaan. Zijn er ouders die wel een keer een avond mee 
willen helpen? Meld je dan bij Marjan van Assen (06 23 93 43 84) of Jenny Mijnheer  
(06 42 27 33 44); zij geven het dan door.
Op 9 september gaan we een uurtje met de hulpouders bij elkaar zitten om hierover kort 
bij te praten: welke hand- en spandiensten, hoe laat aanwezig en dergelijke (20.00 uur in 
dorpshuis Ons Huus Beemte Broekland).

Jenny Mijnheer

Beste buurtgenoten
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In de nieuwsbrief van maart 2016 had 
toch duidelijk gestaan dat het jaarlijkse 
55+ reisje zou beginnen om 9.30 uur ... . 
Sommige deelnemers, die waarschijnlijk de 
nacht daarvoor al weinig geslapen hadden 
(hetzelfde gevoel alsof ze meegingen met 
een schoolreisje), stonden echter ruim vóór 
9.00 uur al voor de deur van de Oranjehal 
aan de Bentweideweg.

Hier werden we verwelkomd met een kopje 
koffie en een plakje cake. De geplande 
vertrektijd was om 10.15 uur, maar zeker een 
half uur eerder verzekerden de eersten zich 
van een mooi plaatsje in de inmiddels gereed 
staande touringcar. Er bleken zich dit jaar  
70 deelnemers opgegeven te hebben, dit 
waren teveel personen voor één bus, maar 
te weinig voor twee. Het bestuur van onze 
buurtvereniging is slim en bedacht de 
volgende oplossing: we reserveren één grote 
touringcar met daarnaast een klein busje en 
vragen Coen Bresser als chauffeur (Coen, 

nogmaals dank 
voor je bereidheid 
om je als chauffeur 
beschikbaar te 
stellen en deze 
verantwoordelijk-
heid op je te nemen).

31 mei 2016

Het jaarlijkse uitje met de buurtvereniging

Tinus van Werven heette voor aanvang van 
de reis iedereen welkom en vertelde ons over 
het programma van deze dag. Hij lichtte 
een tipje van de sluier op door te vermelden 
dat het einddoel van ons dagje uit niet in 
Nederland, maar over de grens in Duitsland 
lag. Commotie alom in de bus natuurlijk: 
”Heb ik mijn paspoort wel bij mij?”
Chauffeur Klaas stelde ons gelukkig gerust. 
Het komt immers maar zelden voor dat een 
bus wordt aangehouden en wanneer dit wel 
ging gebeuren zou hij het wel oplossen. Met 
een gerust hart gingen we dus op weg.

Onderweg vertelde Klaas diverse wetens-
waardigheden van de omgeving. Hij 
had zich goed ingeleefd in de route. 
De eindbestemming bleek het groene 
attractiepark ‘Emsflower’ in Emsbüren 
te zijn; een bezoekerscentrum met een 
echte ‘Erlebniswelt’ vol exotische planten 
en waterpartijen met tropische vissen. Bij 
aankomst al stond er een geweldige lunch 
klaar, die iedereen zich goed liet smaken. 
Na deze lunch volgde een rondleiding in  
drie groepen. Jaarlijks gaan van hieruit 450 
tot 500 miljoen planten naar supermarkten 
en bouwmarkten en op topdagen vertrekken 
er honderden vrachtwagens vanaf dit bedrijf. 
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In een grote hal zagen we hoe 
de planten automatisch werden 
verspeend. In de tropentuin zijn 
diverse soorten tuinen aangelegd: 
er is een aparte cactustuin, een 
tuin met citrusvruchten, maar 
ook met hele oude olijfbomen. 
Je kunt onderweg uitrusten in 
kleine prieeltjes en genieten 
van een echte waterval. Om het 
geheel levendig te maken vliegen 
er zelfs papegaaien en vlinders in 
de rondte.

Na deze rondleiding genoten 
we van een kopje koffie of thee 

met gebak en gingen vervolgens met onze 
bus naar het verderop gelegen bijbehorende 
tuincentrum van 9.000 vierkante meter groot. 
Hier kon je werkelijk alles kopen op het 
gebied van planten en bloemen, gereedschap 
en vijverbenodigdheden. Ook was er een 
uitgebreide afdeling potterie. Verschillende 
van ons deden hier inkopen, waardoor de 
bagageruimte onderin de bus op de terugweg 
goed werd benut.

Om half vijf werd de terugreis aanvaard om 
op tijd te zijn voor het gereserveerde diner bij 
Bosgoed in Wilp. Voor deze eindbestemming 
was gekozen vanwege de goede ervaringen uit 
het verleden en inderdaad, het diner was er 
ouderwets goed.

Moe maar voldaan gingen we na afloop naar 
onze opstapplaats, de Oranjehal, en konden 
we terugzien op een geslaagde dag.

Een enthousiaste deelnemer

Dinsdagmiddagsoos
Oudere inwoners van onze buurtschap kwamen 
jarenlang iedere dinsdagmiddag van september t/m 
mei bij elkaar om gezellig te kaarten of te biljarten in 
de Wenumse Watermolen. Natuurlijk kreeg men er 
een kopje koffie met wat lekkers en een borrel.
Deelnemers haakten af, er waren sterfgevallen en 
ondanks herhaalde oproepen in onze nieuwsbrieven 
en op de Algemene Ledenvergaderingen kwam er geen 
nieuwe aanwas. Blijkbaar lopen onze buurtbewoners 
niet meer warm voor een dergelijke soosmiddag.

Dinsdag 26 juli zijn het bestuur van de Soos en de 
deelnemende leden (die de bui al aan voelden komen) 
tot de conclusie gekomen dat het financieel niet meer 
verantwoord is om deze middagen nog langer te laten 
voortduren. De soosmiddag is dan ook per direct 
opgeheven. Er wordt nog via de gemeente Apeldoorn 
gezocht naar een alternatief. Wij houden u hiervan  
via de nieuwsbrief op de hoogte.

Het bestuur van de Soos bedankt alle soosleden  
voor hun trouwe opkomst en voor het begrip van  
dit genomen besluit.

Marianne, Liesbeth, Joke en Tinus

Seizoensopening 
activiteiten 2016/2017
Op dinsdag 27 september 2016 start het activiteiten-
seizoen 2016/2017 met een informatieavond over 
de activiteiten, die plaatsvinden in de Wenumse 
Watermolen. U kunt zich opgeven voor bloem-
schikken, fotografie, kaartenmaken, schilderen/
aquarelleren of biljarten.

Aanmelden kan vanaf 20.00 uur bij de betreffende 
cursusleid(st)er. De eerste activiteitenavond is dan op 
dinsdag 4 oktober 2016 en de laatste op 4 april 2017; 
de avonden worden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur.
Op dinsdag 3 januari 2017 is er ’s avonds de nieuw-
jaarsreceptie met een borrel en een hapje.
U betaalt per avond dat u aanwezig bent € 5,00 
inclusief koffie of thee en de activiteitenperiode wordt 
altijd afgesloten met een gezellige avond.

Wilt u meer weten? Kom dan gerust even langs om 
de sfeer te proeven. Wilt u gewoon eens binnenlopen 
voor een praatje of een drankje aan de bar? Ook 
daarvoor bent u van harte welkom!

Bestuur Buurtvereniging WWNNA
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Wenum Wiesel got talent ...
Het bestuur van de buurtvereniging is op zoek naar 
muzikaal talent. Speel je gitaar, drum, saxofoon, orgel 
of welk ander instrument dan ook en vind je het leuk 
om af en toe op te treden? Meld je dan nu aan!
Ons doel is om tijdens het jaarlijkse Sinterklaasfeest 
een eigen beatband (de ‘Peatband’) in te kunnen 
zetten die deze gezellige middag muzikaal opluistert 
met Sinterklaasliedjes. Jullie zorgen voor je eigen 
instrument en de muziek, wij voor de Pietenpakken 
enz. We zoeken jongens en meisjes in de leeftijd van 
10-18 jaar die, na samen gerepeteerd te hebben, deze 
uitdaging aan willen gaan. Misschien vinden jullie dit 
idee wel zo leuk en beschikt ons dorp binnenkort zelfs 
over een eigen buurtorkest! 
Heb je belangstelling? Neem dan direct contact met 
mij op via: ansems62@gmail.com

Peter Ansems

Sinterklaasfeest 2016
Tijdens de zomervakantie kreeg de buurtvereniging 
al een brief uit het warme Spanje, met de mededeling 
dat Sinterklaas met zijn Pieten ook dit jaar weer 
onze  jeugd in de Wenumse Watermolen wil komen 
bezoeken. Sint vindt het fijn om alle kinderen daar 
weer persoonlijk te kunnen begroeten, de laatste 
nieuwtjes te horen en vragen te beantwoorden.
Wil jij  Sinterklaas echter vóór die tijd al een vraag 
stellen? Dan kun je deze tussen 13 tot 30 november 
mailen naar: Sinterklaas@wwnna.nl
In dezelfde periode kun je hem ook gewoon een briefje 
sturen. Het adres is:

Sint Nicolaas 
p/a Buurtvereniging WWNNA 
Oude Zwolseweg 135 a 
7345 DG  Wenum Wiesel

De Sint komt op zaterdag 3 december 2016

De eerste groep kinderen wordt om 13.30 uur en  
de tweede groep om 15.30 uur  
verwacht. Hierna gaan de Sint  
en zijn gezelschap verder het  
land in om andere kinderen te  
bezoeken. Hij heeft beloofd om  
voor alle aangemelde kinderen een  
leuk cadeautje mee te nemen.  
Vanaf 7 december staan de op deze  
middag gemaakte foto’s op de website van  
WWNNA. Vanaf eind oktober zal er weer  
huis-aan-huis gecollecteerd worden voor  
dit feest en kunnen de kinderen opgegeven  
worden.

Bestuur Buurtvereniging

barbecue
In verband met de vele 
fietstochten, welke afgelopen 
maanden gehouden werden 
in het kader van Atlas van 
Apeldoorn, ging de jaarlijkse 
WWNNA- fietstocht, 

met na afloop de traditionele barbecue, niet door. 
Trouwe deelnemers vonden dit toch wel erg jammer 
en op speciaal verzoek heeft het bestuur van uw 
buurtvereniging besloten om alsnog een barbecue 
te organiseren. Deze zal worden gehouden bij de 
Wenumse Watermolen, Oude Zwolseweg 160 op:

vrijdag 30 september a.s. om 17.00 uur

De kosten bedragen voor volwassen leden € 10,- en 
voor niet-leden € 12,-. Voor kinderen tot 12 jaar is de 
deelname € 6,-. Dit is natuurlijk exclusief de drankjes.

Bestuur WWNNA

Wijnproeverij
Dit seizoen organiseert 
uw buurtvereniging, in 
samenwerking met Slijterij 
Hamer, voor de derde keer 
een wijnproeverij op: 

vrijdag 25 november a.s. om 18.45 uur

U wordt verwacht in het sfeervolle proeflokaal van de 
slijterij, waar het proeven om 19.00 uur zal beginnen.

In de loop van de avond zullen er verschillende wijnen 
worden beoordeeld en tijdens deze proeverij worden 
er lekkere hapjes geserveerd. De kosten voor dit 
arrangement bedragen € 22,50 per persoon. Gelieve dit 
bedrag direct bij de inschrijving te voldoen. Er is plaats 
voor 20 personen dus geef u snel op want vol = vol.

Wij hebben er weer zin in, u toch ook?
Graag tot ziens!

Peter Ansems

Voor zowel de barbecue als de wijn-
proeverij kunt u zich opgeven middels 

de bij deze nieuwsbrief bijgevoegde 
aanmeldingsformulieren. 

Let op de uiterste inleverdata!
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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 2016.

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.

N
i
e

u
w

s
b

r
i
e

f
 
V

o
o

r
 
w

e
N

u
m

 
w

i
e

s
e

l
 

e
N

 
N

o
o

r
d

e
l

i
j
k
 

d
e

e
l
 

V
a

N
 
N

o
o

r
d

 
a

p
e

l
d

o
o

r
N 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 
en Marianne de Wilde

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
Wijkagent: 

Esther Groeneveld 0900 8844

Buitenlijn gemeente 14055

Stichting Vrijwillige
hulpdienst De Kap 529 55 20

Stichting Wisselwerk 521 96 44


