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Voorwoord
Beste buurtbewoners,
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2017.
U vindt hierin weer informatie over de
stand van zaken met betrekking tot onze
Dorpsvisie, maar ook weer verhalen over de
geschiedenis van Wenum en/of Wiesel.
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Terugkijkend op 2016 was dit voor het
bestuur van de dorpsraad weer een
arbeidsintensief, maar ook productief
jaar. Veel energie en tijd ging voor enkele
bestuursleden zitten in het deelnemen aan
de ‘Atlas van Apeldoorn’, maar zeker ook
in het overleg met de gemeente. In mijn
voorwoord van de najaarsnieuwsbrief
2016 maakte ik al melding van het vaak
stagnerende, maar ook ronduit slecht
verlopende overleg met de gemeente en
dit is op dit moment (begin februari)
nog steeds niet opgelost. Ik kom hier
verderop in dit voorwoord nog op terug.
N
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Ik wil dit keer het voorwoord gebruiken om u
een ‘inkijkje’ te geven waar het bestuur van de
dorpsraad zich mee bezighoudt.
Buiten de meer zichtbare activiteiten, die met
name door de buurtvereniging (onderdeel
van de dorpsraad) worden georganiseerd, is
de dorpsraad ook op andere terreinen actief.
Een groot deel van deze activiteiten bestaat
uit diverse vormen van regulier overleg
met de gemeente. Vooral in het uitbrengen
van gevraagd en ongevraagd advies over
gemeentelijk beleid en het reageren op
ruimtelijke ontwikkelingen in Wenum
Wiesel (bijv. bij bestemmingswijzigingen en
bouwplannen) gaat veel tijd zitten. Met name
in de afgelopen drie jaren hebben we vele
adviezen uitgebracht en brieven geschreven.
In de meeste gevallen gebeurt dat door de
werkgroep Wonen en Ruimtelijke Ordening.
Zo waren er de nodige op- en aanmerkingen
met betrekking tot het (concept)bestemmingsplan Wenum Wiesel. Nadat dit was vastgesteld
volgden er vele door ons ingebrachte zienswijzen inzake aanvragen voor partiële
herziening van het bestemmingsplan. Het
gaat dan meestal om het verzoek om een
bedrijfs- of agrarische bestemming om te
zetten naar de bestemming woningbouw. Ook
aanvragen voor een bouwvergunning komen
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bij ons langs. De
beoordeling van
de aanvragen
doen we door
toetsing aan
onze Dorpsvisie
2012-2020, die we samen met de bewoners
van Wenum Wiesel hebben opgesteld en
vastgelegd.
We zijn overigens van plan in 2017 deze
visie te herijken en zo nodig bij te stellen
vanwege nieuwe ontwikkelingen en
gewijzigde behoeften. Daarnaast ondersteunen we ook individuele bewoners en
bewonerscollectieven.
De dorpsraad heeft een bijzondere positie door
rechten en verplichtingen die in de wet en in
gemeentelijke verordeningen zijn vastgelegd.
Om die rol in te kunnen vullen is een goede
samenwerking en verstandhouding met de
gemeente vanzelfsprekend noodzakelijk.
De afgelopen jaren is de kwaliteit van die
samenwerking behoorlijk onder druk
komen te staan. Eind 2016 heeft dit, op ons
verzoek, zelfs geleid tot een gesprek met de
loco-burgemeester. Eén van de aanleidingen
hiervoor was een steeds langer wordende lijst
van brieven en dossiers die door de gemeente,
tot op de dag van vandaag, niet of onvoldoende
zijn beantwoord en de wijze waarop de
gemeente onze dorpsvisie naar eigen
interpretatie toepaste of, als het zo uitkwam,
helemaal negeerde.
Mede naar aanleiding van dit signaal heeft
de gemeenteraad inmiddels besloten dat er
op korte termijn overleg moet komen met
het college van B&W, een afvaardiging van
de gemeenteraad en de Dorpsraad Wenum
Wiesel. Doel van die besprekingen is wat
ons betreft het wederzijds vertrouwen en
respect te herstellen en de rol en positie van
de dorpsraad (en daarmee de invloed van
de bewoners op het gemeentelijk beleid)
te bevestigen.
Het is en blijft de nadrukkelijke wens van
de dorpsraad om op creatieve en positieve
wijze de samenwerking met de gemeente
Apeldoorn voort te zetten. Want ook in
de komende jaren zal een gezamenlijke
inspanning noodzakelijk zijn om de kwaliteit
van ons mooie Wenum Wiesel te behouden
en waar nodig te versterken.
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Eind maart vindt weer onze gebruikelijke
jaarvergadering plaats. Ik nodig u dan ook
uit om hierbij aanwezig te zijn. De agenda
voor die avond vindt u in deze nieuwsbrief.
U bent van harte welkom op
27 maart a.s. vanaf 19.30 uur in
de Wenumse Watermolen.
Mocht u interesse hebben om ons te helpen
door deelname aan één van onze werkgroepen
of over een of ander onderwerp vragen of
opmerkingen hebben, schroom dan niet om
contact op te nemen met één van de bestuurs-

leden of via onze mail: info@wwnna.nl
Voor meer informatie kunt u ook terecht op
onze website.
Wij hopen weer op een grote opkomst bij
de, door de buurtvereniging te organiseren,
activiteiten. Met uw ondersteuning wordt het
ongetwijfeld nog weer leuker en beter!
Met vriendelijke groet,
Herman Dijkkamp,
voorzitter Dorpsraad Wenum Wiesel

Stand van zaken
Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012-2020
Deze keer kunnen we voor wat betreft
de meeste thema’s kort zijn, omdat er
weinig veranderd is ten opzichte van de
nieuwsbrieven 2016.

heeft op alle kruisingen! Wij zijn druk bezig
om de gemeente van dit onzalige plan af te
houden, maar of dit lukt kunnen we nog
niet zeggen.

Stand van zaken herontwikkeling
complex Wenumse Watermolen

Herman Dijkkamp,
namens de werkgroepen Sociale Cohesie
en Verkeer

Op 13 februari beginnen hierover de eerste
besprekingen met twee wethouders. Het is
dus niet meer mogelijk om de resultaten
hiervan te melden in deze nieuwsbrief.

Werkgroep Verkeer
• Zwaar verkeer Anklaarseweg

Dit probleem wordt nu aangepakt door
gesprekken te voeren met belangrijke
gebruikers van het bedrijventerrein
Stadhoudersmolen. De gesprekken worden
gevoerd door wethouder Kruithof en hebben
tot doel het zware verkeer niet meer over de
Anklaarseweg te laten rijden, maar via de
kortste route naar en van de A50.

• Snelfietsroute Apeldoorn-Epe

Wij maken ons hier als dorpsraad grote
zorgen over de plannen van de gemeente om
op het voormalige spoortracé een vier meter
breed fietspad aan te leggen dat voorrang

Werkgroep Sociale Cohesie
• Rock Solid

De avonden van Rock Solid worden ook dit
jaar weer georganiseerd. De avonden zijn
bestemd voor jongeren van 12-15 jaar en
vinden plaats op 21 april, 19 mei en 30 juni
van 20.00 tot 22.00 uur.
De kosten bedragen € 2,50 per keer, inclusief
drinken en chips.
Jullie zijn weer van harte welkom in dorpshuis ‘Ons Huus’ in Beemte-Broekland!

• Welkom in Wenum Wiesel

Elke nieuwe inwoner in het werkgebied
van Dorpsraad/Buurtvereniging WWNNA
krijgt een zogenaamde ‘Welkom in Wenum
Wiesel-tas’. Deze tas bevat kleine presentjes
van ondernemers uit de buurt en info over
de dorpsraad. Twee jaar geleden zijn wij

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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met deze actie begonnen en we hebben
ondertussen al 54 WWW-tassen bezorgd.
Mocht u er echter onverhoopt geen hebben
ontvangen, neem dan contact op met Jenny
Mijnheer, telefoon 06 42 27 33 44.
Jenny Mijnheer

Werkgroep Natuur en Landschap
• Klompenpad

Er is een kleine wijziging gekomen in het
Kopermolenpad! Restaurant Le Triangle
heet vanaf nu Gewoon Gastvrij en de nieuwe
eigenaren heten u van harte welkom.

• De Japanse duizendknoop
Wenum Wiesel uit

Dat is de kopregel van onze poster, die al
enige tijd geleden is gepubliceerd. Onze
laatste informatie over dit onderwerp kunt
u terugvinden in de najaarnieuwsbrief van
september 2015. We hebben inmiddels een
overzicht met circa 25 groeilocaties in Wenum
Wiesel (exclusief de vele locaties langs het
fietspad op het voormalige spoortracé)
die we delen met de afdeling groenbeheer
van de gemeente Apeldoorn. Die maait als
bekend meerdere malen per jaar om de plant
te verzwakken in zijn uitbundige groei. Op
die manier wordt de groei beperkt, maar
wegkrijgen doen we deze exoot op die manier
niet. De gemeente Apeldoorn heeft in het
afgelopen jaar een eerste proef uitgevoerd met

het injecteren van een bestrijdingsmiddel in
de stengel van de plant. Een intensief karwei,
maar een effectief middel om de plant om
zeep te helpen, zonder dat de omgeving
wordt besmet met chemicaliën. Goed nieuws,
dit jaar wil de gemeente op een aantal locaties
in Wenum Wiesel met deze injectiemethode
aan de slag. We volgen dat natuurlijk met
grote belangstelling.
Ook het Geldersch Landschap heeft langs de
Greutelseweg het afgelopen jaar een aantal
locaties zo te zien effectief bestreden. Ook
het Waterschap Vallei en Veluwe heeft in
2016 bij de Wenumsebeek en Papegaaibeek
geïnjecteerd. Als werkgroep hebben we
de afgelopen periode een zestal kleine
groeiplaatsen middels bladbespuiting de kop
in kunnen drukken. Ook voor dit jaar hebben
we als werkgroep weer twee nieuwe locaties
in beeld. Zo hopen we stap voor stap ons doel
‘De Japanse duizendknoop Wenum Wiesel
uit’ te bereiken. Mocht u op eigen terrein
ook deze exoot te lijf willen gaan, laat u dan
informeren bij HOZA of de firma Fiets voor
wat betreft de meest effectieve bestrijding.

• De Wenumse Watermolen

Het oudste stukje historie van Wenum
Wiesel? Nee, ik moest beter weten, aan het
einde van de Wieselseweg treffen we pas echt
historie aan. Daar liggen twee grafheuvels en
die dateren uit de periode van 2500 – 2000
jaar v.Chr. Een bewijs van mogelijk de eerste
bewoning en nederzettingen in Wenum
Wiesel. Maar ja, die watermolen wordt in
Wenum Wiesel toch een beetje gezien als
meest recente historie, alhoewel die ook al
meer dan 700 jaar oud is.
Al in 1313 wordt hij beschreven. Volgens
onderzoeker Hardonk, die de historie van alle
Apeldoornse watermolens heeft onderzocht
en vastgelegd in zijn boek ‘Koornmullenaers,
Pampiermaeckers en Coperslaghers’. Bijna
zeker te weten dat u die geschiedenis niet
kent. Er zijn met enige regelmaat stukjes
geschreven over de Wenumse watermolen,
maar een totaal historisch overzicht
ontbreekt. Het is een Rijksmonument in
eigendom van de gemeente Apeldoorn die
door de ‘Stichting Wenumse Watermolen’,
en niet te vergeten een aantal vrijwillige
molenaars, tot op de dag van vandaag wordt
onderhouden. Ja, de tijd van professioneel
korenmalen met een watermolen ligt allang
achter ons. Maar dankzij de inspanningen
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Cultuurhistorisch paneel: Prehistorische grafheuvels

van genoemde stichting en de molenaars
is de Wenumse Watermolen de oudste nog
‘maalvaardige’ korenmolen op de Veluwe.
Dat verdient eigenlijk meer en dat vond de
Bekenstichting (Stichting tot Behoud van de
Veluwse Sprengen en Beken) ook. Recent
heeft de Bekenstichting historicus Henri
Slijkhuis verzocht de lange historie van de
Wenumse Watermolen in boekvorm vast te
leggen. Vanzelfsprekend neemt de auteur
in zijn beschrijving het stroomgebied van
de Wenumsebeek en de betekenis vanuit
landbouwkundig en ecologisch perspectief
mee. Daarmee krijgen ook de opkomst en
ondergang van de andere molens langs de
Wenumsebeek aandacht. Kortom, hier wordt
een belangrijk stuk historie van Wenum
Wiesel vastgelegd voor de toekomst. De
planning is dat het boek medio november
2017 gereed zal zijn. We berichten u in onze
najaarsnieuwsbrief over de details voor
wat betreft beschikbaarheid en de officiële
publicatiedatum. Wij kijken ernaar uit.
PS: Mocht u beschikken over unieke
informatie of afbeeldingen, alleen
bekend bij u? Laat het ons dan weten
via e-mail info@wwnna.nl
We nemen dan graag contact met u op.

• Nieuwe Culturele fiets-wandelroute
Wenum Wiesel
Deze zal feestelijk worden geopend tijdens
de Open Monumenten Dagen op 10 en 11
september 2017, onder het thema ‘Boeren,
Burgers & Buitenlui’.

9e jaargang, maart 2017

In mei 2017 verwachten wij het 12e (en
laatste) cultuurhistorische paneel te
plaatsen. Samen met de zes panelen die al
langer op bijzondere historische plekken
zijn geplaatst vormt de tweede serie van
nog eens zes panelen de basis voor een
unieke fiets- of wandeltocht door Wenum
Wiesel. Een initiatief dat werd opgepakt en
uitgewerkt door de Werkgroep Natuur en
Landschap van de dorpsraad als antwoord
op bewonerswensen, beschreven in de
Dorpsvisie Wenum Wiesel. Vooruitlopend
op de officiële feestelijke opening van de
route op de Open Monumenten Dagen in
september hebben we besloten exclusief
u als bewoner van Wenum Wiesel in deze
voorjaarsnieuwsbrief de primeur te geven
om deze tocht alvast in het komende
zomerseizoen te kunnen beleven. Op het
middenblad van deze nieuwsbrief is de
fiets-wandelroute van circa 18 km afgebeeld,
voorzien van een routebeschrijving en op het
achterblad met extra informatie: ‘wist je dat?’

Wij hopen dat u onderweg geniet van
bijzondere plekjes die u nog nooit eerder
heeft bezocht.
Behalve de teksten en afbeeldingen op de
panelen, die iets over de historie van uw
woongebied vertellen, kunt u ook nog extra
achtergrondinformatie oproepen via de QRcode op uw smartphone.
Wij wensen u deze zomer alvast veel fietswandelplezier en mondje dicht natuurlijk.
Immers, voorlopig alleen beschikbaar voor
u als bewoner van Wenum Wiesel.
Ruud Lorwa
namens de Werkgroep Natuur en Landschap
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Jaarvergadering
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Uitnodiging Jaarvergadering
Dorpsraad en Buurtvereniging Wenum Wiesel
Buurtbewoners en belangstellenden,
Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering
van de Dorpsraad en Buurtvereniging W.W.N.N.A.
Locatie
Datum
Aanvang

Wenumse Watermolen
Oude Zwolseweg 164 te Wenum
27 maart 2017
20.00 uur (molen open 19.30 uur)

• Opening
• Verslag jaarvergadering 21 maart 2016

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

• (Jaar)verslag Dorpsraad 2016

Presentatie: Herman Dijkkamp, voorzitter.

• (Jaar)verslag Buurtvereniging 2016
Presentatie: Peter Ansems, voorzitter.

• Financieel jaarverslag 2016

Presentatie: Bert de Groot, penningmeester.

• Verslag kascommissie

Door Peter de Mare en Harry Bisseling.

• Benoeming nieuwe kascommissie
Herbenoembaar: Harry Bisseling.

• (Her)benoeming bestuursleden

- Regulier aftredend: Daniëlle Kronmöller en Peter Ansems.
- Nieuwe voordracht: Hinka Klok.

Peter Ansems en Hinka Klok worden door het bestuur voorgedragen voor (her)benoeming.

• Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012 - 2020

- Stand van zaken huidige thema’s (dorpshuis, watermolen, bouwplannen, verkeer, etc.)
- Voorgenomen actiepunten 2017

Pauze
• Voorstellen voor het actualiseren van de Dorpsvisie Wenum Wiesel

Het bestuur wil, samen met de aanwezige leden, de huidige dorpsvisie actualiseren.

• Rondvraag
• Sluiting
Voor de goede orde: bij stemmingen hebben alleen geregistreerde
en betalende leden stemrecht.
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Najaarsoverleg dorpsraad en gemeente Apeldoorn
Op 9 december heeft in restaurant ‘Gewoon Gastvrij’ (voorheen ‘Le
Triangle’) het najaarsoverleg plaatsgevonden tussen leden van de
gemeente Apeldoorn, waaronder wethouder Stukker, de wijkagent
en leden van de Dorpsraad. Het overleg vond in een prettige sfeer
plaats, waarin de dorpsraad de ruimte kreeg een aantal lopende
zaken, dat Wenum Wiesel en het noordelijk gedeelte van Noord
Apeldoorn aangaat, te bespreken. Hieronder volgt een greep uit
de onderwerpen waarover gesproken is:

• De voortgang van het proces overleg overgangsgebied

Ondanks diverse gesprekken tussen de gemeente en de dorpsraad
was er tot op de dag van het najaarsoverleg nog niets concreets
bereikt over dit onderwerp. De gemeente had eerder voorgesteld om
een gesprek tussen het college, de raad en de dorpsraad aan te gaan.
Dat overleg moest gaan over de manier waarop en de sfeer waarin
we met elkaar Wenum Wiesel zouden willen ontwikkelen.
Voor de dorpsraad is de status van de dorpsvisie een zwaar punt.
Daarnaast is de definitie van het overgangsgebied cruciaal. De
dorpsraad vond dat er beter/duidelijker gedefinieerd moest worden
wat er wel/niet kan. Het gaat hier om een belangenafweging.
Draagvlak van de buurt en de dorpsraad is één van die belangen.
De dorpsraad vond dan ook dat goede afspraken vooraf en duidelijke
afwegingscriteria hadden kunnen helpen.
Het vervolg is dat een ambtenaar van de gemeente zich nu specifiek
met het overgangsgebied gaat bezighouden. Er wordt in elk geval
gezamenlijk een vervolg gegeven aan dit onderwerp.

• Herontwikkeling Wenumse Watermolen en omstreken

De gemeente wil de watermolen afstoten. In samenwerking met
Boei is een plan ontwikkeld. De dorpsraad heeft hierover regelmatig
overleg met alle partijen, waaronder de schietvereniging, die bij de
watermolen en omstreken betrokken is. Indien mogelijk zou het
plan gecombineerd kunnen worden met de woningbouwplannen
van 40 woningen bij de kuikenbroederij. De gemeente wil de
maatschappelijke functie behouden en het in erfpacht uitgeven. De
dorpsraad wil ook de gronden erbij betrekken. De crux is bestendig
en goed beheer in de toekomst.

• Snelle fietsroute Apeldoorn – Epe

De dorpsraad heeft met de raden van De Naald en Kerschoten een
brief naar de gemeente geschreven dat ze tegen de route over het oude
spoorwegtracé zijn en hebben een alternatief geboden. De dorpsraad
stelde verder dat de enquête was opgezet voor de gebruikers van de
fietsroute en niet, zoals bedoeld, voor de bewoners.

• Nemef: wat is de stand van zaken en het gemeentelijk beleid?
Over de Papegaaiweg rijden te grote vrachtwagens en de bermen
worden kapotgereden en het is onveilig. De gemeente is gestart
met een handhavingsprocedure in verband met strijdig gebruik
met het bestemmingsplan. Het bedrijf heeft daarop een pleitnotitie
geschreven. De gemeente onderzoekt nu de tegenargumenten, wat
vertraging in de handhavingsprocedure geeft.

9e jaargang, maart 2017

De wijkagent meldde dat er geen hindermeldingen van bewoners binnen zijn
gekomen, dus helaas tot op dat moment
geen dossieropbouw. De gemeente zal in
elk geval zo snel als mogelijk de handhavingsprocedure vervolgen.

• Zorgteam in Wenum Wiesel

De wijkagent heeft eens per twee weken
op donderdag van 10.00-11.00 uur in de
Wenumse Watermolen een inloop over
zorg/veiligheid. Dit gebeurt om en om met
maatschappelijk werk.
De bewoners hebben over de inloop een brief
van de gemeente gekregen en het heeft ook
in een eerdere nieuwsbrief gestaan. Verder
zijn er flyers over de inloop uitgegeven en op
een aantal strategische plekken neergelegd.
Echter, de inloop leeft niet en het zorgteam
wil daarom op korte termijn stoppen! De
dorpsraad heeft dit tot 1 juli 2017 uit
kunnen stellen.

• Huize Vrijland

Momenteel wonen er nog 13 bewoners. De
gemeente bekijkt wat de alternatieven zijn
voor deze bewoners en heeft ze uitgenodigd
om contact op te nemen als ze dat noodzakelijk vinden.

• Werkgroep Natuur & Landschap

De werkgroep heeft het afgelopen jaar veel
werk verricht. Zo blijkt het Kopermolenklompenpad zo’n groot succes te zijn, dat het
in de top tien van de klompenpaden staat.
Aan ‘De Atlas van Apeldoorn’ hebben zo’n
1.100 mensen deelgenomen.
Ook heeft de werkgroep een aantal
wensen voor 2017, zoals opnieuw een
bloemenmengsel inzaaien in het veld langs de
Koningsbeek ter hoogte van de Zwolseweg.
Gezien het aantal wensen heeft de gemeente
met de werkgroep afgesproken op korte
termijn een uitgebreide controleronde in
Wenum Wiesel te houden.

• Werkgroep Bedrijven

De werkgroep organiseert op 8 maart 2017
met de bedrijvenkring Stadshoudersmolen
een meeting. Wethouder Sandmann zal
een presentatie houden over de visie van
de gemeente over ondernemerschap.
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Werk in uitvoering
In het werkgebied van de Dorpsraad Wenum
Wiesel zijn veel bedrijven gevestigd.
Grote bedrijven, maar vooral veel kleine
ondernemingen en ZZP-ers die er hun vak
uitoefenen. Sommige van deze bedrijven zijn
al heel lang in Wenum Wiesel gevestigd;
het gaat vaak hier om familiebedrijven, die
generatie op generatie zijn doorgezet en
nog altijd bestaan.

Op industrieterrein Stadhoudersmolen zijn
momenteel circa 90 bedrijven gevestigd
waardoor dagelijks vele honderden werknemers en werkgevers deel uitmaken van
Wenum Wiesel als ‘inwoners’. Veel van hen
wonen er ook daadwerkelijk.
Het is mede om die reden dat de dorpsraad
het onderdeel ‘Bedrijven’ een plek heeft
gegeven in de Dorpsvisie en er ook een
werkgroep ‘Bedrijven’ is ontstaan. Het is
dan ook hoog tijd om de bedrijven (en hun
mensen) eens wat aandacht te geven.
We hebben daarom contact gezocht met de
Bedrijven Kring Stadhoudersmolen (BKS),
waarvan een aantal bedrijven lid zijn. Dat
contact heeft geresulteerd in het voornemen
om gezamenlijk een bedrijvenmiddag te
organiseren en wel op:

woensdag 8 maart 2017
in de Wenumse Watermolen
De molen is open vanaf 15.00 uur en om
15.15 uur begint de vergadering van de BKS,
die alleen voor leden toegankelijk zal zijn.
Vanaf 16.15 uur zijn ook niet-leden van harte
welkom. Vanaf dat moment vervolgen we deze
middag met een aantal, voor ondernemers,
interessante en interactieve presentaties.
Achtereenvolgens wordt u bijgepraat door:

1. Wethouder Mark Sandmann

Hij vertelt u over de gemeentelijke toekomstvisie over bedrijvigheid en de verdere
ontwikkeling daarvan. Mede gelet op het feit
dat de actualisatie van het Bestemmingsplan
Stadhoudersmolen aan de orde is, is dit zeer
de moeite waard.
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2. Bas Kok, fiscalist bij Boon
Accountants en Belastingadviseurs

Hij geeft u een kijkje in de keuken van de
belastingdienst; welke potjes staan er voor u
op het vuur? Ook vertelt hij over de recente
ontwikkelingen wat betreft fiscale wijzigingen
en wetenswaardigheden.

3. Iwe Welker van TReNT Glasvezel

Hij vertelt u wat zijn bedrijf voor dit gebied
kan betekenen voor wat betreft de aanleg
van snel internet. De mogelijkheden
en onmogelijkheden van (nog) sneller
communiceren en zaken doen via een
glasvezelnetwerk in Wenum Wiesel. Vorig
jaar heeft dit bedrijf onder meer Apeldoorn
Noord (OBAN) aangesloten.
De middag wordt besloten met een informele
‘netwerkborrel’, die u wordt aangeboden door
de BKS en de Dorpsraad.
De middag is om circa 17.30 uur afgelopen

Voor wie bedoeld?

1. Leden BKS (vanaf 15.15 uur)
2. Ondernemers/vertegenwoordigers/
ZZP-ers van bedrijven in Wenum Wiesel
(vanaf 16.15 uur).
Noteert u dus:
• Bedrijvenmeeting Wenum Wiesel
• woensdag 8 maart 2017
• 15.15 uur (leden BKS)
• 16 15 uur (ondernemers en niet-leden BKS)
• Wenumse Watermolen,
Oude Zwolseweg 164, Wenum Wiesel
Wij hopen u deze middag te mogen begroeten!
Hans Beoletto,
voorzitter Bedrijvenkring Stadhoudersmolen
Nico van der Horst,
Dorpsraad Wenum Wiesel, Werkgroep Bedrijven

Nieuwsbrief nr. 18

Feestelijke afsluiting Atlas van Apeldoorn
De elfde editie van de ‘Atlas van Apeldoorn’,
waarin Wenum Wiesel vanaf april 2016 in
het middelpunt van de belangstelling stond,
kan met recht een succes genoemd worden.
In totaal zijn er meer dan 1.100 deelnemers
geteld die deelgenomen hebben aan één of
meer activiteiten, georganiseerd door CODA,
in samenwerking met de partners van het
Erfgoedplatform en de werkgroep ‘Atlas van
Apeldoorn’ namens Wenum Wiesel.

Op zaterdag 8 oktober 2016 vond de feestelijke
afsluiting plaats. Vanaf 13.00 uur konden
belangstellenden in de Wenumse Watermolen
kijken naar de tentoongestelde oude gebruiksvoorwerpen uit onze buurtschap. Ook waren
er historische vondsten te zien die kort tevoren
tijdens de herstelwerkzaamheden aan de
fundamenten van de Watermolen boven water
waren gekomen.
De oude foto’s van de Oranjefeesten, de
klassenfoto’s van de lagere school, de voormalige korfbalvereniging of de voetbalvereniging trokken echter de meeste
belangstelling. Velen herkenden zichzelf
of een familielid op het ingebrachte fotomateriaal.

Ook de professionele historische fotopresentatie van Frits Bouwmeester uit
Beemte Broekland trok veel belangstellenden.
Als klapper werd er een oude, onbekende,
film gedraaid over het boerenleven in
Wiesel. Bewoners en oud-bewoners die
elkaar soms jaren niet meer gezien hadden,
ontmoetten elkaar hier weer. Aan het einde
van deze drukbezochte, maar ook zeer
gezellige middag, onthulde wethouder
Johan Kruithof, in het bijzijn van allen die
hun steentje hadden bijgedragen aan het
slagen van de Atlas-activiteiten, het zevende
cultuurhistorische informatiepaneel van
Wenum Wiesel. Fietsers of wandelaars blijken
een leukere tocht te hebben als ze onderweg
informatie krijgen over hetgeen ze zien.
In deze nieuwsbrief treft u informatie aan
over de nieuw ontwikkelde wandel-fietstocht
langs de twaalf culturele informatiepanelen
in onze buurtschap.
Vanaf mei 2017
is deze route
gereed en op
het gemakkelijk
uitneembare
middenblad, treft
u de informatie
hierover aan.
Aan het eind van deze middag werden velen
bedankt, want zonder de inzet en toewijding
van deze mensen was het onmogelijk geweest
deze editie ‘Atlas van Apeldoorn’ te kunnen
realiseren. Onder het genot van een hapje en
een drankje werd er nog lang nagepraat!
Peter Ansems

9e jaargang, maart 2017
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Op zoek naar een huurhuis?

Veluwonen biedt mensen met een bescheiden inkomen
een huis dat zij tot een thuis kunnen maken. Deze huizen
staan in drie gemeenten: Brummen (ongeveer 3.000
woningen), Apeldoorn (ongeveer 1.000 woningen) en
Rheden (ongeveer 50 woningen). Ze staan verspreid over
16 dorpen, waaronder Wenum Wiesel.

De woningen worden verdeeld aan de hand van de
inschrijfduur. Hoe langer u ingeschreven staat, hoe meer
kans u maakt op een huurwoning. Zodra u een nieuw
huis heeft gevonden via Woonkeus, staat u niet meer
ingeschreven. Als u weer een inschrijftijd wilt opbouwen,
kunt u zich opnieuw inschrijven op de website van
Woonkeus. De inschrijfkosten zijn 30 euro.

Woningaanbod

U kunt bij ons terecht voor een huurwoning of
een koopwoning. Ook verhuren wij garages en
parkeerplaatsen. Wij verhuren woningen, waarbij de
huurprijs nooit hoger is dan de huurtoeslaggrens,
zogenaamde sociale huurwoningen. Onze leegkomende
woningen, garages en parkeerplaatsen bieden wij te
huur aan op de site www.woonkeus-stedendriehoek.
nl De huurwoningen van de woningcorporaties in de
gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Voorst en
Brummen worden verdeeld via Woonkeus Stedendriehoek.
Deze organisatie verwerkt de inschrijvingen,
adverteert de beschikbare huurwoningen en verwerkt
alle binnenkomende reacties op deze advertenties.

Wilt u meer weten over het huren van een huis? Neem
dan gerust contact met ons op. Wij zijn elke werkdag van
08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0313)
65 90 23 of u mailt naar woonmakelaar@veluwonen.nl

Zaalsport Apeldoorn
Vereniging Zaalsport Apeldoorn is een
kleine sportvereniging met ongeveer
90 leden. Deze leden komen uit heel
Apeldoorn en sporten puur recreatief en
stellen geen eisen aan vaardigheid en/of
niveau. Iedereen is welkom!

We gebruiken gymzalen van Accres aan de
Gentiaanstraat, Agricolastraat en Klingelbeek.
De meeste leden zijn wat ouder en vinden
bewegen belangrijk en komen daarom één
keer per week samen om wat te sporten. De
vereniging is aangesloten bij de Sportraad
Apeldoorn.
Bij gemaakte goede voornemens staat bij veel
mensen sporten of meer bewegen hoog op de
lijst. Bij de vereniging Zaalsport Apeldoorn
kunt u deze voornemens goed en voordelig
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in de praktijk brengen. Op verschillende
avonden en op meerdere locaties is het
mogelijk om een zaalsport te beoefenen,
zoals: aerobics/steps, conditietraining en
volleybal. Lekker bewegen en plezier staat
hierbij voorop. Ook al bent u wat ouder, u
bent van harte welkom bij onze vereniging.
Alle informatie over de sportactiviteiten is
te vinden op: www.zaalsportapeldoorn.nl
Via een e-mailbericht aan:
zaalsportapeldoorn@live.nl kunt u zich
vrijblijvend aanmelden voor twee gratis
proeflessen. De contributie is laag (vanaf
€ 12,50 per maand) en er hoeft geen
inschrijfgeld te worden betaald.
Met vriendelijke groet,
Jaap de Groot

Nieuwsbrief nr. 18

Wist je dat?

De culturele fiets-wandelroute door Wenum Wiesel

Je staat hier aan de rand van een zogenaamd sneeuw-/smeltwaterdal, dat is gevormd
aan het einde van de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden. Massa’s smeltend sneeuw
en ijs vormden deze nog steeds te herkennen laagte in het landschap.

Routebeschrijving langs 12 cultuurhistorische informatiepanelen in Wenum Wiesel (circa 18 km)

1

Het Wenumse beekdal

Je bent zojuist de witte slagboom van het landgoed met deze historische naam
2 De Wijsßelsche Encke
gepasseerd. De naam van dit landgoed, geschreven met sß (ringel-s) en Enk met ‘cke’
is teruggevonden op oude kaarten en beschrijvingen van dit gebied. Je volgt de grindweg, die alleen is opengesteld voor
wandelaars en fietsers.
Dit prachtige stukje natuur, in eigendom en beheer bij het ‘Geldersch Landschap en
Kasteelen’, nodigt uit om een rondwandeling te maken. Vrije toegang op de wandelpaden,
laat je verrassen door een afwisselend landschap.

3

De Zandhegge

Geniet hier van de stilte midden op het landgoed ‘De Ploeg’, van oudsher een vochtige
plek. Let op het poeltje voor je, waar je ‘s zomers de kikkers kunt horen kwaken. Het
is ook de plek waar diverse sprengenkoppen liggen, die de Wieselsebeek van water voorzien. Samen met de Meibeek
voorzien ze de Wenumsebeek en de Wenumse Watermolen van water.

4

Landhuis de Ploeg

Een plek om even bij stil te staan. Tastbare overblijfselen van onze voorouders
die hier permanent gewoond, geboerd en gejaagd moeten hebben. Doden
werden hier met grote toewijding begraven en daarboven werden heuvels opgeworpen.

5

Préhistorische grafheuvels

We kunnen achteraf blij zijn (met dank aan Koningin Wilhelmina?) dat de
aanleg van de Rijksweg 50 dwars door het mooiste deel van buurtschap Wiesel
nooit is gerealiseerd. Terecht is dit gebied nu aangewezen als beschermd dorpsgezicht Wiesel. De huidige Rijksweg A50
ligt nu ten oosten van Apeldoorn.

6

Voormalig tracé Rijksweg 50

Hier moet dus die obelisk (houten toren) volgens onderzoek hebben gestaan. Van hieruit was er
dus ook zicht op de achterzijde van Paleis Het Loo. De zichtlijnen uit de periode rond 1750 zijn
niet meer herkenbaar door o.a. de bomengroei. De Houtentorenweg waar je nu staat herinnert aan de houten obelisk.

7

De Obelisk

Als je goed kijkt, zie je achter je nog een watergang die hier onder de Wieselseweg aan de
overkant weer tevoorschijn komt. Meer dan honderd jaar geleden was het hier een natte
boel, vandaar dus de naam ‘Plankenbrugge’.

8

De Plankenbrugge

Wist je dat het schone beekwater van de Grift de basis is voor drinkwater?
Ter hoogte van Epe wordt een deel van het Griftwater naar de hogergelegen
Veluwe verpompt. Nadat het gefiltreerd is door het Veluwezand, pompt Vitens het schone water weer op en via een
pijpleiding wordt onder andere Zutphen van Veluws drinkwater voorzien.

9

De Grift en de Papegaaibeek

Op de kaart uit 1708 kun je de huidige Veldmaterweg nog niet aantreffen. Onder
de zwarte pijl ‘U bevindt zich hier’ staan de vier lindebomen afgebeeld met de
tekst ‘Vergader Plaats der Boeren van Wainum’. Ben je bekend met de omgeving? Dan herken je op het kaartje de
Wildkampen, de Papegaaiweg en de Wenumse Watermolen.

10 De Marke van Wenum

Een uniek stukje groen in bezit van Natuurmonumenten. Door dit bijna ondoordringbare
bosgebied meandert nu een deel van de Grift. Als je het graspad richting de windmotor
volgt, kijk je rechts naar de Grift in een verbrede natuurlijke bedding.

11 De Wenumse Poel

Op de plek waar nu het fietspad ligt, reden vroeger stoomtreinen voor
passagiers- en goederenvervoer. Het gebouw rechts voor je had in die tijd een
spooraansluiting met een laad- en losperron. Hier werd onder andere graan, strooi, hout en kolen overgeslagen.

12 Spoortracé Apeldoorn-Zwolle

Een uitgave van de werkgroep Natuur en Landschap
Wenum Wiesel (mei 2017). Mogelijk gemaakt door:

Start: Wenumse Watermolen, Oude Zwolseweg 160, Wenum
RA = rechtsaf

m
m
m
m
m
m
m
m

LA = linksaf

RD = rechtdoor

Over de brug van de Wenumsebeek 1e weg LA Nieuwe Molenweg
‘Het Wenumse Beekdal’
Na 100 meter links in het weiland, achter toegangshek,
infopaneel 1
Nieuwe Molenweg vervolgen en 1e weg LA Klein Cannenburgh
Zwolseweg RA en 1e weg tweemaal LA Kopermolenweg
1e weg LA Wieselse Enkweg
1e weg RA bij bord ‘doodlopende weg’ (uitgezonderd fietsers)
‘De Wijsßelsche Encke’
Na circa 30 meter links
infopaneel 2
Weg vervolgen tot huisnummer 62, hier T-splitsing en LA langs de Meibeek
(zie voor alternatieve route de blauwe stippellijn op de routekaart)

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Hier route volgen van het ‘Kopermolenpad’, T-splitsing LA beek oversteken
Bij bosrand RA en na 150 meter (na het bosje) RA, dit is de Huisakkers
Bij T-splitsing RA Greutelseweg
‘De Zandhegge’
Na 300 meter links voor wit hek ‘Het Geldersch Landschap’
infopaneel 3
Dezelfde weg terug, Greutelseweg
infopaneel 4
‘Landhuis de Ploeg’
Voorbij Huisakkers, na 40 meter links voetpad inlopen tot
Teruglopen en weg vervolgen tot Wieselseweg
infopaneel 5
‘Préhistorische grafheuvels’, daarna LA Wieselseweg volgen
Op Y-splitsing rechts
1e weg LA Wieselsekampweg, 1e weg RA idem Wieselsekampweg
Kruising met Wieselse Enkweg RD, bij parkeerplaats tegenover ‘Vinkenest’ LA
infopaneel 6
Na circa 100 meter lopen
‘Voormalig tracé Rijksweg 50’
Teruglopen, bij Wieselsekampweg RA, 1e weg LA Wieselse Enkweg
infopaneel 7
‘De Obelisk’
1e weg LA Houtentorenweg, na circa 200 meter
Terug naar Wieselse Enkweg LA, 1e weg LA Wieselseweg
‘De Plankenbrugge’
Na circa 400 meter links
infopaneel 8
Weg vervolgen tot Zwolseweg en deze oversteken, na 80 meter LA Oude Zwolseweg
Bebouwde kom uitrijden tot Plasweideweg, hier RA
1e weg LA fietspad op voormalige spoorwegtracé
1e weg RA grindweg Wenumsedwarsweg
2e weg LA bij T-splitsing Wenumseveldweg, RA bij Papegaaiweg
Over De Grift, voor de brug over Apeldoorns Kanaal, RA op het fietspad
‘De Grift en Papegaaibeek’
Na 80 meter
infopaneel 9
Terug naar Papegaaiweg, LA over de Grift, 1e weg schuin RA Veldmaterweg
1e weg RA Veldmaterweg
Voor huisnummer 13 bij de Wenumsebeek infopaneel 10 ‘De Marke van Wenum’
1e weg RA Marleweg, 1e weg LA bij Ramsbrugweg, 1e weg RA Kanaweg
Bij bocht naar links, RA het grindpad volgen, langs woonhuis Kanaweg 12
‘De Wenumse Poel’
Na 450 meter infopaneel 11
Weg vervolgen, Groeneveltweg kruising verharde weg oversteken, bij fietspad op spoorwegtracé LA
Over Wenumsebeek na 200 meter infopaneel 12 ‘Spoortracé Apeldoorn-Zwolle’
Na infopaneel RA richting Oude Zwolseweg
RA en u bent weer terug bij de Wenumse Watermolen
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wandelaars en fietsers.
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plek. Let op het poeltje voor je, waar je ‘s zomers de kikkers kunt horen kwaken. Het
is ook de plek waar diverse sprengenkoppen liggen, die de Wieselsebeek van water voorzien. Samen met de Meibeek
voorzien ze de Wenumsebeek en de Wenumse Watermolen van water.
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Landhuis de Ploeg

Een plek om even bij stil te staan. Tastbare overblijfselen van onze voorouders
die hier permanent gewoond, geboerd en gejaagd moeten hebben. Doden
werden hier met grote toewijding begraven en daarboven werden heuvels opgeworpen.
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Préhistorische grafheuvels

We kunnen achteraf blij zijn (met dank aan Koningin Wilhelmina?) dat de
aanleg van de Rijksweg 50 dwars door het mooiste deel van buurtschap Wiesel
nooit is gerealiseerd. Terecht is dit gebied nu aangewezen als beschermd dorpsgezicht Wiesel. De huidige Rijksweg A50
ligt nu ten oosten van Apeldoorn.
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Voormalig tracé Rijksweg 50

Hier moet dus die obelisk (houten toren) volgens onderzoek hebben gestaan. Van hieruit was er
dus ook zicht op de achterzijde van Paleis Het Loo. De zichtlijnen uit de periode rond 1750 zijn
niet meer herkenbaar door o.a. de bomengroei. De Houtentorenweg waar je nu staat herinnert aan de houten obelisk.
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De Obelisk

Als je goed kijkt, zie je achter je nog een watergang die hier onder de Wieselseweg aan de
overkant weer tevoorschijn komt. Meer dan honderd jaar geleden was het hier een natte
boel, vandaar dus de naam ‘Plankenbrugge’.
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De Plankenbrugge

Wist je dat het schone beekwater van de Grift de basis is voor drinkwater?
Ter hoogte van Epe wordt een deel van het Griftwater naar de hogergelegen
Veluwe verpompt. Nadat het gefiltreerd is door het Veluwezand, pompt Vitens het schone water weer op en via een
pijpleiding wordt onder andere Zutphen van Veluws drinkwater voorzien.

9

De Grift en de Papegaaibeek

Op de kaart uit 1708 kun je de huidige Veldmaterweg nog niet aantreffen. Onder
de zwarte pijl ‘U bevindt zich hier’ staan de vier lindebomen afgebeeld met de
tekst ‘Vergader Plaats der Boeren van Wainum’. Ben je bekend met de omgeving? Dan herken je op het kaartje de
Wildkampen, de Papegaaiweg en de Wenumse Watermolen.

10 De Marke van Wenum

Een uniek stukje groen in bezit van Natuurmonumenten. Door dit bijna ondoordringbare
bosgebied meandert nu een deel van de Grift. Als je het graspad richting de windmotor
volgt, kijk je rechts naar de Grift in een verbrede natuurlijke bedding.

11 De Wenumse Poel

Op de plek waar nu het fietspad ligt, reden vroeger stoomtreinen voor
passagiers- en goederenvervoer. Het gebouw rechts voor je had in die tijd een
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1e weg LA Wieselse Enkweg
1e weg RA bij bord ‘doodlopende weg’ (uitgezonderd fietsers)
‘De Wijsßelsche Encke’
Na circa 30 meter links
infopaneel 2
Weg vervolgen tot huisnummer 62, hier T-splitsing en LA langs de Meibeek
(zie voor alternatieve route de blauwe stippellijn op de routekaart)
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Hier route volgen van het ‘Kopermolenpad’, T-splitsing LA beek oversteken
Bij bosrand RA en na 150 meter (na het bosje) RA, dit is de Huisakkers
Bij T-splitsing RA Greutelseweg
‘De Zandhegge’
Na 300 meter links voor wit hek ‘Het Geldersch Landschap’
infopaneel 3
Dezelfde weg terug, Greutelseweg
infopaneel 4
‘Landhuis de Ploeg’
Voorbij Huisakkers, na 40 meter links voetpad inlopen tot
Teruglopen en weg vervolgen tot Wieselseweg
infopaneel 5
‘Préhistorische grafheuvels’, daarna LA Wieselseweg volgen
Op Y-splitsing rechts
1e weg LA Wieselsekampweg, 1e weg RA idem Wieselsekampweg
Kruising met Wieselse Enkweg RD, bij parkeerplaats tegenover ‘Vinkenest’ LA
infopaneel 6
Na circa 100 meter lopen
‘Voormalig tracé Rijksweg 50’
Teruglopen, bij Wieselsekampweg RA, 1e weg LA Wieselse Enkweg
infopaneel 7
‘De Obelisk’
1e weg LA Houtentorenweg, na circa 200 meter
Terug naar Wieselse Enkweg LA, 1e weg LA Wieselseweg
‘De Plankenbrugge’
Na circa 400 meter links
infopaneel 8
Weg vervolgen tot Zwolseweg en deze oversteken, na 80 meter LA Oude Zwolseweg
Bebouwde kom uitrijden tot Plasweideweg, hier RA
1e weg LA fietspad op voormalige spoorwegtracé
1e weg RA grindweg Wenumsedwarsweg
2e weg LA bij T-splitsing Wenumseveldweg, RA bij Papegaaiweg
Over De Grift, voor de brug over Apeldoorns Kanaal, RA op het fietspad
‘De Grift en Papegaaibeek’
Na 80 meter
infopaneel 9
Terug naar Papegaaiweg, LA over de Grift, 1e weg schuin RA Veldmaterweg
1e weg RA Veldmaterweg
Voor huisnummer 13 bij de Wenumsebeek infopaneel 10 ‘De Marke van Wenum’
1e weg RA Marleweg, 1e weg LA bij Ramsbrugweg, 1e weg RA Kanaweg
Bij bocht naar links, RA het grindpad volgen, langs woonhuis Kanaweg 12
‘De Wenumse Poel’
Na 450 meter infopaneel 11
Weg vervolgen, Groeneveltweg kruising verharde weg oversteken, bij fietspad op spoorwegtracé LA
Over Wenumsebeek na 200 meter infopaneel 12 ‘Spoortracé Apeldoorn-Zwolle’
Na infopaneel RA richting Oude Zwolseweg
RA en u bent weer terug bij de Wenumse Watermolen

‘Trugge kieken’
Het afgelopen jaar was een spannend jaar
voor Frits Bouwmeester, want op 11 november
2016 kwam zijn boek ‘Trugge kieken’ uit.
Velen van u zullen hiervan op de hoogte
zijn, maar hij wil het toch nog even in onze
nieuwsbrief onder de aandacht brengen.

Waar gaat het boek het over? Het behandelt
de geschiedenis van Beemte Broekland en
Wenum. Velen van u zullen zich afvragen:
waarom deze drie buurtschappen? Maar dat
is simpel uit te leggen. Beemte, Broekland
en Wenum vormden eeuwenlang samen de
Wenummermark en de ouderen onder ons
zullen zich dit nog wel kunnen herinneren.
Vandaag de dag vormt Wenum Wiesel een
tweelingdorp, maar dat is niet altijd zo geweest.
In zijn boek vertelt Frits hoe dit uiteindelijk is
ontstaan en dat het niet waar is – zoals velen
onder u denken – dat de aanleg van het Kanaal
hiervan de oorzaak zou zijn geweest.

verenigingen en de Broeklandse kapel en de
huidige kerken komen ruimschoots aan bod.
Natuurlijk wordt De Vecht niet vergeten, omdat
café De Groot er door de jaren heen een grote
rol speelde in het sociale leven van onze streek.

Het boek behandelt de ontstaansgeschiedenis
van onze buurtschappen vanaf de ijstijden tot
heden en geeft een blik door de eeuwen heen.
In het begin gaat het met grote sprongen
door de tijd, maar naar mate er in de historie
meer werd gearchiveerd ontstonden hierdoor
mogelijkheden om daar dieper in te duiken.
Zo kwamen er over Wenum veel nieuwe
gegevens boven water, zeker wat betreft
de landbouw, maar wat te denken van de
spoorlijn? De mooie geschiedenis van de
molen van Vorderman die velen van u zal
verbazen. Het terrein van de voormalige Gerfa
en Nemef en de bedrijven die er voorheen
gevestigd waren zoals Aurora, een kwekerij
met conservenfabriek, metaalwarenfabriek
Louwmans & Co uit Sneek, wasserij Aurora
van de firma Oldenhof en vele andere. Wat
te denken van de bedrijven die aan de
Astaweg zaten: Groentedrogerij Apoldro,
draadnagelfabriek Asta of brandkastenfabriek
De Haas? Het is zomaar een opsomming
van de namen van de bedrijven die Wenum
karakter hebben gegeven.

Frits is heel blij dat het boek na vele jaren
eindelijk af is en dat het nu voor het grote
publiek beschikbaar is. Er zijn nog wat
exemplaren beschikbaar, maar de voorraad
raakt zienderogen op. Hij hoopt dat, als deze
nieuwsbrief bij u op de deurmat ligt, er nog
exemplaren beschikbaar zijn voor hen die
hierin interesse hebben.
Graag maakt hij van deze gelegenheid
gebruik om materiaal te vragen voor
een eventueel vervolg. Hij zoekt foto’s,
ansichtkaarten, oude rekeningen (hij scant
alles in en u krijgt het weer terug), maar ook
reclame-artikelen of producten van de vele
bedrijven die hebben bestaan. Denk nou niet:
“wat ik nog heb zal wel niets voorstellen”,
want elk gegeven is waardevol en geeft een
beeld van onze historie.
Ook hoopt hij dat hij uw interesse gewekt
heeft voor het boek ‘Trugge kieken’ en voor
zijn oproep. Het boek is verkrijgbaar zolang
de voorraad strekt natuurlijk, bij hemzelf en
bij de boekhandels Nawijn, Primera Westra
en Bruna in Vaassen. De prijs is € 23,95.

Het boek gaat niet alleen over bedrijven,
maar ook de scholen waar onze (voor)ouders
naartoe gingen komen ruimschoots aan de
orde. Bijvoorbeeld de Openbare School op
de Beemte die al in 1819 genoemd werd en
de schoolstrijd, waardoor Wenum en Beemte
wat meer afstand van elkaar namen. Ook de

Frits Bouwmeester
Goorland 11
7341 PK Beemte Broekland
telefoon 06 83 55 11 09
historiebeemtebroeklandwenum@gmail.com
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Peter Ansems
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Inloopspreekuur
Sociaal werk en politie
In augustus 2016 startten sociaal werker
Hélène Mook en wijkagent Esther Groeneveld
met een gezamenlijk inloopspreekuur in
Wenum Wiesel.

Heeft uw vraag spoed?
Neem dan contact op met:
Politie: 0900 8844 of 112 of Sociaal werk:
06 25 00 97 28 / 088 784 64 64

Voor wie?

Meer informatie

Dit gratis spreekuur is bedoeld voor inwoners
uit Wenum Wiesel die een vraag, mededeling
of melding hebben op het gebied van wonen,
werk, inkomen, schulden, opvoeding en
gezondheid.

Praktische informatie

Het inloopspreekuur vindt plaats eens per
twee weken op donderdagochtend (in de
even weken) van 10.00 tot 11.00 uur in de
Wenumse Watermolen, Oude Zwolseweg 16,
Wenum Wiesel.
Beiden zijn ook bereikbaar via de mail:
• politie: esther.groeneveld@politie.nl
• sociaal werker: h.mook@stimenz.nl

Hélène Mook, sociaal werker
T 088 784 64 64
M 06 25 00 97 28
E h.mook@stimenz.nl
Simone Rietvelt, cliëntondersteuner/
ouderenadviseur
T 06 52 63 49 00
E s.rietvelt@stimenz.nl
Het adres van Stimenz:
Brinklaan 268
7301 BC Apeldoorn

Huis van Verhalen
Wij zijn een groepje verhalenvertellers
in Apeldoorn Noord, die op dinsdag en
woensdag een eigen, fijne plek hebben
gevonden in het ‘Huis van Verhalen’.

Het voormalig Pleinhuis achter de Grote kerk
is gerenoveerd en een stille plek in de stad
geworden. Ideaal om samen met anderen
een oud verhaal te beleven! We vertellen de
verhalen desgewenst ook op locatie.
We doen het op een vrijblijvende manier en
willen zo ook de culturele waarden van de
oude bijbelverhalen bewaren en doorgeven.
Ze horen bij ons land, onze ‘stad’ en zeker
ook bij onze buurt!

Graag zouden we dan ook onze buurtgenoten uit Wenum Wiesel verwelkomen!
Vragen die ongetwijfeld gerezen zijn
beantwoord ik graag.
Een hartelijke groet,
Hemera de Roo

Van Haeftenpark 35
7316 NJ Apeldoorn
telefoon (055) 200 01 21

www.verwondering-apeldoorn.nl/aanbod/
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De geschiedenis van landgoed ‘De Ploeg’
We schrijven het jaar 1910. Louis Joseph
Dobbelmann, een succesvolle Rotterdamse
tabaksfabrikant, was op zoek naar een
plek waar je de wind in de bomen kon
horen ruisen, de vogels kon horen fluiten en
waar een beekje stroomde tussen de hoge
wallen door.

In 1908 was hij begonnen met de bouw van
een woonwagen, bedoeld om met zijn vrouw
Willemina Vasseur en hun dochters een tocht
naar Italië te maken om er verre familieleden
op te zoeken. Een ongekend avontuur voor
die tijd!
Omdat de bouw van deze wagen echter was
uitgelopen, kon hij pas in september 1909
vertrekken. Vier paarden trokken de wagen
en na een reis via de Alpen onder barre
omstandigheden kwamen ze uiteindelijk
behouden aan in Milaan. Hier werden ze
door de politie direct doorverwezen naar het
zigeunerkamp aan de rand van de stad ... .
Na een aangenaam verblijf bij zijn familie,
bezoekjes aan talloze bezienswaardigheden,
waaronder de wereldberoemde Opera en de
Bloemenrivièra, werd de wagen inclusief de
paarden ter plaatse verkocht en de terugreis
aanvaard. Deze keer reisde het gezelschap per
trein naar Rijswijk in Nederland.
Na thuiskomst keerde de rust weer bij
de familie Dobbelmann, maar na zoveel
genoten vrijheid trok het platteland en
ontstonden er verhuisplannen. “Aan de rand
van de Veluwe, in de buurt van Apeldoorn
is het vast wel mooi”, redeneerde Louis.
Hij had een neus voor mooie plekjes en
ontdekte in Wiesel, kort bij de splitsing
Wieselseweg – Greutelseweg, wat in die
tijd een onbeduidend paadje was, achter
een beukenhaag, een oude boerderij. Deze
stond een stukje van de weg af, zag er
vervallen uit en toen hij door een gebroken
ruit naar binnen keek zag hij alleen maar
spinnenwebben. Hij zag een gat in het dak,
overal lagen gebroken dakpannen waardoor
het hem al gauw duidelijk werd dat de
boerderij niet meer bewoond werd. In zijn
hoofd was zijn plan snel klaar; hij wilde
de oude boerderij afbreken en hier een
nieuw woonhuis bouwen. Dezelfde dag nog
informeerde hij bij de gemeente Apeldoorn
en kreeg daar te horen dat er geen bezwaar
was tegen zijn plannen.
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Voortvarend als hij was ging hij direct door
naar aannemersbedrijf Willemsen in de Mariastraat. Per trein keerde hij aan het eind van de
dag terug naar Rijswijk en thuis bracht hij zijn
gezin op de hoogte. Zijn vrouw Willy had er
een hard hoofd in, maar de koop was snel een
feit. Ook, zo deelde hij zijn vrouw mede, had
hij het rigoureus besluit genomen om op deze
prachtige plek herenboer te worden.
De vergunningen voor de sloop van de oude
boerderij en die voor de nieuwbouw werden
snel afgegeven, waardoor de aannemer
kon beginnen met de bouwtekening en de
materialen konden worden besteld.
Op 15 april 1911 al mochten de twee oudste
meisjes, Trude en Mies, de eerste steen leggen
op de fundamenten van het nieuwe huis, vrij
laag, rechts naast de voordeur. Het huis zou
‘De Ploeg’ worden genoemd.
Er was door de familie een tijdelijk onderkomen gevonden in een huisje van Hendrik
van den Breemen dat in de buurt lag van het
nieuwe huis. Hierdoor kon Louis toezicht
houden op de bouw en omdat hij zo artistiek
was en zonder architect werkte, er rekenen en
tekenen. Zo ontwierp hij zelf bijvoorbeeld het
glas-in-lood wat boven ieder raam zit.
Het huis werd in 1911 opgeleverd en in 1912
namen Louis en Willy Dobbelmann met
hun dochters Trude, Mies en Ton en zoons
Louis jr. en Jan-Peter er hun intrek. Later
zou er nog een dochter Liesbeth worden
geboren. Er werd personeel aangenomen
voor het onderhoud; er was immers geen
elektriciteit, gas of stromend water. De
tien grote kamers, de zolder met de drie
personeelskamers moesten elk verwarmd
worden door middel van een kachel, gestookt

13

op hout en kolen. Gekookt werd er op
een groot fornuis in de keuken en voor de
verlichting werden er gaslampen aangebracht.
Het huisje, waar het carbidgas hiervoor
werd geproduceerd, bestaat nog steeds. Na
het woonhuis werd begonnen met de bouw
van de monumentale houten
schuur, beter bekend als ‘De
Grote Schuur’ en met de koestal.
De tuin en oprij-laan werd
aangelegd en de omliggende
landerijen werden bouwrijp
gemaakt. Bomen werden gepland
en er werden paarden gekocht.
Paarden speelden een grote
rol in de familie; elk gezinslid
reed op een eigen paard. De
veestapel groeide gestaag, er
kwamen koeien, varkens, geiten,
kippen en kalkoenen, er werd
gemaaid en gehooid, gezaaid
en geoogst. Voor al het werk
was veel personeel nodig, wat
voor de buurtschap Wiesel veel
werkgelegenheid betekende.
De heer Dobbelmann was een
Lou Dobbelman
beminnelijke mens en een
goede werkgever.
Familie Dobbelmann was zeer gastvrij, veel
van hun stadse familie kwam er graag voor
een logeerpartijtje. Bij het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog stelden zij hun huis
open voor Belgische familieleden met hun
gezinnen en gestrande Engelse matrozen. Er
kwam revolutie in Rusland en de enige broer
van mevrouw Dobbelmann, Paul Vasseur, die
er woonde moest halsoverkop vluchten met
vrouw en twee dochtertjes. Ook zij werden
liefdevol opgevangen.
Het was in het begin van 1920 dat Louis ziek
werd. Wat begon met een vreselijke kiespijn
ging over in een ontstoken kaak en geen enkel
medicijn bracht genezing. Hij at en sliep
niet meer en stierf uiteindelijk op 4 juni, op
48-jarige leeftijd en liet zijn gezin compleet
ontredderd achter. Met de hulp van het loyale
personeel pakte de familie de draad weer
op en in de loop van de jaren kwam alles
weer een beetje op poten. Jan Peter was jong
overleden, de dochters trouwden. Zoon Louis,
die door iedereen Lou of Lout werd genoemd
bleef thuis wonen en nam uiteindelijk de
leiding over van zijn moeder. Zijn levenswerk
was om van ‘De Ploeg’ een succesvol
boerenbedrijf te maken en evenals zijn vader
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was hij voor onze buurtschap een
belangrijk werkgever.
De Tweede Wereldoorlog brak uit en
‘De Ploeg’ met zijn uitgestrekte landerijen
en bossen werd een veilige haven voor
veel Joden, onderduikers en familieleden
uit de grote steden. Op 16 oktober 1943
werd het leven er wreed verstoord. Terwijl
de familie zat te eten meldden zich twee
mannen aan de voordeur. Ze wilden de heer
Dobbelmann spreken om te onderhandelen
over de aankoop van enkele paarden. Lout
liep naar buiten en werd op de stoep van
zijn huis doodgeschoten, hij was 32 jaar
oud. Het betrof hier één van de eerste
Silbertanne-moorden. Silbertanne was
de naam van een door Rauter ingevoerd
systeem van sluipmoorden op willekeurige,
vooraanstaande goede Nederlanders,
ter vergelding van verzetsdaden. De
moordenaars, twee beruchte NSB-ers,
zouden nooit vervolgd worden.
Toen Lout werd begraven reden er achter
de lijkwagen twee auto’s met bloemen,
er waren 100 kransen en meer dan 2.000
belangstellenden op de begraafplaats aan de
Soerenseweg. Een vriend van de familie,
Mr. A.R.P.Mees, die er het woord voerde, stak
daarbij zijn mening omtrent de bezetter en
diens praktijken niet onder stoelen of banken.
Een jaar later zou ook hij op de stoep van zijn
woning worden doodgeschoten, eveneens als
slachtoffer van Silbertanne.

Lout was zeer geliefd, zijn graf bestaat nog
steeds en sinds de viering van het 100-jarig
bestaan van het landgoed ‘De Ploeg’ in 2011
zit er links van de voordeur een plaquette ter
herinnering aan deze moord.
De tekst hierop luidt:
In dit huis leefde en werkte Lout (Lou)
Dobbelmann, geboren als Louis Romuald
Hubert Dobbelmann op 1 juli 1911.
Op deze plek stierf hij in de vroege
ochtend van 16 oktober 1943.
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Lout Dobbelmann was een eigenzinnig en
onafhankelijk mens. Hij hield veel van zijn
familie, zijn boerderij en misschien nog het
meest van paarden. Lout Dobbelmann werd
in opdracht van de Duitse bezetter door een
geheime moordbrigade neergeschoten. Zijn
dood was een vergelding voor een aanslag
op een pro-Duitse politieman door het
Apeldoornse verzet. Deze vorm van terreur –
door de Duitsers ‘Silbertanne Aktion’
genoemd – eiste het leven van 56, veelal
vooraanstaande en als anti-Duits bekend
staande, Nederlandse burgers.
Onthuld op 10 september 2011.
Voor moeder Dobbelman, die ontroostbaar
was nadat haar zoon voor haar ogen
werd vermoord, werd het leven zwaar. Zij
probeerde door te gaan met hulp van het
personeel, maar stelde uiteindelijk toch
pachter Koers aan die er met zijn gezin kwam
werken en wonen. Zijzelf ging wonen bij
dochter Ton in Loenen aan de Vecht en was
gedurende de oorlogsjaren vol zorg voor
kinderen en kleinkinderen. Zij zou overlijden
op 11 april 1945. Nederland werd bevrijd,
de oorlog was afgelopen en de Canadezen
kregen er onderdak. In 1949 kwam er tien
man van de Rijkspolitie, met hun paarden
op ‘De Ploeg’ en deze zijn er zeker wel
16 jaar geweest.
Dochter Mies, die
in 1925 trouwde
met Max de Bruijn,
woonde met haar
man en elf kinderen
in Scheveningen.
Zij en haar gezin
brachten graag
de jaarlijkse
zomervakantie door
in het statige huis
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op het platteland. Wat eerst bedoeld was als
logeren, werd in 1962 permanent; de hele
familie verhuisde naar ‘De Ploeg’.
In de loop der jaren verlieten de kinderen het
ouderlijk nest, maar bleven altijd verbonden
met hun mooie Wiesel.
Enkelen bleven hier altijd wonen of keerden
er in de loop der jaren terug. Zoon Frans de
Bruijn werkte liever met zijn handen dan dat
hij studeerde. Hij moest van zijn ouders een
opleiding volgen bij de Heidemaatschappij
en vond dat maar niks. Hij besloot tegen de
wil van zijn ouders in om boer te worden
en volgde de Landbouwschool in Zutphen.
Hij moest in dienst, werkte in Drente en in
de Noordoost- polder. Toen pachter Koers
in 1963 vertrok uit ‘De Ploeg’ zag Frans zijn
kans schoon en nadat zijn ouders gezwicht
waren, nam hij zijn intrek in het grote huis.
In oktober 1964 trouwde hij met Mieke van
der Goes van Naters. Samen kregen ze drie
kinderen en wonen en boeren tot op de dag
van vandaag nog steeds aan de Greutelseweg
61. Inmiddels is het ‘Landgoed De Ploeg’
geworden, een Rijksmonument en om dit
voor langere termijn te bewaren is er een
stichting opgericht. Onderhoud is een
kostbare zaak en om dit te kunnen bekostigen
worden tal van bronnen aangeboord,
zoals Kamperen met je paard, Paard- of
ponyrijden, Pensionstalling, Concerten en
Verhuur van accommodatie. Huis ‘De Ploeg’,
dat onderdak gaf aan hordes bewoners en
bezoekers, is nog net zo goed, vriendelijk en
gastvrij als 100 jaar geleden!
Peter Ansems

(Met dank aan Agnes Visser-de Bruijn,
Frans en Mieke de Bruijn en
wijlen Liesbeth de Bruijn.)
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Beste buurtgenoten
De eerste nieuwsbrief van 2017; het nieuwe
kalenderjaar is alweer enkele weken oud.
We hebben een redelijk zachte winter
doorstaan en maken ons op voor een
fleurig voorjaar. De data voor bestaande
en nieuwe activiteiten zijn gepland en als
bestuur van de buurtvereniging staan we in
de startblokken. Hopelijk geldt dit ook voor
jullie, dan kunnen we er samen weer een
leuk jaar van maken.

Zoals ik al eerder schreef was de nieuwsbrief
van mei 2016 een groot succes. Dankzij de
door u ingeleverde verhalen en oude foto’s
kon deze ‘special’ worden samengesteld en
de hiervoor opgerichte werkgroep deed dit
met veel plezier. Maar ... , we willen meer!
Onze ambitie is om op termijn een ‘echt’ boek
uit te brengen over de geschiedenis van ons
prachtige dorp.

Dus buurtbewoners (en
zeker de wat
ouderen onder
u), heeft u nog
mooie verhalen
en/of anekdotes over vroeger, van uzelf of uit
de overlevering van (groot)ouders? Laat het
ons weten. Schrijf ze eventueel op in uw eigen
woorden, wij maken er een mooi verhaal van.
Hebt u oude foto’s waarvan wij het bestaan
niet kennen? Leen ze uit aan ons, wij scannen
ze in en u krijgt ze gegarandeerd terug. Help
mee zodat, als het daadwerkelijk lukt om een
boek uit te brengen, u met trots kunt zeggen:
“daar heb ík aan meegewerkt!”
Peter Ansems
voorzitter Buurtvereniging WWNNA

Uitnodiging expositie
activiteitenavonden 2016/2017
Gedurende het winterseizoen is er iedere dinsdagavond een
enthousiaste groep buurtbewoners creatief bezig met schilderen,
kaartenmaken, bloemschikken en fotograferen. Dit gebeurt altijd
onder leiding van ervaren cursusleid(sters). Graag willen deze mensen
het eindresultaat laten zien op een expositie, die wordt gehouden op:

Paaseieren zoeken

maandag 3 april 2017
In de Wenumse Watermolen, die geopend is van 16.00 tot 22.00 uur,
bent u van harte welkom een kijkje te komen nemen. Natuurlijk is de
toegang gratis en staat de koffie klaar!

De Paashaas is druk in Wenum Wiesel.
Ook dit jaar heeft hij beloofd vele eieren te
verstoppen en de buurtvereniging nodigt
jullie uit om deze te komen zoeken.

Peter Ansems

Wanneer
Waar
Aanvang

zaterdag 15 april 2017
het bosje op de hoek van de
Wieselse-/Wieselsedwarsweg
14.00 uur

Iedereen tot 10 jaar kan meezoeken. Meld
je aan door het aanmeldingsformulier in
te vullen. Wij zorgen er dan voor dat de
Paashaas genoeg eieren verstopt!
Vergeet niet een mandje of tasje voor alle
gevonden paaseieren mee te nemen ... .
Bestuur Buurtvereniging WWNNA
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Uitnodiging 55+ bustocht
Het bestuur van de Buurtvereniging nodigt
u uit voor de traditionele busreis op:

dinsdag 30 mei 2017
Wij hebben onze uiterste best gedaan om
weer een leuke bestemming voor u te
vinden en we kunnen u mededelen dat we
hierin geslaagd zijn. Natuurlijk blijft de
eindbestemming een verrassing. Waar wij
niet omheen kunnen is dat de belangstelling
voor dit jaarlijkse uitje afneemt. Wellicht is
de vergrijzing hier debet aan of heeft u het
gewoon te druk. Daarom heeft het bestuur
ervoor gekozen om dit jaar nog maar met
één bus te gaan. Door dit genomen besluit
kunnen er maximaal 60 personen mee.
Uw aanmelding wordt op volgorde van
binnenkomst geregistreerd en u kunt
zich enkel aanmelden bij ons bestuurslid
Tinus van Werven.
Geeft u zich dus snel op, want vol = vol!

We vertrekken om 08.45 uur
vanaf de parkeerplaats bij de Oranjehal
aan de Bentweideweg en verwachten daar
omstreeks 20.30 uur weer terug te zijn.
Het is een geheel verzorgde dag inclusief
koffie, lunch en diner.
De kosten bedragen € 60,- voor WWNNAleden en € 70,- voor niet-leden.

Aanmelden

Bent u nog geen 55 + er, maar wilt u toch
met ons mee? Dan maken wij daar geen enkel
probleem van. U kunt zich aanmelden tot
24 mei a.s. door het aanmeldingsformulier,
dat u bij deze nieuwsbrief aantreft, ingevuld
en tegelijk met het verschuldigde bedrag in
te leveren bij:
Tinus van Werven
Oude Zwolseweg 63 - 2
7345 BC Wenum Wiesel
telefoon (055) 521 61 68
e-mail tinus.vanwerven@wxs.nl
bestuur Buurtvereniging WWNNA

Molenmarkt
Vorig jaar organiseerde de buurtvereniging voor de eerste keer
een Molenmarkt in en rondom de Wenumse Watermolen aan de
Oude Zwolseweg. Deze markt werd, mede dankzij het prachtige
weer, een grandioos succes.

Het bestuur heeft dan ook besloten om deze Molenmarkt op te
nemen als jaarlijks terugkerende activiteit in het programma; altijd
op de eerste zondag van de maand juni. Dit jaar echter valt deze op
eerste Pinksterdag en daarom wordt de markt verschoven naar de
tweede zondag:

11 juni 2017

Wilt u als standhouder deelnemen aan deze markt? Neem dan contact
op met ons bestuurlid Tinus van Werven, telefoon (055) 521 61 88 of
via e-mailadres tinus.vanwerven@wxs.nl
Wij zien uw reactie graag vóór 1 mei aanstaande tegemoet.
bestuur Buurtvereniging WWNNA
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Fietstocht met bbq
Op zaterdag 1 juli 2017 organiseren wij voor
u en uw gezin de jaarlijkse fietstocht, die u
door de wijde omgeving van Wenum Wiesel
voert. Na afloop staat er voor de deelnemers
een heerlijke barbecue klaar.

De fietstocht start en eindigt bij de Wenumse
Watermolen en de te fietsen afstand bedraagt
tussen de 25 en 30 km.
U kunt starten vanaf 13.30 uur en de
barbecue begint om ongeveer 16.45 uur.

Kosten

De kosten bedragen voor volwassen leden
€ 10,- en voor niet-leden € 12,50.
Voor kinderen tot 12 jaar bedraagt de
deelname € 7,50.
Prijzen zijn natuurlijk exclusief de drankjes.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier, dat u bij deze nieuwsbrief aantreft,
ingevuld en tezamen met het verschuldigde
bedrag vóór zaterdag 24 juni in te leveren bij
één van de genoemde leden.

Rij, fiets, wandel en handel
in Wenum Wiesel
De leukste route door Wenum Wiesel!
Zaterdag 26 augustus 2017, van 10.00 – 15.00 uur
Benieuwd naar de schatten en spullen die op de zolders en in de
garages van Wenum Wiesel verstopt liggen? Dan is dit je kans!
Doe mee aan de nieuwe activiteit van uw buurtvereniging en rij,
fiets en wandel de leukste route door onze buurtschap. Tijdens
deze ‘Wandel en Handel’ verkopen deelnemende dorpsbewoners
hun overtollige spullen vanuit hun eigen garage, carport, tuin of
oprit. Buurt gezellig bij je buren. Ga door de straten, ontmoet
dorpsgenoten en koop de leukste spullen en snuisterijen.

De toegang en deelname zijn gratis
Wilt u als verkoper meedoen aan deze activiteit? Vul dan
het aanmeldingsformulier in of mail naar Peter Ansems:
peter.ansems@wwnna.nl
Wilt u als bezoeker meedoen? Het startpunt is bij de Wenumse
Watermolen, Oude Zwolseweg 164, Wenum Wiesel. Daar ligt
tussen 10.00 en 14.00 uur een plattegrond met de route voor
je klaar.

bestuur Buurtvereniging WWNNA

bestuur Buurtvereniging WWNNA

Sinterklaasfeest
Op 3 december 2016 bracht de Sint met zijn Zwarte Pieten
weer een bezoek aan de Wenumse Watermolen. Er hadden zich
ongeveer 180 kinderen opgegeven, waardoor de buurtvereniging
besloten had ook deze keer het feest in twee zittingen te houden:
van 13.30 tot 15.00 uur en van 15.30 tot 17.00 uur.
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Wijnproeverij
Op vrijdag 25 november 2016 was het
zover: de derde wijnproeverij, door de
buurtvereniging in samenwerking met
Slijterij Hamer georganiseerd, vond plaats.

We werden vanaf 18.45 uur verwacht in
het sfeervolle proeflokaal en nadat de 20
deelnemers er hun plekje hadden gevonden
begon de avond om 19.00 uur. Om eens iets
anders te laten proeven dan de alom geprezen
en gekende Franse wijnen, attendeerde vinoloog Alex Salomons ons dit maal op enkele
wijnen uit het Italiaanse aanbod die meer en
meer op de markt verschijnen.

Alex Salomons

Christiaan Koldewijn

Terwijl hij aan de fles zat en de inhoud ervan
becommentarieerde, stond chef-kok Christiaan
Koldewijn aan het vuur om het bijpassende
vlees op tijd klaar te hebben. De geserveerde
en betaalbare wijnen waren volgens de deelnemers lekker, heel lekker en nog lekkerder.
Aan het eind van de avond staken er enkelen
de weg over om deze zeer geslaagde avond bij
de andere Hamer voort te zetten!
Peter Ansems

Bij de eerste zitting kwam de Sint te laat,
hij had pech onderweg gehad! Maar dat
bedierf de pret niet, want het onvermoeibare
Pietenorkest speelde er vrolijk op los en kreeg
de stemming er wel in. Na de oproep in de
najaarsnieuwsbrief van 2016 had onze jonge
buurtbewoner Julian Bonhof zich opgegeven.
Hij blies enkele liedjes mee op zijn saxofoon;
superknap en superleuk!

Bij de tweede zitting kwam de Sint gelukkig
wel op tijd en ook deze was gezellig! Helaas
had zich voor deze groep niemand opgegeven
om mee te spelen met het Pietenorkest. In de
pauze kon je met Sinterklaas op de foto en
kreeg je wat te drinken. Na afloop gingen we
vrijwel direct naar boven om te kijken of daar
de cadeautjes stonden. Gelukkig was dit het
geval, want mede dankzij de vrijwilligers die
gecollecteerd hadden kon de buurtverenging
deze cadeautjes kopen.
Hartelijke groeten van Sinterklaas en al zijn
Pieten en tot volgend jaar!
Daphne de Wilde

9e jaargang, maart 2017
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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 2017.

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

Colofon

Telefoonnummers

De nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar.

Wijkagent:
Esther Groeneveld

redactiecommissie

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

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

0900 8844

Buitenlijn gemeente

14055

Stichting Vrijwillige
hulpdienst De Kap

529 55 20

Stichting Wisselwerk

521 96 44

Reactiestrook
o
o
o
o
o

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

Naam

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

Adres / postcode

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

Telefoon

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

E-mailadres

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

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

