
Nieuwsbrief
s e p t e m b e r  2 014

Vo o r  We n u m  Wi e s e l  e n  no o r d e l i j k  d e e l  Va n  no o r d  a p e l d o o r n

Opgericht 24-10-1923, goedgekeurd bij Koninklijk besluit  d.d. 18-03-1941

In dit nummer

Voorwoord   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   2
Bestuur Dorpsraad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3
Stand van zaken Dorpsvisie   .  .  .  .  3-10
Kennismaking met de 
     dorpenwethouder   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11
Visvijver en reglement  .  .  .  .  .  .  .  .  11-12
Het huisje van Jansje   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13
Prinses Beatrixschool  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14
De winkel van 
     de familie Ritsma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15-16
200 jaar Koninkrijk   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16-17
Wildfair   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18-19
Ontwikkeling 
     crematoriumplannen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  19

Voorwoord Buurtvereniging   .  .  .  .  .  20
Bestuur Buurtvereniging  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20
Seizoensopening  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20-21
Uitslag enquête  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21
Paaseieren zoeken   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22
Verslag 55+ tocht   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22
Verslag fietstocht   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23
Grote schoonmaak in Wenum   .  .  .  .  23
Wijnproeverij   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23



2 Nieuwsbrief nr. 12

Beste buurtbewoners,

Voor u ligt alweer onze laatste nieuwsbrief 
van 2014! Ook deze keer weer vol nieuws 
over het wel en wee binnen Wenum Wiesel 
en veelal specifiek over de activiteiten van 
de Dorpsraad en Buurtvereniging.

Allereerst wil ik uw aandacht vragen voor 
ons nieuwe logo. Tijdens de eind maart 
gehouden jaarvergadering is dit logo 
onthult en u treft het elders in deze 
nieuwsbrief aan, maar uiteraard ook  
op de cover. De voornaamste reden dat 
wij een nieuw logo hebben ontwikkeld 
is, dat het ‘oude’, ook mooie logo, niet 
goed leesbaar was bij bepaald drukwerk 
en briefpapier, maar zeker niet op onze 
onlangs geplaatste informatiepanelen. 
Daarop staan alle logo’s van de 

deelnemende organisaties en het bleek al snel 
dat ons logo niet te ontcijferen viel. Wij zijn 
dan ook best trots op het nieuwe logo met 
een frisse en moderne uitstraling!

Er is ook weer veel te melden over de 
voortgang in de actiepunten van onze 
Dorpsvisie! Om er maar enkele belangrijke 
te noemen: zes prachtige informatiepanelen 
op diverse cultuurhistorische plaatsen in 
Wenum Wiesel, het terugdringen van de 
maximum snelheid op de Zwolseweg naar 
60 km/u en de herontwikkeling van het 
complex Wenumse Watermolen waarin 
nu schot lijkt te komen.
Door de grote inzet van de diverse werk-
groepen en de bij de meeste onderwerpen 
uitstekende medewerking van de gemeente 
Apeldoorn worden er telkens weer concrete 
resultaten geboekt. 
U kunt hierover lezen in de rubriek:  
‘Stand van zaken Dorpsvisie 2012-2020’.
Er zijn overigens nog veel zaken waaraan 
we het komend jaar gaan werken, dus van 
stilzitten is geen sprake.

Het is voor de Dorpsraad en Buurtvereniging 
weer een actief en geslaagd jaar geweest.
Zo was er in maart jl. de goed bezochte 
jaarvergadering, waarin door mevrouw 
T. Niemöller een zeer gewaardeerde 
presentatie werd gegeven: ‘Ontmoetingen in 
de Natuur’ en waren er weer de gebruikelijke 
activiteiten van de Buurtvereniging.

Ik heb begrepen dat de komende periode 
ook nog weer nieuwe activiteiten zullen 
worden georganiseerd. Dit jaar kwamen er 
echter nogal wat extra’s bij. Om er maar een 
paar te noemen: we waren samen met de 
Oranjevereniging en de Prinses Beatrixschool 
vertegenwoordigd bij de feestelijkheden 
rond 200 jaar Koninkrijk en het planten 
van vijf koningslinden in Wenum. Het 
eerdergenoemde plaatsen van zes nieuwe 
informatiepanelen en het ondersteunen van 
diverse bewoners(groepen) bij het indienen 
van hun zienswijzen bij de gemeente.
Al deze werkzaamheden worden gedaan door 
meer dan 50 vrijwilligers, die ik hierbij weer 
bijzonder hartelijk wil bedanken voor hun 
enorme inzet voor onze leefomgeving!

Ook wil ik bij deze excuses aanbieden 
voor de (te) lange tijd dat onze website 
niet bereikbaar was. Het kostte veel meer 
tijd dan gepland om de nieuwe site ‘in de 
lucht te krijgen’. Sinds medio augustus is hij 
weer te raadplegen onder het gebruikelijke 
websiteadres: www.wwnna.nl

Tenslotte wil ik u er op attent maken dat de 
Dorpsraad en Buurtvereniging dit jaar ook 
vertegenwoordigd zullen zijn op de Wildfair 
op 28 september aanstaande op het terrein 
van Landgoed ‘De Kopermolen’. 
U bent van harte welkom!

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

Met vriendelijke groet,

Herman Dijkkamp, 

voorzitter Dorpsraad Wenum Wiesel
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Bestuur Dorpsraad Wenum Wiesel

Staand van links naar rechts:
Fred Lindaart, Nico van der Horst, 
Ruud Lorwa, Peter Ansems
en Herman Dijkkamp 
Knielend: 
Danielle Kronmöller en Bert de Groot

Stand van zaken 
Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012-2020

Werkgroep Sociale Cohesie

Allereerst is het goed om te vermelden 
dat met ingang van april dit jaar, Daniëlle 
Kronmöller, als nieuw benoemd bestuurslid 
van de dorpsraad, het voorzitterschap van 
deze werkgroep heeft overgenomen van 
Herman Dijkkamp. Herman blijft wel lid 
van de werkgroep, onder andere als een van 
de vertegenwoordigers van de dorpsraad in 
de projectgroep Herontwikkeling complex 
Wenumse Watermolen.

•	 WWW-box
De werkgroep heeft net voor de zomer de 
WWW-box geïntroduceerd. WWW is een 
afkorting van Welkom in Wenum Wiesel. 
Het is een tas geworden waarin verschillende 
bedrijven, verenigingen, basisschool Prinses 
Beatrix uit Wenum Wiesel, de kerkelijke 
gemeenschap van de Wilhelminakerk en 
de Dorpsraad Wenum Wiesel promotie-
materiaal, kortingsbonnen of leuke presentjes 
aanbieden voor mensen die onlangs in ons 
dorp zijn komen wonen. Wij houden ons 
op de hoogte van de verkoop/aankoop van 
de woningen en bieden deze gezinnen de 
WWW-box aan.

U vraagt zich waarschijnlijk af waarom wij dit 
initiatief zijn gestart? Dat willen wij u uitleggen.
Nieuwe bewoners komen meestal niet uit 
Wenum Wiesel en vaak niet eens uit de 
gemeente Apeldoorn. Zij kiezen voor landelijk 
wonen aan de rand van een ‘stad’. Het is 
soms lastig om in te burgeren en je weg te 
vinden in een nieuwe woonomgeving. Om 
je thuis te voelen is het niet alleen belangrijk 
het huis eigen te maken, maar speelt ook 
mee dat je de weg kent in je omgeving en je 
welkom en geborgen voelt. Dat proces neemt 
tijd in beslag. Wij willen met het initiatief 
WWW-box mensen welkom heten binnen 
ons dorp. Aangeven dat we het leuk vinden 
dat ze Wenum Wiesel hebben gekozen om 
te wonen en ze laten zien wat het dorp te 
bieden heeft. Wij zijn immers trots op ons 
dorp. Wij willen graag dat mensen daar 
waar mogelijk lid worden, van de dorpsraad 
Wenum Wiesel en deel nemen aan of komen 
kijken bij evenementen van de verschillende 
verenigingen, producten of diensten afnemen 
bij de bedrijven die al lange tijd actief zijn in 
Wenum Wiesel, onderzoeken of de basisschool 
past binnen de wensen qua onderwijs of de 
weg vinden naar de kerkelijke gemeenschap. 
Op deze manier houden we betrokkenheid  
en saamhorigheid hoog in het vaandel.
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De eerste tassen zijn voor de zomervakantie uitgedeeld aan bewoners 
die in 2014 een huis hebben gekocht. Mensen waren verrast en 
vinden het een bijzonder leuk initiatief! Wij hopen dat ze een fijne 
eerste zomer hebben gehad en vele jaren met plezier in ons prachtige 
Wenum Wiesel mogen wonen.

Deze, maar nog 
meer bedrijven 
doen mee!
Mochten er nog 
bedrijven zijn die 
ook hun aandeel 
willen leveren voor 
de WWW-box, 
neem dan gerust 
contact op met 
de Dorpsraad.

•	 Afwerken	actielijst
Door diverse activiteiten die veel tijd vergden heeft het verder 
afwerken van de actielijst, voortvloeiend uit onze Dorpsvisie, even  
stil gelegen. In september wordt de afwerking weer ter hand genomen 
en om zoveel mogelijk actiepunten te realiseren.
Er wordt onder andere gewerkt aan een nieuw speelveld voor de 
kinderen van de Beatrixschool en wordt er, in samenwerking met  
de Oranjevereniging gezocht naar een eigen evenemententerrein.  
Wij willen dit nog realiseren voor het Oranjefeest van 2015, omdat  
het mogelijk is dat het terrein bij de Nemef dan niet meer beschikbaar 
is. Hierover vindt binnenkort overleg plaats met de gemeente.

Daniëlle Kronmöller, 

namens de werkgroep Sociale Cohesie en voorzieningen

•	 Stand	van	zaken	herontwikkeling	
complex	Wenumse	Watermolen

Onlangs is de projectgroep die is ingesteld om te onderzoeken of er 
een totaalplan kan worden ontwikkeld voor de herinrichting van het 
complex van de Wenumse Watermolen (de drie gebouwen en circa 
6 ha. omliggende gronden), uitgebreid met een vertegenwoordiging 
van De Veluwse Schutters (DVS). Het is mede daardoor dat er nu 
een globaal plan op tafel ligt dat mogelijk door alle betrokkenen 
(gebruikers van de gebouwen en gemeente Apeldoorn als eigenaar) 
‘omarmd’ kan worden.
In de maand september zullen deze plannen, eerst aan alle 
gebruikers van de gebouwen en daarna aan de gemeente (wethouder) 
gepresenteerd worden. In de plannen is ook een woningbouwproject 
opgenomen voor de J.P. van den Bent Stichting. We zijn dus weer 
enkele stappen verder!
In grote lijnen worden onze ideeën ondersteund door B&W en men 
heeft ons verzekerd dat ‘alles gedaan wordt om de plannen mogelijk  
te maken’. We wachten gespannen af!

Herman Dijkkamp, 

namens de projectgroep Herontwikkeling 

complex Wenumse Watermolen

Werkgroep Natuur en Landschap

•	 Zes	cultuurhistorische	informatie-
panelen	geplaatst

Met deze plaatsing is een lang gekoesterde 
wens van de Dorpsraad Wenum Wiesel in 
vervulling gegaan. Die wens werd versterkt 
door de uitkomst van de enquête onder 
de bewoners die in 2012 heeft geleid tot 
de Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012-2020. 
Daaruit bleek dat bewoners niet alleen oog 
hadden voor de fraaie woonomgeving en het 
behoud daarvan, maar dat er ook behoefte 
bestond aan meer kennis op het gebied 
van de cultuurhistorische waarden in hun 
woongebied.
De werkgroep Natuur en Landschap kreeg 
van de dorpsraad het verzoek om cultuur-
historie door middel van informatiepanelen 
onder de aandacht te brengen van bewoners 
en bezoekers.
Het vinden van onderwerpen en locaties in 
het van oudsher bewoonde gebied was voor 
de werkgroep Natuur en Landschap geen 
probleem. Ze stelden een aantal voorwaarden 
op waaraan moest worden voldaan: 
Historisch verantwoord - Toegankelijk 
voor bewoners en bezoekers - Informatief 
in woord en beeld - Niet storend in het 
landschap en - Weerbestendig.

Mede dankzij ondersteuning van diverse 
ambtenaren van de gemeente Apeldoorn 
heeft dit geleid tot de realisatie van zes 
informatiepanelen op de volgende locaties:
•	 Prehistorische	grafheuvels
•	 De	Zandhegge
•	 De	Wijsßelsche	Encke
•	 Voormalig	tracé	Rijksweg	50
•	 Natuurontwikkeling	in	het 

Wenumse beekdal
•	 Voormalig	spoortracé	Apeldoorn-Zwolle

Het leek de dorpsraad een goed idee om 
het eerste paneel te laten onthullen door 
Stadsdeelmanager Goos Zwanikken. Op 
woensdag 21 mei, de dag dat hij zijn afscheid 
vierde in verband met pensionering, is Goos 
door collega’s uit het gemeentehuis ontvoerd 
om zijn laatste klusje voor Wenum Wiesel uit 
te voeren.
De happening werd bijgewoond door een 
aantal collega’s en belangstellenden uit 
Wiesel. Na een korte toespraak waarin Goos 
namens de Dorpsraad werd bedankt voor zijn 
jarenlange ondersteuning was het moment 
daar. Samen met zijn vrouw werd het paneel 
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bij	de	Prehistorische	grafheuvels	zichtbaar	
gemaakt. Een uitgebreid verslag met foto is in 
de Stentor van 22 mei geplaatst.
De Wenum Wieselnaren zullen de zes locaties 
zonder moeite weten te vinden, voor 
bezoekers is er een extra hulpmiddel door 
de afdeling cultuurhistorie van de gemeente 
samen met CODA gerealiseerd. Ga naar de 
website www.hetgeheugenvanapeldoorn.nl 
en klik daarna op ‘Wenum Wiesel’ en u krijgt 
de locaties te zien. Klik op een willekeurige 
locatie en daarna kunt u bij ‘wandelroute’ 
de zes paneellocaties op een plattegrondje 
aantreffen.
Voor de bezitters van een smartphone is 
via	de	QR-code	op	het	paneel	nog	extra	
informatie over de locatie te vinden.

Ruud Lorwa, 

namens de werkgroep Natuur en Landschap

•	 Het	‘Oranjebos’	staat!
In de nieuwsbrief van dit voorjaar hebben 
we het idee achter een ’Oranjebos’ duidelijk 
gemaakt. De realisatie hing op dat moment 
nog af van het vinden van een geschikte 
locatie en de financiering.

Het is gelukt: het ‘Oranjebos’ staat, dit 
voorjaar op 9 april heeft Wenum Wiesel in 
het jubileumjaar ‘200 jaar Koninkrijk’ voor 
Apeldoorn de spits afgebeten met de aanplant 
van vijf Koningslindebomen. Een succesvolle 
gezamenlijke actie van de Dorpsraad, de 
Buurtvereniging, de Oranjevereniging en de 
Prinses Beatrixschool. Hieronder een kort 
verslag van deze feestelijke gebeurtenis die 
Wenum Wiesel op de kaart heeft gezet.

We waren zeer vereerd dat burgemeester 
Berends op onze uitnodiging, om de eerste 
boom van het Oranjebos te planten, direct 
positief reageerde.
Geheel in stijl werd onze burgervader met 
de koets, gemend door Liesbeth Ardon, 
naar de plantlocatie gebracht. Daar werd 
hij verwelkomd door Herman Dijkkamp 
(voorzitter Dorpsraad) en opgewacht 
door een aantal leerlingen van de Prinses 
Beatrixschool, die al stonden te popelen om 
de burgemeester een handje te helpen met 
het planten van de vijf Koningslinden.

Na een mooie speech van de burgemeester 
met tot slot de vraag aan de jeugd hoeveel 
Koningslinde bomen er in Apeldoorn al 
staan. Geen antwoord. “Negentien, wij gaan 
er nu vijf planten hoeveel is dat bij elkaar?” 
Dat antwoord kwam snel: “24”. 
De burgemeester: “dan gooi ik 24 scheppen 
in de plantkuil en we tellen allemaal mee.”

..... “Geheel in stijl werd onze burgervader 
met de koets, gemend door Liesbeth Ardon,  
aar de plantlocatie gebracht.” .....

De borden werden onthuld door Goos Zwanikken (Stadsdeelmanager Dorpen) en zijn vrouw
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Met assistentie van 
Herman Dijkkamp  
en de leerlingen van de 
Prinses Beatrixschool 
werden daarna de 
vijf bomen onder vak- 
kundige aanwijzingen 
van onze ‘huishovenier 
Eddie Bouwmeester 
in de aarde gezet

Daar moest natuurlijk op gedronken worden. Oranje limonade voor 
de jeugd, een oranjebitter voor de burgemeester en de voorzitter met 
bijpassende Oranjesoezen van bakker Breden. Daarmee werd onder 
grote belangstelling van velen deze gebeurtenis feestelijk afgesloten. 
Na een interview voor TV Apeldoorn vertrok de burgemeester 
weer geheel in stijl met de koets voor een extra ritje door ons mooie 
Wenum Wiesel.
Ja, en wie nu gaat kijken hoe ons Oranjebos er bijstaat, ziet vijf 
prachtige bomen te midden van een mooie bloemenweide. De 
plek die door de werkgroep N&L is voorzien van twee natuurlijke 
boombanken, wordt regelmatig bezocht door passerende fietsers 
en wandelaars. Een mooiere locatie op de kruising Papegaaiweg/ 
Wenumseweg/	fietspad	spoortracé,	die	in	overleg	met	de	gemeente	
was uitgezocht, kunnen we ons niet voorstellen. Dankzij opname in de 
bewateringsronde van de gemeente Apeldoorn voor nieuwe aanplant 
gaat ons Oranjebos een langjarige toekomst tegemoet. 
Tot slot: er wordt nog gewerkt aan een herinneringsbordje voor de 
aanplant ter gelegenheid van ‘200 jaar Koninkrijk’. 

Zo ziet het er medio augustus uit!

Ruud Lorwa, 

namens de werkgroep Natuur en Landschap

•	 Stadhoudersmolen-Noord	nu	al	GROEN

Dat er een visuele natuurlijke afscherming moest komen, daar 
waren de bewoners van Wenum Wiesel het al lang over eens. Het 
zicht vanuit het landelijke gebied op de industriële bebouwing paste 
voor geen meter. Eind 2013 kon er op initiatief van de werkgroep 
N&L met vereende krachten een elzen bomensingel plus het nodige 
bosplantsoen naast de wadi en op de verhoging naast de Wenumseweg 

worden aangeplant. Ondanks de zware 
decemberstormen kort na de aanplant 
zijn bijna alle bomen en struiken goed 
aangeslagen. Leden van de werkgroep hebben 
twee keer de omgewaaide bomen weer in 
verticale positie gebracht. Ze staan nu nog 
bescheiden in het blad maar dat zal de 
komende jaren als ze eenmaal goed geworteld 
zijn zeker een mooie groene schil opleveren. 
De verwachting is dat over een jaar of vijf de 
bebouwing in de zomer grotendeels achter 
het groen zal zijn verdwenen.
De hulpboeren van de Wenum Hoeve hebben 
het onderhoud van de aanplant voor hun 
rekening genomen. Deze zomer is onder 
leiding van Peter Veenhuizen het gras en de 
bodem begroeiing gemaaid.
Jammer dat de vier eiken op de hoek van de 
Hommel ondanks de inspanningen van de 
wethouder, het niet gehaald hebben. Maar 
als de gemeente dit najaar voor vervanging 
kan	zorgen,	dan	hebben	zich	nu	al	liefhebbers	
uit de werkgroep gemeld om de aanplant 
voor hun rekening te nemen. Niet te grote 
exemplaren voorzien van wat compost  in het 
plantgat vergroten de kans dat deze inboet 
zal aanslaan. Ja en dan gaat onze voorkeur uit 
naar lindebomen in plaats van de eiken, want 
dat is goed voor de bijenstand.

Een groene werkgroepmedewerker, 

namens de werkgroep Natuur en Landschap

•	 Klompenpad	Wenum	Wiesel,	
13	km	wandelgenot

Een beetje later dan in eerste instantie 
verwacht, komen we dan toch in de fase van 
afronding. Met een team van vrijwilligers en 
de hulp van Landschapsbeheer Gelderland 
zijn we bezig geweest de route voor een 
fantastisch Klompenpad te bepalen. We 
hebben daarbij gekeken naar de specifieke 
plekken die onze omgeving zo uniek maken. 
Zo mogen we wel vaststellen dat de voor ons 
gebied zo interessante sprengen en beken 
prachtig in de route naar voren komen. Ook 
de oude schapendrift, de beekdalen en de enk 
en onze molens komen in de route aan bod. 
Kortom dat wordt straks 13 km lang genieten 
van een uniek landschap.
Echter, om deze unieke plekjes aan elkaar te 
knopen in een wandelroute waarbij we ons 
prachtige landschap echt kunnen laten zien 
en beleven, was toch nog een hele puzzel. Dat 
betekende een speurtocht naar de eigendoms-
rechten over particulier terrein en de nodige 
vergunningen van waterschap en gemeente. 
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Ja, en dan moesten we hier en daar toch weer 
kleine aanpassingen in de route aanbrengen 
als het niet lukte om gebruik te maken van 
particuliere grond.
Daarnaast hebben leden van de werkgroep 
zorgvuldig gezocht naar teksten en foto-
materiaal voor in de folder. Teksten zijn 
beoordeeld en de route is nagetrokken. 
We gaan nu een fase in van tekenen van 
contracten en overleg met de gemeente 
over het onderhoud en het drukken van de 
folders. Daarna kunnen de klompen aan om 
voorzieningen te treffen in het veld, zoals 
het aanbrengen van bruggetjes, overstapjes, 
routewijzers en dergelijke.
Een naam voor dit unieke Klompenpad met 
een link naar de lokale historie hebben we 
ook al bedacht, maar dat blijft nog even een 
verrassing. Mocht u in de gelegenheid zijn 
28 september de Wildfair op het landgoed ‘de 
Kopermolen’ te bezoeken, dan nodigen we 
u graag uit een kijkje te komen nemen bij de 
kraam van de Dorpsraad/Buurtvereniging. 
We presenteren daar onder andere de 
definitieve route en de naam van ons 
Klompenpad. Vanzelfsprekend vieren we 
de officiële opening van het Klompenpad 
met een feestje. 
U hoort van ons!

Eddie Bouwmeester, 

namens de werkgroep Klompenpad

•	 ‘Apeldoorn	te	voet’
Apeldoorn te voet is een initiatief van 
‘Wandelnet’ geïnspireerd door een bestaand 
concept gerealiseerd in de stad Utrecht. 
Het initiatief wordt ondersteund door de 
gemeente Apeldoorn, de ANWB, IVN, 
KNNV, Nivon en Natuurmonumenten. 
Door enkele studenten van de Hogeschool 
Saxion uit Deventer is een zogenaamde 
kanskaart voor Apeldoorn gemaakt op basis 
van het concept ‘Stad te voet’. Dit concept 
heeft als doel veilige wandelverbindingen 
te ontwikkelen vanuit het centrum naar de 
buitengebieden en aan te sluiten op bestaande 
lange afstandspaden en klompenpaden.
Met de kanskaart zijn een aantal mogelijke 
wandelroutes vanuit het centrum in 
Apeldoorn naar de buitengebieden geschetst. 
Door Wenum Wiesel loopt al het lange 
afstandspad	‘Maarten	van	Rossum’	en	een	
Klompenpad is in ontwikkeling. In de 
kanskaart werden een top-3 routerichtingen 
aanbevolen. Dat was voor de Dorpsraad het 
moment om zich als pilot te melden en een 

bijdrage te leveren om tot realisatie van een 
aantal wandelroutes te komen. Immers in 
onze Dorpsvisie staat vermeld dat we het 
ontwikkelen van natuurlijke wandelpaden 
willen bevorderen. Vanuit de werkgroep 
Klompenpad hebben zich twee vrijwilligers, 
Andrea Denekamp en Hans Schmal, gemeld 
die in de afgelopen maanden onder regie 
van Wandelnet druk in de weer zijn geweest 
met het ontwikkelen van een drietal routes 
vanuit het centrum van Apeldoorn richting 
Wenum Wiesel. Hun werk zit erop, de routes 
zijn vastgelegd en de interessante objecten die 
onderweg gepasseerd worden zijn beschreven. 
Het wachten is op groen licht van de provincie 
Gelderland en dan kan de bewegwijzering 
en het maken van een wandelkaart van start 
gaan. In de volgende nieuwsbrief zijn we 
hopelijk al een stap verder met de realisatie.

Nieuwsgierig geworden hoe zo iets er uit kan 
komen te zien? Kijk dan eens op de website: 
www.utrechttevoet.nl

Ruud Lorwa, 

namens de werkgroep Natuur en Landschap

•	 Exoten	in	Wenum	Wiesel
In de nieuwsbrief van maart 2014 hebben we 
de aftrap gedaan voor het bestrijden van de 
Japanse Duizendknoop in Wenum Wiesel.
De werkgroep N&L heeft uitvoerig overleg 
gehad met ambtenaren van de gemeente 
Apeldoorn en het Waterschap Vallei en 
Veluwe. We kunnen niets anders zeggen dat 
beide organisaties en hun uitvoerenden alle 
medewerking verlenen bij de bestrijding. 
Op diverse plaatsen is het aantal maaibeurten 
al uitgebreid. Ook is gevraagd aan de mensen 
die de bermen voor de gemeente maaien 
(één	maaibreedte	van	de	machine)	om	
een extra breedte te maaien als er Japanse 
Duizendknoop staat.
Het waterschap doet in Vaassen mee aan 
een landelijk onderzoek. Daar wordt in de 
praktijk getest wat de beste methode is om 
de exoot te bestrijden. Maaien, afdekken, 
afgraven of chemisch bestrijden. Een bewijs 
dat ook landelijk de bestrijding van deze 
exoot serieus wordt genomen.

Er zijn posters gemaakt en opgehangen  
in de mededelingkasten van WWNNA.  
Deze kasten bevinden zich bij:
- Slijterij de Hamer
- Wenumse Watermolen
- Bakkerij Breden
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De Japanse Duizendknoop. Bij u in de tuin? Meld het bij ons!

Tevens zijn er posters opgehangen bij:
- Bouwmarkt HOZA
- Diervoederhandel Fiets

De poster is ook afgedrukt op A5-formaat. Deze gaan de werkgroep-
leden langs brengen bij bewoners of bedrijven waar de exoot op of 
grenzend aan hun perceel is aangetroffen. Met het verzoek om de 
bestrijding van de Duizendknoop ter hand te nemen. 
Tip  zie website: www.bestrijdingduizendknoop.nl

Bij de gemeente heeft de werkgroep het verzoek neergelegd om een 
gebiedskaart te krijgen zodat we daarop de plaatsen aan kunnen geven 
waar de Japanse Duizendknoop voorkomt.
Als nu de bewoners ook gaan melden waar zij de exoot aangetroffen 
hebben kunnen we dit weer met gemeente en waterschap kortsluiten 
zodat deze plaatsen ook met de extra maairondes meegenomen 
kunnen worden. De meldingen kunnen gestuurd worden naar 
emailadres: info@wwnna.nl, voorzien van locatie, straatnaam en 
huisnummer.
 

Maaike van Arkel, 

namens de werkgroep Natuur en Landschap

•	 Natuurwerkdag	2014	Wenum	Wiesel
In het voorjaarsnummer van de nieuwsbrief heeft u het verslag 
kunnen lezen van de jaarlijkse Nationale Natuurwerkdag 2013 in 
Wenum Wiesel. Dit jaar valt die dag op zaterdag 1 november. Het is 
altijd reuze gezellig en iedereen doet mee in zijn eigen tempo. Elk jaar 
melden zich spontaan vrijwilligers uit Apeldoorn en zelfs uit Deventer 
en Zutphen. En helaas maar een enkeling uit Wenum Wiesel. Heeft 
u interesse om dit jaar ook eens van de partij te zijn (max. tien 
personen)? Dan kunt u zich nu al, geheel vrijblijvend, opgeven bij de 
Werkgroep Natuur en Landschap via email: ruud.lorwa@wwnna.nl of 
telefonisch: (055) 578 88 44. Het zou mooi zijn als we dit jaar met tien 
personen uit Wenum Wiesel in de natuur aan de slag kunnen gaan.

HOT	NEWS!

Plannen	voor	landschapverbetering?	
Vanaf 1 oktober start een subsidieregeling: 
‘Landschapversterking Apeldoorn’. Bewoners 
van het buitengebied kunnen onder condities 
in aanmerking komen voor subsidie op 
de aanleg van landschapselementen zoals 
houtsingels, boomgaarden en poelen of 
recreatieve voorzieningen. Heeft u plannen 
of interesse voor de aanleg van genoemde 
elementen, let dan op berichten die 
ongetwijfeld dit najaar gepubliceerd zullen 
worden in de plaatselijke pers.
Kunt u niet wachten op publicatie van de 
subsidieregeling? Neem dan contact op via 
email: ruud.lorwa@wwnna.nl of telefonisch: 
(055) 578 88 44.

Ruud Lorwa, 

namens de werkgroep Natuur en Landschap

Werkgroep Verkeer

•	 Snelheidsbeperking	deel	van	
de	Zwolseweg

Zoals velen van u ongetwijfeld hebben gezien 
is het ons eindelijk gelukt om de maximum 
snelheid op de Zwolseweg terug te brengen 
naar 60 km per uur. Het traject loopt nu van 
de bebouwde kom tot en met de kruising 
met de Papegaaiweg, maar onze wens is 
om dit nog iets te verlengen tot en met de 
kruising met de Elburgerweg. Deze wens 
wordt volledig ondersteund door een op ons 
verzoek gemaakt rapport van Veilig Verkeer 
Nederland. We blijven met de gemeente in 
gesprek om dit gerealiseerd te krijgen, maar 
we kunnen nu al stellen dat weer een van de 
actiepunten uit onze, maar uiteindelijk uw 
Dorpsvisie is gerealiseerd.

•	 Zwaar	verkeer	over	de	Anklaarseweg
We hebben u al eerder gemeld dat wij 
samen met vertegenwoordigers van enkele 
wijkraden (Kerschoten, De Naald, Berg 
en Bos en De Sprengen) al geruime tijd in 
gesprek zijn met de gemeente om te bekijken 
of de overlast die het zware verkeer over de 
Anklaarseweg veroorzaakt, teruggedrongen 
kan worden. Wij kunnen melden dat in 
2015 de Anklaarseweg voorzien wordt van 
zogenaamd ‘stil’ asfalt. Tevens worden wij 
betrokken bij de herinrichting van de weg. 
Mogelijk komt dit tegemoet aan de klachten 
van de bewoners over geluidsoverlast.
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•	 Snelheidsbeperkende	maatregelen	
Oude	Zwolseweg

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

•	 Ten	oosten	van	de	Oude	Zwolseweg	
vrachtwagenarm

In overleg met de gemeente is besloten om 
ten oosten van de Oude Zwolseweg het 
vrachtverkeer zoveel mogelijk te weren. 
Er zullen borden worden geplaatst met 
‘verboden voor vrachtverkeer’ en ‘alleen 
toegestaan voor vergunninghouders’. 
De verkeersbesluiten hiertoe zijn in 
voorbereiding. Wij zullen bij de gemeente 
aandringen op spoedige realisering, want  
dit onderwerp loopt al geruime tijd!

Herman Dijkkamp, 

namens de werkgroep Verkeer

Werkgroep Wonen en 
Ruimtelijke Ordening

•	 Ruimtelijke	Ordening	
bepaalt	uw	omgeving

Deze keer geen uitgebeid verslag van alle zaken 
die spelen, maar uitleg over de procedure bij 
wijziging van een bestemmingsplan.

Ruimte	in	Nederland,	en	dus	ook	in	Wenum	
Wiesel,	is	schaars.	Reden	genoeg	om	er	
zorgvuldig mee om te gaan en de (nog) 
beschikbare ruimte goed te benutten.
In de ruimtelijke ordening worden de belangen 
van verschillende partijen afgewogen. Dat 
gebeurt	op	verschillende	niveaus:	het	Rijk,	de	
provincies en de gemeenten.
Zoals te verwachten in Nederland zijn de 
spelregels hiervoor tot in detail vastgelegd.

De	Wet	ruimtelijke	ordening	(WRO	van	
20 oktober 2006) regelt hoe de ruimtelijke 
plannen	van	Rijk,	provincies	en	gemeenten	
tot stand komen.
Beslissingen over de invulling van een ruimte 
worden op landelijk, regionaal en lokaal 
niveau genomen.
Het totale proces gaat van grof naar fijn; 
van grote lijnen tot details.

Een achterliggend idee is dat wat lokaal 
geregeld kan worden ook daar moet 
gebeuren.
In	het	algemeen	beperkt	het	Rijk	zich	tot	
het maken van structuurvisies die zijn 
gebaseerd op lange termijn ontwikkelingen 
en economische, planologische en sociaal-
demografische verkenningen en gegevens. 
Dit noemt men de Structuurvisie 
Infrastructuur	en	Ruimte	(SVIR).
Ook de provincies en gemeenten beschrijven 
in structuurvisies welke ontwikkelingen zij 
verwachten op het gebied van ruimtelijke 
ordening en hoe zij daar mee om willen gaan. 
Die zijn al veel meer gedetailleerd en voor 
ons meer herkenbaar.
Zo heeft Apeldoorn er in haar structuurvisie 
‘Apeldoorn Buitenstad’ voor gekozen de 
komende jaren het accent te leggen op 
minder regelen en meer inspireren.
De samenleving (de burgers van Apeldoorn) 
worden al in het begin van het proces 
betrokken en waar mogelijk worden 
initiatieven beloond en ondersteund.
De nieuwe manier van samenwerken met 
Wijk- en Dorpsraden is daar ook een 
voorbeeld van.
En ook uw Dorpsraad doet eraan mee met 
de Dorpsvisie	Wenum	Wiesel,	2012-2020, 
gemaakt op basis van uw inbreng.

Toch moet er ook sprake zijn van (rechts-) 
zekerheid en duidelijkheid vooraf wat wel en 
wat niet kan. Iedereen begrijpt wel dat daar 
niet aan te ontkomen valt.
Daarom	is	de	gemeente	verplicht	(wet	RO)	
om Bestemmingsplannen te maken die iedere 
tien jaar moeten worden geactualiseerd.
Voor Wenum Wiesel is dat in oktober 2013 
gebeurd.
Het Bestemmingsplan is het belangrijkste 
instrument voor de ruimtelijke ordening.
Hierin legt de gemeente vast waar en wat 
iemand mag bouwen, maar ook wat de 
omvang van de bebouwing mag zijn en 
waarvoor een stuk grond gebruikt mag 
worden.

In hoofdlijnen bestaat een bestemmingsplan uit:
- regels en/of voorschriften voor het 

plangebied.
- een plankaart(-en)  waarop de 

bestemmingen zijn aangegeven
- een toelichting.

Tegenwoordig is dit alles digitaal in te zien 
op: www.ruimtelijkeplannen.nl
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Voordat een Bestemmingsplan definitief 
wordt, is het concept al voor besproken 
(onder andere met het waterschap, provincie, 
DR	etc.)	en	is	het	ontwerpplan	ter	visie	
gelegd, zodat belanghebbenden en/of burgers 
bezwaren kunnen indienen. Tegenwoordig 
noemt men dit overigens ‘zienswijzen’.
Ook is er de mogelijkheid in te spreken 
tijdens de behandeling door de raads-
commissie tijdens de PMA (Politieke Markt 
Apeldoorn) op de donderdagavonden.
Het concept-plan wordt daarna voorzien 
van de ingediende zienswijzen en de 
ambtelijke reactie daarop (er wordt al of 
niet tegemoetgekomen aan het bezwaar), 
ter besluitvorming aan de gemeenteraad 
aangeboden. In de wet is geregeld dat er, zelfs 
daarna nog, een beroepsmogelijkheid is bij de 
Raad	van	State.

Op grond van een goedgekeurd bestemmings-
plan kunnen burgers of bedrijven vervolgens 
een aanvraag indienen om te mogen bouwen. 
Vroeger noemde men dit een bouwaanvraag/
bouwvergunning, maar vandaag de dag 
spreken we van een ‘omgevingsvergunning’.
Voorbeelden hiervan kunt u terugvinden in 
de gemeentelijke bekendmakingen (onder 
andere in het Stadsblad of op de site van de 
gemeente Apeldoorn: www.apeldoorn.nl). 
Vanaf dat moment komen de bouw-
voorschriften in beeld, die in hoofdlijnen zijn 
vastgelegd in het Bouwbesluit, voorheen de 
(landelijke-) Model Bouwverordening.
Daar vinden we regels over onder andere 
afmetingen, veiligheid en isolatie-eisen 
waaraan een bouwwerk moet voldoen. 
Iedere bouwaanvraag wordt door de 
gemeente daaraan getoetst.
Tijdens de bouw kan er worden gecontroleerd 
door ambtenaren van Bouwtoezicht.
En dan is er ook nog de Welstandcommissie,  
die beoordeelt of het ingediende ontwerp wel 
past binnen zijn omgeving. Als het gaat om 
een Karakteristiek Pand of Monument komt 
daar nog een extra eisenpakket overheen.
Al met al kan het in Nederland jaren duren 
voordat je iets terug ziet van jouw droom of 
de nachtmerrie van je buurman.

Die jarenlange procesgang - mede door de 
inspraak en eventuele bezwaarprocedures - 
heeft het kabinet doen besluiten de Wet 
Ruimtelijke	Ordening,	en	al	die	verschillende	
andere wetten die ook nog van toepassing 
zijn,	op	termijn	te	vervangen	door	één	
Omgevingswet.

Deze wet, die nu in de maak is en wellicht 
in 2015 kan worden vastgesteld, moet de 
besluitvorming over ruimtelijke projecten 
sneller en eenvoudiger maken.

Het mag duidelijk zijn dat ruimtelijke 
ordening een zaak van lange adem is. 
Maar ook een prachtig vakgebied waarin 
creatieve enthousiasten, noeste architecten, 
standvastige stedenbouwers, visionaire 
ondernemers, gedreven wethouders, maar 
gelukkig steeds vaker gewone burgers 
willen bouwen aan de toekomst en hun 
leefomgeving en die van hun kinderen.

Dit	is	wat	Wenum	Wiesel	
(moet)	willen!

Doe vooral mee, de Dorpsraad helpt u ons 
dorp nog mooier te maken!

•	 Crematorium	op	de	begraafplaats	
te	Wenum?

Zoals bekend heeft een grote groep 
omwonenden, los van de besluitvorming 
door het bestuur van de Dorpsraad, het 
initiatief genomen om onder alle bewoners 
van Wenum Wiesel een petitie te starten 
tegen het vestigen van een crematorium op  
de begraafplaats.
Deze petitie is op 8 mei jl. aangeboden 
aan de leden van de gemeenteraad en aan 
burgemeester en wethouders.
De gemeente komt in het najaar met een 
beleidsnota en een visie op de vraag naar 
crematoria binnen de gemeente Apeldoorn.

Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer 
hierover.

•	 Wenumse	Watermolen
De werkgroep is ook betrokken bij de 
ontwikkelingen rondom de Wenumse 
Watermolen. Ons aandeel behelst met name 
de ruimtelijke ordening en eventuele bouw- 
en verbouwactiviteiten.

Elders in deze nieuwsbrief leest u meer over 
de pogingen van de Dorpsraad om dit unieke 
erfgoed en zijn specifieke functies voor 
Wenum Wiesel te behouden.

Nico van der Horst, 

namens de Werkgroep Wonen 

en Ruimtelijke Ordening
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Kennismaking met de dorpenwethouder, 
Nathan Stukker

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 
dit voorjaar werd al snel een nieuw 
college van Burgemeester en Wethouders 
voor de gemeente Apeldoorn gevormd. 
Nathan Stukker werd geïnstalleerd als 
wethouder die het wel en wee van de 
dorpen onder zijn hoede heeft; formeel de 
‘dorpenwethouder’. In de afgelopen periode 
heeft hij kennis gemaakt met de dorpsraden 
van de omringende dorpen van Apeldoorn. 
Zo bezocht hij op 4 juli jl. Wenum Wiesel.

Onder leiding van Liesbeth Ardon 
met haar tweespan werd er eerst 
een tocht door onze prachtige 
buurtschap gemaakt. 
Aansluitend ontving het bestuur 
van onze dorpsraad hem samen 
met drie ambtenaren van de 
gemeente Apeldoorn bij restaurant 
‘Le Triangle’. Hier kregen we te  
horen wie hij is en wat we weder-
zijds van elkaar mogen of kunnen 
verwachten.

Het was een inspirerend gesprek, 
waarbij er ruimte was voor pittige 
discussie. Er werd een toelichting 

gegeven op de verschillende lopende zaken 
en hebben we hem op de hoogte kunnen 
stellen met welke acties we bezig zijn of 
welke we ondernomen hebben.

Onze eerste indruk van Nathan is dat hij 
een gedreven, enthousiast en bevlogen 
wethouder is die een luisterend oor heeft 
voor de meningen van anderen en tevens 
zijn eigen ideeën goed kan beargumenteren.

Wij hopen op een goede onderlinge 
samenwerking.

Daniëlle Kronmöller, 

secretaris Dorpsraad Wenum Wiesel

Visvijver Wenumse Watermolen

Het leek er op dat het bezuinigingsbeleid 
van de gemeente Apeldoorn zou gaan 
leiden tot overlast op de recreatieplekken 
van Wenum Wiesel. Het verwijderen van de 
prullenbakken en het verminderd ophalen van 
vuilnis zou kunnen uitmonden in vervuilde 
picknickplekken en afval in de bermen.

Ook rondom de Wenumse Watermolen 
werden de meeste vuilnisbakken weggehaald. 
In voorgaande jaren werd daarover door 
wandelaars en vissers al vaker geklaagd. 
Rondslingerend	afval	en	achtergebleven	
‘recreatiemateriaal’ zorgde voor overlast. 
Soms ging het om onschuldige chips zakjes 
maar ook wel eens om minder onschuldig 
drugsmateriaal.

Om deze overlast terug te dringen werd er al 
een middenpaaltje geplaatst; een afsluiting dat 
in ieder geval storend werkte voor die auto’s 
die het terrein van de vijver op wilden rijden.
Maar waarom bezoekers niet laten optreden 
als ‘goede buur’? Extra sociale controle 
door de mensen die er vaker komen zorgt 
immers voor meer veiligheid en een schone 
leefomgeving. Spreek elkaar aan bij goed 
gedrag en vraag daar waar nodig, om 
correctie.
Erwin Ellenbroek, de nieuwe beheerder van 
de vijver bij de Wenumse Watermolen, vroeg 
op zijn rondes de vaste vissers, wandelaars 
en bewoners om oplettend te reageren bij 
overlast. In de loop van het afgelopen seizoen 
bleek dat er in het begin nog wel wat meer 
vuil rondzwierf dan wenselijk.
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Door in gesprek te gaan met de gemeente 
Apeldoorn werd door de beheerder en de 
Dorpsraad bewerkstelligd dat er toch nog 
enkele prullenbakken konden blijven hangen. 
Deze konden zelfs vaker dan ingepland 
worden geledigd. Een natuurgebied als de 
vijver van de Wenumse Watermolen verdient 
het om op een goede manier gefaciliteerd te 
worden. Gelukkig ging de gemeente mee in 
deze gedachte.
Dit werd door de recreanten om de vijver ook 
opgemerkt en eigenlijk extra beloond door 
zelf nog oplettender te werk te gaan. Niet 
alleen door hun eigen afval op te ruimen, 
maar ook zo nu en dan een rondje te lopen 
met een vuilniszak om achtergebleven 
zwerfvuil te verzamelen. Blijkbaar is het 
iedereen veel waard om de vijver mooi te 
houden en ook de omliggende omgeving.

In de volgende nieuwsbrief verschijnt er een 
prachtig verhaal over de geschiedenis van 
de vijver en de Wenumse Watermolen door 
Jan	Grefhorst.

Vandaag de dag ligt de vijver er mooi 
bij, met een prachtige visstand volgens 
kenners. Natuurlijk kan het altijd beter en 
in samenspraak met de vaste vissers zal er 
dan ook worden gekeken naar hun wensen.
Volgend jaar zullen er nieuwe vissen worden 
uitgezet. Ook ligt er een verzoek voor meer 
waterplanten, bij voorkeur lelies. Hopelijk 
kunnen, wellicht met wat extra hulp van 
plaatselijke sponsoren, deze verzoeken 
worden ingewilligd.

Bernadette Dijkkamp, 

lid redactiecommissie

Reglement visvijver Wenumse Watermolen
Voor	het	verblijf	rond	de	vijver	gelden	de	volgende	regels*):

•	 Het	is	verboden	te	vissen	zonder	visvergunning	en	vispas**)
•	 Vissen	dient	te	gebeuren	conform	aanwijzingen	op	de	vispas
•	 Het	is	verboden,	in	welke	vorm	dan	ook,	te	varen	op	de	vijver
•	 Het	is,	ook	om	gezondheidsredenen,	verboden	te	zwemmen
•	 Het	is	verboden	om	rond	de	vijver	te	overnachten
•	 Het	is	verboden	open	vuur	aan	te	leggen
•	 De	paden	rond	de	vijver	zijn	verboden	voor	paarden
•	 Honden	dienen	aangelijnd	te	zijn
•	 Wandelen	is	alleen	op	de	paden	toegestaan
•	 Afval	zelf	meenemen
•	 Gebruik	van	het	terrein	is	op	eigen	risico

*)	 Regels	vastgesteld	door	de	Dorpsraad	Wenum	Wiesel,	juni	2014.
**) Namens de Dorpsraad wordt toezicht gehouden op de regelgeving door 

Erwin Ellenbroek (erwin.ellenbroek@wwnna.nl), Vispas en overleg.
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Het huisje van Jansje

In de Stentor van 19 april 2013 stond 
onderstaand artikel over Jansje van  
Arnold Zweers.

Fietsend door Wiesel weet ik nooit goed de 
weg. Ik heb ook het idee dat er een bordje 
niet klopt. Het bordje dat wijst - als je uit het 
Kroondomein op de Wieselseweg komt - 
richting Apeldoorn, maar eigenlijk wil je naar 
Vaassen. Fietsen door Wiesel naar Vaassen 
vind ik sowieso altijd een gok. Je komt er 
uiteindelijk wel, fietsen zonder digitale 
hulpmiddelen heeft ook zijn charme!

Ik heb de plattegronden van de gebieden 
waar ik doorheen fiets doorgaans goed in 
mijn hoofd. Maar niet die van Wiesel, de 
schitterende buurtschap ten noorden van 
Apeldoorn.	Eén	van	de	mooiste	plekjes	en	
daarmee heb ik niets teveel gezegd. Met 
enken, houtwallen, bossages, open weilanden 
met schapen, paarden en pony’s, met beken 
en lieflijke beekdalen, met kronkelende 
slootjes, idyllische doorkijkjes naar huizen 
geheimzinnig verstopt achter bomen en 
struiken.
Wiesel is heel verrassend. Zo belandde ik, 
komend uit het bos, op de Greutelseweg. Een 
oneindig lange grindweg tussen verhoogde 
enken die zich in talloze bochten wringt in 
een richting die ik op zeker moment niet 
goed meer kon plaatsen. Dit hoort vind ik bij 
Wiesel, dat samenspel van natuur en wat ooit, 
lang geleden, door de mens is aangelegd.

Aan de Greutelseweg passeerde 
ik ineens het ‘het huisje van 
Jansje’. Een vriendelijke kluize-
nares die er ooit woonde en 
die lang geleden met een mooi 
verhaal in de krant stond. 
Jansje bewoonde dit piepklein 
Hans-en-Grietje-huisje, in 
de vorm van een 19e-eeuwse 
plaggenhut waarvan Apeldoorn 
en omgeving er honderd jaar 
geleden talloze kende.

Het huisje staat vandaag de 
dag nog recht overeind; er 

wonen andere mensen die wel mochten 
uitbreiden als het huisje maar origineel 
bleef. De nieuwbouw is door het struikgewas 
grotendeels aan het oog onttrokken.

Wie was toch Jansje?
Zij was een heel eenvoudig, vriendelijk 
vrouwtje. Ze was in dat huisje als enig kind 
geboren, haar vader was bosarbeider, haar 
moeder huisvrouw en zij bleef er wonen na 
de dood van haar ouders.
Ze leefde er zonder enige vorm van luxe; 
geen gas, elektriciteit, TV of telefoon. Niets. 
Heel alleen woonde ze daar en kookte er haar 
potje op een petroleumstelletje in, zoals ze 
dat toen noemden, ‘de geute’. Ze at uit haar 
groentetuintje en voor de melk had ze drie 
geiten achter op ‘de dèèle’.

In dat niet al te schone huisje stonden een 
paar stoelen, een tafeltje en een potkacheltje. 
Wat oude foto’s aan de muur en boven de 
bedstee hing een portret van een nog jonge 
prinses Juliana. Zij was een beetje corpulent 
met een schort voor en scharrelde óf rond 
haar huisje óf was aan het krabben in haar 
tuintje. Buren hielden een oogje in het zeil.

Begin november 1992 overleed Jansje op 
89-jarige leeftijd. Ze zag erg op tegen de 
winter, die haar uiteindelijk bespaard bleef. 
In haar eigen huisje werd ze opgebaard, daar 
lag ze in een eiken kist, heel vreemd zo’n 
modern ding in die eenvoudige omgeving.

Met het overlijden van Jansje ten Hove nam 
Wiesel afscheid van de negentiende eeuw.

bron: Stentor 19 april 2013



14 Nieuwsbrief nr. 12

Vanuit PCBS ‘Prinses Beatrix’

We hebben het afgelopen jaar niet stil 
gezeten! Kinderen, ouders en team hebben 
hard gewerkt om er weer een mooi jaar van 
te maken. Er zijn een aantal veranderingen 
in de school waar te nemen het aankomend 
schooljaar. Wij willen optimaal onderwijs 
voor alle kinderen bij ons op school. 
In het schooljaar 2014-2015 hebben we 
ongeveer 63 leerlingen.

Deze kinderen zijn verdeeld over drie stam-
groepen. Te weten groep 1/2/3, groep 4/5/6 
en groep 7/8. Om in de drie combinaties 
effectief het onderwijs te organiseren, hebben 
wij gekozen voor vakadoptie. Dit houdt in 
dat de leerkrachten van groep 4/5/6 en groep 
7/8 naast leerkracht van de groep, instructie 
geven	in	één	van	de	basisvakken.	Ze	geven	
rekenen, taal, spelling of begrijpend lezen 
aan de kinderen van groep (3) 4 t/m 8. Dat 
houdt	in	dat	je	leerkracht	bent	van	één	vak.	
Dus als je rekenen geeft, geef je geen spelling, 
taal of begrijpend lezen. Zo kan de leerkracht 
zich specialiseren in het vak wat zij het leukst 
vindt en het meeste talent voor heeft! En iets 
wat je leuk vindt, kun je (vaak) ook goed! 
De leerkracht doorziet de leerlijn (dat wat 
er geleerd moet worden in de verschillende 
groepen voor een vak) goed en weet hoe 
zij het beste kan aansluiten bij het kind. 
Daarnaast is er een flexplek gecreëerd. De 
flexplek is een lokaal waar op de dinsdag- , 
woensdag- en donderdagochtend een extra 
leerkracht is die kinderen kan begeleiden, die 
extra ondersteuning nodig hebben. Kinderen 
met dyslexie of een spellingsprobleem krijgen 
hier extra aandacht, onze plusleerlingen 
krijgen uitdagende opdrachten van de 
leerkracht, maar ook de kinderen die extra 
hulp nodig hebben bij hun weektaak krijgen 
hier de hulp die zij nodig hebben. Zo creëren 
wij mogelijkheden en kansen voor alle 
kinderen bij ons op school. Op de middag 
staan de vakken wereld oriëntatie, verkeer, 
Engels voor alle kinderen van groep 1 t/m 8, 
kanjertraining en gym centraal.

Groepsverdeling

Vakspecialisten

Leerkracht vak

     juf Jaschenka spelling

     juf Franka taal

     juf Ineke begrijpend lezen

     juf Maeike rekenen

Dit jaar zijn er wederom open dagen bij 
onze school. U bent van harte welkom om 
te komen kijken hoe wij ons onderwijs in de 
praktijk brengen.

Na schooltijd blijven wij actief voor de 
kinderen van onze school en de kinderen uit 
de	buurt.	In	één	van	de	laatste	weken	voor	
de zomervakantie heeft de Ouderraad een 
fantastisch zomerfeest georganiseerd. Alle 
kinderen van de school mochten meedoen 
aan een vossenjacht, uiteraard waren alle 
juffen als ‘vos’ verkleed. Op het plein was 
een ijscokar, een patatkraam en een clown 
die prachtige figuren maakte van ballonnen. 
De kinderen van school, maar ook de 
buurtkinderen en buurtbewoners hebben hier 
heerlijk van kunnen genieten. Super om te 
zien, hoe buurt en school samen er iets moois 
met elkaar en voor elkaar van kunnen maken. 

Na schooltijd gaat het verder! Net zoals 
afgelopen	jaar	organiseren	wij	met	de	PR-
groep een aantal naschoolse activiteiten. 
Deze zijn op dinsdag- of donderdagmiddag. 
Voorafgaand aan de activiteit wordt er geflyerd, 
dus als uw kind een keer mee wil doen? 
Houd de brievenbus en facebook in de gaten!

Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

     1 / 2 / 3 juf Ilona juf Ilona juf Ilona juf Esther juf Esther

     4 / 5 / 6 juf Maeike juf Maeike juf Maeike juf Jaschenka juf Jaschenka

     7 / 8 Juf Ineke juf Ineke juf Franka juf Franka juf Franka
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De winkel van de familie Ritsma

De eerste naschoolse activiteit staat gepland 
voor de onderbouw op dinsdag 30 september, 
7 oktober en 14 oktober en voor de boven-
bouw op donderdag 2 oktober, 9 oktober en 
16 oktober. Dit zal een activiteit worden in het 
kader van Beeldend en digitaal. 
Meer informatie volgt!

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

Mocht u belangstelling hebben in een rond-
leiding of wil een van uw kinderen meedoen 
aan een naschoolse activiteit of wilt een 
kennismakingsgesprek, dan kunt u altijd 
contact met mij opnemen. 

U bent van harte welkom! 

Met vriendelijke groet, 
namens het team PCBS ‘Prinses Beatrix’,

Helma Hendriks, 

directeur

In hun gezellige bungalow aan de 
Zwolseweg bracht ik een bezoek aan 
het echtpaar Ritsma-van de Bruinhorst.

Vriendelijke mensen 
die je het absoluut 
niet aanziet dat ze 
de negentig al zijn 
gepasseerd. Ze zijn 
allebei in Wenum 
Wiesel geboren, 
maar	Ritsma	is	
natuurlijk geen 
Apeldoornse naam. 
Dat klopt ook, want 

de	ouders	van	Sipke	Ritsma	kwamen	uit	
Friesland.	Vader	Albert	Ritsma,	die	geboren	
werd in 1880, was ooit scheepstimmerman 
in het Friese Echtenerbrug. Vanwege de 
hoge werkloosheid in Friesland namen 
Albert	Ritsma	met	z’n	jonge	vrouw	Grietje	
Mulder een grote stap en verhuisden naar 
Amsterdam met de bedoeling om ook daar 
in de scheepsbouw te gaan werken. Ze 
hadden moeite om er te aarden en het werk 
viel Albert zwaar. Omstreeks 1915 namen 
ze het besluit om uit Amsterdam, samen 

met de daar geboren dochters, te vertrekken 
en een nieuw bestaan op te bouwen in 
Wenum. Hier komt zoon Sipke (meestal Sip 
genoemd) in 1921 ter wereld, samen met zijn 
tweelingbroertje Bauke, die tot groot verdriet 
na vier dagen overlijdt.

Ze gingen er wonen aan de Zwolseweg 568, een 
huis met een paar hectare grond waar Albert 
en z’n vrouw een boerenbedrijf begonnen. 
Omdat Albert een handige timmerman was 
combineerde hij het boerenwerk met timmer-
werk in de buurt. Hij pakte alles aan wat op 
zijn pad kwam; zo maakte hij bijvoorbeeld ook 
betonpalen voor afrasteringen.

Albert en Grietje verkochten de melk van 
hun eigen koeien en, als de klant erom vroeg, 
ook kruidenierswaren; ze brachten dit in 
de	buurtschap	rond.	Van	het	één	kwam	
het ander en omdat het verkopen langs de 
weg steeds grotere vormen ging aannemen 
bouwde Albert een professionele  kar en 
spande er z’n paard voor. In de voorkamer 
van hun woonhuis begon Grietje vervolgens 
een bescheiden winkeltje, nadat Albert er een 
toonbank had getimmerd.
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Op de rechterfoto uit omstreeks 1923 is de 
eerste winkel te zien op de hoek Zwolseweg-
Marleweg. Voor de winkel staat vader Albert 
met kleine Sip op z’n arm. Op het bord 
voor de winkel is te zien dat ze ook een 
verkooppunt waren van de ANWB en Texaco, 
de benzine werd verkocht in blikken.
Sip vertelde mij het verhaal dat hij ooit van 
z’n ouders heeft gehoord. Een man die zonder 
benzine was komen te staan hield even een 
brandende lucifer bij de tank om te kijken of 
er misschien toch nog wat benzine in zat. Het 
gevolg ervan was te verwachten, een enorme 
steekvlam! De man wist blijkbaar niet dat 
benzine brandbaar was ..... .

Omstreeks 1952 vindt er een grote verbouwing 
plaats en wordt het een echte winkel. 
Inmiddels hebben Sip en z’n vrouw Bep die 
van zijn ouders overgenomen nadat Albert in 
1949 is overleden.

Voor het rondbrengen van de 
waren hebben paard-en-wagen 
inmiddels plaatsgemaakt voor een 
transportfiets en voor de verre 
klanten gebruikt Sip z’n motorfiets. 
Zoals het destijds gebruikelijk 
was werd eerst het bestelboekje 
opgehaald bij de klanten, vervolgens 
werd in de winkel de bestelling 
ingepakt en werd deze thuis 

afgeleverd. Thuis runde Bep de winkel, eerst 
alleen maar toen het beter ging samen met een 
winkelmeisje. In 1965 stopten ze met de zaak. 
Hoewel ze best nog wel door hadden willen 
gaan, kregen ze geen toestemming om deze uit 
te breiden. Bovendien werd de concurrentie 
van de oprukkende supermarkten steeds groter.

Mede op advies van slager Van der Zee, 
een zwager van de familie, startten ze een 
diepvriesbedrijf in Epe. In die jaren hadden 
de meeste huishoudens geen diepvries in 
huis. Je huurde dan een ruimte, meestal een 
lade in het diepvriesbedrijf om daar je eigen 
diepvriesproducten te halen en te brengen. 
Dat liep prima, maar gaf te weinig werk voor 
twee	personen.	Daarom	ging	Sip	Ritsma	als	
pompbediende werken bij Van Hunen aan  
de	Zwolseweg,	dat	nu	Raap	is.
Inmiddels wonen ze alweer vele jaren in 
hun bungalow aan de Zwolseweg. Ze zijn 
inmiddels 65 jaar gelukkig getrouwd met 
hun beider eerste liefde en kennen elkaar 
al ruim 75 jaar. Ze kregen twee dochters, 
Sonja en Ellen, vier kleinkinderen en twee 
achterkleinkinderen.

Het	was	een	voorrecht	om	de	familie	Ritsma	
te ontmoeten.

Jan Grefhorst

Albert met z’n  
kar en paard

200 Jaar Koninkrijk

De slotmanifestatie van 200 jaar Koninkrijk 
werd op zaterdag 14 juni 2014 in Apeldoorn 
gevierd	met	een	Grand	Defilé.	Meer	dan	
1.500 deelnemers visualiseerden 200 jaar 
Koninkrijk met rijtuigen, paarden, historische 
vervoermiddelen, muziekkorpsen, loopgroepen, 
voorstellingen met Paleis Het Loo als begin- en 
eindpunt. Op het voorterrein van het paleis 

presenteerden de elf dorpen van Apeldoorn zich 
op de herkenbaarheid van hun dorp. Elk dorp 
vulde dit in op zijn eigen manier.
De samenwerkende Dorpsraad/Buurt-
vereniging, Oranjevereniging en de 
Beatrixschool besloten de Wenumse 
Watermolen na te bouwen en deze als 
trouwlocatie te promoten.
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Na een jaar van voorbereiding werd op 
vrijdag 13 juni begonnen met de opbouw van 
het geheel. Gelukkig was het mooi weer die 
dag en alle dorpen waren al vroeg bezig met 
timmeren, zagen en  schilderen. Er heerste 
een gemoedelijke sfeer en waar het nodig was 
hielp iedereen elkaar.
Aan de voorkant van de tent was door Tinus 
van Werven en Wim Vos een schoepenrad 
gebouwd, dat door stromend water werd 
aangedreven. Dit rad draaide voor de door 
John Nieuwenhuis nageschilderde Wenumse 
Watermolen.

Op zaterdag lieten de weergoden ons niet in 
de steek. Ook die dag was iedereen vroeg in de 
weer om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten.
Prinses Beatrix, prinses Margriet en mr. 
Pieter van Vollenhoven, de commissaris van 
de Koning en afgevaardigden van allerlei 
comités	kwamen	aan	op	het	voorterrein	van	
Paleis Het Loo.
Waar wij op hadden gehoopt gebeurde. 
Terwijl een heuse ambtenaar van de 
burgerlijke stand twee kinderen (van de 
Beatrixschool) in de echt verbond, betrad het 
hoge gezelschap onder grote belangstelling 
onze tent. Eerst plaatsten ze hun 
handtekening in het receptieboek, daarna 
woonden zij de huwelijksceremonie bij. Ook 
werd het bruidspaar na afloop door de hoge 
gasten gefeliciteerd.
Helaas hadden er zich maar zes kinderen 
opgegeven om te trouwen, waardoor er  
‘s middags geen echt programma meer was. 
Het voordeel hiervan was wel dat we de 
bezoekers veel konden vertellen over onze 
buurtschap.

Dankzij de enthousiaste en belangenloze 
medewerking van menig bedrijf uit Wenum 
Wiesel en uit Vaassen hebben wij ons weer 
op de kaart gezet. We willen iedereen die een 
bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken.

Peter Ansems en Tinus van Werven
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Wildfair 2014, 
met als thema: ‘Het landleven beleven’

Op zondag 28 september van 13.00-17.00 uur is het weer zover: dan 
wordt de zesde Wildfair gehouden. Het thema is ‘Het landleven beleven’. 
De Soroptimisten organiseren dit jaarlijkse evenement om een financiële 
en publicitaire bijdrage te kunnen leveren aan een ‘goed doel’. Vorig jaar 
was de Wildfair in vele opzichten de topper, veel publiciteit, prachtig 
weer en een fantastische opbrengst van € 28.000,- voor de koelwagen 
van de Voedselbank. Velen van u hebben daaraan meegewerkt door 
sponsoring of het kopen van een toegangskaart. Ook dit jaar hebben de 
Soroptimisten weer een bijzonder project. De opbrengst van de Wildfair 
wordt gebruikt om een tuinbouwtrekker met aanhangend tuinbouw-
apparatuur te financieren voor de stichting StadsAkkers in Apeldoorn.

Een gevarieerd aanbod
U weet het inmiddels al wel. De Wildfair is niet zomaar een fair! 
Het is een buitenevenement waar veel te doen en te beleven is. De 
standhouders doen weer hun uiterste best de bezoekers te verrassen 
met hun zeer verzorgde stands met leuke aanbiedingen. Immers, 
alleen mooie en bijzondere stands krijgen een plaats op de Wildfair.
Naast de voortreffelijke stands van merendeels Apeldoornse onder-
nemers zijn er ook weer de heerlijke hapjes van gerenommeerde 
horecaondernemers en traiteurs. Er is weer een ‘natuurstraat’ met 
demonstraties en stands van natuurorganisaties van de Veluwe, er 
exposeren verschillende kunstenaars, een spectaculaire show van  
de sheepdogs van ‘Move4ward’, live muziek met onder andere het 
vocaal ensemble ‘In the Mood’ en de Apeldoornse ‘Black Star 
Country Dancers’. Zij geven eveneens kleur en fleur aan de 
Wildfair. Ook de Dorpsraad/Buurtvereniging Wenum Wiesel 
is vertegenwoordigd met een informatiestand.

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

Het ‘kinderplein’
Voor de kinderen is 
er natuurlijk weer een 
‘kinderplein’ met veel spel 
en vertier. In het algemene 
programma zijn er ook 
punten die voor kinderen 
spannend zijn, zoals de 
show van de Border Collies, 
een koetsritje maken, 
het optreden van de Line 
Dancers en nog veel meer.

Er zijn echter ook 
activiteiten, speciaal voor 
kinderen. Hoogtepunten 
als ponyrijden in de 
paardenbak, onder leiding 
van gediplomeerde 
instructrices, verschillende 

workshops zoals zeepkettingen maken, 
mobiles maken van takken, het ‘Popcake 
Feest’, waarin popcakes versierd kunnen 
worden. Verkleedpartijen en dan op de foto, 
nagels versieren, konijntjes en de puppies  
van Border Collies knuffelen.

Je ziet wel, er is van alles te beleven.  
Kijk maar eens op onze website: 
www.wildfairapeldoorn.nl

Een nieuwe locatie
De Wildfair is te gast op de nieuwe, unieke 
locatie van landgoed ‘De Kopermolen’. Dit 
landgoed ligt, evenals onze vorige locatie, 
in Wiesel, iets dichterbij de Zwolseweg en 
is met 19 hectare het grootste restant van 
het	vroegere	landgoed	’De	Rotterdamse	
Kopermolen’. Dit landgoed ontstond honderd 
jaar na de bouw in 1627 van een papiermolen 
aan de Wenumse Beek. 
U kunt eventueel uw auto op het wildfair-
terrein gratis parkeren. We raden u echter 
wel aan om, als het mogelijk is, met de fiets 
te komen.

StadsAkkers Apeldoorn
Soroptimistclub Apeldoorn heeft ook dit 
jaar weer voor een Apeldoorns project 
gekozen: StadsAkkers, een tuinbouwbedrijf 
dat deel uitmaakt van Park Zuidbroek 
aan de noordkant van Apeldoorn. Samen 
met vrijwilligers, uitkeringsgerechtigden  
en mensen uit zorginstellingen wordt op 
biologische wijze voedsel verbouwd dat 
geleverd wordt aan 300 gezinnen van de 
Voedselbank, restaurants en buurtbewoners. 
Het doel is om mensen met een activerings-
behoefte zinvolle en respectvolle arbeid 
te bieden, gericht op maatschappelijke 
meerwaarde.

Deze jonge organisatie heeft nog veel wensen 
en	één	ervan	willen	we	graag	vervullen.	Dit	
jaar, nu het terrein veel groter is geworden, 
zou men graag de beschikking willen 
hebben over een goede, gereviseerde trekker 
met aanhangende tuinbouwapparatuur 
(rolschoffel, frees, spitmachine en dergelijke).

Meer weten over StadsAkkers? 
Kijk op hun website: www.stadsakkers.nl
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De projecten van 
Soroptimistclub Apeldoorn
Soroptimistclub Apeldoorn is een serviceclub 
en door de keuze van onze projecten willen 
we meewerken aan een menswaardige 
samenleving voor iedereen. Met de Wildfair 
hopen we een behoorlijk bedrag voor de 
sponsoring van de tuinbouwtrekker binnen te 
krijgen. Maar, ... het geld van de financiering 
moet er nog wel komen! Daarbij hebben de 
Soroptimisten uw hulp nodig! Helpt u mee?

Door het kopen van een toegangskaart 
sponsort u mee! Maak gebruik van de 
kortingskaart en ontvang 25% korting aan de 
kassa. U betaalt dan € 7,50 per volwassene, 

kinderen van 4-13 jaar € 2,50 en kinderen 
tot 4 jaar hebben gratis toegang.

•	 Word	sponsor	van	de	Wildfair. 
Kijk op: www.wildfairapeldoorn.nl  
voor de mogelijkheden.

•	 Knip	de	kortingsbon	op	pagina	18	uit.	
Aan de kassa krijgt u dan de speciale 
korting van 25%.

•	 Gaat	u	niet	naar	de	Wildfair?	Jammer! 
Maar u kunt ook een gift overmaken op: 
NL08 INGB 0004 2188 91 
t.n.v. Soroptimistclub Apeldoorn 
(t.a.v. StadsAkkers).

Tot	ziens	op	28	september!	

Ontwikkelingen crematoriumplannen

Na de laatste nieuwsbrief van dit voorjaar, 
waarin de activiteiten rondom de petitie 
al aangekondigd waren, hebben we de 
handtekeningen verzameld en de petitie 
aan de gemeenteraad aangeboden.

De resultaten van de handtekeningenactie 
voor de petitie waren zeer goed. We hebben 
de brief met handtekeningenformulier in 
heel Wenum Wiesel en het zuidelijke deel 
van Vaassen (buiten de bebouwde kom) 
bezorgd, in totaal op 1.080 adressen. Hiervan 
zijn 580 formulieren met handtekeningen 
van 642 adressen (60% respons) binnen 
Wenum Wiesel (met 1.148 handtekeningen 
tegen en 47 handtekeningen geen bezwaar) 
en 61 adressen buiten Wenum Wiesel (86 
handtekeningen tegen en 0 geen bezwaar) 
retour ontvangen. Totaal dus 1.234 hand-
tekeningen tegen en 47 handtekeningen geen 
bezwaar. De respons met het grote aantal 
handtekeningen laat een groot draagvlak 
zien. Opvallend is hierbij de grote respons  
uit de Beemte, dat een grote betrokkenheid 
bij de begraafplaats in Wenum laat zien.
Wij willen hierbij iedereen bedanken die 
heeft bijgedragen aan dit succes, hetzij door 
hulp bij het ophalen van de handtekeningen, 
maar ook door met een handtekening onze 
actie te steunen.

Op 8 mei 2014 kregen we de gelegenheid om, 
voorafgaand aan de formele vergadering van 
de gemeenteraad, onze petitie met een korte 

toespraak aan burgemeester John Berends aan 
te bieden. Om de vertrouwelijkheid van de 
handtekeningenformulieren te waarborgen, 
hebben we de originele handtekeningenlijsten 
bij een notaris gedeponeerd en een afschrift 
van de deponeringsakte als een gewaarmerkt 
resultaat bij de petitie gevoegd.

Het presidium van de gemeenteraad (de 
fractievoorzitters en de burgemeester) heeft 
op 22 mei 2014 onze petitie besproken en, 
mede naar aanleiding van een vergelijkbare 
petitie uit de wijk Zuidbroek, besloten eerst 
nadere informatie te vragen voor de verdere 
procedurele	afhandeling.	Tot	die	tijd	worden	
de activiteiten voor het zoeken naar een 
geschikte	locatie	opgeschort.	Afhankelijk	
van de aangeleverde informatie zal het 
raadspresidium bepalen of het onderwerp op 
de ‘politieke markt’ zal worden besproken.

Wat is nu de huidige stand van zaken? Op dit 
moment zijn er geen verdere ontwikkelingen 
te melden. We hebben de gemeente de vraag 
naar de stand van zaken gesteld, maar door 
de vakanties is daar nog geen antwoord op 
gekomen.
Wanneer u meer informatie wilt, zoek 
dan	contact	met	één	van	de	leden	van	de	
actiegroep ‘Crematorium Wenum NEE’, 
of via email: geencrema@gmail.com

Peter de Mare
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Als we vergeten dat we sommige weken 
met een regenjas door het leven gingen dan 
hebben we een fantastische zomer achter de 
rug. Sterker nog, het is nog steeds zomer ook 
al is het weer begin september. Als bestuur 
van de Buurtvereniging zetten wij ons in voor 
een mooie, aangename buurt. Mooi vanwege 
onze prachtige natuur, aangenaam vanwege 
de goede samenwerking en sfeer onder de 
bewoners. Wij proberen tradities in stand 
te houden, maar toch ook vernieuwend te 
zijn. In deze nieuwsbrief leest u over onze 
gehouden activiteiten zoals het paaseieren 
zoeken, de 55+ tocht en de jaarlijkse fiets-
tocht met barbecue.

Staand van links naar rechts:
Tinus Keizer, Harry Bisseling, Peter Ansems, 
Liesbeth Ardon en Joke Bouwmeester 
Knielend: 
Tinus van Werven en Marianne de Wilde 
(niet op de foto: Nina Brotons)

Uit de door ons gehouden enquête kwamen 
nieuwe wensen naar voren die wij proberen 
te vervullen. Voor het eerst organiseren 
wij op uw verzoek een wijnproefavond en 
bij voldoende animo een cursus fotografie 
gedurende de wintermaanden.
Gertie van Vemde heeft aangeboden volgend 
jaar een motortoer uit te willen zetten, mocht 
u hierin geïnteresseerd zijn laat het ons weten. 
U ziet, we zitten niet stil. Nu de nieuwe 
website in de lucht is zal deze intensiever 
gebruikt gaan worden voor onze informatie.

Kortom, als Buurtvereniging (onderdeel van 
de Dorpsraad) willen we vooral een club zijn 
voor de buurt. Wij hebben daarvoor iedereen 
nodig, dus wordt lid of maak je buren lid. 
De contributie bedraagt € 5,- per jaar die wij 
het liefst automatisch van uw bankrekening 
incasseren. Steun onze activiteiten. 
“Hoe meer zielen hoe meer vreugd”. Dit 
klinkt als een dooddoener, maar het is wel 
onze werkelijkheid!

Peter Ansems, 

namens het bestuur van de Buurtvereniging

Bestuur van de Buurtvereniging

Seizoensopening

Activiteitenavonden
Op dinsdag	30	september	2014 start het 
winterseizoen 2014/2015 met een informatie-
avond over de creatieve activiteiten, die gaan 
plaatsvinden in de Wenumse Watermolen. 
Deze avond begint om 20.00 uur. Ervaren 
cursusbegeleiders willen u graag informeren 
over de verschillende mogelijkheden, zoals 
bloemschikken, kaarten maken, schilderen/
aquarelleren, creatieve handvaardigheid 
en biljarten.

Nieuw deze winter (bij voldoende belang-
stelling): beginnerscursus	fotografie. 
U bent van harte welkom.

Op dinsdag	7	oktober	2014 starten we 
dan met de eerste activiteitenavond. Door 
verschillende prijsverhogingen zijn wij 
genoodzaakt de kosten voor deze avond (voor 
het eerst sinds 2002) te verhogen naar vijf euro.
Vanzelfsprekend is dit inclusief het kopje 
koffie of thee. 
U	betaalt	altijd	per	avond	aan	één	van	de	
aanwezige bestuursleden. Dus als u een 
keertje verhinderd bent, dan betaalt u niets.

Wilt u gewoon uit nieuwsgierigheid eens 
binnen komen lopen? Ook dan bent u van 
harte welkom!
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55+Soos
Iedere dinsdagmiddag wordt de Wenumse 
Watermolen voor 55-plussers opengesteld.
In een gezellige en hartelijke sfeer kunt u 
deelnemen aan verschillende activiteiten. 
Het is mogelijk om te sjoelen, scrabbelen, 
rummicubben, kaarten, biljarten of gewoon 
gezellig bijpraten.

Hebt u de genoemde leeftijd niet bereikt? 
Maak daar dan geen probleem van. Wij doen 
dat ook niet! We wensen u veel gezellige 
middagen toe. Deze middagen beginnen weer 
vanaf 9	september aanstaande.

Sint Nicolaas
In een vroege brief uit Spanje laat Sint 
Nicolaas ons weten, dat hij van plan is om 
op zaterdag	29	november onze jeugd te 
bezoeken in de Wenumse Watermolen. 
De eerste groep kinderen ontvangt hij 
graag om 13.30	uur en de tweede groep 
kinderen om 15.30	uur. Hierna moet hij weer 
verder het land in. Natuurlijk is er voor alle 
opgegeven kinderen een leuke verrassing.
Vanaf eind oktober beginnen we weer met de 
jaarlijkse huis-aan-huis-collecte voor dit feest.   

Het adres van de Wenumse Watermolen is 
Oude Zwolseweg 164 te Wenum.

Enquête-uitslag

In de Wenumse Watermolen is er in het 
voorjaar op enkele activiteitenavonden een 
enquête uitgezet onder de deelnemers van 
deze avonden. Deze enquête namen wij ook 
op in de vorige nieuwsbrief. Het doel ervan 
was inzicht te krijgen of de Buurtvereniging, 
bij het organiseren van hun activiteiten, zou 
kunnen bijdragen in uw wensen. 
Wij ontvingen hierop 87 reacties, waarvoor 
onze hartelijke dank. Zelf zetten wij in dit 
formulier een aantal mogelijkheden op een 
rij, daarnaast was er ruimte om uw eigen 
voorkeur kenbaar te maken. 
De uitslag was als volgt:

Activiteiten
•	 wandelen	(met	of	zonder 

hond, nordic walking ) 15
•	 jeu	de	boules	 3
•	 ‘body	in	balance’ 

(onder andere Yoga) 9

Brains
•	 computercursus	 13
•	 sjoelen	 2

Creativiteit
•	 fotograferen	 11
•	 schilderen	 6
•	 bloemschikken	 13

Als seizoensgebonden activiteiten 
gaven wij als voorbeeld:
•	 wijn-/wiskey-/bierproeverij	 11
•	Wenums	kokkerellen	 2
•	 snoeicursus	 2

Daarnaast zou u zelf graag door 
ons georganiseerd willen zien:
•	 wandelen	met	GPS
•	 hardlopen	met	groep
•	 lezingen
•	 fietstochten
•	 bridgecursus
•	muziek/koor
•	 darten
•	 stijldansen
•	 doe-het-zelf-cursus
•	 boetseren
•	 kleden	knopen
•	 Tai	Chi

De winteractiviteiten in de Watermolen staan 
weer voor de deur. De cursussen schilderen 
en bloemschikken worden daar gedurende 
het hele winterseizoen al gegeven.

Op dinsdag 30 september aanstaande is er 
de kennismakingsavond. Als dan blijkt dat 
er voldoende belangstelling voor is, wordt 
besloten of er een cursus fotograferen zal 
worden georganiseerd.
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Paaseieren zoeken
Geen Pasen gaat er voor onze buurtkinderen voorbij of ze moeten 
op zoek naar eieren. De Paashaas had goed zijn best gedaan, 
hij had namelijk honderden eieren verstopt in het bosje op de 
hoek van de Wieselseweg en de Wieselse Dwarsweg.

Het was prachtig weer die dag en nadat de kinderen waren ingedeeld in 
drie groepen naar leeftijd kon de pret beginnen. Na het startsein rende 
iedereen het bos in en fanatiek werd er tussen de takken en bladeren 
gezocht. De allerkleinsten kregen hulp van hun ouders. Er was per groep 
een groot ei verstopt en degene die dit vond kreeg als extra beloning een 
mooie paashaas van chocolade.
Alle kinderen gingen met heel wat eieren naar huis; voor jong en oud 
blijft het toch een leuk evenement.

Peter Ansems

55+ tocht 2014
Op dinsdag 27 mei verzamelden 110 enthousiaste deelnemers zich op 
het terrein van PC & LR WWNA aan de Bentweideweg. Om kwart voor 
negen stond iedereen klaar voor vertrek voor het jaarlijkse uitstapje. 
De bussen stonden echter te wachten bij een ander WWNA en na een 
half uur kwamen de chauffeurs dan toch achter hun vergissing!

De weersvoorspellingen waren niet al te best die dag, maar gelukkig ging 
onze reis naar het noorden van het land waar de regen als laatste zou 
komen. De eerste stop was in Drachten, waar we een rondvaart door 
het Nationaal park ‘De Alde Feanen’ maakten. Onderweg op de boot 
gebruikten we de koffie en de lunch terwijl we genoten van het landschap. 

Na afloop van de boottocht stonden de twee bussen weer klaar om het 
gezelschap naar museumboerderij ‘Ot en Sien’ te Surhuisterveen te 
brengen. Dit is een plek waar de tijd echt 50 jaar heeft stilgestaan. Hier 
vindt u nog het winkeltje, schooltje en de dokterspraktijk uit de tijd van 
toen. Unieke, nostalgische monumenten uit een periode van uitvindingen 
en burgerlijke rust.
De deelnemers werden in twee groepen verdeeld om in de verschillende 
ruimtes tekst en uitleg te krijgen over het ontstaan van de geschiedenis 
van Ot en Sien.

De dag vloog voorbij en aan het einde van de middag reden we door 
de stromende regen richting Staphorst, waar het diner in restaurant  
’t Centrum zou worden geserveerd. Het eten was er prima en na afloop 
reden we voldaan naar huis. Er waren weer vele contacten gelegd tussen 
allen die banden met Wenum Wiesel hebben.
Wij kunnen terug kijken op een geslaagde dag en willen de deelnemers 
bedanken voor hun gezellige bijdrage hieraan.

Liesbeth Ardon en Tinus van Werven
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Fietstocht 2014
Werd vorig jaar de jaarlijkse fietstocht afgelast door te weinig 
deelnemers, op zaterdag 28 juni jongstleden genoten 35 deelnemers 
van een mooie route uitgezet door de familie van Wezep. 
Onze hartelijke dank hiervoor!

De 30 kilometer lange route voerde ons op deze mooie zomerse dag 
vanaf de Wenumse Watermolen, richting Beemte Broekland, De Vecht 
en Teuge, om via Zuidbroek en Anklaar langs het kanaal weer terug te 
keren naar de Wenumse Watermolen. Onderweg werd genoten van de 
mooie omgeving, maar ook van de meegekregen versnaperingen.
Terug bij de Wenumse Watermolen werd er eerst geborreld. Later om  
vijf uur werden de barbecues aangemaakt en deden we ons te goed aan 
het lekkere vlees van Slagerij Kamphuis.
Het was nog lang gezellig aan de Oude Zwolseweg 160 ..... !

Peter Ansems

Grote schoonmaak in Wenum
Als je tijdens het mennen de molen van Vorderman 
passeert, zie je wel eens halsbrekende toeren.

Eerst moet de te behandelen wiek voor de hoogwerker geplaatst worden, 
waarna deze met de hogedrukspuit weer als nieuw wordt gemaakt. Het 
moet iedereen toch zijn opgevallen dat de vier molenwieken er weer 
stralend bij staan. Een klus die je niet elke week klaart, zoals het lappen 
van je ramen. Fred, bedankt voor het mooie aanzicht van de molen!

Namens een menner uit Wenum

Wijnproeverij
Op woensdagavond 29 oktober 2014 organiseert uw Buurtvereniging, 
in samenwerking met Slijterij Hamer, een wijnproeverij.

U wordt ’s avonds om 19.30 uur in het sfeervolle proeflokaal van de 
slijterij verwacht. In de loop van de avond zullen er acht verschillende 
wijnen worden beoordeeld en tijdens de proeverij worden er uitgebreide 
hapjes van de grill geserveerd. De kosten voor dit arrangement bedragen 
20 euro per persoon. Wilt u dit bedrag bij de inschrijving voldoen? 
Er is plaats voor 20 personen, dus geef u snel op, want vol = vol.
Vul daarom de bijgevoegde reactiestrook in en lever die in bij het 
daarop genoemde adres.

Bij veel belangstelling gaan we vaker een dergelijke wijnproefavond 
organiseren. De uitnodiging hiervoor plaatsen wij dan op onze 
vernieuwde website. Wij hebben er veel zin in, u ook?
Graag tot ziens op onze eerste wijnproeverij!

Peter Ansems



Koninginnelaan 113
7315 DT Apeldoorn

Tel.: 055 - 521 71 98
Mobiel: 06 - 222 42 927

E-mail: benkdruk@planet.nl
www.benkdruk.nl

 

 Drukkerij B & K Reproservice

•	 Wij	geven	u	10% korting op al uw  
zakelijke	drukwerk	en	leggen	deze	prijzen	
vast	t/m	eind	2014

Bel:	055	-	521	71	98	en	vraag	naar	Harry	Badenhop
Een	e-mail	sturen	mag	ook:
benkdruk@planet.nl

         Kredietcrisis . . .  
en toch drukwerk nodig? 

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

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

Informatie omtrent taakverdeling: www.wwnna.nl

adres Wieselseweg 11 
 7345 CB  Wenum Wiesel

 info@wwnna.nl 
 www.wwnna.nl

Colofon
De nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar.

redactiecommissie

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

vormgeving DTP-studio Pontifix 
 www.dtp-pontifix.nl

Telefoonnummers
Wijkagent Erwin Poolman 0900 8844

Buitenlijn gemeente 14055

Stichting Vrijwillige
hulpdienst De Kap 529 55 20

Stichting Wisselwerk 521 96 44

Wijkserviceteam NW 580 22 22

Reactiestrook

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

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

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

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

Adres / postcode  ............................................................................................................................................................................

Telefoon  ............................................................................................................................................................................

E-mailadres  ............................................................................................................................................................................

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