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Hierbij onze eerste nieuwsbrief van 2014.
Dus weer tijd voor een kort voorwoord.
Tegen de tijd dat deze nieuwsbrief bij u in
de bus ligt is het alweer begin maart en een
natte, te warme winter hebben we dan al
achter de rug. Deze keer een winter zonder
ijs en daardoor kon er (voor velen helaas)
niet geschaatst worden.

2014

Ook in deze nieuwsbrief kunt u weer lezen
welke vorderingen de diverse werkgroepen
maken die zich bezighouden met de
uitvoering van onze dorpsvisie.
Op de komende jaarvergadering van
24 maart aanstaande wordt nog actueel
verslag gedaan over de stand van zaken.
Kom allemaal!
Dit jaar wordt voor enkele projecten ‘het jaar
van de waarheid’, maar ook van verwachting:
hoe zal het gaan met onze plannen rond
de herontwikkeling van de Wenumse
Watermolen? Zal het ons uiteindelijk
lukken om enkele grote stappen te zetten
richting een nieuw dorpshuis? En een eigen
evenemententerrein, zoals door de bewoners
als wens is geuit in de dorpsvisie?
Maar ook een jaar van vernieuwingen:
er wordt een nieuw en moderner logo
ontwikkeld, de nieuwsbrief heeft een nieuwe
opmaakstijl, er komt medio dit jaar een
geheel vernieuwde website en ja, misschien
wel een geheel nieuw politiek speelveld in
Apeldoorn? En met de politiek hebben we als
dorpsraad de laatste jaren veel mee te maken!
Ook de buurtcommissie heeft, naast haar
gebruikelijke plannen, het paaseieren zoeken,
de jaarlijkse 55+ tocht, de fietstocht met
barbecue en het Sinterklaasfeest, nieuwe
plannen, mede voortvloeiend uit de onder de
bewoners gehouden enquête.
Het is de bedoeling om in de loop van dit jaar
te kijken wat de mogelijkheden zijn om aan
zoveel mogelijk wensen en suggesties, die in
de enquête zijn geuit, invulling te geven.
Gelukkig hebben zich via de oproep in de
enquête ook enkele nieuwe vrijwilligers
gemeld en dat was ook hard nodig om alle
activiteiten te kunnen blijven voortzetten,
zoals de wekelijkse ouderensoos op de
dinsdagmiddag en de activiteitenavond, ook
op dinsdag in de Wenumse Watermolen.
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Maar ik blijf mijn eerdere verzoeken om
mee te helpen als vrijwilliger of vrijwilligster
herhalen. Dus overweeg eens of u tijd en
gelegenheid heeft om een bijdrage te leveren
aan het in stand houden en zo mogelijk nog
verbeteren van onze prachtige leefomgeving
in Wenum Wiesel.
Het gaat niet allemaal vanzelf! Circa vijftig
vrijwilligers werken al via werkgroepen,
commissies of op individuele basis mee
om voor ons allen onze buurt te verbeteren
en onze sociale binding nog verder uit te
bouwen.
Hoewel we dat al tijdens een jaarlijkse
‘vrijwilligers-dank-je-wel-dag’ doen, wil
ik nogmaals via deze nieuwsbrief deze
vrijwilligers bijzonder bedanken voor hun grote
inzet: “Mensen, bedankt, we varen er allen wel
bij! Kijk niet wat anderen voor u doen, maar
zeg: wat ga ik doen voor Wenum Wiesel?”
Voor 2014 hopen wij weer op een grote
opkomst bij de te organiseren activiteiten en
met uw ondersteuning wordt het ongetwijfeld
nog leuker en beter!
Zoals bekend worden er deze maand
gemeenteraadsverkiezingen gehouden.
Kijk voor het uitbrengen van uw stem
ook eens wat er in de programma’s van
de diverse politieke partijen staat over de
dorpen rond Apeldoorn en wat hun visie
is over bijvoorbeeld de leefbaarheid en het
voorzieningenniveau in de dorpen. Het kan
u misschien helpen bij uw keuze voor een
bepaalde partij.
Ik wens u veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Herman Dijkkamp,
voorzitter Dorpsraad WWNNA
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Uitnodiging Jaarvergadering W.W.N.N.A.
Buurtbewoners, graag nodigen wij u uit voor de Algemene Jaarvergadering van de dorpsraad.
Locatie
Datum
Aanvang

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wenumse Watermolen (Oude Zwolseweg 164 te Wenum)
24 maart 2014
20.00 uur

Opening
Aangemelde vragen
Notulen jaarvergadering 2013
(Jaar)verslag Dorpsraad
Verslag kascommissie
Financieel jaarverslag 2013 penningmeester
Benoeming kascommissie
Voorstel verhoging contributie van € 4,00 naar € 5,00 per jaar (toelichting penningmeester)
Benoeming bestuursleden
- Aftredend, niet herkiesbaar: Liesbeth Ardon (secretaris)
- Voordracht door het bestuur: te benoemen Daniëlle Kronmöller
Vaststellen Huishoudelijk Reglement (zie website)
Een concept is na 11 maart via onze website te raadplegen en op te vragen
bij het secretariaat. Op de vergadering ook ter tafel te verkrijgen.
Presentatie nieuw logo van de dorpsraad
Stand van zaken Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012 – 2020
Informatie route Klompenpad door Eddie Bouwmeester en Martijn Grievink
Pauze
Presentatie mevrouw T. Niemöller: ‘Ontmoetingen in de Natuur’
Sluiting

Voor de goede orde:
bij de stemmingen hebben alleen geregistreerde en betalende leden stemrecht.

Expositie Wenumse Watermolen
Oude Zwolseweg 164, Wenum

maandag 31 maart 2014
dinsdag 1 april 2014

van 16.00 - 22.00 uur
van 10.00 - 16.00 uur

De toegang is gratis!

Presentatie van werkstukken,
vervaardigd tijdens diverse workshops
•
•
•
•

bloemstukken
schilderijen / aquarellen
themawerkstukken (pasen, winter etc.)
wenskaarten

Alle werkstukken zijn onder begeleiding van ervaren cursusleidsters
tot stand gekomen. Wellicht bent u al een tijdje van plan ‘iets’ te gaan
doen tijdens het winterseizoen? Dan moet u zeker even komen;
de begeleiders zullen u graag nader informeren!

6e jaargang, maart 2014
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Vijf vragen aan ... Bert de Groot
1 Wat is je functie/rol binnen de
dorpsraad en wat beteken je voor de
buurtcommissie?
Sinds april 2013 ben ik toegetreden
tot het bestuur van de Dorpsraad
WWNNA. Binnen het bestuur vervul
ik de rol van penningmeester. Ik vind
het belangrijk dat een vrijwilligersorganisatie als de dorpsraad/buurtcommissie
ook transparant en professioneel met de
financiën omgaat en als bedrijfskundige denk
ik dat ik daar aan kan bijdragen.
2 Waarom is het van al het vrijwilligerswerk de dorpsraad/buurtcommissie voor
jou geworden?
Naast de dorpsraad doe ik ook vrijwilligerswerk in de kerk, maar dat is prima te
combineren. Ik vind dat er een prachtige
dorpsvisie ligt voor Wenum Wiesel, waar ik
het volledig mee eens ben en die ik graag wil
helpen implementeren.
3 Hoelang doe je dit al en hoe hou je het vol?
Nog niet zolang, nu een half jaartje, maar het
bevalt me wel en ik ga dus nog wel even door.
Er spelen momenteel een aantal interessante
ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld rond
de watermolen, het Nemef-terrein en het
klompenpad en het is erg leuk om daarover
mee te denken en bij betrokken te zijn.
Bovendien bestaat het bestuur uit een leuke
en inspirerende groep mensen met allemaal
een warm hart voor Wenum Wiesel. Ik krijg
er meer energie van dan dat het me kost, dus
dan is het makkelijk vol te houden.

4 Maak de zin af: bewoners van
Wenum Wiesel kunnen de dorpsraad/
buurtcommissie ondersteunen door ...
Als buurtbewoners hebben we allemaal de
verantwoordelijkheid om ons sterk te maken
voor de leefbaarheid van Wenum Wiesel.
Iedereen kan daar op zijn eigen manier aan
bijdragen om onze buurtschap schoon, mooi,
veilig en gezellig te maken. Met name op
het gebied van de onderlinge contacten is de
dorpsraad van onschatbare waarde voor de
buurt. Mooi om te zien dat er iedere week
onder de vlag van de buurtcommissie in
de watermolen wordt gebiljart, geknutseld
en daarnaast nog jaarlijks andere mooie
activiteiten worden georganiseerd zoals
de BBQ, de fietstocht, de 55+ dag, het
Sinterklaasfeest en het paaseieren zoeken.
Allemaal meedoen zou ik willen zeggen.
5 Als de kinderen slapen, wat is dan
nog meer je passie?
Dat de kinderen slapen en ik zelf niet komt
niet zo vaak meer voor, want de oudste van
onze vier kinderen is inmiddels 16 jaar en
doet vaak zelf het licht uit. Naast mijn werk
ben ik meestal op en rond het erf te vinden.
Daar is als hobby-boer genoeg te doen en
dat doe ik met veel plezier. Ik had graag het
boerenbedrijf van mijn vader overgenomen,
maar als vierde zoon zat dat er niet in.
Op deze manier ben ik toch nog een klein
boertje geworden.

Dringende oproep

Tennis

Niets is voor altijd. Reden waarom leden wisselen
of stoppen met de activiteiten die ze voor ons
doen. Daarom zijn we continu bezig met het
zoeken naar vrijwilligers. Op dit moment zijn er
vacatures voor een:
• secretaris van de Buurtcommissie
• penningmeester van de Buurtcommissie
• website-beheerder

Helaas hebben we in onze buurt geen tennisvereniging.
Wilt u toch een balletje slaan of wilt u kennismaken
met het tennissen? Neem dan contact op met Wilma
Koller, tel. (0578) 572 274 of Hans Stoker, tel. (0578)
572 159 van tennisclub Vaassen (gelegen naast zwemen sportcentrum De Koekoek in Vaassen).

Heeft u een paar uurtjes per maand over of kent u
iemand? Meldt u zich dan alstublieft bij ons aan!
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Stand van zaken Dorpsvisie
Wenum Wiesel 2012 - 2020
Werkgroep Sociale Cohesie
• Stand van zaken herontwikkeling
Wenumse Watermolen

Zoals we in onze laatste nieuwsbrief van vorig
jaar hebben gemeld, was de verwachting dat er
half oktober 2013 duidelijkheid zou zijn of onze
plannen om het complex van de Wenumse
Watermolen (gebouwen en omliggende
gronden) te herontwikkelen haalbaar zouden
zijn. Helaas, nog steeds kunnen we niet met
zekerheid zeggen of het kan doorgaan. Het zit
nog steeds vast op de (on)mogelijkheid tot het
bouwen van de woningen voor de J.P. van den
Bent Stichting, als financiële onderbouwing van
de plannen. We zijn wel enkele stapjes verder
en richten ons op de mogelijke bouw van de
woningen nu geheel op het terrein rond de
huidige bebouwing van de Watermolen.
Aangezien we vinden dat de gemeente erg
traag is met haar besluitvorming, met name
B&W, hebben we ons gericht tot enkele
politieke partijen. En daar hebben we, zoals u
in de Stentor heeft kunnen lezen, goed gehoor
gevonden. Men ondersteunt onze ideeën
en heeft het college van B&W aangespoord
sneller met duidelijkheid te komen. Intussen
hebben we van B&W vernomen dat “alles
gedaan wordt om het plan mogelijk te
maken”. We wachten gespannen af!

• Visvijver

Zoals al eerder vermeld, is het beheer van
de visvijver met ingang van dit jaar geheel
overgenomen door Erwin Ellenbroek.
Wij willen alvast vanaf deze plaats Willem
Kamphuis hartelijk danken voor zijn grote
inzet en zorg waarmee hij tot voor kort het
de visvijver jarenlang heeft beheerd.
De gegevens (kosten van de viskaart, waar
verkrijgbaar en de regels), staan op onze
website: www.wwnna.nl

Tja, ... en toen was het wachten,
wachten op de vorst die maar niet kwam!
Misschien eind van dit jaar?

• Afwerken actielijst

De werkgroep heeft onlangs weer actief de
actielijst, voortvloeiend uit onze Dorpsvisie,
ter hand genomen en is bezig om zoveel
mogelijk punten af te handelen.
Zo is er binnenkort actie te verwachten
op het gebied van ‘Welkomstpakket
nieuwe bewoners Wenum Wiesel’, een
nieuw speelveld voor de kinderen van de
Beatrixschool en er wordt, in samenwerking
met de Oranjevereniging, gezocht naar een
eigen evenemententerrein. Zeker nu het
erop lijkt dat het terrein bij de Nemef binnen
afzienbare tijd hiervoor niet meer beschikbaar
is, heeft dit punt prioriteit. Ook hiervoor
wordt overleg gepleegd met de gemeente.
Herman Dijkkamp,
namens de werkgroep Sociale Cohesie
en voorzieningen

Werkgroep Natuur en Landschap
• Exoten in Wenum Wiesel?

Nee, vanzelfsprekend hebben we hier liever
geen ‘exoten’. De natuurliefhebbers onder
ons (en wie is dat eigenlijk niet als je in zo’n
mooie landelijke omgeving woont?) hebben
hem al wat langer in het vizier.
Een ‘mooie’ plant die in het voorjaar en in de
zomer met grote snelheid uit de grond schiet
en dat op steeds meer plaatsen in Wenum
Wiesel, op plekken waar je hem eigenlijk
niet zou willen aantreffen.

• Geen schaatsplezier dit jaar!

Sommigen zullen het wel gezien hebben; bij
de vijver is op ons verzoek door de gemeente
een nieuwe lichtmast geplaatst die is
aangesloten op het openbare lichtnet en door
het bestuur van de dorpsraad en de beheerder
van de visvijver bediend kan worden.
En dat allemaal om schaatsplezier ook
‘s avonds mogelijk te maken!

6e jaargang, maart 2014

We hebben het over de Japanse
duizendknoop (Fallopia japonica).
foto: Ruud Beringen Floron
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Herkent u hem? De plant is als sierplant in de 19e eeuw ingevoerd uit
Japan. De Japanse duizendknoop groeit eigenlijk op elke grondsoort,
maar voedselrijke, vochtige grond heeft zijn voorkeur en dat is de
reden dat we hem massaal aan kunnen treffen langs waterkanten van
vijvers en poelen en dus ook langs onze sprengen en beken.
Het is een vaste plant die in de winterperiode afsterft, maar zodra het
weer warmer wordt, ieder jaar weer terug komt. De planten kunnen
tot wel drie meter diep wortelen en via zijn wortelstok neemt hij steeds
meer ruimte in beslag. Boven de grond vormt zich een holle stengel met
verschillende compartimenten. De plant komt in het voorjaar met rode
punten uit de grond. De volgroeide stengels zijn groen met rode vlekjes.
De bladeren zijn 5 tot 12 cm lang maar er bestaat een grote variatie in
bladvorm (ondersoorten) die variëren tussen ovaal, hartvorming en
uitlopend in een punt. Het jonge blad heeft een rode gloed, eenmaal
volgroeid is het blad zachtgroen. In augustus en september bloeit
de plant uitbundig met crème/witte tot wit/roze bloempjes in losse
pluimen. Gelukkig verspreid de plant zich nagenoeg niet via zaad.
Door zijn groeigedrag wordt de inlandse flora volledig overwoekerd
en sterft af. Er ontstaat een monocultuur die vergaande negatieve
gevolgen heeft voor de inheemse flora en fauna. Juist vanwege zijn
groei eigenschappen is het een invasieve exoot en dient hij bestreden
te worden.
Bestrijding wie?
Ja, u voelt het misschien al aankomen. We kunnen hem missen als
kiespijn in ons mooie Wenum Wiesel. Tijd voor actie! We gaan de
Japanse duizendknoop op basis van een pilotprogramma te lijf. Maar
hoe maken we daar een begin mee? We hebben het volgende voorstel:
1.	 Perceel in eigendom van bewoners:
de eigenaren beginnen in hun eigen omgeving, tuin en zo mogelijk
ook in het direct aangrenzend terrein.
2.	 Openbare ruimte: Gemeente Apeldoorn:
We hebben de toezegging van de wijkbeheerder Dorpen en Buitengebied dat als proef, meerjarig deze exoot zal worden bestreden in
Wenum Wiesel. Het streven is vijfmaal maaien in een seizoen.
3.	 Oevers en watergangen *):
Het Waterschap Vallei en Veluwe voert al actief beleid om exoten
in watergangen en directe omgeving aan te pakken. We hebben
het waterschap dan ook gevraagd onze pilot te steunen. De waterbeheerders van onder andere beken en sprengen zijn intern over
onze pilot geïnformeerd.
Bestrijding hoe?
Voordat we wat adviezen geven over de bestrijding, eerst even wat
informatie om te laten zien hoe serieus de bestrijding aan de andere
kant van de Noordzee, in Engeland wordt aangepakt.
Daar gaat het zelfs zover dat je een fikse bekeuring krijgt als de
plant in je tuin staat en als je een huis wilt kopen waar de Japanse
duizendknoop in de tuin staat dan krijg je geen hypotheek!

*)
**)
***)
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Europa loopt wat dat betreft (gelukkig)
nog wat achter, maar het probleem heeft
de aandacht van Brussel.
Zo zou u kunnen beginnen:
- Meerdere keren, vijfmaal per jaar
afmaaien, uittrekken of afknippen.
De plant raakt hierdoor uitgeput.
- Maaisel niet op de composthoop
gooien, maar het mag wel in de
groene container **).
- In het najaar werken met
bestrijdingsmiddelen ***).
Bij het afsterven trekt de plant
zijn voedingsstoffen terug in de
wortels en neemt op die manier het
bestrijdingsmiddel mee.
- Een gezamenlijke bestrijdingsactie
op touw zetten met buurtbewoners.
Er zijn nog wat alternatieven: jonge scheuten
zijn eetbaar. Er zijn recepten te vinden op
internet. Mocht u geiten houden, dan kunt
u het maaisel als groenvoer laten opeten.
Meer informatie
Op internet via Google bijvoorbeeld:
Afbeeldingen Japanse duizendknoop;
Japanse duizendknoop Wikipedia;
Japanse duizendknoop Probos;
Japanse duizendknoop pdf 20130611;
Japanse duizendknoop, wat moeten
we ermee?
Zodra het groeiseizoen begint zullen we
opnieuw aandacht vragen voor de bestrijding
van deze exoot:
- Via een poster in de bekende
publicatieborden in Wenum Wiesel.
- Door het versturen van een persbericht
over de pilot in Wenum Wiesel.
U doet toch mee? Succes met de bestrijding
van uw Japanse duizendknoop in Wenum
Wiesel.
Maaike van Arkel

Melding exoten aan waterschap: e-mail info@vallei-veluwe.nl | telefoon (055) 527 29 11.
Vraag advies over afvoer van grote hoeveelheden maaisel > 1M3 via de buitenlijn van de gemeente.
Neem gebruiksaanwijzing van het middel in acht.
Nooit chemische bestrijdingsmiddelen in de nabijheid van waterpartijen gebruiken.

Nieuwsbrief nr. 11

• Natuurwerkdag in Wenum Wiesel

Op zaterdag 2 november 2013 was het weer
zover, in Wenum Wiesel werd op de jaarlijkse
Nationale Natuurwerkdag voor de tweede
keer gewerkt aan een mooier landschap
door een aantal enthousiaste vrijwilligers.
De werkgroep Natuur en Landschap,
onderdeel van de Dorpsraad heeft samen
met Landschapsbeheer Gelderland en de
gemeente Apeldoorn de activiteiten in het
beekdal van de Wenumsebeek gecoördineerd.
De opkomst van vrijwilligers was groter dan
in 2012: 15 personen in totaal waaronder
drie stoere dames en twee kinderen onder
begeleiding van hun vader. Mede dankzij het
mooie weer is er veel werk verzet. De vier
zeer ervaren Staatsbosbeheervrijwilligers
moesten zo nu en dan worden afgeremd,
anders bleef er geen boom meer gespaard.
Mede op verzoek van het waterschap is de
elzenopslag nabij de vistrap verwijderd,
waardoor het doorzicht naar het Wenumse
beekdal is hersteld.

een lunch met een warm saucijzenbroodje
van Bakker Breden en dankzij de gastvrijheid
van onze watermolenaar Gerrit Goedhart
vonden we weer onderdak in het molenhuis
van de Wenumse watermolen.
Als we dit jaar op de eerste zaterdag in
november 2014 weer in Wenum Wiesel aan
het werk gaan, wat zou het dan mooi zijn als
we de hele vrijwilligersgroep zouden kunnen
bemannen met bewoners uit Wenum Wiesel!
Ruud Lorwa

• Boomplantdag Stadhoudersmolen

Industrieterrein Stadhoudersmolen
Noord, eindelijk GROEN ! In de najaar
Nieuwsbrief 2013 hebben we u al uitgebreid
geïnformeerd over het op stapel staande
plan, om bovengenoemd industrieterrein
aan te kleden met een ‘groene schil’. Het zicht
vanuit het open landschap op de ontsierende
blokkendozen en storende verlichting was voor
velen een doorn in het oog. Met name aan de
noord- en westzijde van het industrieterrein
was de plantruimte beperkt door de wadi
en de plaatselijke verhoging, maar met een
dubbele elzensingel van circa 650 bomen, nog
aangevuld met enkele eiken- en lindebomen is
toch een dichte begroeiing bereikt.

Ook aan ecologische doelstellingen is gedacht.
Een deel van het snoeihout is gebruikt voor
het maken van een zogenaamde takkenril.
Hierdoor is een natuurlijke schuilplaats
ontstaan voor kleine zoogdieren en vogels.
Insecten vinden er beschutte plekjes.
Bovendien vinden salamanders en padden
er een schuilplaats voor overwintering. De
stemming onder de noeste werkers zat er
goed in. De vistrap moest regelmatig al
balancerend met snoeihout in de armen
gepasseerd worden en ja, dat kon natuurlijk
niet uitblijven: het ging bij één van de medewerkers aan het einde van de werkdag niet
helemaal volgens plan! Onder grote hilariteit
van de groep ging hij achterover het water in.
Gelukkig alleen een nat pak.

Ook de nu extra aangeplante, 750 stuks
bosplantsoen, zullen als ze zijn uitgegroeid
voor een dichte onderbegroeiing gaan
zorgen. Het uiteindelijke resultaat mag gezien
worden en is op termijn niet alleen plezierig
voor de bewoners, maar ook goed voor de
ontwikkeling van flora en fauna.

Over belangstelling van de pers hadden we
niet te klagen. Kregen we vorig jaar bezoek
van de Stentor, dit jaar verzorgde Radio
Apeldoorn een live reportage en ook TV
Apeldoorn heeft opnames gemaakt en verslag
gedaan van onze activiteiten. De gemeente
Apeldoorn zorgde voor de warme drankjes,

Met voldoening kijken we terug op een geslaagd
boomplant spektakel. Een gezamenlijke
activiteit van de Dorpsraad Wenum Wiesel, de
werkgroep Natuur & Landschap, ondersteund
door bewoners, hulpboeren van de Wenum
Hoeve, de gemeente Apeldoorn en niet te
vergeten de studenten van Helicon.

6e jaargang, maart 2014
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Onder vakkundige leiding
van Peter Veenhuizen,
vrijwilliger bij de Wenum
Hoeve, liep de plantdag op
21 november op rolletjes.
Het weer werkte die dag
goed mee. Een beetje fris
maar als je lekker aan het
werk bent merk je daar niets
van. Bovendien werden
de noeste bomenplanters
op zijn tijd voorzien van
een ‘natje en droogje’
door de medewerkers
van de zorgboerderij
Wenum Hoeve. Met name
de heerlijke erwtensoep
en roggebrood met spek
wilden er wel in!
De Boomplantdag trok ook de nodige
belangstelling van de pers. In de Stentor
werd uitgebreid aandacht besteed aan
onze activiteit en aan het moment waarop
Dorpen-wethouder Hans Brouwer samen
met de voorzitter van de dorpsraad,
Herman Dijkkamp de eerste (nou ja, eerste)
boom onder grote belangstelling van alle
medewerkers gingen planten.
In de weken na de aanplant waren de
weergoden ons minder goed gezind. Diverse
decemberstormen, tot windkracht negen,
waren teveel voor de aanplant in de relatief
natte bodem en voor de nog niet goed
vastzittende wortels. We vonden de bomen
na die stormen enkele malen terug onder
een hoek van 30 à 45 graden. Met vereende
krachten zijn ze daarna weer in de verticale
stand geplaatst en nu maar hopen op een
goed groeiseizoen dit voorjaar. We kijken met
voldoening op deze gezamenlijke Wenum
Wiesel activiteit terug.

werking gekregen. Ook het waterschap draagt
zijn steentje bij om de knelpunten langs
of over (beek)water op te lossen en begin
dit jaar konden we een cheque ter waarde
van € 3.200,- in ontvangst nemen van het
RABO Coöperatiefonds, als bijdrage aan de
financiering.

Eddie neemt Rabobank-cheque in ontvangst.

Dankzij de professionele begeleiding en
ondersteuning van Landschapsbeheer
Gelderland zitten we met onze planning
aardig op schema. We hebben de volgende
stappen daarbij doorlopen: met enkele
kenners van het gebied hebben we eerst
een pilot ontwerp gemaakt, waarbij we de
cultuurhistorische hoogtepunten in Wenum
Wiesel op een rijtje hebben gezet. De watermolen, de korenmolen, het kerkepad,
het oude snelwegtracé, de Sprengen en
beeklopen, de stuwwal, oude enken en de
schapendrift. Kortom, vele prachtige plekken
die ons dorp rijk is en waar we ook graag
anderen deelgenoot van willen maken. Samen
met de projectleider Martijn Grievink van
Landschapsbeheer hebben we onderzocht wie
de eigenaren en gebruikers van de percelen
zijn en waar we eventueel een doorsteek in
het landschap kunnen maken. De gesprekken
met de grondbezitters zijn nu bijna afgerond.

Ruud Lorwa

• Klompenpad Wenum Wiesel
staat in de steigers

Het gezamenlijke doel van de werkgroep
Klompenpad is het maken van een bewegwijzerde wandelroute door ons mooie
Wenum Wiesel en de wandelaar daarbij
te laten genieten van prachtige en soms
onbekende plekjes.
Allereerst moest de financiering van het
Klompenpad verzekerd zijn. Van de gemeente
Apeldoorn hebben we daarvoor alle mede-
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Werkgroep bespreekt route voorstel.
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Op een aantal plaatsen maken we prachtige
doorsteken in het landschap, maar er zijn ook
plaatsen waar de grondeigenaar toch liever
niet heeft dat er een wandelpaadje over zijn
grond komt te lopen Op die plaatsen hebben
we weer naar alternatieve mogelijkheden
gezocht en ook gevonden.
We zijn nu bijna zover dat we de definitieve
route op papier rond hebben. We gaan ervan
uit dat we u op de komende WWNNAjaarvergadering in maart de laatste versie
kunnen presenteren.
Wij zijn ervan overtuigd dat we de
toekomstige Klompenpad-wandelaar een
mooie route kunnen bieden met een totale
lengte van circa 12 km, die echter ook in
kleinere deelroutes te bewandelen is.
Afhankelijk van de snelheid van het realiseren
van praktische zaken, zoals het maken van
informatieborden, overstaphekken, paden,
snoeiwerk, trapjes, bruggen etc., hopen we
voor de langste dag 2014 het Klompenpad
Wenum Wiesel in de praktijk op te leveren.
Op de aanstaande WWNNA-jaarvergadering
krijgt u van mij de laatste informatie.

Routepaaltje Klompenpad.
Eddie Bouwmeester,
coördinator werkgroep Klompenpad

200 jaar koninkrijk
• Het idee achter een ‘Oranjebos’
in Wenum Wiesel

Historie: vanaf einde 19e eeuw werden bij
bijzondere en belangrijke gebeurtenissen
herinneringsbomen geplant. Voor de eerste
keer gebeurde dat bij de inhuldiging van
koningin Wilhelmina (De overgrootmoeder
van koning Willem-Alexander). Ook bij de
inhuldiging van de oma van koning WillemAlexander, prinses Juliana en zijn moeder
prinses Beatrix werden op veel plaatsen
herinneringsbomen geplant.

6e jaargang, maart 2014

Volgroeide lindebomen.

Om die traditie voort te zetten zijn er in 2013 op diverse plaatsen
koningslindes geplant ter gelegenheid van de troonopvolging door
kroonprins Willem-Alexander.
Lindeboom: Een lindeboom kan heel oud worden. In Nederland
zijn enkele bomen bekend die ouder zijn dan 650 jaar. De
lindeboom werd heel vroeger, duizenden jaren geleden dan ook
als een heilige boom beschouwd. De legende zegt dat in de boom
godin Freya zou wonen, de godin van de liefde (het blad lijkt ook
wel op een hartje). Om die reden zou de boom ook bescherming
bieden tegen storm en bliksem. Daarom werden lindebomen
vroeger veel aangeplant bij boerderijen en kerken.
Dit jaar vieren we in Nederland ‘200 jaar koninkrijk’, ook in
Wenum Wiesel. Dat bracht de dorpsraad, in samenspraak met
de oranjevereniging op het idee om ook in onze buurtschap een
herdenkingslinde te planten. Historisch gezien is Wenum Wiesel
sterk verbonden met het Oranjehuis en daarom wilden we ons dan
ook graag onderscheiden. Het moest iets meer worden dan alleen een
Koningslinde en zo kwamen we op het idee om een echt ‘Oranjebos’ te
gaan planten. Vijf koningslindes, twee grote bomen en drie kleinere,
symboliserend koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de
drie dochters, de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane.
De dorpsraad en oranjevereniging hebben de werkgroep Natuur en
Landschap gevraagd een markante plantlocatie op een centrale plek
te zoeken; een plaats waar de bomen goed tot hun recht komen in het
landelijk gebied van Wenum Wiesel en waar ze in de loop der jaren
kunnen uitgroeien tot een echt ‘Oranjebos’.
Als de financiering rondkomt kan de locatie worden uitgebreid
met een bloemenweide en een bankje waar bewoners even kunnen
verpozen en terug kunnen denken aan 200 jaar koninkrijk. Om de
bomengroep heen zou een landschappelijke hek geplaatst kunnen
worden. Gezien het plantseizoen dienen de bomen bij voorkeur
uiterlijk in de maand april geplaatst worden. We hopen op de komende
WWNNA-jaarvergadering over details, zoals de plantdatum en de
feestelijke eerste boomaanplant, het laatste nieuws te kunnen vertellen.
Kees Verdonk
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Werkgroep Verkeer
• Zwaar verkeer over de Anklaarseweg

Samen met vertegenwoordigers van enkele wijkraden (Kerschoten,
De Naald, Berg en Bos en De Sprengen) overlegt de werkgroep
Verkeer sinds half 2012 met enkele ambtenaren van de gemeente of
er oplossingen bedacht kunnen worden om de overlast die het zware
verkeer over de Anklaarseweg veroorzaakt teruggedrongen kan
worden. Helaas is er momenteel niets nieuws te melden; het overleg
ligt stil en van de gemeente wordt al enkele maanden niets gehoord.
We pakken dit punt de komende tijd opnieuw op!

• Snelheidsbeperking deel van de Zwolseweg

In onze nieuwsbrief van oktober vorig jaar waren we helaas iets te
optimistisch. De eerder gedane toezegging van de gemeente dat de
maximum snelheid zou worden teruggebracht naar 60 km/u is om
tot nu toe onverklaarbare reden weer ingetrokken!
De besprekingen gaan verder en we zullen ons nu verder laten bijstaan door Veilig Verkeer Nederland die ons hierin gaat adviseren.

• Snelheidsbeperkende maatregelen
Oude Zwolseweg

Met de gemeente wordt gesproken om op de Oude Zwolseweg
zodanige fysieke verkeersmaatregelen 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. Intussen worden op
diverse plaatsen op de Oude Zwolseweg snelheidsmetingen gedaan.

• Ten noorden van de Oude Zwolseweg vrachtwagenarm

In overleg met de gemeente is besloten om ten noorden van de Oude
Zwolseweg het vrachtverkeer zoveel mogelijk te weren. Er worden borden
geplaatst “Verboden voor vrachtverkeer” en “Alleen toegestaan voor
vergunninghouders”. De verkeersbesluiten hiertoe zijn in voorbereiding.

• Brug Wenumse Watermolen

De fysieke verkeersmaatregelen om de historische brug
bij de Wenumse Watermolen
te beschermen zijn intussen
aangebracht. Het is voor
sommigen even wennen, maar
grote voertuigen kunnen niet
meer passeren en de brug is tot
nu toe niet meer beschadigd!

• Fietspad Wieselseweg
Op ons verzoek hebben herstelwerkzaamheden aan het fietspad aan de
Wieselseweg plaatsgevonden. Hoewel
we niet om zo’n rigoureus herstel
hadden gevraagd - het ging ons maar
om een beperkt stuk - heeft de gemeente
gemeend het gehele fietspad van een
nieuwe bitumenlaag te voorzien.
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En, zeg nu eerlijk, het ligt er nu strak bij en
we zijn er blij mee!
Herman Dijkkamp,
namens de werkgroep Verkeer

Werkgroep Wonen
De werkgroep heeft zich in het verlengde
van de Dorpsvisie de afgelopen periode met
verschillende zaken bezig gehouden.

• Ontwerp Bestemmingsplan
Wenum Wiesel

Nadat we uitvoerig inspraak geleverd hebben
op het Ontwerp Bestemmingsplan Wenum
Wiesel, is dit op 3 oktober 2013 door de
gemeenteraad vastgesteld.
Alhoewel de gemeente had aangekondigd
dat dit bestemmingsplan een conserverend
karakter zou hebben (dit betekent dat er
geen nieuw beleid wordt in gezet of grote
aanpassingen worden aangebracht), was er
toch sprake van een aantal punten waarover
de Dorpsraad op- en aanmerkingen heeft
aangedragen.
Met name waar het gaat om de bepalingen
inzake Karakteristieke Panden.
Op initiatief van de dorpsraad heeft de
gemeente alsnog de nodige motivatie en
toelichting gegeven, punten van kritiek in
ontvangst genomen en enige aanpassingen
aangebracht. Ook is er op individuele basis
met veel eigenaren overleg geweest om
(bouw)plannen die zij hadden, toch mogelijk
te maken (maatwerk).
In slechts enkele gevallen werd geen overeenstemming bereikt. Deze eigenaren kunnen
natuurlijk alsnog via een juridische procedure
aanpassing verzoeken en/of een (plan-)
schadeclaim indienen bij de gemeente.
De dorpsraad heeft, tevergeefs, gepleit voor
subsidie- of compensatiemogelijkheden in
verband met deze nieuwe regelgeving.

• Aanpassing bestemmingsplannen
en Bouwinitiatieven

Met betrekking tot individuele verzoeken
voor aanpassing van het bestemmingsplan
om uitbreiding, bouwen of verbouwen
mogelijk te maken, heeft de dorpsraad in een
aantal gevallen van haar recht op informatie
en inspraak gebruik gemaakt.
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Wij proberen dit in een zo vroeg mogelijk
stadium te doen en alleen als we van
mening zijn dat het collectief belang van de
(toekomstige) bewoners van Wenum Wiesel
in het gedrang komt. Of dat er sprake is (kan
zijn) van schade aan het milieu, bedreiging
van de natuur, ongewenste activiteiten,
aantasting van de infrastructuur of het
voorzieningenniveau.
Alle aankondigingen van voornemens tot
exploitatieovereenkomsten, bouwactiviteiten
of aanpassingen in de regelgeving worden
door ons getoetst aan onze Dorpsvisie en
vigerende Wet- en Regelgeving.
Vervolgens besluit het bestuur om al
dan niet tot actie over te gaan of een
individueel verzoek van (een) bewoner(s) te
ondersteunen. De dorpsraad heeft daarbij
de mogelijkheden eventuele (juridische)
procedures tot het einde door te zetten.
Er is daartoe een reservering in de balans
opgenomen.

• Crematorium op de
begraafplaats te Wenum?

Zoals ongetwijfeld bij u bekend is heeft het
bestuur van de dorpsraad inmiddels een
standpunt ingenomen over een plan om op
de begraafplaats in Wenum een crematorium
te bouwen.
De dorpsraad is hier om de volgende redenen
(samenvatting) volstrekt tegen.
- Aantasting door bebouwing en infrastructuur van de kwetsbare en zeldzame
enkengronden (Wenumse Enk) waar we
niet zuinig genoeg op kunnen zijn.
- Ongeveer zes jaar geleden heeft de
gemeente circa 2 ha grond aangekocht,
omdat verwacht werd dat de begraafplaats
op termijn te klein zou worden. Voor
de bouw van een crematorium zal
voor de bebouwing, infrastructuur
en parkeergelegenheid, meer dan een
derde van de geplande capaciteit van de
begraafplaats verloren gaan.
- Het wegdek van de aanrij- en vertrekroute
(Ramsbrugweg tussen de begraafplaats
en de Zwolseweg) is 3,80 meter breed,
met volwassen bomen nagenoeg tegen
de rand van het wegdek. Hierdoor
kunnen auto’s in tegengestelde richting
elkaar nauwelijks passeren, laat staan een
(grote) rouwstoet. Nog problematischer
wordt het bij tegemoetkomende brede
landbouwmachines en vrachtwagens die
daar regelmatig rijden.
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Bij het huidige beperkte gebruik van de weg
voor circa twee begrafenissen per week, geeft
dit niet echt grote problemen, maar bij een
gepland gebruik van 2 à 3 crematies per dag zal
de verkeersproblematiek voor grote overlast
gaan zorgen. We hebben het hierbij al gauw
over meer dan een vertienvoudiging van de
autobewegingen per jaar!
Van ongeveer 4.000 nu naar ± 50.000 bij
een rendabel draaiend crematorium!
Zowel de betrokken ondernemer als de
gemeente is op de hoogte gesteld van ons
standpunt. Tot op heden is niets meer
vernomen over eventuele voortgang van
dit project. Wij gaan er momenteel van
uit dat door de ondernemer van het plan
wordt afgezien, te meer omdat zij zich op
het standpunt had gesteld dat er draagvlak
bij de omwonenden moest zijn. En dat blijkt
geenszins het geval te zijn!
Los van de besluitvorming door het bestuur
van de dorpsraad heeft een grote groep
omwonenden het initiatief genomen om
onder alle bewoners van Wenum Wiesel een
petitie te starten tegen het vestigen van een
crematorium op de begraafplaats. Zoals het
er nu naar uitziet zal deze petitie ook een
overgrote meerderheid van tegenstanders
opleveren. Wij hebben vernomen dat het de
bedoeling is om de petitie aan te bieden aan
het College van B&W en de gemeenteraad.
Ook de politiek heeft zich op dit onderwerp
gestort en hier vragen over gesteld aan B&W.

• Wenumse Watermolen

De werkgroep is ook betrokken bij de
ontwikkelingen rondom de Wenumse
Watermolen. Ons aandeel behelst met name
de ruimtelijke ordening en eventuele bouwen verbouwactiviteiten.
Elders leest u meer over de pogingen van
de dorpsraad dit unieke erfgoed en zijn
specifieke functies voor Wenum Wiesel te
behouden.

• Woningbouw in Wenum Wiesel?

De werkgroep heeft namens de dorpsraad
en mede op ons initiatief, wederom een
aantal gesprekken gevoerd met ambtenaren
en wethouders van de gemeente over
de toekomstige mogelijkheden voor
(aanvullende) woningbouw in Wenum Wiesel.

11

Zoals u zult weten of gelezen hebt, heeft
het college en de gemeenteraad het
woningbouwprogramma voor Apeldoorn
voor de komende jaren fors teruggesnoeid.
Zo is vastgesteld dat voor de planperiode
2014-2029 (15 jaar!) in Wenum Wiesel
22 woningen kunnen worden gebouwd.
Het gaat daarbij om een tweetal locaties;
zes woningen aan de Jonas en 16 woningen
op het terrein van de voormalige Pniëlkerk
aan de Zwolseweg.
Tegen dit laatste plan zijn door omwonenden
en de Dorpsraad bezwaren ingediend.
De verdere procedure is dat eerst nog
een bestemmingsplanherziening moet
plaatsvinden. De dorpsraad blijft dit volgen
en zal zo nodig van haar recht op inspraak
gebruik maken.

• Afdeling Handhaving
gemeente Apeldoorn

Voor Wenum Wiesel betekent dit dat er tot
2029 geen enkele woning zou kunnen worden
gerealiseerd! De dorpsraad heeft hier fors
tegen geageerd. Met name de mogelijkheid
voor betaalbare huur- en koopwoningen
voor starters en senioren op de voormalige
bedrijfsterreinen van Nemef en de Gerfa is in
de gemeentepannen vooralsnog geschrapt.
Wel heeft de gemeenteraad, mede op ons
aandringen, besloten dat er toch nog wel
enige ruimte voor nieuwe initiatieven in
de dorpen moet worden geboden. Kleine,
individuele plannen kunnen hier en daar nog
worden ingepast. Dit gaat dan om maximaal
1 à 2 woningen per jaar dus dat schiet niet op!
Grote, meer substantiële plannen, met name
voor sociale woningbouw, zullen op kwaliteit,
realiteit en meerwaarde worden beoordeeld
en in competitie met andere initiatieven door
de gemeente worden afgewogen en mogelijk
in meerdere planjaren worden toebedeeld
(planfasering).

De gemeenteraad heeft de nota ‘De Hand
in Handhaving’ en het uitvoeringsplan
Handhaving 2014 op 6 februari 2014
besproken. Het gaat hier om een beleidsnota
waar het college bevoegd is; de gemeenteraad
heeft alleen informatierecht. Bijna alle fracties
hadden de nodige vragen en bedenkingen.
In het algemeen is men bevreesd dat de kans
op daadwerkelijke handhaving van de wet
en de regels kleiner wordt. De raad blijft
voorstander van snel en stevig optreden bij
excessen en melding daarvan.
De huidige gemeentelijke capaciteit (ongeveer
de helft van die van vergelijkbare gemeenten)
is daarbij het struikelpunt. De raad is van
mening dat hier op de verkeerde dingen
bezuinigd is en wordt en dat dit ten koste gaat
van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid
van de burgers. Zij heeft gevraagd om
betere voorlichting, monitoring en een
risicoanalyse (met name voor wat betreft
vervolgproceskosten en schadeclaims)
De raad wil dit onderwerp in de voorjaarsnota opnieuw op de agenda zien.
Ook de dorpsraad heeft middels een brief
de nodige kanttekeningen geplaatst.

Wij hebben de gemeente onze ideeën met
betrekking tot mogelijke bouwlocaties (en
hoe wij die zien ontwikkeld en ingevuld)
overhandigd. Daar was grote waardering voor,
maar daar bleef het tot op heden ook bij.
In de raadsvergadering van 6 februari
jongstleden hebben we onze standpunten
nogmaals toegelicht en onze onvrede hoe
daarmee wordt omgegaan uitgesproken.

Wij houden regelmatig contact met
ambtenaren van de afdeling Handhaving
van de gemeente. Deze afdeling moet (ook
ter plaatse) controleren of de regels van
bijvoorbeeld het bestemmingsplan of de
bouwverordening worden nageleefd.
Indien nodig kan ze maatregelen nemen
of boetes opleggen.
De afdeling streeft ernaar zowel qua
voorlichting als ook in het voortraject en de
afhandeling van (gemelde) zaken een beter
contact met burgers op te bouwen en het
functioneren te optimaliseren. Ze heeft de
dorpsraad gevraagd haar daarbij te helpen
en hier en daar te adviseren.

Zoals afgesproken in de dorpsvisie blijven we
onverminderd en vol goede moed doorgaan
met de behoedzame ontwikkeling van
Wenum Wiesel en de bewaking van haar
woon- en leefkwaliteit.
Nico van der Horst,
namens de werkgroep Wonen
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WWW-box
Vanuit de Werkgroep Sociale Cohesie,
mede dankzij de input van de PR-groep
van PCBS ‘Prinses Beatrix’, is het
volgende idee ontstaan ...

Wij willen nieuwe bewoners in Wenum
Wiesel van harte welkom heten met de
zogenaamde WWW-box
(Welkom in Wenum Wiesel-box)
In deze box zitten flyers, cadeaubonnen,
cadeautjes van ondernemers uit Wenum
Wiesel, de kerk, de verschillende
verenigingen en de school. Zo weten nieuwe
bewoners wat er te doen en te vinden is in
Wenum Wiesel. We hebben met een gedeelte
van de werkgroep al een aantal instanties
benaderd. Bent u nog niet door iemand van
ons benaderd en wilt u graag een bijdrage

leveren? Dan kan dat natuurlijk! U kunt meer
informatie opvragen bij Jenny Mijnheer,
Daniëlle Kronmöller of Helma Hendriks.
Aanleveren van uw bijdrage, graag vóór
1 april op PCBS ‘Prinses Beatrix’. Dan kunnen
wij de WWW box compleet maken en de
nieuwe bewoners een hartelijk welkom heten.
Bewoners die het afgelopen jaar in Wenum
Wiesel zijn komen wonen, ontvangen ook
deze box. Mocht u nieuwe buren hebben
gekregen? Geeft u het dan aan ons door?
Met vriendelijke groet, namens de werkgroep
Cohesie (voortkomend uit de Werkgroep van
de Dorpsraad) Wenum Wiesel:
Jenny Mijnheer............................... 06 42 27 33 44
Daniëlle Kronmöller.................... 06 34 56 49 09
Helma Hendriks............................. 06 15 15 41 32
beatrix@pcboapeldoorn.nl

Wat hebben we in het najaar 2013 gedaan?
Activiteitenavonden

De bekende activiteitenavonden op
de dinsdagavond, waar weer allerlei
werkstukken zijn gemaakt op gebied
van schilderen, handvaardigheid,
kaarten maken en bloemschikken.
Ook het biljarten is niet meer weg te
denken en is een gezellige bezigheid.

Sinterklaasmiddag

Het was weer een geslaagde Sinterklaasmiddag. Er hadden zich circa 200 kinderen
opgegeven die er waren met hun ouders en/of
grootouders. Sinterklaas werd bijgestaan door
een geweldig Zwarte Pieten Orkest dat de
stemming er goed in bracht. Aan het eind van
de middag kregen de kinderen een tas met
snoep en een cadeautje, maar een week voor
het grote feest konden zij
al hun schoen zetten in de
Watermolen. Zij kregen
daarvoor als beloning een
grote chocoladepiet.
Hun schoentjes werden
geschonken aan de
Kledingbank in Apeldoorn
die daar heel blij mee was.
Deze actie was een groot
succes!

6e jaargang, maart 2014
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Historie van onze buurt

Vliegveld ‘JOE Airfield’ in Noord-Apeldoorn
Er zullen mensen zijn die denken: “Waar
heeft die man het over? Een vliegveld in
Wenum?” Maar er is echt een vliegveld
geweest, ook al heeft dit niet lang bestaan.

Op 22 januari 1945 werd in het Engelse
Andover het No. 665 Squadron opgericht
van de Royal Canadian Airforce (RCAF).
De piloten werden gerecruteerd uit de Royal
Canadian Artillery en de Royal Canadian
Airforce met Canadees
en Brits personeel.
Het was bedoeld voor
het uitvoeren van
luchtverkenningen.
De commandanten
waren Major Dave Ely,
Captain G.A. Eaton
(gesneuveld op 1 maart
1945) en Major Norbert
Reilander.
Van januari tot maart was men gevestigd in
Andover, daarna op de vliegbasis Oatlands Hill
om zich voor te bereiden op de komende acties
om vervolgens op 19 april naar Nederland te
verhuizen. Op 21 april 1945 landt men op de
vliegbasis Gilze-Rijen. In de maanden mei en
een deel van juni vertoeft men in Borne om
vervolgens ergens in juni 1945 met het No.
665 Squadron aan te komen in Apeldoorn
en begint men met verkenningsvluchten,
hoofdzakelijk gebruikmakend van Taylorcraft
Auster Mk.V. verkenningensvliegtuigen. Het is
een zogeheten Air Observation Post (AOP).
In juni 1945 komt ook het No. 666 Squadron
naar Apeldoorn. Dit Squadron komt ook
van Andover af en heeft dezelfde ontstaansgeschiedenis. Er wordt een noodvliegveld
aangelegd met de naam ‘JOE Airfield’. Van
de ene op de andere dag worden de buurtbewoners geconfronteerd met allerlei militaire
activiteiten. Er verschijnen bulldozers die een
strook van 300 bij 60 meter landbouwgrond
komen egaliseren. Koren- en aardappelvelden
worden zonder pardon platgewalst en binnen
een paar dagen ligt er een landingsbaan.
De buurtbewoners volgen dit uiteraard met
grote belangstelling. Het vliegveld lag aan
de rechterkant naast de Hoge Brink die toen
verder doorliep dan nu het geval is.
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De boederij waar toen Teunis Wijngaards
woonde lag langs de baan evenals de boerderijen van Frank Davelaar en de familie Van As.
Op een kaart
uit 1950 is
het vliegveld
vrij goed
aangegeven:
Ik heb contact
gehad met
Wim Mulder
die toen met
z’n ouders op
een inmiddels
afgebroken
boerderij
woonde
aan de
Fluitersweg, dichtbij het vliegveld. Wim
was toen zeven jaar maar weet nog heel
goed dat het vliegveld er was. Hij herinnert
zich nog goed de machines die kwamen
om de baan aan te leggen en weet ook dat
er langs de spoorlijn barakken stonden
van waaruit de vliegtuigmonteurs konden
werken. De landingsbaan bestond uit een
soort betongaas, maar dan met een iets
fijnere structuur, in volksmond heette het
vliegveldgaas. De Canadezen noemden het
‘SMT matting’, een afkorting van Square
Mesh Track. Dit gaas is een Britse uitvinding
afkomstig uit de bewapening van de betonindustrie bestaat uit mazen van 7,5 x 7,5 cm
en werd als een vloerkleed uitgerold. De
matten werden overlappend gelegd en werden
verbonden met zacht metalen beugelclips.
Soms werd een bitumeuze ondergrond
gebruikt op de plaatsen waar de vliegtuigen
stonden opgesteld. Deze ‘SMT matting’ werd
voor het eerst in Normandië toegepast.
Richting kanaal was er volgens Wim een
vrij groot Canadees legerkamp. Wim z’n
moeder waste vaak kleren van de militairen
van dat kamp.
Er schijnt goed contact te zijn geweest tussen
het vliegveldpersoneel en de buurtbewoners.
Zo kreeg men van de Canadezen sigaretten,
chocolade, cakes en dergelijke. De Canadezen
kregen van de buurtbewoners ook wel verse
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producten van het land en in ruil daarvoor
mocht wel eens een buurtbewoner een
rondvluchtje meemaken.
Ik heb ook gesproken met Peter Veenhuizen
wiens grootouders vlakbij het vliegveld
woonden. Hij wist mij te vertellen dat er
ook een verkeerstoren was. Op een foto
gemaakt door Henk de Weerd blijkt dat de
verkeersleiding zich in een vrachtauto bevond
waaraan een soort luchtzak was bevestigd
die de windrichting aangaf. Henk de Weerd
houd zich nu nog steeds bezig met luchtvaart
en toen ook al. Hij ging als zestienjarige
regelmatig bij het vliegveld kijken.
Er werkten ook mensen uit Wenum op
het vliegveld, zij hielden zich bezig met de
bewaking. Dat was niet zozeer nodig om
vandalisme tegen te gaan, maar wel nodig
i.v.m. de grote hoeveelheden opgeslagen
benzine voor de vliegtuigen. Wim Schut, die
in 1945 aan de Oude Zwolseweg woonde was
zo’n bewaker. Hij heeft een keer geregeld dat
een Canadese vlieger benzine van hem kreeg
om een vriendinnetje elders in Nederland te
bezoeken met een van de vliegtuigen. In ruil
doorvoor kreeg Wim een pistool dat hij later
weer ruilde tegen een lap stof waarvan een
kostuum werd gemaakt.
De vliegers en bemanningsleden van de
squadrons waren gelegerd in de bedrijfsgebouwen van het Wenumse bedrijf HIWEG
(Hollandse Industrie voor Werktuigen),
het latere Gerfa aan de Papegaaiweg. Daar
huisden zo’n 80 Canadezen in de fabriek en
in tenten. De kantine van de fabriek werd
gebruikt als eetzaal. De directeur/eigenaar
van HIWEG, Dirk van de Plaats, had z’n
zaken zo geregeld dat hij voor het afstaan
van z’n fabrieksaccomodatie legerrantsoenen
kreeg als betaling. Als ontspanning gingen de
Canadezen regelmatig zwemmen in de vijver
van de Rotterdamse Kopermolen.
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Lang heeft het vliegveld niet bestaan, want
op 10 juli 1945 is het No. 665 Squadron
ontbonden. Een deel van het personeel van
het No. 665 Squadron gaat over naar het
No. 666 Squadron. Dit Squadron blijft nog
een tijdje doorwerken in Apeldoorn, maar
in juli 1946 wordt het vliegveld ontmanteld.
Er zijn een paar foto’s van dit vliegveld
waarop opstijgende en landende Austervliegtuigen zijn te zien.
Op één van de foto’s is een boerderij te zien
waar Frank Davelaar toen woonde. Deze
boerderij (toen Hogekampweg 40) is in
1964 afgebroken voor de aanleg van het
industrieterrein. Een tweede foto is genomen
in de richting van het kanaal en daarop is
de papierfabriek van Schenk te zien aan de
Halvemaanweg, nu is dat Holland Colours
Europe bv.
Of er veel vluchten zijn gemaakt weet ik
niet, maar de bewoners uit de omgeving
van het noodvliegveld hebben er wel plezier
van gehad. De Canadezen gaven namelijk
toestemming aan de buurtbewoners om
het gaas van de landingsbaan weg te halen
toen het vliegveld werd opgeheven. Het
vliegveldgaas werd door de omwonenden in
stukken geknipt en gebruikt als betongaas en
voor afrasteringen. Het is ook nu nog hier
en daar terug te vinden in de buurt van het
vroegere vliegveld. Aan de Hogekampweg is
ermee een grasveldje afgerasterd naast een
woonhuis. Achter in mijn tuin ligt ook nog
een stuk vliegveldgaas weg te roesten dat ik
ooit gebruikt heb voor een kippenren.
Jan Grefhorst
Met dank aan Peter Veenhuizen, Wim Mulder,
Peter Otterloo (artikelen Puntsgewijs),
Henk de Weerd en Tinus van Werven

15

Vanuit PCBS ‘Prinses Beatrix’
Even voorstellen ...
Ik ben Helma Hendriks directeur van de
prachtige moderne dorpsschool in Wenum
Wiesel. Onze ‘kleine’ school heeft op dit
moment ongeveer 80 kinderen. Een kleine
school met grote mogelijkheden! Een school
waar SAMEN centraal staat. Samen in de
breedste zin van het woord, samenwerken
met de kinderen, samenwerken in het team,
samenwerken met ouders en met de buurt.
Samen staat voor ons voor:

Sociaal

Op onze school staat het kind centraal
Wij bieden een veilige leeromgeving,
waar kinderen het beste uit zichzelf
kunnen halen
Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen
mogelijkheden en talenten
Wij willen die kwaliteiten zo goed mogelijk
stimuleren en ontwikkelen
Wij zijn een kleine school waar iedereen
elkaar kent; waar jong en oud met
elkaar leert en speelt
Wij willen met elkaar omgaan als echte
‘kanjers’, uit respect voor elkaar

Aantrekkelijk

Wij bieden kinderen goed en aantrekkelijk
onderwijs
Er zijn veel mogelijkheden voor zelfstandig
werken binnen ons schoolgebouw
Het gebouw en de omgeving zijn veilig;
midden op het platteland
De kinderen leren zorg en
verantwoordelijkheid te ontwikkelen
voor elkaar en omgeving

Modern

Wij werken met moderne methodes
op allerlei gebied
Binnen deze methodes wordt onderwijs
op maat aangeboden
ICT is binnen het totale onderwijs
geïntegreerd
Iedere leerling leert het eigen werk plannen
binnen de dag- en weektaken
Wij maken gebruik van een groot aanbod
aan extra leermiddelen
Wij werken in een modern en veilig gebouw
met speelse elementen
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Extra

Wij leggen in ons leerstofaanbod de nadruk
op taal en lezen
Wij bieden een goed aanbod voor opvang
buiten de schooluren
Wij stimuleren een grote betrokkenheid
van actieve ouders
Er is veel aandacht voor buitenschoolse
activiteiten

Nieuwsgierig

Leerlingen worden uitgedaagd om actief
en creatief bezig te zijn en kritisch te
leren denken
Wij laten de leerlingen kennis maken met
andere culturen en leefgewoonten
De school is een leerplek voor de
maatschappij
De school volgt de ontwikkelingen
en de actualiteit
Wij vragen naar de mening van ouders
Op school hebben wij een actieve ouderraad
die ontzettend veel leuke activiteiten
organiseert voor de kinderen. U heeft vast
gehoord van de kleedjesmarkt die wij hebben
gehad op school? Geheel georganiseerd door
de ouderraad!
Daarnaast hebben wij als school een heel
betrokken medezeggenschapsraad, zij kijken
mee met de beleidmatige kant van de school.
Samen zorgen wij voor een leerzame en fijne
tijd voor de kinderen van groep 1 t/m groep 8.
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Na schooltijd gaat het verder ...
Wij organiseren in samenwerking met de
Dorpsraad activiteiten voor alle kinderen uit
Wenum Wiesel. Een leuke knutselmiddag
met klei of houtbewerken, spelen in een
popband met echte gitaren, een drumstel en
keyboards of een dansworkshop. Genoeg te
doen dus bij ons op school en na school!
Houdt u de flyers en nieuwsberichten in de
gaten? Dan kan uw kind een volgende keer
ook meedoen met de naschoolse activiteit!
Mocht u belangstelling hebben in een rondleiding of wil één 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!

Op woensdag 2 april is er een Open Dag;
ook dan ben u van harte welkom bij ons
op school!
Met vriendelijke groet,
namens het team PCBS ‘Prinses Beatrix’,
Helma Hendriks,
directeur

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

Wandelroute rond de vijver
van de Wenumse Watermolen
• Vanuit de Wenumse Watermolen oversteken en
rechtsaf de weg aan de linkerkant vervolgen.
• De Nieuwe Molenweg inslaan tot aan de houten
hekken aan de linkerkant, alhier inlopen.
- Aan de rechterkant ziet u een paddenpoel. Deze
poel is aangelegd in 1997 door de Apeldoornse
Rotery Club. Je vindt er ondermeer de groene
kikker, padden, salamanders, krabbenscheer en
waterdrieblad. Deze laatste spelen een belangrijke
rol bij de verzanding.
Om de poel te behouden zal deze dus regelmatig
geschoond moeten worden.
• Vervolg het pad over houten bruggetje.
- Hier is de aansluiting op de oorspronkelijke
beek (let op: deze loopt via het laagste punt in
het weiland). De oude loop is hersteld en er zijn
een aantal meanders aangebracht op ongeveer
de oorspronkelijke plekken.
Aan de beplanting kun je nog zien waar hij
heeft gelopen.
- Het weiland is nu een bloemrijk hooiland, met sterke
kwel. Deze is in 1960 aangekocht door de gemeente
Apeldoorn vanwege de toenmalige stadsvisie, die
echter nooit tot uitvoer is gebracht.
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- De pijp met een schuin metalen dakje even verderop
is een peilbuis. Hier meet men het grondwaterpeil
en grondsamenstelling. Er zit mogelijk vervuiling in
het grondwater (zware metalen en oplosmiddelen)
vanuit de slotenfabriek Nemef een stukje verderop.
• Naar de vistrap aan de rechterzijde.
- Om vissen (zoals beekprik en bermpje) gelegenheid
te geven stroomopwaarts te kunnen zwemmen is
deze vistrap aangelegd. Bij het molenrad kunnen ze
immers niet omhoog. De vistrap loopt naar de oude
beekloop in het weiland. Het verbindingsdeel is dus
niet origineel, maar nieuw aangelegd (u bent hier
reeds langs gelopen bij het bruggetje).
• Links van de vistrap is een bruggetje,
hier oversteken en links aanhouden.
- U ziet hier aan de linkerkant de wijerd. Dit is een
met de hand uitgegraven ‘ven/plas’ om de waterdruk
naar de molen te verhogen. Om de molen te laten
draaien heeft hij voldoende druk nodig en bij
langdurige droogte geeft dat een probleem.
De molenaar kan bij gebruik van de molen,
door de schachten te openen, de druk regelen.
• Via dit pad loopt u weer terug naar de molen.
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Géén crematorium op de
begraafplaats in Wenum
In de vorige nieuwsbrief, najaar 2013,
was een informatiebijeenkomst van de
gemeente Apeldoorn over plannen voor een
crematorium op de begraafplaats in Wenum
Wiesel aangekondigd. De belangstelling
voor deze informatie bijeenkomst was groot.

De opening gebeurde door wethouder
Brouwer, die daarna weer snel weg moest.
Daarna deed mevrouw Van de Bos haar zegje
over wat ze van plan was en aansluitend
volgde een uitleg van de architect over de
bouwplannen, een gebouw van 1.500 m2,
en een uitleg van de gemeente over de
procedures. Dit alles gaf het beeld dat er al
heel voortvarend acties in gang gezet waren.
De plannen riepen een heleboel vragen op die
op de avond zelf en ook later in het verslag niet
allemaal beantwoord zijn. Vanuit de zaal kwam
al snel naar voren dat er toch veel bezwaren
tegen de plannen waren, zoals enkele dagen
later ook in de Stentor te lezen was.
Naar aanleiding van al die bezwaren is er
door enkele betrokken bewoners nadere
informatie ingewonnen, onder andere in
een gesprek met de gemeente. Ook is eens
op een rij gezet wat de bezwaren op hoofdpunten zijn.
Op initiatief van omwonenden is op
18 december 2013 een bijeenkomst georganiseerd met een toelichting op de toenmalige
stand van zaken. Alle bewoners van Wenum
Wiesel, die hun (e-mail)adres op de eerste
bijeenkomst in september 2013 hadden
opgegeven, hebben we hiervoor uitgenodigd.
Op deze tweede bijeenkomst is toegelicht
welke gesprekken er onder andere met de
gemeente geweest zijn. Ook kwam aan de
orde dat een andere partij, Yarden, ook
plannen heeft voor een crematorium nabij
park Zuidbroek in Apeldoorn.
Wat verder op die avond besproken is, is een
plan om een petitie op te stellen. De petitie
zal aan het college van B&W van de gemeente
Apeldoorn worden aangeboden.

18

Tegen de komst van een crematorium hebben
wij onder andere de volgende bezwaren:
• Recente uitbreiding van de begraafplaats
in 2005/06 wordt voor groot deel teniet
gedaan door bouw van een crematorium;
• Aantasting landschap en landelijk
karakter van Wenum Wiesel, met name de
Wenumse Enk. Volgens de plannen zou
het crematoriumgebouw 1.500 m2 groot
en circa zes meter hoog worden;
• Veel verkeersoverlast op de toch al
smalle wegen door een sterke toename
van het aantal verkeersbewegingen bij
de begraafplaats. Hierdoor wordt de
verkeersveiligheid ook in de omliggende
wegen negatief beïnvloed.
Daarnaast is de bouw van een crematorium
strijdig is met de standpunten uit de Dorpsvisie en is de behoefte aan een tweede
crematorium binnen de gemeente Apeldoorn
twijfelachtig is.
Aan het einde van de tweede bijeenkomst
hebben een aantal aanwezigen zich
opgegeven voor de actiegroep die de verdere
stappen gaat coördineren. Deze actiegroep
bestaat uit Jansje van Ravenzwaaij, Mathijs
Ketting, Nico Zwikker, Roel Verdonk, Rianne
Hagen en Peter de Mare.
De actiegroep staat los van de Dorpsraad,
maar er is wel afgesproken dat deze elkaar
op de hoogte houden. Zo heeft de Dorpsraad
zelf ook een standpunt ingenomen en de
ondernemer sterk afgeraden de plannen
door te zetten. Ook de gemeente is van dit
standpunt op de hoogte gebracht.
Ondertussen is de actiegroep bezig met
een aantal activiteiten. Eerst de benodigde
informatie verzamelen. We merken hierbij
dat de gemeente niet erg wil meewerken,
waardoor we genoodzaakt zijn om de
informatie via formele procedures (WOBverzoeken) op te vragen. Dit verzamelen
van informatie zien wij als voorbereiding
op formele bezwaarprocedures wanneer
de gemeente toch een wijziging van het
bestemmingsplan aankondigt.
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De ondernemer heeft tot nu toe nog geen
formeel verzoek bij de gemeente ingediend.
Vanuit de gemeenteraad zijn er vragen gesteld
aan B&W over de hele gang van zaken.
Ook zijn we met een aantal vrijwilligers bezig
om handtekeningen te verzamelen voor een
petitie aan het College van Burgemeester
en Wethouders met onze bezwaren. In die
petitie zullen we aan B&W vragen geen
medewerking te verlenen aan de vestiging
van een crematorium op de begraafplaats
Wenum. Voor de petitie hebben we huis-aanhuis de brief met onze argumenten en een
handtekeningen lijst verspreid. Ook is er een
tweede spandoek met de tekst “Crematorium
NEE!” aan de Ramsbrugweg geplaatst.

Op het moment van schrijven zijn
we nog bezig met het ophalen van de
handtekeningen. We zien een grote respons
van de bewoners, waarbij het beeld is
dat een groot deel van de bewoners van
Wenum Wiesel TEGEN de vestiging van een
crematorium is.
Wanneer u meer informatie wilt, of op de
hoogte wilt blijven, zoek dan contact met
één van de leden van de actiegroep
‘Crematorium Wenum NEE!’ of via e-mail:
geencrema@gmail.com
Peter de Mare

Personele bezetting Buurtcommissie/
Dorpsraad WWNNA per 1 januari 2014
Bestuur Buurtcommissie/Dorpsraad
•
•
•
•
•

Herman Dijkkamp (voorzitter)
Fred Lindaart (plv. voorzitter)
Liesbeth Ardon (secretaris)
Bert de Groot (penningmeester)
Ruud Lorwa,  Peter Ansems en
Nico van der Horst (leden)

Advies en ondersteuning
Buurtcommissie

• Harry Bisseling (financiën en diversen)
• Joke Bouwmeester, Tinus van Werven,
Margriet van Zeist, Nina Brotons en
Tinus Keizer (diversen)
• Monique van Vremde (organisatie
Sinterklaasfeest en diversen)

Vrijwilligers

• Willy Bisseling (algemene ondersteuning)
• Toos Braakman, Rieky Kamphuis, Jannie
de Wilde, Johan Jansman, Manda Dorgelo,
Ellen Ritsma, Marianne de Wilde, Tinus
van Werven, Joke Bouwmeester, Peter
Ansems, Liesbeth Ardon en Marjan
Olsman (bardienst dinsdag)
• Wim van de Woude, Frits Spek, Renate
Pol, Jessica Schoenmaker, Annelies
Koetsruiter, Hans Schmal en Andrea
Denekamp (Werkgroep Klompenpad)
• Peter Ansems, Liesbeth Ardon,
Jan Grefhorst, Bernadette Ellenbroek,
Marcel van Zutphen en Corine Stokhof
(redactie Nieuwsbrief)
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• Erwin Ellenbroek (visvijver)
• John Buitenhuis (Werkgroep Herinrichting
Wenumse Watermolen)

Werkgroepsleden

• Kees Verdonk, Gerrit Goedhart en
Eddie Bouwmeester (Dorpsvisie Natuur
en Landschap en Klompenpad)
• Maaike van Arkel en Cees Brobbel sr.
(Dorpsvisie Natuur en Landschap)
• Jenny Mijnheer (Dorpsvisie Cohesie en
Klompenpad)
• Helma Hendriks (Dorpsvisie Cohesie,
Prinses Beatrixschool)
• Daniëlle Kronmuller en Marco
Wenzkowsky (Dorpsvisie Sociale Cohesie)
• Ilja Kreft (Dorpsvisie Verkeer)
• Hans Schopman en Dick Jonker
(Dorpsvisie Wonen)
• Ronald Blank (Dorpsvisie Wonen /
Bestemmingsplannen)
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Apeldoorn en 200 jaar
Koninkrijk der Nederlanden
Al in een vroeg stadium heeft de Stichting
Koninklijk Apeldoorn zich gemeld bij
het Projectbureau 200 jaar Koninkrijk
der Nederlanden met het voornemen om
een groot evenement in Apeldoorn te
organiseren in het kader van deze viering.
Apeldoorn is een koninklijke stad door de al
meer dan 325 jaar bestaande banden met
het Huis van Oranje. Deze nauwe banden
worden levend gehouden en komen vooral
tot uiting in Nationaal Museum Paleis Het
Loo, omringd door de Kroondomeinen. Het
gebruik van Het Oude Loo, gelegen naast
Paleis Het Loo en in 1684 aangekocht door
koning-stadhouder Willem III, is nog steeds
voorbehouden aan de kroondrager, koning
Willem-Alexander.

Apeldoorn en Paleis Het Loo

Paleis Het Loo en omgeving hebben door
de jaren heen het decor geboden voor
talloze activiteiten en evenementen. De
Stichting Koninklijk Apeldoorn (SKA) is
eind vorige eeuw opgericht om activiteiten
te organiseren in de driehoek Huis van
Oranje – Paleis Het Loo – gemeente
Apeldoorn. Na de herdenking van het
100-jarig regeringsjubileum van koningin
Wilhelmina in 1998, werd in 2002 veel
aandacht besteed aan het 300e sterfjaar
van koning-stadhouder Willem III, de
bouwer van Paleis Het Loo. In 2006 was
het 200 jaar geleden dat koning Lodewijk
Napoleon zijn intrek nam in het paleis. Al in
een vroeg stadium werd begonnen met ‘de
eeuw van Juliana’, herdenking van haar 100e
geboortedag in 2009. Dit evenement kreeg
een extra dimensie door de koppeling van
de grote Historische Optocht, georganiseerd
door de Stichting Koninklijk Apeldoorn,
aan de officiële viering van Koninginnedag
in Apeldoorn in 2009. Na de doorkomst van
circa eenderde deel van deze optocht kwam
aan deze dag een dramatisch einde.

Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar

De Stichting Koninklijk Apeldoorn ziet in
deze viering een uitstekende aanleiding
voor het opnieuw organiseren van een
groot evenement. Met het Projectbureau
200 jaar Koninkrijk in Den Haag heeft overleg
plaatsgehad en wordt contact onderhouden.
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Inmiddels zijn de ideeën van de Stichting
Koninklijk Apeldoorn voorgelegd aan
de directeur van Paleis Het Loo en de
burgemeester van Apeldoorn over de wijze
waarop in Apeldoorn aan deze viering
inhoud gegeven kan worden. Van beide
kanten is enthousiasme voor onze plannen
uitgesproken.
Ook de Koninklijke Marechaussee bestaat
200 jaar en omdat van deze eenheid een groot
deel in Apeldoorn is gevestigd worden beide
vieringen met elkaar gecombineerd.

Provincie Gelderland wil
koninklijk project

De provincie Gelderland heeft de Stichting
Koninklijk Apeldoorn gevraagd een project
in te dienen waarin het koninklijk element
centraal staat en dat op voldoende publieke
belangstelling kan rekenen. Het is bij de
stichting gebruikelijk om hiervoor een
feestweek te kiezen met als hoogtepunt een
groot ééndaags evenement dat op zaterdag
14 juni zal worden gehouden. In de periode
van een aantal weken daaromheen zal een
educatief programma worden georganiseerd.
De Stichting Koninklijk Apeldoorn heeft
veel ervaring opgebouwd in het fysiek
neerzetten van een tijdsbeeld. Authentiek en
waarheidsgetrouw. Naar voorbeeld van de
Historische Optocht in 2009 zal deze dan ook
opnieuw worden georganiseerd.
De Stichting Koninklijk Apeldoorn hebben
alle dorps- en wijkraden van de gemeente
Apeldoorn benaderd met het verzoek deel
te nemen aan het geplande evenement van
14 juni 2014.
De Dorpsraad, de Oranjevereniging en de
Beatrixschool hebben hun medewerking
toegezegd en vertegenwoordigen die dag
gezamenlijk Wenum Wiesel met verschillende
presentaties op het voorterrein van het Paleis.
Er zullen die dag van 10.00 tot 16.30 uur
diverse activiteiten worden gehouden die staan
in het teken van onze buurtschap (onder andere
De Wenumse Watermolen als trouwlocatie).
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Wij zoeken voor de opbouw van onze
stand op vrijdagavond 13 juni en voor de
bemanning ervan op zaterdag 14 juni nog
een aantal vrijwilligers die ons die dag (of
een gedeelte ervan) willen helpen. Ook bij
het opruimen aan het eind van de dag
kunnen we wel assistentie gebruiken.

Bent u geïnteresseerd?
Laat u dit dan weten aan Tinus van Werven
(tinus.vanwerven@wxs.nl), Peter Ansems
(ansems61@zonnet.nl) of Harry Linthorst
(hlinthorst@hetnet.nl).

‘Graf’ bij huize ‘t Hommelsnest
In de haakse bocht van de Greutelseweg,
tegenover huisnummer 42, schijnbaar op
het domein van huisnummer 45, te weten
’t Hommelsnest, staat een opvallend hek.

Het omsluit een stuk grond van ongeveer
vier bij vier meter. Het is geen graf, maar
wel de plaats waar de as van het overleden
echtpaar Jan Justus Wierts en Jacoba Lucretia
Offerhaus is verstrooid. Dit echtpaar kwam
op 15 maart 1927 uit Nijmegen aan de
Loolaan 24 te Apeldoorn wonen. Deze
inmiddels fraai gerestaureerde villa werd
later overgenomen door mevrouw Johanna
Bleeker, het ‘ganzenvrouwtje’, zij hield er een
pension voor de betere standen.
De gepensioneerde generaal majoor
J.J. Wierts, die als zoon van een griffier op
20 april 1843 te Oss werd geboren, was
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
en Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Hij overleed op 18 juni 1928 op 85-jarige
leeftijd en werd drie dagen later gecremeerd
in Velsen. Een crematie was in die tijd en
zeker in deze regio, heel bijzonder en was
alleen mogelijk in het in 1913 gebouwde
crematorium Westerveld.

In de Rooms Katholieke Kerk gold immers
nog altijd het pauselijk decreet uit 1886 dat
cremeren voor katholieken verbood. De
hervormde en de gereformeerde kerk kende
geen officiële afwijzing, maar de dominees
preekten begraving als enige vorm van
lijkbezorging die overeenstemde met de
kerkelijke moraal.
Mevrouw J.L. Wierts-Offerhaus, geboren
op 26 augustus 1842 te Delftzijl was een
notarisdochter en stamde uit een van
oorsprong Duits geslacht dat zich in de 17e
eeuw in Nederland vestigde en sindsdien
vele hoogleraren, geneeskundigen, artsen,
officieren militairen en juristen voortbracht.
Zij bereikte de leeftijd van 88 jaar toen zij op
5 april 1931 overleed. Ook zij werd in Velsen
gecremeerd, waarna haar as verstrooid werd
bij haar drie jaar eerder overleden man.
De gedenksteen, waar vroeger een treurwilg
bij stond, zou in de grond gezakt zijn en is
dus niet meer zichtbaar. De plek waar de
as van de overledenen werd verstrooid was
in het bezit van de familie. Het overleden
echtpaar had twee dochters; Maria Theresia
en Jacoba Lucretia, vernoemd naar
haar moeder. Deze laatste trouwde met
Hermannus Johannes Santman. De moeder
van deze Santman stamde overigens ook uit
het geslacht Offerhaus, zij was een zuster van
Jacoba Lucretia sr. zodat het hier een huwelijk
betrof tussen volle neef en nicht.
De familie Santman heeft geruime tijd op
’t Hommelsnest gewoond. Bij de verkoop aan
de opvolgende bewoners is het betreffende
stukje terrein steeds buiten de verkoop
gebleven. Het is nog steeds in het bezit van
de nazaten van de familie Wierts.
Met dank aan het Fietsgilde
en Kees Verdonk

6e jaargang, maart 2014
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Enquête
Recent heeft de buurtcommissie (de buurtvereniging) een enquête gehouden. Nu blijkt
dat een aantal buurtbewoners dit formulier
niet heeft ontvangen, sturen wij deze nu
mee met de Nieuwsbrief. Wij verzoeken u
vriendelijk, voor zover u dit nog niet gedaan
mocht hebben, het formulier alsnog in te
vullen en in te leveren bij één van vermelde
adressen.
Wij zijn nieuwsgierig naar de wensen van
onze buurtbewoners op het gebied van vrije
tijd en of wij als buurtcommissie hierin wat
kunnen betekenen.
Dat er gedurende het winterseizoen
activiteitenavonden in de Wenumse
Watermolen worden georganiseerd is
ongetwijfeld bij iedereen bekend.
Elke dinsdagavond wordt er geschilderd,
er worden kaarten gemaakt, prachtige
bloemstukken geschikt en er is creatieve
handenarbeid.

Uit de tot nu toe ingeleverde formulieren
blijkt dat er vraag is naar onder andere een
cursus fotografie. Gezamenlijke wandelingen
met of zonder hond door onze buurtschap,
een georganiseerde dagtocht met de motor,
een whisky- of wijnproeverij of een bezoek
aan brouwerij Het Schavuyt te Apeldoorn
worden ook als wens ingediend.
De Dorpsraad is bezig met het bouwen van
een nieuwe, gemakkelijk toegankelijk website
voor WWNNA. Het ligt in de bedoeling dat
alle nieuwe activiteiten daar vermeld gaan
worden, zodat u altijd op de hoogte bent.
De buurtcommissie wil de dinsdagactiviteiten
gaan uitbreiden en nog aantrekkelijker maken.
Hier willen wij u graag bij betrekken en uw
mening horen, vandaar deze enquête. Wij
hebben alvast een aantal mogelijkheden op
een rijtje gezet. Graag willen wij dat u deze
eventueel aanvult met uw eigen ideeën en
wensen. Alvast bedankt voor uw medewerking!
de buurtcommissie

Uitnodiging fietstocht met barbecue
Op zaterdag 28 juni 2014 organiseren wij een fietstocht
door de directe omgeving van Wenum Wiesel. Na afloop
staat voor de deelnemers een heerlijke barbecue klaar.

Programma

De fietstocht start en eindigt bij de Wenumse Watermolen
aan de Oude Zwolseweg 164 te Wenum.
Route
Starttijd
Barbecue

± 25 km
vanaf 14.00 uur
start vanaf ongeveer 16.45 uur

Kosten

De kosten voor de fietstocht + barbecue voor volwassen
leden bedraagt € 8,50 en voor niet-leden € 10,-.
Voor kinderen tot 12 jaar bedraagt deelname € 5,-.
U betaalt bij aanmelding/inlevering van het
aanmeldingsformulier.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden als deelnemer door het
aanmeldingsformulier, dat u in de Nieuwsbrief
aantreft, ingevuld in te leveren vóór woensdag
25 juni bij één van de genoemde commissieleden.
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55+ Tocht 2014
Graag willen we u hierbij uitnodigen voor de
jaarlijkse busreis op dinsdag 27 mei 2014.
We vertrekken vanaf een centraalpunt:
de Oranjehal aan de Bentweideweg om
09.00 uur en verwachten hier omstreeks
19.00 uur weer terug te zijn. Onderweg
wordt voor een lunch en diner gezorgd.

Paaseieren
zoeken

Kosten

De kosten voor de gehele dag bedragen
voor leden € 45,- per persoon en voor
niet-leden is dit € 50,-.
U betaalt bij aanmelding/inlevering van
het aanmeldingsformulier.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden als deelnemer
door het aanmeldingsformulier, dat u in
de Nieuwsbrief aantreft, ingevuld in te
leveren vóór dinsdag 20 mei bij één van
de genoemde commissieleden.

Wie?

alle kinderen in de leeftijd
van 4 tot 12 jaar

Waar?

bosje bij voetbalvereniging WWNA
(hoek Wieselseweg/
Wieselsedwarsweg)

Wanneer? zaterdag 19 april 2014
om 14.00 uur

55+ Soos
Iedere dinsdagmiddag
wordt van 14.00 - 16.00 uur
de Wenumse Watermolen
opengesteld voor 55-plussers.
In een gezellige en hartelijke
sfeer kunt u genieten van
elkaars gezelschap.

U mag deelnemen aan
verschillende activiteiten.
Het is mogelijk om te
scrabbelen, rummikuppen,
kaarten en biljarten. Ook wordt
er gezamenlijk gedineerd bij
restaurant l’Triangle.
In verband met de geringe belangstelling en het terugdringen van
de subsidie in 2015 is het dringend gewenst dat er meer mensen op
deze middag komen.
Hebt u de genoemde leeftijd (nog) niet bereikt? Maak daar dan geen
probleem van, wij doen dat ook niet! Om de kosten hoeft u het niet
te laten, want deze bedragen slechts € 2,- per persoon per middag.
U krijgt hiervoor een kop koffie/thee en een drankje.
Wij wensen u veel gezellige middagen toe!

6e jaargang, maart 2014
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Noord Apeldoorn
deel va n

Noordelijk
en

N i e u w s b r i e f Vo o r We n u m Wi e s e l

Het bestuur van Buurtcommissie/
Dorpsraad W.W.N.N.A.
voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid

ondersteunend lid

Herman Dijkkamp
Fred Lindaart
Liesbeth Ardon
Bert de Groot
Peter Ansems
Nico van der Horst
Ruud Lorwa
Harry Bisseling
Joke Bouwmeester
Tinus van Werven
Ronald Blank

Informatie omtrent taakverdeling: www.wwnna.nl
Oude Zwolseweg 197
7345 DH Wenum Wiesel
info@wwnna.nl
www.wwnna.nl

adres

Colofon

Koninginnelaan 113
7315 DT Apeldoorn
Tel.: 055 - 521 71 98
Mobiel: 06 - 222 42 927
E-mail: benkdruk@planet.nl
www.benkdruk.nl

Kredietcrisis . . .
en toch drukwerk nodig?
Neem geen risico!
Drukkerij B & K Reproservice
• Wij geven u 10% korting op al uw
zakelijke drukwerk en leggen deze prijzen
vast t/m eind 2014
Bel: 055 - 521 71 98 en vraag naar Harry Badenhop
Een e-mail sturen mag ook:
benkdruk@planet.nl

Telefoonnummers

B&K Repro Advertentie 108x69 FC 25-2-2014.indd 1

De nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar.
redactiecommissie

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

26-02-2014 17:33:38

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
o
o
o

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

Naam

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

Adres / postcode

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

Telefoon

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

E-mailadres

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

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

