Nieuwsbrief
maart

2015

In dit nummer
Voorwoord  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Stand van zaken Dorpsvisie
Wenum Wiesel 2012-2020  .  .  .  .  .  . 3
Jongerenkracht  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Buurthulp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Jaarvergadering  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Stankoverlast riolering  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Het einde van de marke
van Wenum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Wenum Wiesel draait door!  .  .  .  .  .  . 14
Het Fietsgilde  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Het watermolenverhaal
van Wenum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Expositie activiteiten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Wijnproeverij  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Sinterklaasfeest  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
200 Jaar Koninkrijk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Paaseieren zoeken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Uitnodiging 55+ bustocht  .  .  .  .  .  .  . 21
Uitnodiging fietstocht
met barbecue  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
PCBS Prinses Beatrix  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

Vo o r We n u m Wi e s e l

en

Noordelijk

deel van

Noord Apeldoorn

Opgericht 24-10-1923, goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 16-03-1951

Voorwoord
Beste buurtbewoners,
Hierbij onze eerste nieuwsbrief van 2015.
Tegen de tijd dat deze nieuwsbrief bij u
in de bus ligt, is het alweer begin maart
en is de tweede winter op een rij zonder
voldoende ijs voor de liefhebbers van
schaatspret weer achter de rug.
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We kijken terug op een voor het bestuur van
de Dorpsraad zeer actief jaar: planten van
Koningslinden aan de Papegaaiweg, zes
nieuwe informatieborden op bijzondere
plekken in Wenum Wiesel, opening van
het eerste klompenpad rond Apeldoorn
(Kopermolenpad) - waar overigens erg
veel gebruik van wordt gemaakt - en dat
zijn nog maar enkele hoogtepunten. Zo
hebben we een nieuw logo ontwikkeld
en onze website vernieuwd.
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u nog
veel meer activiteiten die in 2014 hebben
plaatsgevonden, allemaal georganiseerd
door een vijftigtal vrijwilligers van zowel
de Dorpsraad als Buurtvereniging. Deze
groep vrijwilligers wil ik vanaf deze plaats
ook dit keer van harte bedanken voor hun
enthousiaste inzet! Het is overigens goed
om te constateren dat steeds meer bewoners
zich aanmelden om ons te ondersteunen; via
deelname aan een van onze werkgroepen of,
zoals de groep die zich wil gaan inzetten voor
buurthulp. Daarover vindt u meer informatie
in deze nieuwsbrief.
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Ook nu weer een verslag van de vorderingen
die de werkgroepen maken die zich bezighouden met de uitvoering van onze Dorpsvisie. Op de komende jaarvergadering
(23 maart a.s.) wordt nog actueel verslag
gedaan over de stand van zaken. Kom allemaal!
Na de pauze is er de presentatie “Een succesvolle aanpak voor een verbonden buurt”.
We dachten dat 2014 voor onze plannen
rond de herontwikkeling van de Wenumse
Watermolen ‘het jaar van de waarheid’ zou
worden, maar dat is helaas nog niet gelukt.
Wel zijn we een aantal stappen verder
gekomen, met als uiteindelijk doel een
eigen Dorpshuis en het terugbrengen van
een aantal voorzieningen, zoals door de
bewoners als wens is geuit in de Dorpsvisie.
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De plannen die we hebben met het totale
Watermolencomplex hebben we medio
november aan het gemeentebestuur
gepresenteerd, dat hierop enthousiast heeft
gereageerd en heeft aangegeven dat op de
ingeslagen weg verdergegaan moest worden.
Voor 2015 zijn er nog plannen genoeg! Er
komen nog enkele informatieborden bij,
een werkgroep is aan het onderzoeken
of de twee metalen watermolentjes langs
de Grift gerenoveerd kunnen worden
en in samenwerking met de gemeente
wordt gepoogd de zogenaamde Japanse
duizendknoop uit te roeien; een exotische
plant die bestaande planten overwoekert.
Ook blijven we bezig om de wegen in Wenum
Wiesel veiliger te maken zoals uitbreiding
van het zeer succesvolle 60 km-traject op de
Zwolseweg, verkeersdrempels op de Wieselse
Enkweg bij het voetbalveld van WWNA, een
vrachtwagenarme zône ten oosten van de
Oude Zwolseweg en veiligheidsaanpassingen
aan de nieuw te asfalteren Anklaarseweg. Dit
is maar een greep uit de acties die voor dit
jaar op het programma staan.
De Buurtvereniging heeft, naast haar
gebruikelijke plannen in 2014 een nieuwe
activiteit gestart, mede voortvloeiend uit de
onder de bewoners gehouden enquête. De
fotocursus, onder leiding van Piet Mulder,
een succesvolle activiteit die volgens mij een
vervolg verdient.
Tenslotte wil ik mijn eerdere verzoeken om
mee te helpen als vrijwilliger of vrijwilligster
hier nog eens herhalen. Dus overweeg of u
tijd en gelegenheid heeft om een bijdrage
te leveren aan het instandhouden en zo
mogelijk nog verbeteren van onze prachtige
leefomgeving in Wenum Wiesel.
Kijk niet alleen toe bij wat anderen voor u
doen, maar bedenk “wat ga ik doen voor
Wenum Wiesel?”
Voor 2015 hopen wij weer op een grote
opkomst bij de te organiseren activiteiten en
met uw ondersteuning wordt het ongetwijfeld
nog weer leuker en beter!
Ik wens u, mede namens de Buurtvereniging,
veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Herman Dijkkamp,
voorzitter Dorpsraad Wenum Wiesel
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Stand van zaken
Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012-2020
Werkgroep Sociale Cohesie
De werkgroep Sociale Cohesie en Voorzieningen komt binnenkort weer bijeen. De
tijdelijke directeur van de basisschool Prinses
Beatrix, John Post, zal ook deelnemen om te
horen waarin de school kan participeren. Wie
namens de school structureel gaat deelnemen
in deze groep is nog onduidelijk.
Verder vindt Corine Stokhof het leuk om mee
te denken binnen deze werkgroep. Zij heeft
inmiddels al met de dames, die de buurthulp
willen gaan vormgeven, contact gehad en
informatie ingewonnen bij de gemeente.
Wij heten haar welkom!

• WWW-box

We hebben de WWW-box weer aan nieuwe
buurtbewoners in Wenum Wiesel gebracht.
Van hen horen wij dat zij het welkomstgeschenk heel leuk vinden.
Mochten er bedrijven zijn die nog niet een
bijdrage hebben geleverd, maar toch graag
hun bedrijf onder de aandacht willen brengen
bij deze nieuwe inwoners ... . Neem dan
contact op, zodat we ook jullie presentje,
folder of informatie kunnen toevoegen.
Mocht u in ons dorp tegen dingen aanlopen
of heeft u leuke ideeën om te bespreken,
schroom dan niet contact met ons op te
nemen. Wij nemen uw adviezen graag ter
harte en kunnen onderzoeken of we er iets
mee kunnen doen.
Daniëlle Kronmöller,
namens de werkgroep Sociale Cohesie en
voorzieningen

• Stand van zaken herontwikkeling
complex Wenumse Watermolen

Intussen is duidelijk dat het plan zoals tot
nu toe door de projectgroep uitgewerkt
(ondergrondse schietbaan met daarop
bebouwing) technisch mogelijk is. Medio
november 2014 heeft de projectgroep
dan ook dit plan kunnen presenteren aan
wethouder Stukker en enkele ambtenaren van
de gemeente Apeldoorn, die het enthousiast
hebben ontvangen. Afgesproken is om het
plan verder uit te werken, met name op het
punt van de exploitatie, want juist op dat punt
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ontbreken nog de nodige elementen.
Daarna is contact gelegd met Boei,
(www.boei.nl), een grote organisatie die
zich bezighoudt met de herontwikkeling
van industrieel erfgoed. Deze organisatie
heeft te kennen gegeven het ontwikkeltraject
van de Wenumse Watermolen te willen
ondersteunen. Medio februari 2015 wordt
hierover doorgepraat met de gemeente
Apeldoorn. Hierbij is de nadrukkelijke
randvoorwaarde gesteld, dat bij deelname van
Boei, de projectgroep volledig betrokken zal
blijven bij de verdere planvorming.
Ook wordt nog onderzocht of geplande
woningen (begeleid wonen voor de J.P. van
de Bent stichting) nog een andere, bredere
bestemming kunnen krijgen.
Wordt vervolgd!
Herman Dijkkamp,
namens de projectgroep Herontwikkeling
complex Wenumse Watermolen

Werkgroep Natuur en Landschap
• Het Kopermolenpad

“Wat Wenum Wiesel Wil” is sinds 2012
de titel van onze Dorpsvisie. Wandelen,
natuurbeleving, oog voor het landschap zijn
daarin kernwoorden die naar voren komen.
Vanuit deze Dorpsvisie is door de werkgroep
Natuur en Landschap het initiatief genomen
om met een aparte groep vrijwilligers te
gaan kijken naar de mogelijkheid om een
wandelroute te maken door ons mooie
buitengebied. Al snel waren we eruit dat
er bij de Stichting Landschapsbeheer
Gelderland een mooi concept lag en dat
door deze stichting ook ondersteuning kon
worden gegeven voor het realiseren van een
Klompenpad.
Nadat we in mei 2013 de eerste stappen
hebben gezet voor een wandelpad/Klompenpad, ging er toch nog veel tijd zitten in het
vinden van de mogelijkheden voor een mooie
route. Zo hebben we eerst gekeken wat we
graag wilden laten zien. Daarnaast hebben we
op een rijtje gezet hoe we deze elementen met
een wandelpad aan elkaar konden ‘breien’ en
uiteindelijk zijn we daar goed uitgekomen.
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Al hebben we de route vele malen aan moeten passen omdat het,
bijvoorbeeld om uiteenlopende maar ook relevante redenen, niet
gewenst was om ergens langs een beekje of door een weiland te
lopen. Bij de realisatie van het pad zijn er stapstenen in de Meibeek
aangebracht om de wandeling met droge voeten te kunnen maken, is
er een wandelbrug over de Grift gemaakt en zijn er diverse oversteekjes
over beekjes en sloten gemaakt. Ook is er bij de oude spoorbrug ter
hoogte van het fietspad een trap aangelegd.
Maar ook achter de schermen ging het werk, ondersteund door onze
projectleider Martijn Grievink van Landschapsbeheer door. Onder
andere met de routebeschrijving, beschrijving van het landschap en
de vele historische elementen die onze woonomgeving rijk is. Deze
informatie is opgenomen in de Klompenpaden-app en in de folder.

En ... op zaterdag 13 december 2014 was het dan zover, de feestelijke
opening van het 65e Klompenpad in Nederland. Het ‘Kopermolenpad’,
een naam die herinnering oproept aan het landgoed ‘de Rotterdamse
kopermolen’ en de Wenumse Watermolen die in het verleden ook als
kopermolen dienst heeft gedaan.
Het was druk in de watermolen en alle belanghebbende organisaties
waren met kopstukken aanwezig. Iedereen werd door directeur Arjan
Vriend van Landschapsbeheer bedankt voor zijn/haar inzet, waarbij er
mooie foto’s op de achtergrond te zien waren van het pad. Buiten werd
het startpaneel onthult door wethouder Olaf Prinsen, de heemraad
van het waterschap Vallei en Veluwe, Victor Doorn en onze eigen
voorzitter Herman Dijkkamp. Circus Klomp zorgde daarna voor een
verrassende en acrobatische afsluiting van de feestelijke opening.
Boer en boerin Circus Klomp
(opening 13 december 2014)

Tot slot konden de liefhebbers
kiezen uit een korte- of lange
wandeling onder begeleiding over
een deel van het Kopermolenpad.
Al met al een zeer geslaagd feestje
en een compliment voor de inzet
van onze vrijwilligers!
Brug Grift Kopermolenpad
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De werkgroep Kopermolenpad is inmiddels
ingeschreven bij Landschapsbeheer en
is geïnstrueerd over het onderhoud en
beheer om in lengte van jaren toekomstige
wandelaars te kunnen laten genieten van een
uniek stukje Wenum Wiesel.
Nu ik dit aan het schrijven ben, zijn we toch
al weer een dikke maand verder. Als ik zo
hoor en zie hoeveel wandelaars genieten
van ‘ons Kopermolenpad’, dan mogen we
best trots zijn dat we zo’n mooie route door
ons prachtige dorp hebben lopen. Het grote
voordeel van deze route is dat hij gemakkelijk
in delen te belopen is (routeverkorter),
waardoor niet de volledige route van 13 km
ineens afgelegd hoeft te worden. Advies: met
een folder in uw binnenzak krijgt u nog meer
informatie over de omgeving en interessante
stukjes Wenum Wiesel.
Tussen kerst en oud en nieuw hebben we met
onze familie de route gelopen, de jongelui
hadden het na de chocolademelk op de helft
van de route wel gezien. Maar de rest van
de familie heeft het laatste stuk nog lekker
meegelopen. Gelukkig hadden we schitterend
weer en hebben heerlijk even uitgewaaid.
Namens alle vrijwilligers van het Kopermolenpad wil ik u dan ook van harte uitnodigen om
het Klompenpad, of een deel ervan, te lopen.
U ziet en leert het landschap echt van een
andere kant bekijken. Dus klompen aan,
rugzak op en gaan!
Eddie Bouwmeester,
namens de werkgroep ‘Klompenpad’

• Cultuurhistorische informatiepanelen
In de najaarsnieuwsbrief heeft u het
verslag kunnen lezen over de onthulling
van het eerste paneel uit de serie van zes
cultuurhistorische informatiepanelen. We
hebben vele positieve reacties op de inhoud
en het ontwerp gekregen. Wellicht bent u
er al een aantal tegengekomen tijdens het
wandelen van het Kopermolenpad. Naar
aanleiding van de positieve reacties hebben
we als werkgroep Natuur en Landschap
(met onder andere cultuurhistorie in de
portefeuille) aan de Dorpsraad voorgesteld
om een tweede serie van zes panelen te
ontwikkelen. We kregen daarvoor ‘groen
licht’ en hebben voor de realisatie daarna
eveneens steun van de gemeente Apeldoorn
en een toezegging van het coöperatiefonds
van de Rabobank verkregen.
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• Bestrijding Japanse duizendknoop 2015

Twee cultuurhistorisch panelen, eerste serie

Het streven is om, verspreid in Wenum
Wiesel, de panelen te plaatsen en daarvoor
hebben we in de werkgroep een aantal
interessante historische onderwerpen
geselecteerd. Daarbij zijn we uitgegaan
van de al eerder vastgestelde criteria zoals:
Onderwerp van historisch belang – bijzonder
voor bewoners en bezoekers – informatief in
woord en beeld. We kiezen daarnaast voor
dezelfde afmeting en lay-out als de 1e serie,
immers niet storend in het landschap en
weerbestendig.
We starten binnenkort met de uitwerking
van de volgende onderwerpen ( waarvan één
reserve):
• Papegaaibeek - de Grift – Apeldoorns
kanaal
• De ‘Oranjemolen’ in Wenum
• Landhuis ‘de Ploeg’
• Houtentorenweg, zichtlijn paleis Het Loo
• Plankenbrugge, historische plek,
Wieselseweg
• Voormalige visvijvers Heidemij nabij
Egelbeek
• Vergaderplaats boeren van Wainum*)
*) In deze Nieuwsbrief een uitgebreid artikel
van Jan Grefhorst

Mocht u over bijzondere informatie of
documentatie over bovengenoemde
onderwerpen beschikken, dan zijn suggesties
en tips van harte welkom. We denken dat we
met deze tweede afrondende serie panelen
de belangstelling en interesse van bewoners
en bezoekers voor de lokale cultuurhistorie
weer een beetje kunnen vergroten. Wie weet
leidt dat in de toekomst nog eens tot een
cultuurhistorische fiets/wandelroute door
Wenum Wiesel!
Kees Verdonk,
namens de werkgroep Natuur en Landschap
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Met de hierbij afgebeelde poster voorzien van
een verwijzing naar de voorjaarsnieuwsbrief
van 2014, hebben we in het groeiseizoen van
de Japanse duizendkoop aandacht gevraagd
voor de pilot bestrijding in 2014. Het is
bekend dat deze exoot niet zo gemakkelijk
is te bestrijden, zo zitten de wortels tot
drie meter diep in de grond, maar toch
verwachten we dit jaar dat de groeisnelheid
minder zal zijn vanwege de intensieve
maaibeurten. Op plaatsen waar de gifspuit is
gehanteerd zou het effect zeker al zichtbaar
moeten zijn. Volhouden dus!

We hebben inmiddels de toezegging van
gemeente- en waterschapbeheerders dat ze de
bestrijding ook dit jaar weer ter hand nemen.
De gemeente start met intensief maaien en het
waterschap start dit najaar met het injecteren
van de stengels. Een zeer arbeidsintensieve
methode maar, zo is gebleken uit de eerste
landelijke testresultaten van de Stichting
Probos uit Wageningen, zeer effectief.
We hebben naar aanleiding van onze oproep
en flyeractie om de groeiplaatsen aan ons
door te geven een mooi overzicht gekregen.
Dit voorjaar bespreken we dat voor het
openbare gebied met de gemeente en voor
andere groeiplaatsen we onder andere nog
contact opnemen met de beheerders van het
Paleispark en het Gelders Landschap.
De bestrijding vanuit openbaar gebied
is alleen effectief als ook de bewoners
bestrijding op hun eigen grond ter hand
nemen. Als u ook een stukje van het
openbaar gebied voor u rekening neemt,
snijdt het mes aan twee kanten. Mocht
u met bestrijdingsmiddelen de Japanse
duizendknoop te lijf willen gaan, bedenk
dan dat het meest effectieve product nog tot
uiterlijk 2015 te koop zal zijn.
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Mocht u nog standplaatsen weten, die nog niet worden gemaaid, dan
kunt u dit aan ons doorgeven via email info@wwnna.nl (vermeld dan
wel de straat en zo mogelijk huisnummer).
Wilt u nog meer informatie over de bestrijding? Kijk dan op de
website www.bestrijdingduizendknoop.nl
De Stentor-lezers hebben in september 2014 een uitgebreid artikel
kunnen lezen van Ad Schoutens. Mocht u dat stukje nog eens na
willen lezen, dan kunt u dat terugvinden via Google: “Strijd tegen
duizendknoop” - Probos.
Veel succes toegewenst en bedenk: de aanhouder wint!

Voorbeeld houtsingel

Maaike van Arkel,
namens de werkgroep Natuur en Landschap

• Landschapsversterking Wenum Wiesel

Twee citaten uit onze Dorpsvisie:
“Het landelijk wonen in Wenum Wiesel heeft veel moois te bieden”
en
“Gestreefd moet worden naar het versterken van de natuur en het
behoud van het landschap”
Ja, en dan krijgt de werkgroep Natuur en Landschap, door de
Dorpsraad ingesteld, de opdracht om de hierboven aangehaalde
bewonerswensen om te zetten in daden. We voelen ons door de
uitspraken van bewoners gesterkt om initiatieven te ontplooien en dit
waar te maken. Maar dat kunnen we zeker niet alleen en soms komt
er (onverwacht) hulp van buitenaf. Hieronder een kort overzicht van
de gemeentelijke subsidieregeling voor Landschap en daaronder een
initiatief om te onderzoeken of er voldoende belangstelling is om
‘Wenum Wiesel in het Groen’ een project erfbeplanting van de grond
te krijgen. Twee initiatieven die ons kunnen helpen de hierboven
aangehaalde citaten te realiseren.
1)  Project: Subsidieregeling voor Landschap
Om het buitengebied van Apeldoorn zo mooi en gevarieerd mogelijk
te krijgen en te houden, heeft de gemeente Apeldoorn samen met
de provincie Gelderland een subsidieregeling in het leven geroepen
voor de aanleg van landschapselementen. Bent u particulier, inwoner
en grondeigenaar in het buitengebied buiten de bebouwde kom
(Boswetgrens)? Dan kunt u t/m 31 september 2016 een aanlegsubsidie
aanvragen. Om u een indruk te geven welke elementen hiervoor in
aanmerking komen, hieronder een opsomming:
•
•
•
•
•
•
•
•

bosje (minimaal 1000 m2)
houtsingel (minimaal 1000 m2)
elzensingel (minimaal 20 bomen)
knotwilgenrij (minimaal 20 bomen)
bomenrij (minimaal 20 bomen)
hoogstamboomgaard (15 tot 50 hoogstamfruitbomen)
struweelhaag (minimaal 100 m)
poel (minimaal 300 m2)

Als onderdeel van de subsidieregeling komen ook de aanleg van
openbaar toegankelijke recreatieve voorzieningen in aanmerking
zoals: bruggetje, bank, klaphek wandelpad, picknickset of raster
langs een onverhard wandelpad. Via de WWNNA website kunt u de
brochure “subsidieregeling landschap Apeldoorn” inzien.
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Voorbeeld poel

Vanzelfsprekend zijn er voor al deze landschapselementen nadere richtlijnen opgesteld.
Heeft het bovenstaande uw interesse opgewekt?
Bekijk dan eens de website van de gemeente
www.apeldoorn.nl/landschapselementen
Daar vind u antwoord op de volgende vragen:
Beschrijving van de subsidieregeling Aanvragen en uitbetalen – De landschapselementen – Wanneer kom ik voor subsidie
in aanmerking en hoeveel subsidie kan ik
krijgen? Nadere informatie bij de gemeente
via email: landschap@apeldoorn.nl of
telefonisch: 14055.
2)  Project: Wenum Wiesel in het Groen
Met het project 1) “Subsidieregeling voor
Landschap” gaat het om landschapselementen
buiten het eigen woonerf. Het project 2)
“Wenum Wiesel in het Groen” is gebaseerd
op een formule van Landschapsbeheer
Gelderland en is bedoeld om in het landelijk
gebied, met name de woonerven, te voorzien
van streekeigen beplanting en inrichting.
Het zou mooi zijn als we dit project ook in
Wenum Wiesel van de grond kunnen krijgen.
Het staat of valt met een aantal vrijwilligers
en is natuurlijk afhankelijk van voldoende
deelnemers die interesse hebben om hun
woonerfinrichting te verbeteren en/of
opnieuw in te richten. Bij voldoende interesse
en als we het project gefinancierd kunnen
krijgen zal het aan vakkundige begeleiding
zeker niet ontbreken. Landschapsbeheer heeft
de nodige expertise en ervaring in huis om
zo’n project te begeleiden.
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Bij voldoende deelname is de Dorpsraad
bereid het project financieel te ondersteunen.
Nu al nieuwsgierig geworden? Kijk dan op
www.landschapsbeheergelderland.nl/uwerf
en open daar de brochure “Maak je erf goed”,
adviezen voor bewoners in het buitengebied.
Interesse in een of beide initiatieven
om uw directe omgeving en Wenum
Wiesel nog groener te maken? Op de
komende jaarvergadering hebben we een
aanmeldingsformulier voor u klaarliggen.
Heeft u interesse? Vul dan het formulier
vrijblijvend in en maak uw wensen daarop
kenbaar. Bent u niet in de gelegenheid de
jaarvergadering op 23 maart bij te wonen?
Vraag dan het aanmeldingsformulier aan
via 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 bekend streven we al geruime tijd
naar het terugbrengen van de maximum
snelheid van 80 km/u naar 60 km/u op een
deel van de Zwolseweg, richting Vaassen. Dit
streven wordt ingegeven door de wens van de
bewoners van Wenum Wiesel, neergelegd in
onze Dorpsvisie 2012-2020.
Van meet af aan heeft de Dorpsraad getracht
de snelheidsbeperking op de Zwolseweg
te laten gelden voor het traject tussen de
bebouwde kom Apeldoorn en de kruising
met de Elburgerweg. Tot op heden is dat nog
niet geheel gelukt, omdat er een verschil van
inzicht blijft tussen de betrokken (beleids-)
ambtenaar en de Dorpsraad. Wel is, zoals
u ongetwijfeld heeft gezien, op het traject
tussen de bebouwde kom Apeldoorn en
de Papegaaiweg de snelheid teruggebracht
naar 60 km/u. We mogen zeggen dat dit
een regelrecht succes is, voor zowel de
verkeersveiligheid als het verminderen van de
geluidsoverlast. Het lijkt erop dat de 60 km/u
redelijk tot goed in acht wordt genomen.
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Veel aanwonenden hebben hierover dan ook
hun tevredenheid aan ons kenbaar gemaakt.
Onlangs heeft zich echter een zeer ernstig
ongeluk voorgedaan met een jonge scholiere,
met groot persoonlijke letsel tot gevolg. Het
ongeluk gebeurde circa 50 meter voorbij
de kruising met de Elburgerweg, richting
Vaassen, op de kruising met de Marleweg.
Dat is de reden dat veel bezorgde ouders,
maar ook diverse aanwonenden van de
Zwolseweg, zich tot de Dorpsraad hebben
gewend met het dringende verzoek om de
gemeente te vragen om voor het hele traject
richting Vaassen vv een maximumsnelheid
van 60 km/u in te voeren.
Het bestuur van de Dorpsraad heeft besloten
dit verzoek van harte te ondersteunen.
Daarna zijn de meest betrokken scholen
benaderd om ook hun mening te horen. Zij
hebben unaniem aangegeven ons streven
volledig te ondersteunen.
Tevens is advies gevraagd aan Veilig Verkeer
Nederland. Ook deze organisatie ondersteunt
de gezamenlijke zienswijze van de Dorpsraad,
de ouders, de aanwonenden en de betrokken
scholen en heeft dit ook in een rapport
richting gemeente vastgelegd.
Onlangs heeft de Dorpsraad hierover een
brief geschreven aan de gemeenteraad en
het College van B&W, met het dringende
verzoek de Zwolseweg tussen de Papegaaiweg
en de bebouwde kom van Vaassen (vv) zo
spoedig mogelijk in te richten als 60 km-weg
(voorbeeld traject Emst-Vaassen, gemeente
Epe) en als voorlopige verkeersmaatregel de
snelheid op dit traject via bebording terug te
brengen naar 60 km/u.

• Zwaar verkeer over de Anklaarseweg
Samen met vertegenwoordigers van enkele
wijkraden (Kerschoten, De Naald, Berg
en Bos en De Sprengen) wordt al geruime
tijd overleg gepleegd met de gemeente om
te bekijken of de overlast, die het zware
verkeer over de Anklaarseweg veroorzaakt,
teruggedrongen kan worden. Mede als
gevolg van dit overleg zal, zoals we in de
najaarsnieuwsbrief van 2014 al hebben
gemeld, de Anklaarseweg medio 2015
worden voorzien zogenaamd ‘stil asfalt’.
Tevens worden de Wijkraad Kerschoten en
de Dorpsraad Wenum Wiesel betrokken
bij de herinrichting van de weg om de
weg veiliger te maken. Deze maatregelen
zullen ongetwijfeld de verkeersveiligheid en
geluidsoverlast ten goede komen.
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Eerlijkheidshalve moeten we hier ook melden
dat het overleg van de gemeente met enkele
vertegenwoordigers van het industrieterrein
Stadhoudersmolen, dat op ons aandringen
heeft plaatsgevonden, helaas nog niet heeft
geleid tot merkbare vermindering van het
vrachtverkeer op de Anklaarseweg.

• Ten oosten van de Oude Zwolseweg
vrachtwagenarm

• Snelheidsbeperkende maatregelen
Oude Zwolseweg

• Nieuwe fietspaden langs
de 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. Hier is nog niets nieuws te
melden.

Intussen zijn de plannen om ten oosten van
de Oude Zwolseweg het vrachtverkeer zoveel
mogelijk te weren, vastgelegd in een door de
gemeente ontworpen ‘bordenplan’, waar de
Dorpsraad medio februari zijn mening over
kan geven.

Wij kunnen nu alvast melden dat het
vernieuwen van de fietspaden langs de
Zwolseweg is voorzien voor 2015.
Herman Dijkkamp,
namens de werkgroep Verkeer

Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012-2020
Voor zover u deze visie (nog) niet in brochurevorm in uw bezit heeft, dan
kunt u deze downloaden van: http://www.wwnna.nl/dorpsvisie-2012-2020/

Jongerenkracht in Wenum-Wiesel
en Beemte-Broekland
Eind 2014 is het project Jongerenkracht van
start gegaan in Wenum-Wiesel en BeemteBroekland. Met dit project wil de voormalige
stuurgroep Kippenhok, de basisscholen
en Plattelands Jongeren Gelderland een
invulling geven aan het vrijwillig preventief
jeugd- en jongerenwerk. De nadruk ligt op
het activering van kinderen en jongeren om
in actie te komen voor de gemeenschap/ hun
buurt. Bij de uitvoering van het project is
nadrukkelijk gekozen om gebruik te maken
van bestaande netwerken en organisaties
zodat verankering en continuering
eenvoudiger te organiseren is.

Basisscholen

De kinderen van de basisscholen in beide
dorpen zullen actief bij het jeugd- en
jongerenproject betrokken worden. Samen
wordt gewerkt aan een activiteit welke door
kinderen bedacht en uitgevoerd wordt.
Op deze manier komen ze in aanraking met
actief burgerschap.
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Binnenkort zal een eerste middag zijn op de
Basisschool Prinses Beatrix, waarin kinderen
gaan brainstormen over een actie en/of
activiteit waarbij de wat organiseren voor
henzelf en hun omgeving. Jong geleerd is oud
gedaan.

Verenigingen

Met verenigingen wordt bekeken of jongeren
gestimuleerd kunnen worden (meer)
verantwoordelijkheid te nemen en actief te
worden in hun vereniging. Maar ook kan
ondersteuning plaatsvinden door het goede
van nu (veel vrijwilligers) te waarborgen
voor de toekomst. Daarnaast kan via de
vereniging Plattelands Jongeren Gelderland
een ervaringscertificaat worden uitgereikt
aan alle vrijwilligers. Dit officieel Europees
certificaat kan gebruikt worden voor je CV en
in sommige gevallen ook voor de opleiding.
Binnen verenigingen wordt zowel op de
jonge vrijwilligers en leden gericht als op de
bestuurders.
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Jongeren

Met jongeren uit beide dorpen zijn ideeën
uitgewisseld over welke activiteiten ze zelf
zouden kunnen organiseren. Dit ging op een
aantrekkelijke en creatieve manier waardoor
de jongeren enorm gestimuleerd werden
met ideeën te komen. Het organiseren
van een Kanaal-Cup, een trekker-trek, een
karaokeavond, een voetbaltoernooi en een
barbecue kwamen onder andere voorbij.
De jongeren gaan in ieder geval aan de slag
met het organiseren van een activiteit. Een
activiteit van, voor en door jongeren.

Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met Peter Overmars
(voorzitter stuurgroep) via telefoonnummer:
06-27882917 of met Jasper Nickmann
(projectleider) via: 06 13 48 89 67.
Het project Jongerenkracht wordt ondersteund
met gelden van de provincie Gelderland en het
VSB-fonds.

Buurthulp in Wenum Wiesel en Noordelijk
deel van Noord Apeldoorn
Als bewoners van Wenum Wiesel hebben wij
het initiatief genomen om georganiseerde
buurthulp in Wenum Wiesel en het Noordelijk
deel van Noord Apeldoorn op te zetten.

Deze buurthulp is voor en door buurtbewoners. Waar buurtbewoners elkaar
kunnen helpen, wanneer men door ziekte of
een beperking hulp nodig heeft. Daar waar op
enig moment vraag en aanbod nodig is voor
lichte zorg en praktische hulp in en om huis.
We zijn ons aan het oriënteren op welke
wijze we deze buurthulp willen organiseren:
bijvoorbeeld als onderdeel van een bestaande
organisatie of om zelf een organisatie op te
richten.
De diensten zullen tegen een passende
vergoeding aangeboden worden en we
verwachten de komende maanden deze
plannen verder uit te kunnen werken.

Voor wie?

Deze buurthulp is gericht op alle buurtbewoners. Iedereen, van jong tot oud, kan
hierop beroep doen!
Voorbeelden voor (hulp)vragen zijn:
• Huishoudelijk werk dat u door ziekte of
beperking (tijdelijk) niet zelf kunt doen.
• Vervoer naar arts, ziekenhuis of winkel.
• Oppassen/gezelschap voor jong en oud.
• Klusjes in en om huis.
• Een wandelingetje maken door onze
mooie buurtschap of zomaar een praatje.
• Vergezellen naar theater, museum etc.
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Door wie?

Alle buurtbewoners, die hulp willen en
kunnen aanbieden.

Hoe verder?

Wij willen graag van u het volgende weten:
• Wat vindt u van dit idee?
• Denkt u dat er behoefte aan is?
• Welke hulp zou u willen vragen?
• Welke hulp wilt en kunt u aanbieden?
• Heeft u nog tips of ideeën voor ons?
Graag zien wij uw reacties tegemoet!
E-mail:
marriebuitendijk@live.nl
debraamkamp@kpnmail.nl
Telefoon:
(055) 312 02 35 (Mary Duiker)
Met vriendelijke groet,

Marrie Buitendijk

Mary Duiker
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Uitnodiging Jaarvergadering
Dorpsraad en Buurtvereniging Wenum Wiesel
Buurtbewoners,
Graag nodigen wij u uit voor de jaarvergadering
van de Dorpsraad en Buurtvereniging Wenum Wiesel
Locatie
Datum
Aanvang

Wenumse Watermolen
Oude Zwolseweg 164 te Wenum
23 maart 2015
20.00 uur (zaal open 19.30 uur)

• Opening
• Notulen jaarvergadering 2014

(te raadplegen via onze website en beschikbaar tijdens de vergadering)

• (Jaar)verslag Dorpsraad

presentatie: Herman Dijkkamp, voorzitter

• (Jaar)verslag Buurtvereniging

presentatie: Nina Brotons, bestuurslid

• Financieel jaarverslag 2014

presentatie: Bert de Groot, penningmeester

• Verslag kascommissie
door Harry Bisseling

• Benoeming kascommissie
• (Her)benoeming bestuursleden

aftredend en herbenoembaar: Herman Dijkkamp (voorzitter),
Nico van der Horst, Fred Lindaart en Ruud Lorwa
Alle bovengenoemde kandidaten worden door het bestuur voorgedragen voor
herbenoeming.
Voordrachten voor (tegen)kandidaten vanuit de leden, dienen, gesteund door tenminste tien
leden, tenminste zeven dagen voor de vergadering bij het bestuur te worden ingediend.

• Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012-2020, voorgenomen actiepunten 2015
Pauze
• “Een succesvolle aanpak voor een verbonden buurt”

Presentatie: Elka Bennema en Sharon van Essen, ‘buurtverbinders’ Oosterhuizen

• Rondvraag
• Sluiting
Voor de goede orde: bij stemmingen hebben alleen geregistreerde
en betalende leden stemrecht.
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Stankoverlast riolering
Hoe komt het toch dat tijdens regenbuien
de afvoeren van WC, aanrecht en dergelijke
borrelen en er zelfs water uit spuit? Vaak
komt dit doordat de ontluchting van de
binnenhuisriolering niet (meer) goed
functioneert. In de algemene bouwverordening
staat dat de huisriolering van een woning
goed moet worden ontlucht om problemen te
voorkomen. Het kan namelijk gebeuren dat
tijdens een hevige regenbui het riool in de
weg zich erg snel vult. Daardoor kan er zich
lucht in de aansluitleiding verzamelen. Deze
opgesloten lucht zoekt de weg van de minste
weerstand. In veel gevallen is dat richting
het aangesloten pand. Is de ontluchting op
de huisriolering goed geplaatst, dan zal de
lucht via het ontluchtingskanaal het huis,
naar buiten, verlaten. Is de ontluchting op
de huisriolering niet goed geplaatst, dan zal
de opgesloten lucht via de watersloten van
WC, bad, douche enzovoorts ontsnappen.
Dit verklaart het borrelen van de WC.
Soms gaat het ontsnappen van de lucht met
zoveel kracht, dat het water uit de WC spuit
met alle nare gevolgen vandien. In enkele
gevallen is na de oplevering van de woning
op zolder een wateraansluiting gemaakt op
de standpijp, bijvoorbeeld door het plaatsen
van een wasbak of een wasmachineafvoer
en loopt de leiding niet meer vrij door naar
het dak. Hierdoor wordt de ontluchting
belemmerd. Ook kan het zijn dat er een
verzakking is in de riolering onder uw
woning, hierdoor werkt de ontluchting ook
niet altijd goed en kan de toestroom van
regenwater van uw dak zorgen voor overlast.
Mocht u deze problemen in de woning
ondervinden dan kunt u het beste door een
installatiebedrijf de ontluchting van uw
riolering laten controleren en in orde laten
maken. Een andere oplossing die in sommige
gevallen afdoende is, is het afkoppelen van
het regenwater van uw woning. Zoals het
er nu uitziet wordt dit zelfs in de toekomst
verplicht. Hiermee voorkomt u dat er op
momenten van regenval een grote toename
is van water in uw eigen rioolstelsel onder
de woning. De meeste woningen in het
buitengebied zijn aangesloten op een
zogenaamde mechanische riolering, deze
vervoert alleen het afvalwater en vervoert
dus geen regenwater.

7e jaargang, maart 2015

Om te voorkomen dat u wateroverlast in
huis krijgt, kunt u zelf een zogenaamde
‘bladvanger’ of een ‘ontlastput’ plaatsen.
De ontlastput wordt onderaan de regenpijpen aan de voorkant en achterzijde van
de woning geplaatst. Deze put zorgt ervoor
dat als de doorstroming in het riool wat
gehinderd is, het regenwater afkomstig uit
de dakgoot geen schade aanricht. Het water
kan dan namelijk vrijelijk over het maaiveld
wegstromen zonder dat het via het toilet
naar binnen komt. Voor woningen waar de
douche op de begane grond is, zoals veel
seniorenwoningen, kan deze oplossing soms
onvoldoende zijn omdat het stankslot van
een douche normaal gesproken vrij klein is.

Ontlastput

Bladvanger

Het alternatief is het plaatsen van een
ontlastput of bladvang wat eenvoudig zelf is
te doen. De benodigde materialen hiervoor
zijn bij de plaatselijke doe-het-zelfzaak te
koop. U kunt natuurlijk ook één van de
installateurs vragen dit voor u te doen.
Indien een ontlastput niet mogelijk is, dan
kunt u ook een gaatje boren in elke regenpijp
net boven het maaiveld. Zorgt u dan wel voor
een stankafsluiter (zoals een zwanenhals) om
stankoverlast te voorkomen.
Bron: gemeente Apeldoorn
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Het einde van de marke van Wenum
Uit de nalatenschap van mijn moeder kwam
in 2012 een notariële akte tevoorschijn uit
1943 waarin mijn opa Mor van den Bos
samen met een aantal anderen grond kocht
van de ‘Wenumsche Mark’. Deze akte trok
mijn belangstelling en daarom heb ik me wat
verder verdiept in de geschiedenis ervan.

De marken (soms maalschappen genoemd)
zijn al heel oud, ergens ontstaan in de
Middeleeuwen doordat een groep mensen
in elkaars omgeving boerderijen stichtten,
grond in cultuur brachten en deze
bouwlanden met wallen omringden. Een
deel van de grond buiten een dergelijke
wal werd bestemd voor gemeenschappelijk
gebruik. Men ging er hout halen, schapen
hoeden, turf- en plaggen steken, heide
maaien, grint graven of zetten er bijenkorven
neer. Over deze ‘gemene’ gronden, meest
bestaande uit bossen hakhout, heidevelden,
zandverstuivingen en soms veen, oefende de
mark het gemeenschappelijk eigendomsrecht
uit. Niemand mocht uit de gemene gronden
maar halen wat men wilde, want het beheer
en de bepalingen waaraan een ieder zich had
te houden waren heel nauwkeurig vastgelegd
in de wille- of wilkeuren (soort statuten) van
de mark.
Over deze ‘gemene’ gronden oefende een
markebestuur toezicht en rechtspraak
uit. Het Kerspel (parochie) Apeldoorn
kende vroeger tien marken: Asselterbosch,
Noord-Apeldoorn, Orden, Soerderbosch,
Soerderheegde, Wenum, Wiesel, Wieselsebosch, Wormen en Woudhuis. Bij de mark
van Wenum behoorde ook Beemte en
Broekland. Hier wil ik het vooral hebben over
de mark van Wenum.
De mark van Wenum wordt al genoemd in
1335. Het bestuur van de mark bestond uit
een Buurtscholt en vier Gezworenen. Ze
vergaderden regelmatig en de afspraken en
regels werden vastgelegd in het Markeboek.
Het eerste Markeboek dat bewaard is
gebleven uit Wenum is van 1592. Het bestuur
kwam minstens eenmaal per jaar bijeen.
Meestal in het vroege voorjaar, maar ook wel
aan het begin van de zomer.
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De marke van Wenum vergaderde bij gunstig
weer ‘Onder de Linden’ (foto boven) en bij slecht
weer in de herberg ‘De Papegaaij’.

Volgens een kaart uit 1708 lag de vergaderplek met de vier linden aan de zuidkant van
de Wenumse beek, ongeveer halverwege
Wildkampen en Veldmaterweg, daar waar
de beek een bocht maakt. Linden zijn er niet
meer te vinden, maar de beek slingert zich
daar nog steeds tussen de weilanden door en
met een beetje fantasie zie je de Wenumse
boeren vergaderen.
Herberg ‘De Papegaaij’ stond vroeger aan
de noordkant van de Papegaaiweg tussen de
Grift en kanaal, daar waar de afstand van de
Grift en kanaal breder is dan verderop. ‘De
Papegaaij’ was vanaf de 17e eeuw een bekende
herberg/boerderij. Op een kaart uit 1708 staat
een schets van ‘De Papegaj’. Meestal staat ‘De
Papegaai’ beschreven als een ‘Erve en Goed’,
maar uit sommige beschrijvingen blijkt dat de
herberg/boerderij nog andere functies had.
Een protocol uit 1760 deelt mee dat er ook een
‘smitshuijs’ was. ‘De Papegaaij’ kreeg, evenals
andere huizen/herbergen aan de route langs
de Grift, de naam die men op het uithangbord
had gezet. De laatste bewoner was Derk
Jan Angelier en z’n vrouw Rika AngelierKamphuis. In 1918 moest de oude herberg/
boerderij afgebroken worden vanwege de
verbreding van het kanaal en werd aan de
andere kant van het Kanaal (Kanaal Noord
450) de ‘nieuwe’ Papegaai gebouwd.
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Daar wonen nog steeds twee zussen Angelier,
G. van Hunen-Angelier en A. Schut-Angelier.
Die zijn er geboren en getogen. Zij kunnen
zich nog herinneren dat toen ze nog kinderen
waren en de marke van Wenum nog bestond,
buurtscholt Evert Buitenhuis elk jaar geld
kwam innen omdat hun vader een stuk
markegrond in gebruik had.
Op een foto uit ongeveer
1917 (links) is de voorkant
van de ‘oude Papegaaij’ te
zien. Rika heeft dochter
Fenna op haar arm en
naast haar staan Mina en
Dirkje (met strik in het
haar). De voorkant van
de boerderij/herberg was
gericht naar het zuiden,
dus de achterkant met de
deeldeuren was bereikbaar
vanaf de Papegaaiweg.
Wie er allemaal aan het hoofd van de mark
van Wenum hebben gestaan heb ik niet
onderzocht, maar de laatste Buurtscholten
waren vier generaties Buitenhuis:
Hendrik Hessel Buitenhuis, Dirk Buitenhuis
(1786-1873), Hendrik Buitenhuis (1823-1901)
en Evert Buitenhuis (1859-1950).
In de loop van de 19e eeuw verloren de
marken aan betekenis en werden deze
geleidelijk opgeheven. Ze verdwenen één
voor één uit Apeldoorn; de mark van Wenum
verkocht in de loop der tijd wel grond, maar
bleef uiteindelijk het langst bestaan.
In 1810 werd een commissie gevormd om te
kijken of de mark verdeeld moest worden. In
1853 werd besloten de mark niet op te heffen.
In 1859 besloot men 400 van de 450 ha van
de mark te verdelen in 84 delen, dat gebeurde
in drie fasen. Met de verdeling hield de mark
niet op te bestaan. In 1906 verkocht de mark
een paar wegen aan Koningin Wilhelmina,
het overige zou in 1922 aan de gemeente
worden overgedragen.
De mark verloor meer en meer aan
belangrijkheid. De vergaderingen werden
steeds minder bezocht en in februari 1922
besloot men daarom op een vergadering,
waarbij vier leden aanwezig waren naast de
gezworenen en buurtscholt Evert Buitenhuis,
om de mark op te heffen.
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En zo komen we weer terug bij de akte van 1943.
Op 13 mei 1943 komen de volgende
bewoners uit Wenum en Beemte bijeen bij
notaris Ter Laag in Apeldoorn:
Evert Buitenhuis (Buurtscholt), ook wel
Markmeester genoemd en Peter Veenhuizen
(Gezworene) als vertegenwoordigers van
“Het Zedelijk Lichaam de Mark van Wenum”.
Aanwezig waren ook de volgende kopers van
de overgebleven markegronden:
Martinus van der Haar (bakker), Hermanus
Gerritsen (landbouwer), Bartus Schipper
(landbouwer), Gerardus Johannes Lambertus
Nieuwenhuis (landbouwer), Marten Veldwijk
(landbouwer), Mor van den Bos (landbouwer,
mijn opa), Gradus Bouwmeester (landbouwer),
Wilhelmus Antonius, Evert Gradus en Tonia
Maria Linthorst (alle drie landbouwer),
Hein Buitenhuis (landbouwer), Johannes
van Beek (landbouwer), Dirk Jan Angelier
(landbouwer en bewoner van ‘De Papegaai’),
Harm Jan van der Haar (landbouwer),
Albert van Lohuizen (landbouwer), Hendrik
Disbergen (landbouwer), Gerritje Oldenhof
(landbouwster) en Egbertus Martinus Mulder
(landbouwer).
Mijn opa kocht ca. 400 m2 grond van de Mark
en betaalde hiervoor ƒ 2,50 per m2.
Op 12 augustus 1943 wordt er nog een
allerlaatste vergadering gehouden van het
markbestuur en daarmee houdt de mark op
te bestaan. De laatste
bestuurder was dus
Evert Buitenhuis.
Hij woonde aan de
Oude Zwolseweg 156,
in de boerderij op de
hoek van de Astaweg.
Hiernaast een foto van
hem uit 1938, waarop
hij is te zien bij z’n
boerderij.
Evert Buitenhuis,
In 1950 overlijdt Evert,
de laatste buurtscholt
hij is dan 81 jaar oud.
of markmeester.
Jan Grefhorst

Met dank aan: Coda Beeldbank, zussen
Angelier van ‘De Papegaai’, Frits Bouwmeester,
Peter Otterloo, nieuwsbulletin van de Historische
Vereniging Felua en “Geschiedenis van
Apeldoorn 792-1675” van R. Hardonk.
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Wenum Wiesel draait door!
We schrijven 15 maart 1922 als een
akkerbouwer uit Wenum nabij Apeldoorn
met knoestige hand de kroontjespen in de
inktpot doopt en de offerte van machinebedrijf Bakker uit IJst (Frl.), die voor hem
op de keukentafel ligt, voor akkoord
ondertekend.
Voor de lieve somma van ƒ 1.250,te voldoen na ‘levering en plaatsing in het
werk’ wordt hij daarmee eigenaar van een
zogenaamde Amerikaansche Windmotor
type ‘Record’.

Geschiedenis en techniek

Het voorgaande zou zomaar een bladzijde
uit een Gelderse streekroman kunnen zijn.
Weliswaar hebben we de juiste datum en de
naam van de akkerbouwer (nog) niet kunnen
achterhalen, maar de kans is groot dat we er
niet veel naast zitten.
In de 20-er jaren van de vorige eeuw was het
gebied tussen Wiesel en de Grift al in gebruik
als weide en/of landbouwgrond. Er was geen
sprake van enige bemaling; de bewatering en
ontwatering van de akkers en enken moest
via de Wenumse beek en de Papegaaibeek
langs natuurlijke weg plaatsvinden. De
Wenumse Watermolen maakte gebruik van
waterkracht om voornamelijk meel te malen
en de enige windmolen (anno 1913) in het
gebied, gelegen aan de Marleweg, had ook
geen waterbemalingsfunctie. Zo kwam het
dus geregeld voor dat de gewassen en het vee
beurtelings te weinig of te veel water ontvingen.
Een stelsel van sloten in combinatie met een
traditionele hollandse windmolen, gekoppeld
aan een vijzelgemaal, was de geëigende
oplossing. Er waren echter meerdere
argumenten waarom daar niet voor gekozen
werd. Het waren immers moeizame jaren
en dus was het ontbreken van voldoende
financiële middelen de voornaamste
reden. De bouwkosten van een hollandse
windmolen waren namelijk ook toen al fors.
Daarbij kwam ook nog dat de molen door
een molenaar in loondienst bedient moest
worden en dat er bij te veel of juist te weinig
wind niet gedraaid kon worden.
Ook was er een substantieel risico voor brand
(de molen was voor een groot deel van hout
en met riet gedekt), vaak ten gevolge van
blikseminslag.
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Een betaalbaar alternatief

Een oplossing diende zich aan en was afkomstig
uit de Verenigde Staten van Amerika. Daar had
in 1854 een zekere Daniël Callaway een geheel
metalen windmolen ontwikkeld, die gebruik
kon worden om (grond) water op te pompen
voor drinkwater en bevloeiing van de akkers.
Bijkomend voordeel was dat de molen zonder
molenaar continu kon draaien, en via een
vernuftige windvaan constructie zichzelf in en
uit het werk (de wind) kon zetten.
Voeg daarbij de relatief lage kostprijs en
gemakkelijk onderhoud (je kon bijna alles
zelf repareren) en je hebt alle voorwaarden
voor een bestseller bij elkaar. In Europa werd
het concept al snel gekopieerd door in eerste
instantie Duitse firma’s.
De eerste molens in ons land van het merk
Hercules Metallieks, geproduceerd door
de Verenigde Windturbine Werken AG uit
Dresden, werden dan ook geïmporteerd door
onder andere de firma. Stokvis.
Niet veel later namen ook Nederlandse
bedrijven de productie ter hand. Een bekende
leverancier uit die tijd was machinebedrijf
Bakker uit IJlst, nabij Sneek, die de productie
de laatste jaren wederom heeft opgepakt.
Tussen circa 1920 tot in de jaren ‘60 van de
vorige eeuw was met name het type ‘Record’
afhankelijk van de situatie en behoefte in
meerdere maten verkrijgbaar.
De molens, we spreken ook vaak over
windmotoren, werden meestal compleet met
(prefab) fundatie geleverd en dreven in de
meeste gevallen een centrifugaal pomp aan.
Door een ingenieuze windvaanconstructie
(enkel of dubbel) draaiden ze zichzelf in of uit
de wind. Ook waren er uitvoeringen met een
vlotter systeem wat de molen in werking zette
als de waterstand te hoog of te laag werd.
Door de simpele en robuuste techniek waren
ze betrouwbaar en redelijk onderhoudsvrij.
Af en toe smeren van de draaiende delen
volstond.
Dit alles zorgde ervoor dat er met name
in Friesland vanaf de jaren ‘20 tot in de
60-er jaren van de vorige eeuw tientallen
windmotoren werden geplaatst.
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Monumentale waarde - industrieel
erfgoed

Er bestaat thans in Friesland een stichting,
de Stichting Windmotoren Friesland, die
zich bezighoudt met het onderzoek naar en
het beheer en behoud van dit industrieel
erfgoed. De stichting beheert een (foto)archief waarin ook oorspronkelijke bouw- en
constructietekeningen te vinden zijn. Ook is
er een database van alle (bekende) bestaande
en voormalige windmotoren in Friesland en
de rest van Nederland. Van de meeste molens
resteert soms nog alleen de betonnen of
gemetselde fundering, maar anderen zijn
(na restauratie) nog regelmatig in bedrijf.
Ook één van onze molens (die bij de Grift)
komt in hun database voor. Hij wordt daar
‘de Haere-molen’ genoemd. De kleinere
molen naast het nieuwe klompenpad
wordt helaas niet vermeld en is bij hen dus
niet bekend. De enige andere windmotor
in Gelderland, die bij hen geregistreerd
staat, is een gerestaureerd exemplaar in de
uiterwaarden van de IJssel nabij Zutphen. De
beide Wenumse Windmotortjes hebben een
unieke plaats in de skyline van het prachtige,
weidse landschap van de Wenumse vallei.
En zijn dus ook zeldzaam in Gelderland! Het
is daarom, dat we er vanuit de Dorpsraad
Wenum Wiesel bijzonder waarde aan hechten
dit karakteristieke industrieel erfgoed te
behouden voor de toekomst. Het moet
mogelijk zijn beide mini-monumenten te
restaureren en weer werkzaam te krijgen.

Hoe willen we dat bereiken?

Allereerst hebben we gepeild of er voldoende
belangstelling en draagvlak bestond om
een dergelijk project op te pakken. Die
belangstelling bleek voldoende aanwezig;
uit verschillende hoeken bleken mensen en
organisaties bereid aan een restauratie poging
mee te willen werken.
Ook de afdeling Ruimtelijke
Leefomgeving van de
gemeente Apeldoorn
was enthousiast en heeft
een subsidie voor nader
onderzoek naar de haalbaarheid toegezegd.
De Dorpsraad heeft
vervolgens besloten een
werkgroep in te stellen die de
opdracht heeft gekregen het
voorstel verder uit te werken.

7e jaargang, maart 2015

We denken dat te doen in met een ‘Plan
van Aanpak’, dat uit vier fases bestaat:

Fase 1:  Onderzoek

• Historisch vooronderzoek (archief).
• Onderzoek naar de eigendomssituatie.
• Vooronderzoek (in situ) naar de
technische staat van de objecten.
• Verzamelen van relevante technische
documentatie (onder andere bij de
voormalige leverancier).
• Opstellen van een einddocument wat
gebruikt kan worden voor de opstart van.

Fase 2:  Middelen en Support

In deze fase willen we op zoek naar personen,
instanties, organisaties en bedrijven die
betrokken willen worden bij de restauratie
en/of het toekomstig beheer.
Er is al een eerste lijstje met belangstellenden
wat in de komende tijd verder kan groeien.
Wil jij ook meedoen of weet jij iemand of een
bedrijf of organisatie die iets kan betekenen?
Laat het dan weten aan de Werkgroep
Wenumse Windmotoren via email:
nico.vanderhorst@wwnna.nl
De Dorpsraad neemt dan contact met je op.
Je kunt daarbij denken aan:
• Financiële ondersteuning.
• Leveren van mankracht, technische kennis
of hijs- en transportmiddelen.
• Beschikbaar stellen van tijdelijke opslagruimte voor beide motoren en waar ze
hersteld kunnen worden.
• Oprichten van een comité van aanbeveling
met daarin bijvoorbeeld bedrijven en
organisaties etc.

Leer en ervaringsstage

Het zou geweldig zijn als we met name
jongeren kunnen betrekken bij het herstel
van de molentjes. Dit zouden leerlingen van
een VMBO-opleiding Metaal kunnen zijn
in de vorm van een stageplek. Misschien
ook schoolverlaters, die een toekomst in de
metaalsector ambiëren en door een bedrijf
kunnen worden begeleid (leerlingplaats).
Ook jongeren met een beperking zouden
in aanmerking moeten kunnen komen
en niet te vergeten de historische kennis,
het vakmanschap en de ervaring van onze
senioren. Op deze manier kan die worden
overgedragen en daarmee behouden blijven.
Al deze mogelijkheden willen we graag
onderzoeken.

15

Fase 3:  Aan het werk

• Het demonteren en afvoeren van de
molentjes naar een tijdelijke opslag/
werkplaats.
• Herstel en conservering.
• Herstel fundatie en eventuele waterloop.
• Herplaatsing windmotoren met mogelijk
aangepaste nieuwe functie.

of, hoe en wanneer we de tweede fase kunnen
gaan opstarten. De haalbaarheid van het
gehele project hangt, zoals zo vaak, af van
supporters.

Fase 4:  Beheer en Exploitatie

Dus, als je gaat voor de mooie
leefomgeving van Wenum Wiesel en
iets wilt doen voor het behoud en de
verfraaiing ervan, meld je dan aan bij
onze Werkgroep van de Dorpsraad.

Hoe nu verder?

Vele handen maken licht werk!
De werkgroep zal in volgende Nieuwsbrieven
u van de voortgang op de hoogte houden.

• Uitwerken technisch en financieel beheer/
exploitatie door of vanwege de eigenaren.
Met ingang van 2015 zijn we van plan, na
een startbijeenkomst, met de eerste fase
(onderzoek) te gaan beginnen. Afhankelijk
van de uitkomsten daarvan willen we bezien

Nico van der Horst
Werkgroep Wenumse Windmotoren

Programma 2015 van fietstochten
met het Fietsgilde Apeldoorn
Ook voor 2015 biedt het Fietsgilde Apeldoorn
een aantrekkelijk en gevarieerd programma
van ontspannen recreatieve fietstochten. In
de maanden mei t/m oktober is er iedere
week een andere tocht. Dat zijn zowel
dagtochten als middagtochten.

Dit jaar zijn er een paar bijzondere tochten.
De eerste rit in mei staat in het teken van de
bevrijding van Apeldoorn, nu 70 jaar geleden.
Ook is er een tocht langs watermolens en
papierfabrieken in het kader van de manifestatie
‘Gemaakt in Gelderland’, die aandacht schenkt
aan de provinciale industrie. En er is een
speciale tocht die langs allerlei punten gaat die
met het koningshuis te maken hebben.
Het Fietsgilde brengt, net als in voorgaande
jaren, een bezoek aan de witte pauwen op
landgoed Staverden en gaat ook
naar de bloeiende heidevelden
tussen Epe en Heerde.
U bent op deze gezellige
fietstochten onbezorgd een leuk
dagje uit. De gidsen weten de weg
en vertellen onderweg allerhande
wetenswaardigheden.

Het tempo is goed vol te houden, zodat u
voldoende gelegenheid heeft om de omgeving
in u op te nemen of een praatje aan te knopen.
Er zijn regelmatig pauzes voor koffie, lunch
en thee.
Rond vier uur komt u na een plezierige dag
weer terug op het vertrekpunt.
Deelname staat open voor iedereen tegen
betaling van € 2,50.
Eten en drinken voor onderweg dient u zelf
mee te nemen.
Rijders op een elektrische fiets zijn van harte
welkom. De routes zijn niet geschikt om met
een scootmobiel te rijden.
Wilt u er meer van weten? Kijk op de website
www.fietsgilde-apeldoorn.nl voor het
volledige programma en alle informatie over
de tochten.
Het Fietsgilde
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Het watermolenverhaal van Wenum
Er valt in heel Nederland geen streek
aan te wijzen, die zo rijk is geweest aan
watermolens dan de Veluwe. Deze molens
vervulden vanaf de middeleeuwen een
voorname functie bij de voedselvoorziening
en in het industriële leven.

Dit was de tijd waarin de werkgever nog
echt ‘mijn Heer’ was; de heerser en patroon
van boeren en pachters uit de omgeving.
Hierboven heerste dan weer de vorst en op de
Veluwe was dat de Hertog van Gelre. Om zich
te verzekeren van ‘penningen’, de belasting,
maakte hij gebruik van het ‘recht van de
wind’ en van het ‘recht van het water’. Naar
dit recht mocht hij gebruik maken van het
water en een watermolen bouwen, voor de
onderdanen bestond er molendwang. Deze
waren verplicht om het geoogste graan in die
molen te laten malen, als beloning schepte
de molenaar een zestiende deel uit de zak
voor de geleverde prestatie en op zijn beurt
betaalde hij pacht aan de hertog.
Rond 13l3 was er voor het eerst sprake van
de Wenumse watermolen. In de verschillende
eigenaars weerspiegelde zich het wisselende
getij van de machthebbers. In 1434 gaf hertog
Arnold van Gelre de molen over aan het
Convent van Monnikshuizen bij Arnhem.
In de 80-jarige oorlog kreeg de Hervorming
echter de overhand en werden de katholieke
kerkelijke bezittingen onteigend. Door deze
onteigening werden de Staten van Gelderland
toen eigenaar. In het spoor van de Franse
revolutie bracht de Bataafse Republiek
vrijheden aan het volk. Er werd een einde
gemaakt aan veel ‘heerlijke’ rechten, zo ook
aan het recht van molendwang, waardoor
het volk zijn graan voortaan kon laten malen
waar men wilde. In deze tijd kwamen ook de
particuliere eigenaren.
In 1753 kreeg Eibert Wijnbergen, toen de
eigenaar van de molen, problemen met
Daniël de Jongh, over het opstuwen van het
beekwater. Die Daniël de Jongh was eigenaar
van de bovengelegen Kopermolen (aan de
Zwolseweg) en aan hem werd in 1761 de
Wenumse watermolen verkocht. Hij was het
die deze verbouwde tot kopermolen en de
grote molenvijver er tegenover liet graven.
Bij de stenen brug boven het molenhoofd is
nog een steen te vinden met het jaartal 1798
en de inscriptie D de J.
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In de eerste helft van de 19e eeuw raakte het koperbedrijf in verval
en in 1858 kreeg de molen weer zijn oorspronkelijke bestemming
als korenmolen. De Apeldoornse leerfabrikant Peter Kok Ankersmit
kocht in dat jaar de watermolen en liet deze inrichten als runmolen
(schorsmaalderij voor de leerlooierijen) en tevens als korenmolen.
In 1882 huurde Hendrik van Bree de molen, hierdoor werd deze in
de volksmond al gauw ‘de molen van van Bree’ genoemd. Hij werd
later, samen met Cornelis Weverink, eigenaar. Van Bree bezat het
maalbedrijf, de korenmolen, terwijl Weverink de runmolen inzette
in een fabriek voor de bereiding van zwitserse kaasjes. Van Bree en
Weverink werkten ieder met een één-waterrad. De plaats, waar dit
tweede waterrad gezeten heeft, kan men nu nog duidelijk zien.
Hendrik overleed en in 1917 kreeg de firma Weduwe H. van Bree
het gehele complex in eigendom en richtte dit in tot korenmolen.
Een zware beschadiging aan het maalwerk binnen in de molen was
de oorzaak dat begin 1965 het waterrad stil kwam te staan.
De gemeente Apeldoorn kocht in 1970 de molen. Binnen de diverse
gemeentelijke instanties ontstonden er verschillende plannen voor
de bestemming van het complex. Uiteindelijk werd de molen tussen
1979 en 1983 gerestaureerd, waarvoor er door het Gewestelijk
Arbeidsbureau en de Gemeentelijke Sociale Dienst een speciaal
plan werd bedacht. Voor de restauratie werden jeugdige werklozen
ingeschakeld, die met behoud van uitkering, onder professionele
leiding, de restauratiewerkzaamheden uitvoerden. Het geld hiervoor
kwam vrij uit gereserveerde gemeentegelden en van de Provinciale
Molen-commissie. Vandaag de dag is het beheer van de molen in
handen van Stichting ‘De Wenumse Watermolen’.
Het onderhoud wordt via subsidies voor draaiende molens veilig
gesteld. Door deze subsidies, de opbrengst van meelverkoop en
verhuur voor bijeenkomsten, bruiloften en partijen wordt een
monument behouden; het spreekt de mensen weer aan en vertelt van
een vroegere cultuur. De Wenumse Watermolen is inmiddels één van
de officiële trouwlocaties van de gemeente Apeldoorn.
Ir. Piet de Wit,
bestuurslid Stichting De Wenumse Watermolen
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Beste buurtbewoners
Het jaar gaat snel zijn gang en we zijn alweer
volop bezig met het organiseren van de
activiteiten voor 2015. Naar aanleiding van
de vorig jaar gehouden enquête zijn wij
gestart met de cursus fotografie waaraan tien
enthousiaste cursisten deelnemen. De eerste
wijnproefavond werd een succes, verderop
leest u hiervan een kort verslag. Zoals zoveel
verenigingen hebben ook wij last van krimp
en we zouden dan ook graag zien dat er meer
buurtbewoners aan onze activiteiten gaan
deelnemen. Graag wijs ik u op de jaarlijkse
fietstocht die gehouden wordt op 13 juni
waaraan u met uw hele gezin kunt deelnemen
en op de paardentocht op 4 juli.

Kent u weinig buurtgenoten en ziet u alleen
maar vreemde gezichten? Doe dan mee aan
onze activiteiten! U ziet nog eens wat van
onze mooie omgeving en leert altijd weer
nieuwe mensen kennen.
Mensen die elkaar kennen durven elkaar ook
aan te spreken. Ze durven elkaar een seintje
te geven als er iets mis is. Of willen gewoon
een praatje maken.
Graag tot ziens!
Peter Ansems,
voorzitter Buurtvereniging WWNNA

Uitnodiging expositie activiteitenavonden, seizoen 2014/2015
Gedurende het winterseizoen wordt er iedere
dinsdagavond enthousiast gewerkt aan het
schilderen, kaartenmaken, bloemschikken en
fotograferen.
Dit gebeurt onder leiding van ervaren
cursusleid(sters). Graag willen de cursisten
het eindresultaat laten zien op de expositie,

die wordt gehouden op:

maandag 30 maart 2015
In de Wenumse Watermolen, welke geopend
is van 16.00 tot 22.00 uur, bent u van harte
welkom een kijkje te komen nemen.
De toegang is gratis en de koffie staat klaar!
Tinus van Werven

Wijnproeverij
Rood, wit, rosé en champagne. De keuze
uit wijn lijkt simpel maar het is natuurlijk
bekend dat er alleen al tientallen soorten
rode wijn bestaan.

Er is verschil in de druif, de streek, het
jaar, de rijping. Al deze elementen zijn van
belang en geven de voor de wijn typerende
karaktereigenschappen. Er komt dus heel wat
kijken bij het kiezen van de juiste wijn!
Dankzij slijterij Hamer werd onze kennis
verrijkt. Op de eerste wijnproeverij die
uw buurtvereniging op 29 oktober 2014
organiseerde, vertelden Alex Salomons en
Nico Hamer in hun sfeervolle proeflokaal ons
enthousiast over de soorten, de herkomst en
al wat we nog meer wilden weten.
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Met 18 liefhebbers genoten we dan ook
van een gezellige en goed verzorgde avond.
We beoordeelden de verschillende soorten
wijn, genoten van de hapjes die Christiaan
Koldewijn ons serveerde en namen alle
informatie in ons op.
Een dergelijke avond is voor herhaling
vatbaar en er zal in het najaar zeker weer
een wijnproeverij worden georganiseerd.
Peter Ansems
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Sinterklaasfeest
“Vol verwachting klopt ons hart ... “.
Op zaterdagmiddag 29 november jl.
kwamen 180 kinderen vol verwachting
naar de Wenumse Watermolen. De reden?
Sinterklaas met zijn Pieten kwamen deze
middag onze buurtschap bezoeken en dat
feest wil je toch niet missen? Nadat iedereen
binnen was en zijn plekje
had gevonden kon, onder
enthousiaste leiding van juf
Monique (van Vemde), de
pret beginnen.

Sint had zijn Zwarte Pietenorkest vooruit gestuurd en
de kinderen lieten zien dat
zij allemaal goed konden
dansen, springen en joelen.
Er werden spelletjes gedaan en het werd al
gauw tijd om wat te drinken. Na de bekende
liedjes gezongen te hebben, kwam Sinterklaas
dan toch eindelijk binnen
met zijn knechten.

Gelukkig had hij genoeg tijd voor ons om
tekeningen te bewonderen en te kijken naar
het vooraf ingestudeerde dansje. Dankzij
de gehouden collecte, waarvoor onze
bestuursleden u huis-aan-huis bezochten
en u gul gaf (waarvoor onze dank), kregen
alle kinderen fruit en snoep mee. Ook had
Sinterklaas nog voor iedereen een cadeautje.
Nadat hij was uitgezwaaid, konden alle
kinderen weer met hun papa’s en mama’s,
opa’s en oma’s naar huis.
Peter Ansems

200 Jaar Koninkrijk
Op zaterdag 14 juni 2014 vond het feest ‘200 Jaar Koninkrijk’ plaats.
Op het voorterrein van Paleis Het Loo presenteerde onze buurtschap
zich en kwamen prinses Beatrix, prinses Margriet en prof. mr. Pieter
van Vollenhoven natuurlijk onze stand bezoeken.
Van dit feest is een fotoboek gemaakt. Wilt u dit inzien? Neem dan
contact op met Tinus van Werven, Oude Zwolseweg 63-2.
Het boek ligt tot 31 maart aanstaande ook in de Wenumse
Watermolen op dinsdagmiddag en -avond.
Tinus van Werven

Paaseieren zoeken
Bestaat er een alternatief voor paaseieren zoeken?

Wij als bestuur van uw buurtvereniging hebben hiervoor niets kunnen bedenken. Al een
paar jaar op een rij zien wij dat de belangstelling voor het paaseieren zoeken helaas steeds
minder wordt. Slechts 12 kinderen verschenen er in 2014 op de zaterdag voor Pasen om
eieren te zoeken in het bekende bosje op de hoek van de Wieselseweg/Wieselsedwarsweg.
Door de teruglopende belangstelling hebben wij dan ook besloten om deze activiteit dit jaar
een keertje over te slaan.
Peter Ansems

7e jaargang, maart 2015
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Uitnodiging 55+ bustocht
Ook dit jaar hebben wij onze uiterste best voor u gedaan om een
leuke bestemming te vinden en we kunnen stellen dat dit uiteindelijk
weer gelukt is. Uiteraard houden we deze voor u geheim ..... !

Heeft u deze leeftijd nog niet bereikt en wilt u toch met ons mee?
Daar maken wij hier geen enkel probleem van.
Dit jaar vindt de 55+ bustocht plaats op:

woensdag 27 mei
We vertrekken om 9.15 uur vanaf de Oranjehal aan de Bentweideweg
en verwachten hier omstreeks 20.00 uur weer terug te zijn.
Onderweg wordt er voor lunch en diner gezorgd.
De kosten voor de hele dag bedragen € 55,- (voor WWNNA-leden)
of € 65,- (voor niet-leden).

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier, dat u bij deze
nieuwsbrief aantreft, ingevuld en tezamen met het verschuldigde bedrag
vóór woensdag 20 mei in te leveren bij één van onze genoemde leden.
Tinus van Werven

Uitnodiging fietstocht
met barbecue
Op zaterdag 13 juni 2015 organiseren wij de jaarlijkse fietstocht
door de directe omgeving van Wenum Wiesel. Na afloop staat
voor de deelnemers een heerlijke barbecue klaar.

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

circa 30 km
vanaf 13.30 uur
vanaf ongeveer 16.45 uur

Kosten

De kosten bedragen voor volwassen leden € 9,- / voor niet-leden € 10,-.
Voor kinderen tot 12 jaar bedraagt deelname € 5,-.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier, dat u bij deze
nieuwsbrief aantreft, ingevuld en tezamen met het verschuldigde bedrag
vóór zaterdag 6 juni in te leveren bij één van onze genoemde leden.
Tinus van Werven
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Buurtvereniging Wenum Wiesel
nodigt u uit voor een lenterit!
Ruiters en paardenliefhebbers opgelet!
Deze rit is speciaal voor u bedoeld.
Rijdt u zelf een paard of heeft u een paard
wat aangespannen mee kan, meldt u zich
dan snel aan.

ger Paard
Het Gronin
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Heeft u zelf geen paard, maar wilt u mee als
passagier op een menwagen of in de ‘Jan
Plezier’? Ook dan bent u van harte welkom!
De prijs voor deze tocht bedraagt € 7,50
per persoon (inclusief eten en drinken).
U kunt zich voor deze tocht opgeven bij
Nina Brotons door middel van het bij
deze nieuwsbrief ingesloten aanmeldingsformulier (vóór zaterdag 27 juni).

Datum
Verzamelen
Waar
Tijd verzamelen
Tijd vertrek
Tijdsduur

4 juli 2015
stal ‘De Ploeg’
Greutelseweg 61 Wiesel
10.00 uur
10.45 uur
3,5 tot 4 uur
Nina Brotons

Oude Zwolseweg 54 • 7345 Wenum Wiesel
T (055) 542 26 69 / 06 46 67 31 18
E ninabrotons@hotmail.com

Route

Vanuit stal ‘De Ploeg’ aan de Greutelseweg 61
te Wiesel rijden we via de Niersenseweg,
Enkhouterweg naar de Niersense heide.
Op de heide zal er voor de innerlijke mens
gezorgd worden. Na deze pauze zal de terugweg worden aanvaard.

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

U kunt deelnemen aan verschillende activiteiten. Het is mogelijk
om te scrabbelen, rummikuppen, kaarten of biljarten.
Aan het eind van het seizoen wordt er gezamenlijk gedineerd bij
restaurant ‘De Triangle’.
Door de afnemende belangstelling en het terugdringen van de
subsidie over 2015 door de gemeente Apeldoorn is het dringend
gewenst dat er meer mensen op deze middag komen.
Aan het eind van het seizoen wordt er gezamenlijk
gedineerd bij restaurant ‘De Triangle’.

Hebt u de genoemde leeftijd niet bereikt? Maak daar dan geen
probleem van; wij doen dat ook niet! Om de kosten hoeft u het
niet laten, want deze zijn slechts € 2,- per persoon per middag.
U krijgt hiervoor ook nog een kop koffie of thee en een drankje.
De soos is er dit seizoen nog tot en met 19 mei en begint na de zomer
weer op 1 september 2015. Wij wensen u veel gezellige middagen toe!
Tinus van Werven

7e jaargang, maart 2015
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Vanuit PCBS ‘Prinses Beatrix’
Aan de Papegaaiweg staat basisschool Prinses
Beatrix. Vele generaties buurtbewoners
hebben onze school bezocht. We zijn een
eigentijdse school die staat voor sociaal,
aantrekkelijk, modern, extra en nieuwsgierig.
Met als motto: “een kleine school met grote
mogelijkheden“. Want hoewel we een kleine
school zijn willen we niet ‘klein denken’. Hoe
de kinderen de school ervaren vroegen we
aan Liset de Bruijn uit groep 7 en Merel van
Koningsveld uit groep 8.

Merel zit een paar jaar op de Beatrix. Ze
komt van een school in Apeldoorn-Zuid en
kan dus goed een vergelijking maken. “De
leerkrachten hier kunnen goed plannen, de
uitjes zijn goed geregeld en ze zijn ook heel
vriendelijk.” Merel heeft last van dyslexie
en “de leerkrachten snappen dat en houden
er goed rekening mee, dat is erg fijn.” Liset
die al ‘haar hele leven’ op de Prinses Beatrix
zit, noemt het bijzondere feit dat één van de
leerkrachten ’s ochtends voor schooltijd het
schoolplein aan het strooien was met zout,
zodat niemand bij aankomst kon uitglijden.

maanden, de CITO-toets en zeker ook de
afscheidsmusical moeten de hoogtepunten
worden. Voor Liset zijn dat de entreetoets, die
dient om te kijken welke puntjes volgend jaar
in groep 8 op de ‘i’ gezet moeten worden en
natuurlijk het schoolreisje.

Het motto

Op de vraag hoe zij het motto van de school
in de dagelijkse praktijk ervaren zijn ze eensluidend: “Ze doen er alles
aan om het beste uit jezelf te
halen”. Ook de gezamenlijke
activiteiten worden genoemd.
Zoals de oudere kinderen
die de jongere helpen met
de leesontwikkeling. Zelfs
de kleuters worden niet
overgeslagen en worden
voorgelezen door kinderen
uit de hoogste groepen.
Met en van elkaar leren en het rekening
houden met elkaar zijn sterke punten van
de school en zorgen voor een fijne sfeer.

Welkom en afscheid

Liset en Merel zouden andere ouders beslist
aanraden om hun kinderen aan te melden op de
Prinses Beatrix. “De sfeer is heel open, je hebt al
snel het gevoel alsof ze je al jaren kennen“.
Liset blijft nog een jaartje op de basisschool,
maar Merel gaat na de zomervakantie naar
het voortgezet onderwijs. Welke dit wordt
weet ze nog niet, de open dagen zijn nog in
volle gang. Ze verheugt zich op de komende
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Naschoolse activiteiten

Gelukkig blijft er naast school voor beiden
nog voldoende tijd over om te ontspannen.
Liset zit graag achter de computer, doet dan
Minecraft, maar ze is ook actief met gitaar
spelen en badminton.
Merel is al min of meer een jonge
ondernemer met een eigen nagelstudio en
speelt ook met haar mobieltje én buiten
wanneer het kan. Ze zou graag gaan
trampolinespringen.
Beiden zijn blij met de naschoolse activiteiten
die door de school, in samenwerking met
de buurt, regelmatig worden georganiseerd.
Toneel is voor hen een stille wens.
Dit interview vond plaats op 30 januari 2015.

Nieuwsbrief nr. 13

Na schooltijd gaat het verder

De Prinses Beatrix doet mee in de werkgroep
Sociale Cohesie van de Dorpsraad. Samen
zoeken we voortdurend naar mogelijkheden
om activiteiten voor de kinderen uit Wenum
Wiesel te organiseren. Als school vinden we
het bovendien fijn om ook voor de omgeving
van de school iets te kunnen betekenen.
Via flyers brengen we u op de hoogte van
komende evenementen. Door de Facebookpagina of de website van de school regelmatig
te bezoeken blijft u in ieder geval goed op de
hoogte. Mocht u belangstelling hebben voor
een kennismaking met de school of wil één
van uw kinderen meedoen aan een activiteit,
neemt u dan gerust contact op.

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

Met vriendelijke groet,
namens het team van PCBS ‘Prinses Beatrix’
John Post,
interim directeur

Activiteitenkalender Prins Beatrix voorjaar 2015
27 maart

Palmpaasoptocht door
de buurt.
Start bij school: 09.45 uur

Aan de optocht kunnen alle kinderen tot vier
jaar meedoen, maar ook jongere kinderen die
nog niet naar school gaan. Als u zich tijdig
aanmeldt via de mail, dan zoekt de ouderraad
contact met u in verband met het regelen van
een palmpaasstok.

27 maart

Pannenkoekenmaaltijd voor
opa’s, oma’s en senioren:
11.00 uur

Na afloop van de Palmpaasoptocht zijn de opa’s
en oma’s van de kinderen én de senioren uit de
buurt welkom om in ons gezellige restaurant
een heerlijke pannenkoek te komen nuttigen.
Natuurlijk krijgen ook de kinderen van de school
deze lekkernij.

24 april

Koningsspelen in en rond
de school.

Om 08.45 uur openen we de Koningsspelen
op het schoolplein. Na een koninklijk ontbijt
beginnen we hiermee om 9.45 uur. Ook peuters
zijn van harte welkom om gezellig mee te doen.

19 juni

Zomeractiviteit georganiseerd
door de ouderraad.

Het einde van het schooljaar nadert. Tijd om met
leerkrachten, ouders en leerlingen een feestje te
vieren. Tussen 14.30 en 18.00 uur zijn er in en
rond de school diverse gezellige activiteiten. Alle
kinderen uit Wenum-Wiesel zijn van harte welkom.

7 juli

Musical door groep 8 voor
belangstellenden: 13.00 uur

Ter gelegenheid van het afscheid van de basisschool voert groep 8 weer een musical op.
Belangstellenden zijn van harte welkom.
De inloop is vrij.

10 juli

Wenum Got Talent,
jaarafsluiting.

De laatste schooldag gaan we feestelijk afsluiten
met een talentenjacht. Zingen, dansen,
playbacken alles mag. Het juiste aanvangstijdstip
vindt u te zijner tijd op Facebook.

7e jaargang, maart 2015
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Het bestuur
Dorpsraad Wenum Wiesel
voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid

Herman Dijkkamp
Fred Lindaart
Daniëlle Kronmöller
Bert de Groot
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

Wieselseweg 11
7345 CB Wenum Wiesel

adres

info@wwnna.nl
www.wwnna.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 2015.

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

Colofon

Telefoonnummers

De nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar.

Wijkagent Erwin Poolman 0900 8844

redactiecommissie

Buitenlijn gemeente

14055

Stichting Vrijwillige
hulpdienst De Kap

529 55 20

Stichting Wisselwerk

521 96 44

Wijkserviceteam NW

580 22 22

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

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

Reactiestrook
o
o
o
o

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

