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Beste buurtbewoners,

Het is hartje zomer als de inhoud van 
deze nieuwsbrief wordt samengesteld. 
Temperaturen van boven de 30 graden  
zijn geen uitzondering, maar het is de 
redactie weer gelukt een rijk gevulde  
uitgave te produceren!
Voor u ligt dan ook alweer het tweede 
exemplaar van 2018 en zoals gebruikelijk 
vindt u hierin informatie over onder 
andere de stand van zaken met betrekking 
tot onze Dorpsvisie, de buurtvereniging 
en verhalen over het  ‘wel en wee’ in 
Wenum Wiesel. Heel bijzonder is het 
verhaal van Peter Ansems over het 
verraad in de Wieselse bossen.

Verhit waren de discussies rondom 
de inspraakronden bij de politieke 

markten die werden bezocht door onze 
bewoners en de dorpsraad. Met onze 
Dorpsvisie als leidraad werd gepoogd om 
de wijzigingen van de bestemmingsplannen 
(groen wordt steen) ten goede te keren. In 
één geval is dat via de Hoge Raad gelukt, 
maar in twee andere gevallen niet. Overigens 
zijn deze laatste twee wijzigingen onderdeel 
van de vijf uitgezonderde dossiers in de 
‘Kaderstellende notitie nieuwbouw van 
woningen in Wenum Wiesel’.
Konden we in de vorige nieuwsbrief melden 
dat dit beleid nog moest worden vastgesteld, 
in deze nieuwsbrief kunnen we melden 
dat het beleid unaniem door de raad is 
vastgesteld. Wij gaan er dan ook vanuit dat 
het blijft bij deze uitgezonderde dossiers en 
dat de raad zich zal houden aan het door 
henzelf bepaalde en vastgestelde beleid. We 
houden de vinger aan de pols!

Inmiddels is 
Herman Dijkkamp 
daadwerkelijk 
afgetreden als 
voorzitter van 
Dorpsraad 
WWNNA. De dorpsraad is intensief op zoek 
naar een nieuwe voorzitter, maar helaas heeft 
zich nog geen inwo(o)n(st)er van Wenum 
Wiesel gemeld. Elders in deze nieuwsbrief 
treft u het profiel aan van de persoon die wij 
zoeken. Spreekt dit u aan en heeft u interesse? 
Aarzel dan niet contact op te nemen met één 
van de bestuursleden. Wij maken dan snel 
een afspraak.

Het bestuur beseft dat het informeren van en 
communiceren met onze dorpsgenoten van 
groot belang is om samen met u te werken 
aan een leefbare woonomgeving. Hoewel 
we nu al aardig op Internet en Facebook de 
weg weten te vinden, willen we toch deze 
communicatie verbeteren. We zijn dan ook 
op zoek naar een ‘medewerker communicatie’. 
In deze nieuwsbrief treft u het profiel aan van 
de persoon die wij zoeken.

Mocht u interesse hebben om ons te helpen 
door deelname aan één van onze werkgroepen 
of over een onderwerp vragen of opmerkingen 
hebben, schroom dan niet om contact op te 
nemen met één van de bestuursleden of via 
ons e-mailadres: info@wwnna.nl.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op 
onze website. 

Met vriendelijke groet,

Fred Lindaart, 

(ad interim) voorzitter Dorpsraad Wenum Wiesel

Voorwoord
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Rectificatie
In het artikel in de voorjaarsnieuwsbrief van dit jaar, dat ging over 

‘Doornpagepopulatie groeit in Jagershuizen’ is een fout in de titel geslopen.  
Dit moest natuurlijk zijn: ‘Sleedoornpagepopulatie groeit in Jagershuizen’.

Peter Ansems
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Stand van zaken 
Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012-2020
Werkgroep Natuur en Landschap

• Zonnepark Wenum Wiesel
De dorpsraad heeft een zienswijze ingediend 
over de ontwikkeling van zonneparken in 
de gemeente Apeldoorn in het algemeen en 
die in het gebied van Wenum Wiesel in het 
bijzonder.

Op woensdag 18 april jl. is Dorpsraad 
WWNNA geïnformeerd over de plannen van 
de gemeente om te bereiken dat Apeldoorn 
vanaf 2045 energieneutraal zal zijn.
Tijdens de informatiebijeenkomst 
bleek dat er circa 500 ha aan zonnepark 
nodig is, plus eenzelfde oppervlakte aan 
dakgebonden zonnepanelen om in 2045 
in de energiebehoefte te kunnen voorzien. 
Dat levert tweederde deel van de totale 
energiebehoefte op. Circa 20 windturbines 
en andere vormen van energiewinning 
voorzien in het resterende éénderde deel. 
Het streven van de gemeente is om tot 2030 
circa 250 ha aan zonnepark te realiseren en 
daarnaast 43 ha aan dakgebonden panelen. 
In de bijeenkomst werd geconstateerd dat 
wetgeving en dwangmiddelen vooralsnog 
ontbreken om partijen te bewegen dak-
gebonden panelen te realiseren. Dat proces 
zou meer tijd en zorgvuldige voorbereiding 
vergen. Daarom heeft de gemeente als eerste 
aanzet grondeigenaren uitgenodigd hun 
grond ter beschikking te stellen om daarop 
zogenaamde zonneparken te realiseren. 
Inmiddels is de gemeente in gesprek met 
zes grondeigenaren over de ontwikkeling 
van pilot-zonneparken. Deze pilot moet 
resulteren in beleid voor het realiseren van 
meer zonneparken in de toekomst.

Dorpsraad Wenum Wiesel maakt zich grote 
zorgen over de impact die voorgenomen 
zonneparken op het buitengebied rond 
Apeldoorn zullen hebben. Zonneparken 
van bovengenoemde omvang vormen een 
aanslag op de ruimtelijke ordening in het 
buitengebied. Op grote schaal zal ‘groen’ 

geïndustrialiseerd worden, het karakter 
van het landschap wordt aangetast en in 
de overgangszône tussen de Veluwe en 
de IJsselvallei zal steeds minder groen 
overblijven. Het onderzoek naar de 
ecologische consequenties voor de bodem 
van zonneparken is overigens nog gaande.

Net als ‘energie’ is ook ‘groen’ van 
levensbelang. Met haar initiatieven voor 
grootschalige zonneparken laat de gemeente 
‘energie’ prevaleren boven ‘groen’ en legt 
vanuit dat standpunt een claim op het 
landschap rondom Apeldoorn. Dorpsraad 
Wenum Wiesel is zich bewust van de 
noodzaak van een oriëntatie op alternatieve 
energiebronnen, maar wil dat niet ten koste 
van ons groen laten gaan.
Het proces om te komen tot optimale 
benutting van daken door het plaatsen 
van zonnepanelen zou tijd vergen. De 
dorpsraad pleit ervoor juist hierop in te 
zetten. Panden op het bedrijventerreinen 
als Stadhoudersmolen en grote agrarische 
schuren kunnen ruimte bieden aan een 
interessante hoeveelheid dakgebonden 
panelen. Het zou de moeite waard zijn om 
een beroep te doen op de maatschappelijke 
betrokkenheid van eigenaren van bedrijfs-
panden om hun daken beschikbaar te stellen 
voor het plaatsen van zonnepanelen. Ook 
ondernemers kunnen in de regel niet zonder 
energie en zuurstof. Waarom eerst denken 
aan dwangmiddelen en regelgeving om dit 
te kunnen realiseren? Creëer draagvlak, 
doordring deze ondernemers van de urgentie 
en maak duidelijk hoe zij aan het algemeen 
belang kunnen bijdragen.
De dorpsraad is zich bewust van de urgentie, 
maar dringt erop aan dat de gemeente niet 
de weg van de minste weerstand kiest door 
allereerst een hypotheek te nemen op het 
‘groen’ in de buitengebieden.
Dat lijkt een goedkope oplossing, maar 
die kan een zeer dure voor mens en milieu 
blijken te zijn.

Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012-2020
Voor zover u deze visie (nog) niet in brochurevorm in uw bezit heeft, dan 
kunt u deze downloaden van: http://www.wwnna.nl/dorpsvisie-2012-2020/
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De dorpsraad steunt de gemeente in haar ambitie om ervoor te 
zorgen dat Apeldoorn in 2045 energieneutraal is, maar pleit voor een 
zorgvuldige aanpak die recht doet aan inwoners en leefomgeving.
Aandachtspunten bij de realisatie van de energie-ambitie:
• Maak serieus werk van het onderzoek naar de mogelijkheden  

van dakgebonden zonnepanelen en creëer daar draagvlak voor  
bij eigenaren van interessante daken.

• Stel de ambitie bij: realiseer in 2030 op zijn minst eenzelfde 
oppervlak aan dakgebonden panelen als aan zonneparken.  
Maar laat ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in het  
duurzaam opwekken van energie. Tussen nu en 2045 ontstaan  
er ongetwijfeld nieuwe inzichten en mogelijkheden.

• Profileer Apeldoorn als voorbeeld- gemeente door de 
klimaatdoelstellingen in de volle breedte te realiseren, dus naast  
het genereren van alternatieve energie ook ons ‘groen’ koesteren.

• Stimuleer inwoners om zorgvuldig om te gaan met energie, 
doordring ze ervan dat een hoog energiegebruik directe 
consequenties heeft voor ieders leefomgeving, zowel in het 
stedelijk- als in het buitengebied.

• Maak de inwoners van Apeldoorn duidelijk welke energie-ambitie 
er ligt en communiceer transparant welke investering dat vergt, 
zowel financieel als in de vorm van het inleveren van ‘groen’ 
voor zonnepanelen en een veranderend (stads)aanzicht door 
windmolens.

• Maak inwoners ervan bewust dat de houding ‘not in my backyard’ 
niet langer haalbaar is, dus daag ze uit om mee te denken over het 
vinden van de meest geschikte duurzame energie-oplossing voor 
hun directe leefomgeving/woonwijk. Zo ontstaat er een evenredige 
spreiding van alternatieve energiebronnen over stedelijk en 
buitengebied.

Dorpsraad Wenum Wiesel roept het College van Burgemeester en 
Wethouders op om het bovenstaande te omarmen en mee te nemen in 
de realisatie van de energie-ambities.

• Groene kwaliteiten van Wenum Wiesel
In de afgelopen maanden is de werkgroep Natuur en Landschap van 
Dorpsraad Wenum Wiesel bezig geweest met het in beeld brengen 
van nog te ontwikkelen groene plannen in ons werkgebied. Dit heeft 
geresulteerd in twaalf voorstellen. Met deze voorstellen wordt richting 
gegeven aan de ontwikkelingen van de natuur en het landschap in 
Wenum Wiesel. Het vormt de kalender voor de komende jaren om  
de plannen te realiseren.
De voorstellen die de dorpsraad met de gemeente wil bespreken zijn: 

Realisatie tweede Klompenpad  
Wenum Wiesel
In de richting van Vaassen en aansluitend op het wandelnetwerk  
ten noorden van Apeldoorn.

Spoorwegtracé Apeldoorn – Vaassen
Het tracé is door zijn ligging in Wenum een belangrijke noord/zuid-
verbinding voor vogels, vleermuizen, vlinders, insecten en kleine 
zoogdieren. Het zandbed en de groene omlijsting van het voormalig 
spoorwegtracé heeft zich ontwikkeld tot een eigen biotoop en is 
opgenomen in het landschap.

Aanleg voetpad
Langs de Wieselseweg is aan de (zuid)zijde 
een relatief smal fietspad. Dit fietspad wordt 
behalve door fietsers in beide richtingen ook 
als wandelpad gebruikt. Aan de andere zijde 
ligt tussen het wegdek en woningen een  
brede berm.

Intensivering bestrijding exoten: Japanse 
duizendknoop en Grote Berenklauw
Er is een inventarisatie van alle plaatsen 
gemaakt waar deze excessieve exoten worden 
aangetroffen. Met de afdeling beheer van de 
gemeente Apeldoorn is de werkgroep N&L 
jaarlijks in gesprek om een consequente 
bestrijding te realiseren. Dat heeft geleid tot 
het kort maaien van de aangegeven locaties. 
Op deze wijze wordt getracht de planten te 
verzwakken en uitbreiding te verhinderen. 
Ons streven: Wenum Wiesel binnen drie  
jaar exotenvrij!

In elke nieuwsbrief brengen wij dit probleem 
weer onder uw aandacht. De Japanse Duizend-
knoop rukt steeds verder op en wordt een 
groot probleem voor onze prachtige natuur  
als er niets aan wordt gedaan.

U kunt de stengels van de Japanse Duizendknoop 
eventueel injecteren met gif. Ook dat is één van  
de mogelijkheden om de plant te bestrijden.

Hoewel het een mooie, decoratieve plant 
is die in het voorjaar en zomer met grote 
snelheid uit de grond schiet, is het er een  
die alle andere planten verdringt.
Heeft u de plant zelf in uw tuin, gewoon ooit 
gekocht bij een tuincentrum? Als deze niet 
snel wordt bestreden kan dat forse schade 
betekenen. De planten kunnen wel tot vier 
meter diep wortelen en met hun lange, dikke 
en diepliggende wortels veroorzaken ze schade 
aan riolering, verhardingen en funderingen 
dus: afmaaien, uittrekken of afknippen!
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Gooi het maaisel niet op de composthoop 
of in de groene container, maar in de 
grijze container. Op die manier voorkomt 
u dat de plant zich verspreidt. Ziet u de 
plant bijvoorbeeld bij uw buren in de tuin, 
attendeer hen erop en adviseer bestrijding.

Duurzaam planologisch beheers- en 
ontwikkelingsplan voor Wenumse beekdal
Het beekdal is een uniek landschapselement 
met een hoge culturele waarde. Al sinds 
de middeleeuwen heeft dit beekdal met 
een opgeleide beek voor de voeding van de 
watermolens zijn vorm gekregen en zich zo 
ontwikkeld. De gemeente is bezig met de 
ontwikkeling van de Wenumse Watermolen 
en de directe omgeving. Een grote wens van 
de dorpsraad aangegeven in de Dorpsvisie is 
om het hele beekdal tussen de Zwolseweg en 
het voormalige spoortracé als een aansluitend 
gebied op een natuurlijke wijze te beheren. 
Met als optie dit gebied op termijn door 
te trekken tot aan de Grift en mogelijk bij 
de herinrichting van het Nemef-terrein dit 
gebied te verbreden.

Bevorderen en herstellen van natuurlijke 
afrasteringen door middel van eiken palen
Stimuleren dat grondeigenaren deze palen 
opnieuw gaan gebruiken door subsidie te 
verlenen op de aanschaf van deze palen. 
Dat kan worden gecombineerd met herstel 
van het oude ambacht om deze palen van 
eikenhout te maken.

Maatregelen duurzame watervoerendheid 
van (sprengen)beken in Wenum Wiesel
De dorpsraad vraagt aandacht voor de recent 
vaker voorkomende droogval van belangrijke 
beken en sprengen in het werkgebied. Naast 
de historische, ecologische en recreatieve 
functies heeft water een steeds belangrijkere 
functie om toekomstige droogte en water-
overlast te voorkomen.

Aanleg beekoever Koningsbeek ter hoogte 
van Hogekampweg 63 en het voormalige 
spoortracé

• Koningsbeekdal ontwikkeling
De dorpsraad is verheugd over de natuur- 
recreatie- en waterbergingontwikkeling na 
uitvoering in 2013/2014 van het herstelplan 
‘Visie Koningsbeek’. Er is een natuurlijke 
ecologische verbinding in de Groene Mal 
ontstaan tussen het Natura 2000-gebied 
van het Kroondomein met de Robuuste 

Grift. Naar mening van de dorpsraad kan 
het gebied met relatief weinig ingrepen nog 
duurzamer en aantrekkelijker worden voor 
natuur en bewoners. Hieronder een aantal 
suggesties met toelichting.

Diversiteit flora vergroten
De dorpsraad heeft met genoegen 
geconstateerd dat ter hoogte van de 
Stadhoudersmolen een strook opnieuw is 
ingezaaid met een wildmengsel. Dat verdient 
een vervolg. Het voormalig grasland ter 
hoogte van de Zwolseweg is omgezet in 
een bloemenweide. Naar aanleiding van 
opmerkingen van omwonenden wordt 
gevraagd om meer variëteit in natuurlijke 
flora en bloeiperiodes. Goed voor met name 
insecten, maar ook voor natuurbeleving. In 
het middendeel zijn inmiddels bijzondere 
beschermde planten aangetroffen.

Padenstructuur verbeteren
Het voetpad, komend vanaf Hamer, loopt 
dood op de Kostverloren. Wandelaars zoeken 
hier naar een aansluitend pad en komen dan 
terecht op het zogenaamde schouwpad, een 
strook tussen beek en waterberging waar 
vogels een rust- en foerageergebied hebben 
gevonden.

Herstel verdwenen poeltjes
Bouwlocatie ‘Jan van Zevenhuizen’, de 
strook langs de Koningsbeek en het fietspad 
spoortracé. Nadat de bomenopslag op 
de toekomstige bouwpercelen en in de 
genoemde strook waren verwijderd, kreeg 
de dorpsraad veel vragen van omwonenden 
over wat er met het gebied gaat gebeuren. Een 
unieke kans om de biodiversiteit in dit laag 
liggende deel naast de beek te vergroten.

Herplant bomen Zwolseweg
Dat geldt op verschillende plaatsen. De 
Zwolseweg is in het geheel van toegangswegen 
naar Apeldoorn vanaf Vaassen tot de kruising  
Wieselseweg een lelijk eendje geworden. 
Asfalt en steen overheersen. Het fenomeen 
Groene Mal wordt hier niet waargemaakt. De 
bedrijven aan de Zwolseweg maken de aanblik 
nog wat desolater. De Zwolseweg is hier een 
hindernis voor flora en fauna geworden.

Project Raatakkers aan de Wieselseweg
Kleine biologische akkers, gescheiden door 
natuurstroken met veldbloemen, wilde 
grassen en granen. De dorpsraad is verheugd 
over de ontwikkeling van de Raatakkers aan 
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de Wieselseweg. Met steun van een lokale ondernemer en op initiatief 
van een enthousiaste particulier, samen met lokale vrijwilligers, zijn 
recent fraaie zogenaamde Raatakkers gerealiseerd. De dorpsraad 
draagt dit soort initiatieven een warm hart toe en zal waar mogelijk 
vervolginitiatieven van harte ondersteunen.

Maaibeleid
Op dit moment wordt langs de wegen en het fietspad over het oude 
spoorwegtracé één meter uit de kant gemaaid. De groei van kruiden 
en planten, de insectenrijkdom, vogels en zoogdieren kan daardoor 
gefrustreerd worden. Door gevarieerder maaibeleid is er voordeel 
te behalen voor de ecologie in de bermen van wegen en paden 
(biodiversiteit, vogels, zoogdieren en insecten).
De vorming van deze plannen zijn ingegeven door de vraag van 
de gemeente om voor elke wijk en elk dorp van Apeldoorn de 
groenplannen te beschrijven. Daarmee wil de gemeente bereiken  
dat de stad en de omgeving aantrekkelijker worden voor recreatie  
in samenhang met de ontwikkeling van de natuur.

Wij menen dat we met deze plannen aansluiten bij de bedoelingen 
van dit gemeentelijke plan en de mogelijkheden om de plannen met 
financiële ondersteuning vanuit subsidie te realiseren. De plannen 
sluiten eveneens nauw aan bij de Dorpsvisie zoals die voor de periode 
2012–2020 is vastgesteld en onderschreven door Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Apeldoorn. Het sluit eveneens aan bij  
de adviezen van de raadswerkgroep burgerparticipatie in de nota 
‘Samen voor Apeldoorn’ (december 2017) en bij de vitaliteitsagenda 
voor Wenum Wiesel, zoals die op dit moment wordt ontwikkeld.

Jos Tiel Groenestege 

Natuur en Landschap 

Dorpsraad Wenum Wiesel

Werkgroep Wonen

• Woningbouw in Wenum Wiesel
Er zijn ‘spelregels’, maar hoe zit het nou precies? Er bestaat nogal wat 
verwarring over het al dan niet kunnen bouwen van woningen in 
Wenum Wiesel. We zullen proberen één en ander duidelijk te maken.
Waar krijgen we zoal mee te maken?

1. Het Bestemmingsplan (BP)
Iedere gemeente is bij wet verplicht voor alle delen van haar 
grondgebied bestemmingsplannen te maken en iedere tien jaar te 
herzien/aan te passen. Dit geeft daarmee een juridisch kader.
Zo is er door de gemeenteraad voor Wenum Wiesel in 2013 een nieuw 
(conserverend) bestemmingsplan Wenum Wiesel en buitengebied 
vastgesteld. Conserverend, omdat het voorgaande bestemmingsplan 
in grote lijnen overeind bleef en er slechts kleine wijzigingen werden 
doorgevoerd. Op zo’n ontwerpbestemmingsplan mogen instanties 
(waaronder de dorpsraad), maar ook individuele burgers zienswijzen 
indienen, die al dan niet in de definitieve versie worden verwerkt.

2. Beleidsnotities (wat willen we en hoe dan?)
Vaak op basis van onderzoek en inventarisatie is of ontstaat er gemeen-
telijk beleid over specifieke onderdelen die in het bestemmingsplan 

zijn opgenomen. Zo is er bijvoorbeeld een 
beleidsnotitie die het mogelijk maakt om 
aanbouwen aan bestaande woningen te 
maken om zo mantelzorg aan één of beide 
ouders mogelijk te maken.
Ook kunnen, onder strikte voorwaarden, 
minicampings worden gevestigd op veelal 
overtollig geworden weilanden bij een 
agrarisch bedrijf.
Dit soort beleidsnotities zijn als het ware 
een aanvulling op of nadere uitleg van het 
bestemmingsplan.

3. Hoeveel woningen mogen er komen?
De bouwmogelijkheden voor nieuwe, aan 
de bestaande woningvoorraad toe te voegen, 
woningen worden qua aantal beperkt. 
Dit heeft te maken met het met name 
door de provincie te bepalen beschikbare 
woningcontingent per gemeente. Zeker in 
de eerste jaren na 2012 was de ‘ruimte’ voor 
woningbouw in de dorpen vrijwel nihil.
We zagen dat terug in het gemeentelijk 
Woningbouwprogramma 2010-2029. De 
gemeenteraad heeft toen besloten dat er toch, 
zij het beperkt, mogelijkheid moest komen 
voor woningbouw in de dorpen. Enerzijds 
door een contingent van 130 woningen voor 
de tien dorpen af te splitsen en anderzijds 
door de vaststelling van de beleidsnotitie 
‘Kleinschalige Particuliere Initiatieven tot 
vier woningen per locatie’ (en maximaal tien 
woningen per jaar).

4. Nadere uitvoeringsregels  
(hoe plannen te beoordelen)

Kort geleden is er tenslotte (na jarenlange 
besprekingen) de Kaderstellende Notitie 
‘Nieuwbouw van Woningen in Wenum 
Wiesel’ verschenen (14 juni 2018). Deze gaat 
alleen over woningbouw. Uitgangspunt is dat 
nieuwbouw van woningen (op agrarische-/
natuurbestemmingen) niet langer mogelijk is.

En dan is er natuurlijk last,  
but zeker not least ...

5. Onze Dorpsvisie 2012-2020
Door onze eigen bewoners en onze dorpsraad 
met elkaar gemaakt, vastgesteld en in 2012 aan 
het college en de gemeenteraad gepresenteerd.
Hierin staat klip en klaar Wat Wenum Wiesel 
Wil. Voor woningbouw is dat onder andere:
– Betaalbare (sociale) huur en koopwoningen 

voor senioren en starters, mogelijk te 
bouwen op voormalige bedrijfsterreinen.
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– Architectuur en stedenbouw die recht doet 
aan de karakteristieke (landschappelijke) 
kwaliteiten van Wenum Wiesel.

– Geen bebouwing van ‘weilandjes’, met 
name in het ‘overgangsgebied’ (het gebied 
tussen Anklaarseweg en Plasweideweg).

– Geen uitbreiding van bestaande bedrijven 
of vestiging van nieuwe bedrijven; daarvoor 
is immers het (vergrote) industrieterrein 
Stadhoudersmolen bedoeld.

Voor de lezer met weinig geduld/tijd een 
puntsgewijs overzicht:

Mag ik in Wenum Wiesel een huis bouwen, 
en welke regels gelden er?
a. Ter vervanging van een bestaande woning
In principe toegestaan, mits passend binnen de 
regels van het BP en afhankelijk van het gebied 
(Wiesel-Wonen 1 en Wenum-Wonen 2).

b. Op een locatie met de bestemming ‘wonen’ 
(1 of 2); zie plankaart bij BP

In principe mogelijk, mits passend binnen 
regels BP (met name bouwvlak en afmetingen).

c. Op een locatie met bestemming ‘bedrijf ’; 
zie plankaart bij BP

Als bestemming ‘bedrijf ’ moet worden 
omgezet naar bestemming ‘wonen’ moet er 
eerst een aanpassing van het BP plaatsvinden. 
Hiervoor moet een aparte procedure 
worden gevolgd. Pas nadat de gemeenteraad 
de aanpassing heeft goedgekeurd, kan een 
vervolgprocedure Aanvraag Bouwvergunning
(omgevingsvergunning) worden gestart.

d. Op een locatie met bestemming ‘agrarisch’ 
of ‘natuur’; zie plankaart bij BP

In principe NIET mogelijk, tenzij sprake 
is van verandering van agrarische- of 
bedrijfsbestemming naar ‘wonen’ en waarbij 
bestaande (bedrijfs)bebouwing wordt 
gesloopt (bijvoorbeeld een stal). Hiervoor 
gelden specifieke voorwaarden!

In alle gevallen is het raadzaam van te voren 
informatie bij de gemeente op te halen en al 
in een vroeg stadium in overleg met buren 
en/of belanghebbenden te treden.
Het al of niet aanwezig zijn van een draagvlak 
voor uw initiatief maakt deel uit van de
beoordelingscriteria!

Overigens kunt u voor informatie of eventuele 
ondersteuning ook bij de dorpsraad terecht.

• Betaalbaar wonen in Wenum Wiesel
Zoals u misschien wel weet hebben de 
inwoners van Wenum Wiesel zich in de 
Dorpsvisie 2012-2020 (aangepast in 2017), 
uitgesproken voor de bouw van betaalbare 
huur- en koopwoningen.
Op de locatie van de voormalige kuiken-
broederij, de bedrijfslocatie aan de Astaweg 
en thans in bezit van de firma De Heus (een 
groot bedrijf voor veevoeder e.d.), zouden in 
principe een 40-tal huur- en koopwoningen 
gebouwd kunnen worden.

Mede op initiatief van de dorpsraad hebben 
de projectontwikkelaar Middelwijck Vast-
goed, de architect Erik Schot (bureau Interra) 
en woningcorporatie Veluwonen, de handen 
ineen geslagen en een eerste planidee bij 
de gemeente aangeleverd. Deze had kort 
daarvoor 40 woningcontingenten beschikbaar 
gesteld uit het totaal van 130 woningen 
die voor alle tien dorpen van Apeldoorn 
beschikbaar zijn.
Het plan zal bestaan uit een mix van een 
aantal (betaalbare) koopwoningen en 
een aantal sociale huurwoningen, die 
multifunctioneel (geschikt voor ouderen en 
starters) gebouwd zullen worden.
De architect is gevraagd bijzondere aandacht 
te geven aan de locatie, het karakter en de 
architectuur van de woningen; deze moeten 
overeenkomen met de woningen zoals we die 
elders in Wenum Wiesel tegenkomen.
Natuurlijk zullen ook duurzaamheid en 
energiegebruik een belangrijke rol spelen.

Alhoewel het plan al in september 2017 bij de 
gemeente werd gepresenteerd werd het pas in 
april 2018 formeel in procedure genomen.
We maken ons daarom toch wel zorgen 
om de voortgang; te meer omdat er (ook 
landelijk) een groot tekort bestaat aan betaal-
bare huur- en koopwoningen. Een inhaalslag 
is hard nodig!

De dorpsraad blijft ernaar streven dat onze 
ouderen en kinderen in ons mooie dorp 
kunnen blijven wonen. Wij zijn er klaar voor!

Nico van der Horst 

Ruimtelijke Leefomgeving, Wonen en Werken 

Dorpsraad Wenum Wiesel
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Zilveren Erepenning gemeente Apeldoorn 
voor Herman Dijkkamp

Op woensdag 4 april 2018 hield Dorps-
raad Wenum Wiesel haar jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering. Nadat 
aftredend voorzitter Herman Dijkkamp het 
openingswoord had verricht en de agenda 
voor deze avond met de aanwezigen 
doornam, werd hij plotseling onderbroken 
door loco-burgemeester Detlev Cziesso.

Deze was niet alleen aanwezig als wethouder 
van ons mooie dorp Wenum Wiesel, maar ook 
om een andere reden liet hij de aanwezigen 
weten en vroeg om het woord te mogen nemen.
Nadat de heer Cziesso de microfoon kreeg 
overhandigd begon hij in zijn toespraak over 
het werkzame leven van Herman en over  
het feit dat hij veel werk deed in het belang 
voor anderen.  
Herman raakte in 2010 betrokken bij het 
werk van Buurtvereniging WWNNA. Deze 
buurtvereniging moest een echte dorpsraad 
worden met de taken en bevoegdheden die 
daarbij horen. Herman viel met de neus in de 
boter en moest daar hard aan meewerken.
Hij werd direct betrokken bij het maken van 
de Dorpsvisie 2012-2020; een visie die is 
samengesteld voor en door de inwoners van 
Wenum Wiesel. Hierin werd vastgelegd wat 
deze wel en niet willen en kreeg de mooie 
naam ‘Wat Wenum Wiesel Wil’.
Als kersverse voorzitter kon Herman dit 
boekwerk in 2012 presenteren aan het 
college en de gemeenteraad van Apeldoorn. 

Hij werd de eerste 
voorzitter van Dorpsraad 
Wenum Wiesel en was 
medeverantwoordelijk 
om de belangen van de 
inwoners effectief en 
slagvaardig te behartigen.
De buurtvereniging bestaat 
nog steeds en organiseert 
activiteiten voor de 
bewoners, maar nu als 
werkgroep onder de verant-
woordelijkheid van de 
dorpsraad.

...  Herman kreeg hierbij de 
ingelijste oorkonde, een doosje 
met draaginsigne ...

Herman heeft in zijn voorzitterschap aan heel 
veel adviezen en zienswijzen meegedacht en 
meegewerkt en heeft de dorpsraad talloze 
keren vertegenwoordigd in platforms, forums  
en vergaderingen.
In elk bestuur, dus ook in het bestuur van de 
dorpsraad, zitten mensen met verschillende 
achtergronden, leeftijden en karakters. Dan 
zijn er wel eens meningsverschillen, maar 
dankzij zijn diplomatieke vaardigheden is het 
hem altijd gelukt de harmonie te bewaren en 
te zorgen voor een goede sfeer in dit team. 
Dat hij een geboren en getogen Wieselnaar 
is heeft daarbij ongetwijfeld een rol gespeeld. 
Hij kent hierdoor de dorpse mentaliteit 
en weet hiermee om te gaan. Ook met de 
mensen van ‘buiten’ die in Wenum Wiesel 
zijn komen wonen en die inmiddels bijna de 
meerderheid in het dorp vormen kon hij als 
aimabel, energiek en sociaal persoon goed 
overweg. Herman zocht nooit het conflict, 
maar was een uitstekende bruggenbouwer.

Detlev Cziesso: “Vandaag neemt u in 
deze Algemene Ledenvergadering afscheid 
als voorzitter. U geeft zelf aan dat het tijd 
werd om het stokje over te dragen. Het is 
ook logisch dat u stopt omdat u niet meer 
in Wenum Wiesel woont. U bent verhuisd 
om dichter bij uw dochter te zijn die zorg 
nodig heeft. Meneer Dijkkamp, of het nu uw 
collega’s waren, mensen in het werkveld van 
arbeidsvoorwaarden of uw medebewoners van 
Wenum Wiesel, u heeft zich vele jaren van 
uw leven – en lange tijd op vrijwillige basis 
– ingezet voor uw medemens, de plaatselijke 
gemeenschap en de gemeente Apeldoorn. 
Uw inzet voor de Apeldoornse samenleving 
eren wij graag als gemeente. Daarom hebben 
burgemeester en wethouders van Apeldoorn 
besloten u de Zilveren Erepenning toe te 
kennen. Ik wil u die nu graag overhandigen.”

Op de penning staat de inscriptie:
Wat Wenum Wiesel Wil wist  

Herman Dijkkamp (Voorzitter Dorpsraad)

Herman kreeg hierbij de ingelijste oorkonde, 
het doosje met draaginsigne en een prachtig 
boeket bloemen. Ook zijn beide dochters en 
zijn schoonzoons werden bij de felicitaties 
betrokken.

Peter Ansems
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voorzitter

De voorzitter is hét gezicht van de dorpsraad. Hij heeft 
feeling met het dorp Wenum Wiesel en het Noordelijk 
deel van Noord-Apeldoorn en woont in het werkgebied 
van de dorpsraad. De voorzitter is belast met algemene 
en leidinggevende taken in het bestuur. De functie van 
de voorzitter is een parttime functie (gemiddeld vijf 
uur per week). Het is van belang dat hij/zij ook overdag 
tijdens kantooruren beschikbaar is voor overleg met 
gemeente(instellingen), politiek etc.

De voorzitter heeft de volgende kerntaken
• Hij leidt éénmaal per maand de bestuursvergadering 

en bereidt deze voor met de secretaris.
• Hij leidt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en 

bereidt deze voor met de secretaris.
• Hij vertegenwoordigt de dorpsraad op het 

driemaandelijkse dorpenplatform.
• Hij ziet erop toe dat de bestuurswerkzaamheden 

worden uitgevoerd.
• Waar nodig vertegenwoordigt hij de dorpsraad bij 

officiële gelegenheden.
• Hij behartigt tijdens bijeenkomsten met gemeente en 

andere instellingen de belangen van de bewoners in 
het werkgebied, waarbij de Dorpsvisie 2012-2020 als 
onderlegger wordt gebruikt.

• Hij onderhoudt contacten met verschillende verenigingen 
en organisaties uit het dorp, maar ook daarbuiten.

We zoeken iemand met de volgende competenties
• Gevoel voor (politieke) verhoudingen en diplomatiek.
• Bruggenbouwer met goede contactuele eigenschappen.
• Tactisch kunnen opereren en verschillende partijen  

op één lijn krijgen.
• Enthousiast, flexibel en gevoel voor humor.
• Handig met Word, Excel, PowerPoint.

Waar? In Wenum Wiesel en het Noordelijk deel van 
Noord Apeldoorn.

Werklocatie: vanuit huis en de Wenumse Watermolen.

medewerker communicatie

Voor deze functie zoeken we iemand met feeling 
met het dorp Wenum Wiesel en het Noordelijk 
deel van Noord-Apeldoorn, woonachtig in het 
werkgebied van de dorpsraad. 
Het betreft een vrijwillige functie van gemiddeld 
twee uur per week.

De medewerker communicatie heeft de  
volgende taken
• Advisering bij externe communicatie.
• Verantwoordelijk voor en regelen van 

persberichten.
• Beheert en onderhoudt de website en Facebook  

en zorgt ervoor dat deze up-to-date zijn.
• Advisering bij onze nieuwsbrief.
• Indien nodig aanvragen subsidies en fondsen  

bij andere partijen.

We zoeken iemand met de volgende competenties
• Creatief en vaardig in geschrift en presentatie.
• Bekend met de diverse sociale mediakanalen.
 Enthousiast en flexibel.
• Bekend met WordPress.

Waar? In Wenum Wiesel en het Noordelijk deel 
van Noord Apeldoorn.

Werklocatie: vanuit huis en de Wenumse 
Watermolen.

Meer informatie?
Bent u geïnteresseerd in of heeft u vragen over  
één van de vacatures? Belt u dan met Fred Lindaart, 
06 29 52 62 32 (ad interim voorzitter) of stuur een 
informele e-mail naar info@wwnna.nl.  
U ontvangt snel een reactie.  

De uiteindelijke voordracht zal plaatsvinden in de 
Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad en 
Buurtvereniging Wenum Wiesel begin 2019.
 

Vacatures Dorpsraad Wenum Wiesel

Dorpsraad Wenum Wiesel is op zoek naar kandidaten voor twee vacante  
functies, te weten die van voorzitter en medewerker communicatie. De dorpsraad  
behartigt de belangen van de bewoners van het werkgebied en geeft gevraagd en 
ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders in de gemeente 
Apeldoorn. De dorpsraad vergadert elke tweede dinsdagavond van de maand.  
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd te reageren.
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Nieuwe Europese Privacywet

Vanaf 25 mei 2018 geldt een nieuwe 
privacywet en moeten bedrijven, instanties 
en verenigingen duidelijker en veiliger  
met persoonsgegevens omgaan.

Algemeen
De Dorpsraad/Buurtvereniging Wenum 
Wiesel (WWNNA), hierna te noemen 
dorpsraad, verwerkt persoonsgegevens. 
Wij willen u hierover graag duidelijk en 
transparant informeren. In dit ‘privacy 
statement’ geven wij u antwoord op de 
belangrijkste vragen over de verwerking  
van persoonsgegevens door de dorpsraad.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u kunnen 
zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en 
leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze 
gegevens naar u herleid kunnen worden, 
spreken we over persoonsgegevens. Dit 
geldt ook voor uw adres of e-mailadres, uw 
voornaam samen met uw geboortedatum. 
Wanneer anderen die persoonsgegevens 
hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee 
omgaan. Foto’s en video’s worden in dit  
kader ook gezien als persoonsgegevens.

Verwerkt de dorpsraad 
persoonsgegevens?
Ja. Wij verwerken persoonsgegevens van 
mensen met wie wij direct of indirect een 
relatie hebben, willen krijgen of hebben 
gehad. Dit zijn in ons geval de volgende 
gegevensgroepen:
• Leden van de dorpsraad (naam, 

adres, woonplaats (NAW)-gegevens, 
e-mailadres, IBAN rekeningnummer en 
contributiebedrag).

• Bestuursleden van de dorpsraad (NAW-
gegevens, e-mailadres, telefoonnummer 
en bestuursfunctie).

• Contactpersonen van partijen met wie 
de dorpsraad samenwerkt, zoals andere 
organisaties, relaties, gemeentelijke/
provinciale instanties etc. (organisatie, 
functie, naam, e-mailadres en telefoon-
nummer).

• Vrijwillige deelnemers aan de activiteiten 
van de dorpsraad (naam, e-mailadres en 
telefoonnummer).

Wie is verantwoordelijk voor de 
verwerking van mijn persoonsgegevens?
De vereniging is verantwoordelijk voor de 
verwerking van de persoonsgegevens.
• Leden: de ledenadministratie wordt 

uitgevoerd door de secretaris en 
penningmeester van de dorpsraad 
en staat op een beveiligde computer. 
Deze computer is beveiligd met een 
wachtwoord (bekend bij de voorzitter) 
en security patches worden, zodra deze 
beschikbaar zijn, toegepast. De computer 
is tevens voorzien van een adequate 
virusbescherming.

• Bestuursleden, contactpersonen en 
vrijwilligers: deze gegevens worden 
beheerd door de secretaris van de 
dorpsraad. Het betreft hier een digitale 
administratie op een met een wachtwoord 
(alleen bekend bij de voorzitter) beveiligde 
computer met adequate virusbescherming.

Waarvoor verwerkt de dorpsraad  
deze  gegevens?
De persoonsgegevens die de dorpsraad 
verwerkt, worden uitsluitend  
gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Leden: deze gegevens worden vastgelegd 

om de lidmaatschapsgelden te kunnen 
incasseren en om de ledenadministratie  
te kunnen beheren.

• Bestuursleden: deze gegevens worden 
vastgelegd vanuit wet- en regelgeving, 
om vast te kunnen stellen wie beslissings-
bevoegd is wie waarvoor aangesproken 
kan worden.

• Contactpersonen: deze gegevens worden 
vastgelegd om in contact te kunnen treden 
in het kader van samenwerking op het 
gebied van diverse activiteiten.

• Vrijwilligers: deze gegevens worden vast- 
gelegd om vrijwilligers in te kunnen 
schakelen voor het uitvoeren van diverse 
activiteiten.

• Gebruikers: deze gegevens worden vast-
gelegd voor facturering en om contact  
op te kunnen nemen wanneer nodig.
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Verwerkt de dorpsraad ook bijzondere 
persoonsgegevens?
Nee. Bijzondere persoonsgegevens zijn 
gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over 
gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden, 
etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Hoe gaat de dorpsraad met mijn 
persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig 
en niet langer bewaard dan noodzakelijk 
is voor normaal gebruik binnen de 
vereniging of het doel waarvoor zij dienen. 
Uw persoonsgegevens worden niet met 
derden gedeeld zonder uw toestemming. 
Als een mail verstuurd wordt naar meerdere 
personen, worden de e-mailadressen in de 
BCC geplaatst.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
• Leden: de ledenadministratie kan alleen 

worden ingezien door de secretaris en 
penningmeester van de dorpsraad.

• Bestuursleden: deze gegevens kunnen 
worden ingezien door de secretaris en 
penningmeester van de dorpsraad.

• Contactpersonen: deze gegevens kunnen 
worden ingezien door de secretaris van  
de dorpsraad.

• Vrijwilligers: deze gegevens kunnen 
worden ingezien door de secretaris van 
de dorpsraad en worden op verzoek 
beschikbaar gesteld aan bestuursleden die 
belast zijn met de uitvoering van activiteiten 
waarvoor de betreffende vrijwilliger(s) 
word(t)(en) ingezet. Alleen de gegevens 
welke op dat moment noodzakelijk zijn, 
worden verstrekt aan de betreffende 
bestuursleden. De bestuursleden zijn 
verplicht om de vertrouwelijkheid van  
deze gegevens te respecteren.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens, gerelateerd aan uw lidmaatschap, 
worden in beperkte vorm na uitschrijving 
bewaard om statistische informatie, zoals 
ledenaantallen over de jaren heen, juist te 
kunnen blijven genereren. Voor het bewaren 
van deze gegevens gelden de wettelijke 
voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking 
van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is 
de dorpsraad gebonden aan de daarvoor 
geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens de 
dorpsraad van mij verwerkt?
U kunt een verzoek indienen bij de secretaris 
of penningmeester van dorpsraad om deze 
gegevens in te zien. Ze zijn bereikbaar via 
info@wwnna.nl

Waar kan ik terecht met een vraag, 
klacht of een verzoek tot correctie of 
wissen van gegevens?
Voor bovengenoemde zaken kunt u zich 
richten tot het bestuur van de dorpsraad 
via info@wwnna.nl. Het bestuur zal deze 
verzoeken behandelen zoals is beschreven 
in de geldende wet- en regelgeving. Mocht 
uw vraag, klacht of verzoek niet naar wens 
zijn afgehandeld, dan hebt u het recht om 
een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens.

Wijzigingen
De dorpsraad behoudt zich het recht voor 
om wijzigingen aan te brengen in dit ‘privacy 
statement’. Het verdient aanbeveling om 
het ‘privacy statement’ op te vragen bij de 
secretaris of op de website van de dorpsraad 
te lezen, zodat u van de wijzigingen op de 
hoogte bent. U kunt dit ‘privacy statement’ 
zelf opslaan of raadplegen via www.wwnna.nl
 

Bestuur Dorpsraad WWNNA
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Een bloementuin bij de pluktuin

Op 25 juli 2018 om 15.30 uur werd de pluk-
tuin van Wenum Wiesel officieel geopend. De 
groententuin is uitgebreid met een nieuwe 
snijbloementuin en op deze prachtige 
zonovergoten zomerdag verrichte wethouder 
Wim Willems de opening door middel van 
het doorknippen van het bloemenlint.

De pluktuin is gelegen aan de Wieselsekamp-
weg 41 en is geopend op maandag, woensdag 
en vrijdag van 09.00–16.00 uur (kijk ook op: 
www.pluktuinapeldoorn.nl). 
Dankzij de goede watervoorzieningen op het 
terrein van Hoveniersbedrijf Het Vinkennest, 
waar deze pluktuin is, werd de hete zomer 
goed doorstaan. Als jonge jongen legde Henk 
Beekman, de eigenaar van het hoveniersbedrijf, 
samen met zijn vader destijds een ondergronds 
bewateringssysteem aan, bedoeld voor het 
kweken van duizenden dennen.

Nu is dit perceel de pluktuin geworden met 
groenten, bloemen en klein fruit. We zijn 
met 15 vrijwilligers en we kunnen nog steeds 
helpende handen gebruiken. In het voorjaar 
mochten we een donatie van het Oranje Fonds 
ontvangen voor aanschaf van gereedschap 
en voor werving van vrijwilligers. Inmiddels 
weten vele buurtbewoners de pluktuin te 
vinden. Het is steeds weer een blij moment 
om zoveel instemming en complimenten 
te mogen ontvangen. De stichting Pluktuin 
Apeldoorn wil graag een verbindende rol 
spelen in deze buurtschap.

We streven ook naar een educatieve functie; 
het is steeds weer bijzonder om ouders 
met hun kinderen door de tuin te zien 
rondstruinen. Ook is het verrassend hoe 
ouderen, vaak in gezelschap van hun kinderen 
of mantelzorgers, bij ons genieten. Voor de 
zorginstellingen willen we een gastplek zijn, 
een groene oase in het prachtige Wiesel.

Een geweldige zomer brengt natuurlijk ook 
een weldaad met zich mee aan courgettes, 
bonen en diverse groenten. Met deze 
overdaad sponsoren we de aanschuiftafel van 
Foenix, de kringloop op het Zwitsalterrein 
aan de Vlijtseweg. Elke woensdag kun je er 
voor € 2,50 aanschuiven voor een maaltijd. 
We leveren gezonde en eerlijke groenten aan 
iedereen. Zij die in het bezit zijn van een 
RegelRechtkaart van de gemeente Apeldoorn 
betalen half geld. Enkele gezinnen die het niet 
breed hebben krijgen van ons gratis groenten. 

De bloementuin is mogelijk gemaakt door 
crowdfunding. In het voorjaar heeft de 
gemeente Apeldoorn het crowdfunding-
platform www.voorapeldoorn.nl opgericht. 
Dankbaar konden we daar gebruik van maken 
en wisten we het bedrag van € 1.635,- voor  
de bloementuin bij elkaar te brengen.  
Een tuin met 60 verschillende soorten 
snijbloemen, totaal 650 stuks plantgoed. 
Het gratis ontwerp werd gemaakt door 
Tuinontwerpburo Annaparte.
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Voor belangstellenden zal op de Burendag, 
zaterdag 22 september, een presentatie 
over crowdfunding worden gegeven. Zeer 
aan te bevelen voor iedereen die vanuit 
een buurtinitiatief, vereniging of stichting 
bezig is om iets nieuws op te zetten. Op 
deze burendag zijn er tal van kraampjes en 
rondleidingen door de pluktuin. U bent van 
harte welkom!

Programma Burendag
10.00 uur Presentatie crowdfunding
11.30 uur  Rondleiding voormalig tracee 
 Rijksweg 50 (de weg die weg is)
12.30 uur Rondleiding op de Raatakkers
13.30 uur Stadshout: hout en handen met 
 een verhaal
14.30 uur  Presentatie cultuurhistorische 
 achtergrond Wenum Wiesel 
 door Huub Ummels
16.00 uur Marieke zingt

De pluktuin werkt nauw samen met de 
Raatakkers, gelegen aan de Wieselseweg. Dit 
is een natuurakker, gebaseerd op de akkers 
zoals de germanen die kenden. Voor meer 
informatie: www.nieuweraatakkers.nl
Bijzonder is er het gezamenlijke project met 
de vereniging De Zonnebloem, waarvan 
vrijwilligers er gratis zonnebloemen voor hun 
gasten plukken. Deze vrijwilligers bezoeken 
heel trouw mensen met een langdurige ziekte. 
Iedereen blij: de zieken, de vrijwilligers en wij.

In de komende winter is er nog veel te doen. 
Bijvoorbeeld een betere stalling voor fietsen, 
aanleg van platte bakken, enz. Ook denken 
we na over de opzet van een voorjaarstuin. 
Een tuin waar ook mensen die slecht ter  
been zijn zich helemaal thuis voelen. Met  
al deze uitdagingen maken we, stap voor  
stap, het mooie Wenum Wiesel nog mooier. 
Dus stap binnen!

Stichting Pluktuin Apeldoorn 

Gregor van den Brink 

(voorzitter bestuur) 06 20 41 41 95

Controle Fietspad Wenum Wiesel
Na het plaatsen van de waarschuwingsborden zijn er, in  
samenwerking met Team Verkeer van politie Apeldoorn,  
diverse onverwachte controles uitgevoerd op het fietspad.

Op 12 juni 2018 hield de politie weer een grote controle op brom- en 
snorfietsers die, hoewel dit verboden is, toch gebruik maakten van 
het fietspad op de ‘oude spoorlijn’. Er werden drie bekeuringen uitge-
schreven voor het rijden over het fietspad met een brom- of snorfiets. 
Team Verkeer had de rollenbank meegenomen voor het vaststellen van 
de maximale snelheden van deze voertuigen. In totaal werd zesmaal een 
WOK-melding (Wachten Op Keuren) opgemaakt. Let op! Ook inwoners 
van Wenum Wiesel, die deze regel niet naleven, gaan op de bon!

Peter Ansems
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Red levens in onze buurt!

Per week krijgen zo’n 300 mensen in 
Nederland een hartstilstand. Jong, oud, 
man, vrouw: het kan iedereen overkomen. 
Het gebeurt overdag op je werk, op straat, 
op het sportveld of ’s nachts thuis. Een 
hartstilstand zonder goede afloop komt ook 
wel eens in Wenum Wiesel voor!

 
Het overlevingspercentage bij een hartinfarct 
is 16,6 procent. Wanneer ook de Automatische 
Externe Defibrillator (AED) is ingezet, is 
deze overleving 25 procent. Reanimatie én 
defibrillatie (het geven van een schok met de 
AED) binnen de eerste zes minuten bij een 
hartstilstand geeft een overlevingspercentage 
van 50 tot 70 procent.

Waar in Wenum Wiesel hangt een AED?
Ik wist het niet, maar heb geprobeerd om hier 
achter te komen; via de gemeente Apeldoorn, 
via het Nederlandse Rode Kruis en via de 
Nederlandse Hartstichting. Er was niemand 
die mij dit precies kon vertellen, wat ook niet 
zo heel gek is, want van de 100.000 AED’s 
die er in omloop moeten zijn, zijn er slechts 
12.000 aangemeld. Deze zijn opgenomen in 
de app hartslagnu.nl en daardoor te traceren. 

 

Er is flink geïnvesteerd in mediacampagnes 
over reanimatie en je merkt ook dat het bij 
de mensen is blijven hangen: een AED redt 
levens. In veel overheidsgebouwen, bedrijven, 
winkelcentra of stations hangt dan wel een 
AED, maar die zijn meestal na sluitingstijd niet 
te bereiken. In onze buurtschap zijn er geen 
overheidsgebouwen, winkelcentra of stations ... .
Kort geleden heb ik geprobeerd om via de 
gemeente Apeldoorn voor de Wenumse 
Watermolen een AED te krijgen. Dit 
verzoek werd afgewezen, omdat daar geen 
permanente beheerder aanwezig is. Nu is 

uit onderzoek gebleken dat steeds 
meer buurtgenoten kiezen om 
samen een AED aan te schaffen. Ze 
leggen geld bij elkaar en hangen het 
levensreddende apparaat ergens 
centraal bij iemand thuis, op eigen 
erf of in de schuur. Achter slot en 
grendel, dat wel. Zodat jongelui er 

niet zomaar toegang tot hebben wanneer ze 
in een baldadige bui langslopen. Het kastje is 
in geval van nood toch te openen - ook wie 
niet over een code beschikt. Het vergt wat 
kracht, maar als de nood echt aan de man is 
valt het slot van de AED te forceren.

Links en rechts heb ik wat mensen om hun 
mening gevraagd en het gevoel leeft breed:  
“een dergelijk levensreddend apparaat zouden 
wij toch óók in onze straat moeten hebben?”
Iedereen was wel overtuigd van de noodzaak!

Het apparaat kost tussen de 1.500 en 2.000 
euro en daar komen natuurlijk de kosten voor 
het jaarlijkse onderhoud bij. Ook moet je 
natuurlijk wel enige kennis van het apparaat 
hebben. De plakkers bijvoorbeeld kosten per 
setje € 60,-. Als je geen idee hebt wat je doet, 
is dat direct weggegooid geld.  
Kunt u niet reanimeren maar u wilt het wel 
leren? Een reanimatiecursus van één avond 
is al voldoende, de kosten hiervan zijn rond 
de € 40,- en vaak worden deze kosten via uw 
aanvullende ziektekostenverzekering vergoed. 

De dorpsraad/buurtvereniging  
vraagt uw hulp!

Laat het ons weten als u over een AED 
beschikt en of het apparaat toegankelijk is.  
In een volgende nieuwsbrief publiceren wij 
dan deze adressenlijst.
Misschien vindt u het een uitdaging om 
in deze actie het initiatief te nemen? 
GEWELDIG! Misschien hebt u ervaring 
hiermee en weet u precies hoe dit moet. Wilt 
u peilen of er bij u in de buurt voldoende 
belangstelling voor deze actie of misschien 
wel ambassadeur worden met betrekking 
tot crowdfunding? Meldt u zich dan aan. 
Wordt burgerhulpverlener! De dorpsraad/
buurtvereniging organiseert bij voldoende 
animo graag een informatievond in de 
Wenumse Watermolen.

U kunt uw reactie e-mailen naar  
info@wwnna.nl of schriftelijk naar:

WWNNA, p/a Kostverloren 14,  
7316 MN  Apeldoorn.

Uw steun is HART nodig om Wenum  
Wiesel HART-veilig te maken!

Peter Ansems
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Open Monumentendagen 2018

In het weekend van zaterdag 8 en 
zondag 9 september zijn er weer de 
Open Monumentendagen. Er zijn dan voor 
iedereen in heel Nederland vierduizend 
prachtige monumenten gratis toegankelijk. 
Het is dé kans om een plek te bezoeken 
waar je normaal niet zo snel komt en het 
thema dit jaar is Europa.

Gedurende dit weekend kun je de Wenumse 
Watermolen bezoeken. Op zaterdag is de 
molenaar aanwezig die de molen van 11.00 
tot 16.00 uur laat draaien. Hij geeft je graag 
uitleg en je kunt zien hoe er gemalen en 
gezaagd wordt.
Op zondag is de molen wel toegankelijk, 
maar draait deze niet. Wel is er iemand, ook 
van 11.00 tot 16.00 uur, aanwezig die je  
uitleg geeft over de werking van de molen.
Iedereen is van harte welkom!

Peter Ansems
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Verraad in de bossen van Wiesel

Deze maand is het precies 75 jaar geleden. 
Op 23 september 1943 vond er in de 
bossen van Wiesel een grote razzia plaats. 
Ondergedoken studenten en joden werden 
opgepakt; de gevolgen waren verschrikkelijk. 
Hoe dit kon gebeuren? Een dienstmeisje kon 
haar mond niet houden ... .

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was 
Obergruppenführer Rauter de hoogste 
vertegenwoordiger van de SS en als zodanig 
hoofdverantwoordelijk voor de vervolging en 
onderdrukking van het Nederlandse verzet en 
medeverantwoordelijk voor de deportatie van 
de Nederlandse joden. Daarmee was hij één 
van de voornaamste leiders van het Duitse 
bestuur in Nederland.
In mei 1941 had de top van het Duitse 
Reichskommissariat Niederland het besluit 
genomen dat alle joden uit Nederland 
moesten verdwijnen. Hun totale vermogen 
zou worden gevorderd om deze operatie te 
betalen. Met andere woorden, ze moesten 
hun eigen deportatie betalen.

Vanaf 1942 kwamen de razzia’s op gang. Begin 
1943 waren de meesten joden al weggevoerd 
en die er nog waren probeerden wanhopig 
uit handen van de Duitse bezetters te blijven 
door onder te duiken. Niet alle joodse en 
niet-joodse Nederlanders hebben deze 
‘holocaust’ of ‘sjoa’ zomaar laten gebeuren. 
Geholpen door het Nederlandse verzet 
en gewone burgers werden ze verstopt  in 
kelders of op zolders, in schuurtjes of andere 
verborgen schuilplaatsen. De Wieselse bossen 
en aanliggende Kroondomeinen leenden zich 
hier uitstekend voor.

In februari 1943 ontvingen alle studenten een 
brief met de opdracht een loyaliteitsverklaring 
te tekenen. Dit verzoek ontvingen zij van 
hun eigen universiteit en met dit formulier 
moesten zij zich loyaal verklaren aan de 
bezetter. Op 5 mei 1943 bepaalde Rauter 
dat alle studenten, die deze zogenaamde 
loyaliteitsverklaring niet hadden getekend, 
zich binnen 24 uur moesten melden voor 
werk in Duitsland. Ouders en voogden 
werden medeverantwoordelijk gehouden  
voor het verplicht verschijnen. Van de ruim 
10.000 studenten, die hadden geweigerd om 
deze verklaring te tekenen, meldden zich  
3.000 na de betreffende oproep.  

Via kamp Ommen werden zij naar Duitsland 
afgevoerd. Hierdoor werd het voor 7.000 
studenten, en later voor degenen die uit 
Duitsland ontsnapten, noodzakelijk om  
onder te duiken.

De Amsterdamse student Tom de Booij had 
direct geweigerd de loyaliteitsverklaring te 
tekenen en besloot al om in februari 1943 
onder te duiken. Zijn vader, woonachtig in 
Aerdenhout, had een adres voor hem geregeld 
bij de familie Dobbelmann van landgoed 
‘De Ploeg’ aan de Greutelseweg 61. Samen 
met drie andere studenten werkte hij er als 
boerenknecht. Tom woonde met Jan-Piet 
Vasseur uit Delft samen in een hutje dat dicht 
bij het grote huis stond. Het werd de Bosmier 
genoemd. De andere twee studenten, Joop 
Verloop en Ted Vinke, sliepen bij mevrouw Le 
Fèvre de Montigny, die verderop in het huis 
‘De Zandhegge’ woonde. Dit huis, dat aan de 
Greutelseweg 39 stond, is in 1945 afgebrand.

Vandaag de dag staan er nog steeds de twee 
zuilen met daarop de naam ‘De Zandhegge’ 
die de inrit markeerden van het huis dat op 
het weitje, links van deze zuilen, stond.

Alle jongens hadden dan weliswaar een 
onderduikplek, maar het was niet echt veilig; 
ze woonden immers niet in het verborgene. 
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De studenten 
zagen wel in dat 
dit mis zou gaan 
en besloten een 
grote, geriefelijke 
ondergrondse 
schuilplaats te 
bouwen, diep in 
de bossen van 
Wiesel. Zij werkten 
er drie maanden 
aan en alleen al 
in het dak gingen 
400 stammetjes. 
Hierop werd 
linoleum gelegd 
dat bedekt werkt 
met zand en heide. 
Ze bouwden een 
luchtkoker, voor de 
lichtinval werd glas 
uit schilderijlijsten 
gebruikt en 

de studenten noemden hun schuilplaats 
‘Wentelreu’. Toen via hun ouders de oproep 
kwam dat zij zich moesten melden voor de 
Arbeidseinsatz, vertelden ze tegen iedereen 
dat zij zich gingen melden in Arnhem. Ze 
fietsten weg op 6 mei, maar na een paar 
kilometer keerden de studenten om en reden 
regelrecht naar hun hol in het bos. Voor de 
buitenwereld waren ze vertrokken.

Bovenaanzicht van de studentenschuilplaats.

Van tevoren was afgesproken dat mevrouw 
Le Fèvre de Montigny en de familie 
Dobbelmann van landgoed ‘De Ploeg’ de 
studenten zouden verzorgen. Hun eten en 
andere benodigdheden zouden elke dag 
klaar staan in de nog steeds bestaande 
schaapskooi aan de Greutelseweg en de 
jongens haalden dit dan ’s nachts op. Water 
kwam uit het ‘hoefijzer’, genoemd naar de 
vorm in het landschap waar een vennetje met 

kristalhelder water lag. Kort nadat zij waren 
ondergedoken, werd er bij hen een joods 
jongetje van ongeveer 12 jaar ondergebracht 
die ‘Bully’ werd genoemd.

... de nog steeds bestaande schaapskooi aan  
de Greutelseweg ...

De studenten kwamen er achter dat meerdere 
onderduikers hun toevlucht hadden gezocht 
in de bossen van Wiesel. In het houten 
huisje ‘Pondok’, dat ook door het verzet 
werd gebruikt, woonden twee Amsterdamse 
actrices; één ervan was Liane Saalborn. 
Ongeveer 300 meter van hun ‘studentenhol’ 
zaten drie joodse mannen, ook in een 
ondergronds hol. Hoogstwaarschijnlijk 
werden zij verzorgd door de familie De Weerd 
van de Wieselsedwarsweg. Er was ook nog een  
ondergrondse schuilplaats aan het einde van 
de Valkeniersweg; een doodlopend zijweggetje 
van de Elburgerweg. De onderduikers kenden 
elkaar misschien van gezicht, maar van 
onderling contact was geen sprake.

Voor het verzet werd het ondertussen steeds 
lastiger om in onze buurtschap te opereren. 
Eigenaar Willem Röell, een jonkheer in 
dienst van het Hof, was op 29 augustus 1942 
wegens verraad gefusilleerd. Zijn vrouw, 
Martine Röell-del Court van Krimpen 
met hun dochtertje Renée, verbleef bij 
Prinses Juliana in Canada. Hierdoor stond 
Huize Wiessel aan de Eikenhorstweg 10 
(tegenwoordig Kopermolenweg) leeg en werd 
deze representatieve woning gevorderd door 
de nieuwe NSB-burgemeester Dirk Frans 
Pont. Hierdoor bevonden de onderduikers 
zich praktisch in zijn achtertuin. Voor 
iedereen die bij dit grote geheim betrokken 
was betekende dit dat zij nog voorzichtiger 
moesten zijn! Wat een belangrijke rol speelde 
was het feit dat Nederlandse gezagsdragers 
meewerkten met de bezetters in het kader van 
hun werk als bijvoorbeeld politieagent.

... Ze bouwden een  
luchtkoker en voor de 
lichtinval werd glas 
uit schilderijlijsten 
gebruikt. De studenten 
noemden hun schuil-
plaats ‘Wentelreu’. ...
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‘Foute’ Nederlanders en NSB-ers hielpen de 
Duitsers juist bij de opsporing en arrestatie 
van onderduikers, vaak in ruil voor geld.

De NSB-burgemeester van Apeldoorn had 
vier wethouders en twee ervan, Buitenhuis  
en Stempher, waren ook lid van de NSB.  
Later zou er nog een vijfde wethouder 
bijkomen, de NSB-er Van der Roer.
Bij de gemeentepolitie, waar NSB-politie-
commissaris Johan Meijer het voor het 
zeggen had, was er een speciale ‘jodenploeg’ 
opgericht om ondergedoken joden op te 
sporen en te arresteren. Twee ervan, de heren 
Koker en Doppenberg, felle antisemieten, 
hadden zich ontpopt als fanatieke jodenjagers 
die mishandeling en roof niet schuwden.

Na vijf maanden ging het mis ...

De studenten werden verraden. Wie 
het precies is geweest valt niet meer te 
achterhalen, maar het staat vast dat een 
betrokken dienstmeisje iets heeft losgelaten 
aan een vriendin, ook een dienstmeisje. Die 
had een vrijer die bij de NSB zat en zij heeft dit 
aan hem doorgebrieft. Zo is deze informatie 
bij de Apeldoornse politie terechtgekomen. 
Rechercheurs waren in ieder geval op de 
hoogte dat de vader van student Tom de 
Booij zijn zoon op donderdag 23 september 
zou komen bezoeken. Tom was al vroeg uit 
het hol gekomen en stond zijn vader op het 
toegangspad op te wachten. Nadat vader 
en zoon elkaar hadden begroet kwamen 
rechercheurs op hen af en werden beiden 
gearresteerd. Tom begon in een reflex te 
schreeuwen en te gillen om op die manier de 
drie andere studenten en het joodse jongetje 
te waarschuwen. Kennelijk hebben zij via de 
aanwezige luchtkoker kunnen vluchten, want 
toen de rechercheurs in het hol kwamen was 
dit leeg. Tom en zijn vader werden naar het 
politiebureau gebracht.

Tom de Booij werd met de status ‘vlucht-
gevaarlijk’ door de politie overgebracht naar 
het Huis van Bewaring in Arnhem en later 
naar Kamp Amersfoort. Uiteindelijk kwam 
hij in Duitsland terecht, maar overleefde 
zijn gevangenschap en overleed in 2017 op 
93-jarige leeftijd. De drie andere studenten 
en het joodse jongetje werden in het geheim 
overgebracht naar het adres van Liesbeth 
Wezelaar-Dobbelman. Direct daarna werden 
ze weer verraden door hetzelfde dienstmeisje 
die het adres van de jongens in Loenen aan 

de Vecht aan de politie had doorgegeven. 
De vader van Jan-Piet Vasseur had het niet 
vertrouwd en had er al eerder voor gezorgd 
dat zijn zoon naar een andere plek ging, waar 
hij veilig de oorlog overleefde. Joop Verloop en 
Ted Vinke kwamen via het Huis van Bewaring 
ook in Kamp Amersfoort terecht en ook zij 
overleefden hun gevangenschap. 
Het joodse jongetje ‘Bully’ is bij zijn arrestatie 
in Loenen aan de Vecht doodgeschoten toen  
hij wilde vluchten.

In het studentenhol werd een dagboek 
gevonden, waarin het bestaan van de 
joodse onderduikers werd genoemd. De 
volgende dag vertrok rechercheur Adema 
en de jodenploeg, onder leiding van 
hoofdwachtmeester Jannes Doppenberg,  
met speurhonden naar de Wieselse bossen.  
In het politierapport staat het volgende:

Vrijdag 24 september 1943
Door de hoofdwachtmeester Doppenberg 
aangehouden en ingesloten in cel 6 de 
ondergedoken joden:
Charles Juda, geboren te Amsterdam 
op 05-05-1920, musicus, wonende te 
Amsterdam aan de Tolstraat 23 II hoog.
Simon Frankfort (1), geboren te Deventer 
op 03-12-1879, slager, wonende te 
Apeldoorn aan de Deventerstraat.
Simon Frankfort (2), geboren te Arnhem 
op 07-07-1925, landarbeider, wonende te 
Apeldoorn aan de Abrikozenweg. Volgens 
zijn persoonsbewijs had hij de Deense 
nationaliteit.

Zaterdag 25 september 1943
12.50 uur. De joden Frankfort senior en 
Franfort junior en Juda worden door 
de wachtmeesters Berghuijs en Meijer 
overgebracht naar Zwolle voor verder 
transport naar Westerbork.

Voor de hele operatie hoefde er geen 
enkele Duitser aan te pas te komen ...

Charles Juda was een broer van de bekende 
violist Jo Juda die van 1963 tot 1974 
concertmeester was van het Amsterdamse 
Concertgebouworkest. In Westerbork 
ontmoette Charles zijn vader, die op een ander 
adres ondergedoken zat, en ook was verraden. 
Vader Meijer Juda mistte een been en was 
invalide; beiden werden ze op dinsdag  
19 oktober 1943 op transport gesteld.
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In Auschwitz aangekomen speelde het kamp-
orkest en werd Charles, die uitstekend cello 
speelde, aangeboden om hierin te komen spelen. 
Veel van deze musici zouden de oorlog overleven. 
Charles heeft dit verzoek echter afgewezen, 
omdat zijn vader te angstig was om alleen te 
blijven. In het kamp, na de selectie, werd Meijer 
Juda direct na aankomst op 21 oktober 1943 
op 71-jarige leeftijd vermoord. Charles stierf in 
maart 1944 en werd 23 jaar oud.

Simon Frankfort (1) is op dinsdag 16 november 
naar Auschwitz gedeporteerd. Dit was, in ver-
band met het Kerstreces, het laatste transport van 
1943. Hij werd bij aankomst, na de selectie op  
19 november 1943, vermoord en was 63 jaar oud.
Simon Frankfort (2) is met ditzelfde transport 
gedeporteerd en overleed in Auschwitz op 
31 maart 1944, hij werd 18 jaar oud. Met 
dezelfde achternaam en op hetzelfde adres 
ondergedoken waren zij waarschijnlijk wel 
familie van elkaar, maar ze waren geen vader 
en zoon. Beide ouders van de jongere Simon 
overleefden namelijk de oorlog; zijn zusje 
Rosita was een jaar eerder op 7 september 
1942 vermoord en was op dat moment 
eveneens 18 jaar oud.

Op maandag 27 september heeft de 
Sicherheitspolizei aan wachtmeester 
Doppenberg de opdracht gegeven om 
het ‘jodenhol’ en het ‘studentenhol’ te 
vernietigen. Arbeiders van de gemeentewerf 
vertrokken naar de bossen van Wiesel en zijn 
er drie dagen mee bezig geweest. Wethouder 
Buitenhuis zag hier persoonlijk op toe. 

Vandaag de dag is er 
nauwelijks iets meer 
van te zien, de natuur 
heeft 75 jaar haar gang 
kunnen gaan. Onder 
leiding van agent 
Doppenberg werden er 
op vrijdag 8 en zaterdag 
9 oktober weer tien 
ondergedoken joden 
aangehouden. Weer in 
de bossen van Wiesel, 

niet ver van de woning van burgemeester 
Pont. Nadat ook zij op transport naar 
Westerbork waren gezet was voor het verzet 
de maat vol. Jannes Doppenberg werd 
dezelfde dag nog neergeschoten, raakte zwaar 
gewond en stierf na elf dagen op 20 oktober 
1943 een pijnlijke dood. Hij werd met veel 
Duits- en NSB-eerbetoon op begraafplaats 
Heidehof te Ugchelen begraven.

En toen namen de Duitsers wraak ... 

Aktion Silbertanne (actie Zilverspar) was 
een codenaam voor een vergeldingsactie. 
Deze actie, uitgevoerd door de Sicherheits-
dienst, bestond uit sluipmoorden die 
door Nederlandse SS-ers en Nederlandse 
oostfrontveteranen tussen september 1943 en 
september 1944 werden gepleegd. De naam 
Aktion Silbertanne is afgeleid van het feit 
dat er een sparrentak kwam te staan achter 
de naam van mogelijke slachtoffers op de 
lijst. Deze personen, die bekend stonden als 
Oranjegezind of Deutschfeindlich, moesten 
een zekere bekendheid genieten met het oog 
op het effect van de moord. Zonder enige 
vorm van proces werden zij, na aanbellen, in 
de deuropening van hun woning of ergens 
langs de kant van de weg doodgeschoten. 
Als vergelding op de moord van agent 
Doppenberg werd in de vroege ochtend van 
16 oktober 1943 de herenboer Louis (Lout) 
Dobbelmann, 
van landgoed 
‘De Ploeg’ aan 
de Greutelseweg, 
op de stoep van 
zijn voordeur 
met drie schoten 
om het leven 
gebracht. Hij 
werd slechts 
32 jaar oud. 
De moord 
werd vermeld 
in de Nieuwe 
Apeldoornsche 
Courant en van 
‘Nederlandse’  
zijde werd een justitieel (schijn)onderzoek 
gedaan, om ieder spoor van herkomst van de 
daders te verhullen. De moordenaars zouden 
nooit worden vervolgd.

Peter Ansems

Geraadpleegde bronnen 
Wikipedia, Joods Monument,  

Moed en Overmoed, Ik draag U op,  

Archief De Booij, Politiearchief Apeldoorn. 

Met dank aan Marjan Olsman,  

Dinie Olsman en Olaf Salomons.

Het luik dat toegang 
geeft tot de joden-
schuilplaats

Louis (Lout) Dobbelman
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Beste buurtbewoners

langskomen. 
Verhalen over het 
dagelijkse leven, 
over vreugde en 
over groot en 
klein verdriet. 
Kortom, verhalen die het waard zijn om 
bewaard te blijven. Het kan dus zomaar 
gebeuren dat er in de komende tijd iemand 
van deze werkgroep bij u op de stoep staat 
en u vraagt of u wilt meewerken aan een 
interview.

Waar ik minder blij mee ben is de nieuwe 
Wet op Privacy. Niet zozeer de wet op zich 
(wat is wenselijk en wat niet?), maar het 
wordt nu wel erg lastig om een artikel in deze 
nieuwsbrief te publiceren met een leuke foto 
erbij. Heb ik wel toestemming gekregen voor 
het maken van deze foto? En als iemand al 
toestemming heeft gegeven, gaat hij of zij 
dan ook akkoord met de publicatie ervan? 
Wij doen in ieder geval onze uiterste best en 
ik hoop dat u als buurtbewoner hier coulant 
mee wilt omgaan. Immers, alleen maar 
informatie in dit blad zonder beeld erbij is 
wel erg saai, nietwaar?

Tot slot, deze nieuwsbrief is van ons allemaal. 
Wellicht vindt u het leuk om kopij bij te 
dragen. Bent u tekstueel misschien niet zo 
goed onderlegd? Schroom niet, in samenspraak 
met u maken we er wat leuks van.

Peter Ansems 

voorzitter buurtvereniging

Als deze nieuwsbrief uitkomt zit de ‘R’ 
alweer in de maand. Het is september en 
de herfst zit eraan te komen maar, beste 
mensen, wat hebben we toch een geweldige 
zomer gehad. Persoonlijk vind ik het heerlijk 
zulke lange, warme dagen en zeg ik vaak 
gekscherend dat deze voor mij tot Kerstmis 
mogen duren. De meeste vakanties zijn 
voorbij en ik hoop dat u allemaal goed en 
gezond bent thuisgekomen.

Het Oranjefeest, een feest voor en door alle 
buurtbewoners, hebben we achter de rug en 
wij als bestuur van de buurtvereniging hebben 
onze eerste vergadering gehad. Op de agenda 
stonden de wekelijkse activiteitenavonden voor 
het nieuwe seizoen die ook deze maand alweer 
beginnen. Probeer ook eens uw buurvrouw of 
buurman hiermee naartoe te nemen, het zijn 
gezellige avonden en iedereen is welkom! 

De jaarlijkse Molenmarkt, die gepland stond 
op zondag 3 juni 2018, ging helaas wegens te 
weinig deelnemers niet door. Het jaarlijkse 
uitstapje voor onze inwoners gelukkig wel en 
verderop in deze nieuwsbrief vindt u hierover 
een verslag, geschreven door een enthousiaste 
deelnemer.

Waar ik erg blij mee ben is het feit dat het is 
gelukt om een uit buurtbewoners  bestaande 
werkgroep op te richten, die het boek over 
Wenum Wiesel proberen te schrijven. Het 
boek zal gaan over verhalen van mensen 
waarvan we de namen nog kennen of over 
plaatsen waar we misschien nog regelmatig 

Verslag Paaseieren zoeken
Op zaterdag 31 maart 2018 zochten 31 kinderen ijverig naar de door de 
paashaas verstopte eieren. Zoals elk jaar had hij deze verstopt in het bosje 
op de hoek van de Wieselseweg/Wieselsedwarsweg. Kinderen, ouders 
en grootouders waren ruim op tijd en klokslag 14.00 uur mochten de 
kinderen beginnen met zoeken. De allerkleinsten kregen hierbij hulp 
van oudere kinderen die zich hiervoor vrijwillig hadden opgegeven. 
Vond je één van de drie verstopte gouden eieren, dan kreeg je een mooie 
chocolade paashaas als extra beloning. Het werd voor iedereen een 
geslaagde middag en hopelijk brengt de paashaas volgend jaar weer  
een bezoek aan Wenum Wiesel.

Het bestuur
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Toen ik me aanmeldde voor deze busreis had 
ik geen idee wat me te wachten stond, maar 
volgend jaar meld ik me in ieder geval weer 
aan voor een gezellig dagje uit met de buurt!

Een enthousiaste buurtbewoner

Het was dinsdag 22 mei een prachtige, zonovergoten dag en nadat de 
buurtbewoners om 09.00 uur bij de Oranjehal waren ingestapt, vertrok 
de bus richting Zwolle. Via mooie binnenwegen ging de reis naar de 
Tapijtfabriek in Genemuiden, waar we met koffie en gebak werden 
verwelkomd. In een ‘levend’ museum werd de boeiende geschiedenis 
over de productie van vloerbedekking door vrijwilligers verteld.

Het maken van vloerbedekking in Genemuiden begon al vroeg in de 
16e eeuw met het weven van biezenmatten als huisvlijt. Vanaf 1920 
werden er kokos- en sisalmatten gemaakt; eerst handmatig en vanaf 
1926 ook in fabrieken op weefmachines. Later volgde de productie 
van geweven wollen tapijt.
Tijdens deze rondleiding konden we zien hoe de weefmachines 
werkten. Hierna werd er een film vertoond over het maken van aller-
lei soorten tapijt; tegenwoordig maken ze er zelfs kunstgras.
Veel dames kochten zo’n ouderwetse kokosmat, die gemaakt is van  
de vezels van de kokosnoot, voor op de vloer bij de achterdeur.

Bij ‘Hollands Venetië’ in Giethoorn kregen we een heerlijke lunch  
en stapten we in de klaarliggende fluisterboten voor een rondvaart.  
Later hadden we ook nog tijd om door het plaatsje te wandelen.  
Na een kopje koffie op het terras stapten we weer in de bus en ging 
de reis naar Wilp-Achterhoek. Bij Restaurant Bosgoed kregen we een 
heerlijk driegangendiner en om 20.00 uur waren we weer thuis.
Hoewel het aantal deelnemers aanmerkelijk minder was dan voor-
gaande jaren, werd het een erg leuke en gezellige dag. Alle lof voor 
buschauffeur Klaas die onderweg heel veel vertelde en alle lof voor de 
vrijwilligers van de buurtvereniging die het ons naar de zin maakten.

Verslag whisky-proeverij

Op vrijdagavond 13 april jl. organiseerde 
de buurtvereniging voor de eerste keer een 
whisky-proeverij bij Slijterij Hamer. Het liep 
niet direct storm met de aanmeldingen, 
maar uiteindelijk kwamen er in totaal  
21 heren en enkele dames proeven.

De presentatie lag in handen van onze 
whiskykenner Alex, wiens achternaam niet 
belangrijk is, maar die een zeer bekend en 
geliefd persoon in de whisky-wereld is ... .
Wat weet die man er veel van! Als je het niet 
zou weten zou je denken dat je met een Schot 
te maken hebt met een Nederlands accent! Hij 
leerde ons dat het woord ‘whisky’ afkomstig 
is van uisge beatha (Gaelic voor ‘levenswater’) 
en dat whisky in Schotland wordt gemaakt en 
whiskey in Ierland en Amerika.

Het jaarlijkse uitje met de buurt vereniging

Om in aanmerking te komen voor de 
benaming ‘whisky’ moet de drank van 
water en granen zijn geproduceerd en zijn 
gedistilleerd op een alcoholisch volume van 
minder dan 94,8%. De drank wordt hierna 
in vaten gerijpt gedurende een periode 
van minimaal drie jaar vanaf de datum 
van distillatie in een entrepot. Alex liet 
verschillende Schotse whisky’s en ook Ierse 
whiskey proeven en schonk zelfs hele oude 
Nederlandse Zuidam jenever, die er haast 
mee te vergelijken valt.

Zoals altijd zorgde Christaan Koldewijn deze 
avond voor de bijpassende hapjes, waardoor 
het een bijzonder geslaagde avond werd.

Peter Ansems 
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Wijnproeverij

Seizoensopening activiteitenavonden 2018/2019

Op dinsdag 25 september 2018 start het activiteitenseizoen 
2018/2019 met een informatieavond over de activiteiten, die 
plaatsvinden in de Wenumse Watermolen. Deze avonden zijn 
wekelijks van 20.00 tot 22.00 uur.

U kunt zich opgeven voor:
• Bloemschikken met Willy de Wilde
• Fotografie (*)
• Kaarten maken met Connie Veeneman en Geertje Bovendorp
• Schilderen/aquarelleren met Harry Nitert
• Biljarten

Aanmelden kan vanaf 20.00 uur bij de betreffende cursusleid(st)er.
De eerste activiteitenavond is dan op dinsdag 2 oktober 2018 en de 
laatste op dinsdag 9 april 2019. Op maandag 8 april is er een expositie 
dag van de gemaakte werkstukken. 
 

Op dinsdag 8 januari 2019 is er ’s avonds  
de nieuwjaarsreceptie met een borrel en hapje.

U betaalt per avond dat u aanwezig bent € 5,00 inclusief koffie of thee 
en de activiteitenperiode wordt altijd afgesloten met een expositie en 
een gezellige avond.
Wilt u meer weten? Kom dan gerust eens langs om de sfeer te 
proeven. Wilt u gewoon eens binnenlopen voor een praatje of een 
drankje aan de bar? Ook dan bent u van harte welkom!

(*) Op het moment dat dit artikel werd geschreven is de vacature 
cursusleider fotografie nog niet ingevuld. Weet u zelf heel veel van 
fotografie (of kent u iemand) en wilt u deze kennis graag overdragen 
aan uw buurtgenoten? Neem dan contact op met Tinus van Werven, 
(055) 521 61 68 of mail naar: tinus.vanwerven@wxs.nl

Bestuur Buurtvereniging WWNNA

Op vrijdagavond 23 november 2018 
organiseert uw buurtvereniging, in 
samenwerking met Slijterij Hamer, voor  
de vijfde keer een wijnproeverij.

Vanaf 18.45 uur wordt u verwacht in het 
sfeervolle proeflokaal van de slijterij, waar  
het daadwerkelijke proeven om 19.00 uur 
begint. In de loop van de avond zullen er 
verschillende wijnen worden geschonken  
en beoordeeld. Natuurlijk worden er ook 
lekkere hapjes geserveerd.

De kosten voor dit arrangement bedragen  
€ 25,- per persoon. Gelieve dit bedrag direct 
bij de inschrijving te voldoen. Er is plaats 
voor 20 personen dus geef u snel op. want  
VOL = VOL.

Vul de bijgevoegde reactiestrook in en geef 
hem af bij Peter Ansems. Wij hebben er weer 
zin in, u toch ook?

Graag tot ziens!
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Leerlingen Fruytier helpen onze buurt

Zo’n 75 leerlingen uit klas 1 en 2 VMBO van 
de Jacobus Fruytier scholengemeenschap 
hebben maandagochtend 9 juli 2018 een 
maatschappelijke taak in de omgeving van 
de school vervuld. Samen met Dorpsraad 
en Buurtvereniging WWNNA heeft de school 
een plan gemaakt om de leerlingen actief 
in de buurt in te zetten. De Fruytier is een 
school op reformatorische grondslag en 
heeft vestigingen in Apeldoorn, Rijssen en 
Uddel. De school vindt het belangrijk om als 
christenen op een positieve manier actief 
bezig te zijn in de buurt.

Zo hebben een aantal leerlingen met de 
bewoners van Casa Bonita gewandeld. Voor 

deze ouderen was dit echt een uitje 
en mede door het mooie weer 
genoten beide partijen erg van deze 
wandeling. De leerlingen kregen 
uitleg over dementie en leerden 
hoe ze het beste met een rolstoel 
kunnen lopen. Ook werd het 
zwerfvuil aangepakt. Aangetroffen 
rommel in verschillende straten van 
Wenum Wiesel werd opgeruimd, 
het terrein bij de Wenumse molen 
aangepakt en werden er klussen 
gedaan bij de zorgboerderij 
‘Wenum Hoeve’. 

Ook is er kleding uitgezocht voor Oost-
Europa. Negen leerlingen gingen naar 
Stichting Werkgroep Hulptransporten 
Oost-Europa (Stichting WHOE) om daar 
te helpen met het uitzoeken van kleding 
voor verzending naar de mensen in West 
Oekraïne.

Leerlingen en docenten kijken terug op  
een mooie ochtend.

H.J. (Henk-Jan) Dekker, 

teamleider Onderwijs 

(klas 1 en 2 vmbo (BL/KL/TL)),

locatiecoördinator Jacobus Fruytier 

scholengemeenschap

Sinterklaasfeest 2018

Tijdens de zomervakantie kreeg de buurt-
vereniging een brief uit het warme Spanje, 
met de mededeling dat Sinterklaas graag dit 
jaar onze jeugd in de Wenumse Watermolen 
wil komen bezoeken. Sint vindt het fijn om 
alle kinderen daar weer persoonlijk te kunnen 
begroeten, de laatste nieuwtjes te horen en 
vragen te beantwoorden. Wil jij Sint met zijn 
zwarte Pieten voor die tijd al een vraag stellen? 
Stuur dan tussen 18 en 30 november een 
mailberichtje naar: sinterklaas@wwnna.nl
Je kunt hem ook een briefje sturen. Je krijgt 
altijd antwoord. Het adres is:

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

De Sint komt op zaterdag 1 december 2018
De eerste groep kinderen wordt verwacht om 
13.30 uur en de tweede groep om 15.30 uur.
Hierna gaat de Sint met zijn gezelschap 
verder het land in om andere kinderen te 
bezoeken. Hij heeft beloofd om voor alle 
aangemelde kinderen een leuk cadeautje mee 
te nemen.
Als u ermee akkoord gaat zullen de op deze 
middag gemaakte foto’s vanaf 3 december op 
onze website staan (dit zal u op deze middag 
worden gevraagd).

Vanaf eind oktober/begin november zal er voor 
dit feest huis-aan-huis worden gecollecteerd en 
kunnen de kinderen worden aangemeld.

Bestuur buurtvereniging
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Drukwerk

Drukkerij B&K Reproservice
Wij geven u 10% korting op al uw zakelijke drukwerk

en leggen deze prijzen vast t/m eind 2018.

Reactiestrook

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

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

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

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

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

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

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

De reactiestrook kunt u opsturen naar het bovengenoemde adres van de dorpsraad/buurtvereniging. 
Na ontvangst van uw reactie nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
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Dorpsraad Wenum Wiesel
voorzitter (ad interim) Fred Lindaart
vice-voorzitter Nico van der Horst
secretaris Hinka Klok
penningmeester Bert de Groot
bestuurslid Peter Ansems
 Jos Tiel Groenestege
 
Bestuur Buurtvereniging

Peter Ansems, Harry Bisseling,  
Joke Bouwmeester, Tinus Keizer,  
Tinus van Werven en Marianne de Wilde

Informatie omtrent taakverdeling: www.wwnna.nl
adres Kostverloren 14 
 7316 MN  Apeldoorn
 info@wwnna.nl 
 www.wwnna.nl

bankrekeningnummer NL92 INGB 0672 8409 01

Colofon
De nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar.

redactiecommissie

Peter Ansems en Tinus van Werven

vormgeving en opmaak

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

Telefoonnummers
Wijkagent: 

Esther Groeneveld 0900 8844

Buitenlijn gemeente 14055

Stichting Vrijwillige
hulpdienst De Kap 529 55 20

Stichting Wisselwerk 521 96 44


