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

Van de voorzitter
Beste buurtbewoners,
Het is een hele eer om de nieuwe voorzitter
te zijn van Dorpsraad Wenum Wiesel. Ik hoop
in die functie wat te kunnen betekenen voor
onze buurtschap en de inwoners en het in
mij gestelde vertrouwen niet te beschamen.
Graag wil ik mij even voorstellen.
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Geen mooier plekje kwam ik ooit tegen
tijdens mijn vele reizen en verblijf in het
buitenland. Wenum Wiesel is gewoon het
mooiste plekje op aarde. Dit betekent dan
ook dat ik me als voorzitter samen met de
andere bestuursleden van de dorpsraad
vooral zal inzetten om het als veilig en
leefbaar dorp te behouden en niet ten
onder te laten gaan door urbanisatie,
toerisme en oppervlakkigheid.
Ik vind dat het landelijke karakter moet
blijven zoals het nu is en niet mag verworden
tot een windmolenpark met weilanden
vol zonnepanelen en snelfietsroutes.
Saamhorigheid van de bewoners zoals ik die
nu ervaar is daarbij ons sterkste wapen: als het
nodig is elkaars hulp kunnen inroepen en als
‘dorp’ te kunnen optreden.
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Naast voorzitter van de dorpsraad heb ik de
werkgroep ‘Natuur en Landschap’ onder mijn
beheer gekregen en daar ben ik blij mee. Ik
woon in Wiesel midden in de natuur tussen
het wild en mijn eigen dieren die ik verzorg
of het mijn kinderen zijn. Dat beschouw ik
als een groot voorrecht en het geeft me de
kracht om ermee door te gaan zolang ik kan.
Hier voel ik me op mijn plaats en veilig. Heel
wat veiliger dan in een buitenwijk van Sydney
(waar ik een paar jaar heb gewoond) of in een
stad. Hier liggen mijn wortels, aan de rand
van het Kroondomein waar mijn grootouders
meer dan 100 jaar geleden zijn neergestreken.

Zij zetten zich toen
ook al in voor het
behoud van natuur
en landschap.
Mijn broers
en zusters en
ik werden daar ook al jong bij betrokken
om in onze vakanties dennetjes en
braamstruiken te trekken en bomen te
planten. Groot onderhoud werd door mijn
vader georganiseerd in samenwerking met
de Heidemij en inschakeling van familie en
lokaal personeel. Ook mijn kinderen en man
zagen het onderhoud van bos en wei als een
deel van onze taak.
Ik begrijp heel goed dat lang niet alle
idealen kunnen worden verwezenlijkt en dat
toekomstige ontwikkelingen niet altijd tegen
te houden zijn. Wat we wel kunnen doen
is om onze beste krachten zoveel mogelijk
te bundelen en als eenheid op te trekken.
Samen met alle inwoners en het bestuur van
de dorpsraad hoop ik daartoe het mijne bij te
dragen. Eigenlijk moet het vanzelfsprekend
zijn dat u als inwoner lid bent van Dorpsraad
Wenum Wiesel en het zou fantastisch
zijn als één van u zich aanmeldt voor een
bestuursfunctie.
Samen sterk voor een mooi en leefbaar
Wenum Wiesel!
Met vriendelijke groet,
Agnes de Bruijn,
voorzitter Dorpsraad Wenum Wiesel

Stand van zaken
Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012-2020
Werkgroep Verkeer
Mijn naam is Tristan Harleman en sinds
januari 2019 neem ik deel in het bestuur van
Dorpsraad Wenum Wiesel. Na veel gehoord
te hebben over de moeizame instroom van
nieuwe leden, heb ik na diverse gesprekken
besloten mij verkiesbaar te stellen. Ik hoop
de aankomende tijd een bijdrage te kunnen
leveren aan de inspraak naar de gemeente toe
vanuit het dorp Wenum Wiesel. Tijdens de
Algemene Ledenvergadering in maart ben ik
door de aanwezige leden gekozen.
Sinds 2017 ben ik (weer) woonachtig in
de gemeente Apeldoorn en nu in Wenum
Wiesel. Als geboren en getogen Veluwenaar
ben ik, samen met mijn gezin, teruggekomen
uit de grote stad Rotterdam. We hebben hier
een fantastisch plekje gevonden waar we met
veel plezier wonen.
Mede daarom is mijn interesse ontstaan om
een bijdrage te leveren aan de buurt. Het
dorpsgevoel is mij geheel niet onbekend en ik
zal vanuit die ervaringen mijn bijdrage leveren
aan de dorpsraad. Als lid van de werkgroep
Verkeer Wenum Wiesel wil ik jullie graag
alvast meenemen in de lopende zaken.
De maatschappij verandert continue, we
zijn meer gehaast en hebben minder geduld.
Dit zien we ook terug in het verkeer. We
willen alsmaar sneller ergens heen en het
liefst zonder al te veel hobbels in onze
weg er naartoe. Mede door een groeiende
economie en een forse toename van vervoersbewegingen wordt het steeds lastiger om het
verkeersspel met elkaar te spelen.
Nu zijn er wel mogelijkheden om dingen te
doen zodat het veiliger wordt. Aanpassingen
in de infrastructuur helpen daarbij. Dan rijst
wel de vraag: wat en hoe dan? En wie gaat dat
betalen? Ook is het belangrijk de gebruikers
en omwonenden erbij te betrekken. Zoveel
meningen, zoveel belevingen.
Goed voorbeeld hiervan is de SFR wat staat
voor ‘Snelle Fietsroute’, het snelle fietspad

die de verbinding tussen Epe en Apeldoorn
moet verbeteren voor de forensische fietser.
Er zijn meningen over milieu, veiligheid,
kosten, gebruik ervan, nut ervan en ga zo
maar door. Het resultaat is dat er jarenlang
over vergaderd wordt, het kosten met zich
meebrengt en, minstens zo belangrijk, een
hoop ergernis voor de betrokkenen!
De stand van zaken op dit moment: het is nog
steeds onduidelijk of er gekozen wordt voor
het spoorbaantracé of voor het bestaande
fietspad langs het kanaal. Er vinden op dit
moment nog veel gesprekken plaats tussen de
gemeente Apeldoorn, diverse werkgroepen
(vertegenwoordigd door bewoners en dorpsraad/wijkraden) en de fietsersbond. Wordt
vervolgd.
Inmiddels heeft de Hoge Raad op 16 mei 2019
een uitspraak gedaan over het vestigingsbeleid
van onder andere de firma Algera aan de
Papegaaiweg. De hoogste rechter heeft
besloten dat het bedrijf daar niet mag blijven.
Voor de ene persoon een overwinning en
voor de ander een verlies. Mede door deze
uitspraak zal in de toekomst het aantal
vervoersbewegingen door vrachtverkeer gaan
afnemen in Wenum. Dit heeft ook direct
gevolgen voor de Papegaaiweg, waar de Sjofar
Prinses Beatrix school is gevestigd. Hier
ontstaat tweemaal per dag een verkeersinfarct
waaraan de hoofdgebruikers (ouders,
opa’s en oma’s) een belangrijke bijdrage in
hebben. De school groeit en is continue in
beweging om de situatie onder controle te
houden. Helaas is de medewerking van de
hoofdgebruikers zeer matig. De gemeente wil
meedenken in eventuele aanpassingen van
de wegindeling om de overlast in te perken
voor de omliggende bewoners. Wonderen
kunnen er niet verricht worden, maar iedere
inspanning zal meedragen aan een veiligere
situatie. Na de zomer vakantie gaat de school
een themaweek ‘Verkeer’ organiseren waarbij
de kinderen intensief les krijgen over verkeer.
Niet onbelangrijk ... , ook de hoofdgebruikers
zullen hierbij worden betrokken!

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 gemeente Apeldoorn heeft recent een
inloopavond georganiseerd om te vertellen
over het onderhoud aan de Zwolseweg tussen
de Anklaarseweg en Wieselseweg. Daar gaat
een ingrijpende renovatie plaatsvinden, maar
mede door alle vragen en input vanuit de
bewoners is er besloten om deze uit te stellen
naar 2020. Wordt vervolgd.
De Zwolseweg is sinds enige tijd gedeeltelijk
60 km/u geworden. Positief, maar dit neemt
niet weg dat er nog veel weggebruikers zijn
die deze rechte weg beschouwen als een
prachtige racebaan. Verdere aanpassingen
zullen er voorlopig niet plaatsvinden, wel
controleert de politie zeer regelmatig op
diverse manieren. Van een lasercontrole,
waarbij de bestuurder wordt staande
gehouden, tot een radarcontrole waarna de
foto met acceptgiro wordt thuisgestuurd.
Ik kan u vanuit informatie van de wijkagent
vertellen dat er al diverse rijbewijzen zijn
ingeleverd vanwege zeer hoge snelheden.
Van de Elburgerweg is het bekend dat er
op de kruisingen een beperkt zicht is. Bij
de meeste staat er een waarschuwingsbord,
maar bij één kruising niet. Dit heeft de
aandacht van zowel de gemeente als van
Veilig Verkeer Nederland en zal vanuit de
werkgroep Verkeer worden gevolgd. Hopelijk
gaat de gemeente Apeldoorn hier snel de
ontbrekende borden plaatsen.
Het langslepende probleem aan de
Anklaarseweg/Stadhoudersmolenweg houdt
menig bewoner in zijn greep. Moeizame
ontwikkelingen en een gemeente die van
mening is dat het project is afgerond. De
overlast hier blijft in grote mate bestaan
en met regelmaat gebeuren er dan ook
ongelukken. Overlast in de vorm van harde
bonken die voelbaar zijn in de aanliggende
woningen als een vrachtwagen over de
verkeersdrempels rijdt zijn onwenselijk.
Wederom een complexe situatie waarin
de partijen niet tot elkaar kunnen komen.
Een verbod voor vrachtwagens over de
Anklaarseweg is geen optie vanwege
bevoorrading van de bedrijven in de
omgeving. Bovendien betreft het hier een
verkeersontsluitingsweg. Zoals ik al eerder
aangaf, een zeer complex probleem dat
voorlopig nog voortgang vindt.
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Overal zijn er ongewenste situaties en
klachten waarneembaar in het verkeer.
Opvallend is dat deze klachten vaak
veroorzaakt worden door de dagelijkse
gebruikers; die kennen immers de weg het
beste. Uit onderzoek is gebleken dat de
dagelijkse gebruiker ook vaak de bewoner
en soms tevens de klager is. De beleving
vanuit de tuin of vanaf de bank is anders
dan in de auto en voor deze gebruikers
heb ik een advies: kijk eens af en toe op uw
snelheidsmeter.
Bij aanpassingen in de infrastructuur
worden vaak verkeersdrempels aangelegd.
Een prachtig middel om de snelheid
van voertuigen te vertragen. Ik kan u uit
ervaring als bestuurder van een hulpverleningsvoertuig vertellen dat deze
drempels voor de hulpdiensten een doorn
in het oog zijn. Niet dat er zo graag hard
gereden wordt door deze bestuurders, maar
vooral vanwege de kwetsbare personen
en lading die ze bij zich hebben alsmede
het tijdverlies dat daardoor ontstaat. Een
hulpverleningsvoertuig heeft een ontheffing
voor de Wegen en Verkeerswet. Om hiervan
gebruik te mogen maken heeft de bestuurder
een intensieve en lange rijtraining gevolgd die
is getoetst door het CBR en regelmatig wordt
herhaald. Zowel de bestuurder als bijrijder
zijn getraind en zij kijken gezamenlijk
naar het verkeersbeeld gedurende de rit.
Het nemen van verkeersdrempels is een
strijd die niet te winnen valt. Tijdverlies is
het gevolg, waardoor de tijd om iemand
te helpen afneemt. Daarom worden er op
verbindingswegen geen drempels geplaatst:
a) vanwege de hoge kosten en b) vanwege de
belemmering van hulpverleningsvoertuigen.
Het gevolg is dat het percentage hardrijders
nauwelijks afneemt.
Verkeer kan altijd veiliger. Belangen als
prioriteit, geld, overlast, objectieve en subjectieve veiligheid, en het belang van de
gebruiker(s) spelen hierbij een grote rol.
Om zichtbaar te maken waar en welke
problemen er zijn in Wenum Wiesel hebben
wij u nodig om deze te signaleren. Meldt
deze situatie door een e-mail te sturen naar
info@wwnna.nl. Omschrijf goed de locatie
en wat de aard van het probleem of overlast
volgens u is.
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Indien het een acute ongemakkelijke situatie
is (levensbedreigend, bel 112) wil ik u
verzoeken om de politie te bellen op nummer
0900-8844. Zij kunnen de melding aanmaken
voor een directe inzet of door te geven aan
het wijkteam. Meldingen van parkeeroverlast
kunt u melden bij de gemeente. De gemeente
heeft eigen handhavers die daarvoor kunnen
optreden. Meldingen over structurele
snelheidsovertredingen kunt u aan de politie
doorgeven.
De werkgroep Verkeer kijkt alleen naar
advies voor langdurige verkeerssituaties.
Wel wil ik benadrukken dat de werkgroep
een adviserende rol bekleed naar de
wegbeheerder en geen invloed heeft of het
wordt uitgevoerd.
Mocht u een achtergrond hebben met verkeer
of een ruime interesse in verkeerszaken en
wilt u meedenken in de werkgroep, meld u
aan via het e-mailadres info@wwnna.nl
Tristan Harleman
Lid Werkgroep Verkeer
Dorpsraad Wenum Wiesel

Werkgroep Windmotoren
Windmotoren in Wenum Wiesel
doorgedraaid?

Zoals u weet is de werkgroep Windmotoren
al enige jaren bezig met pogingen om de
twee historische windmotoren, aanwezig
in het Wenumse veld, te behouden voor de
toekomst. Na gedegen onderzoek is al komen
vast te staan dat restauratie ervan technisch
mogelijk is.
De werkgroep heeft subsidietoezeggingen
ontvangen van het Prins Bernhard Fonds
en van de Rabobank. De vele gesprekken
en briefwisselingen met de gemeente en
de provincie lijken ook succesvol te gaan
worden. Op dringend verzoek onzerzijds
heeft Apeldoorn beide windmotoren recent
tot gemeentelijk monument verklaard.
Dat is een belangrijke voorwaarde voor de
provincie Gelderland om überhaupt subsidie
te kunnen geven. Het provinciebestuur vindt
namelijk erfgoed van grote waarde, erfgoed is
aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers.
De provincie levert graag een bijdrage
aan de instandhouding van monumenten;
deels doet zij dat door bij te dragen in de
kosten van restauratie. Daarvoor is het
fonds Erfgoedparels ingesteld en dit heeft
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ons inmiddels aangegeven dat een subsidie
aanvraag zeker een kans van slagen heeft.
Toch zijn er helaas noch wel een aantal stappen te zetten (dit is Nederland anno 2019).
Allereerst moeten de grondbezitters, waarop
beide Windmotoren staan, instemmen met de
status ‘monument’. Dit zijn twee verschillende
eigenaren, te weten het waterschap en de
Kroon, oftewel de erven van H.M. Koningin
Wilhelmina en Koningin Juliana. Beide
partijen verleenden hieraan hun toestemming,
waardoor het mogelijk werd om provinciale
subsidie aan te vragen. Om alle aanvragen
overzichtelijk te houden zou de meest ideale
situatie zijn: één eigenaar waar je mee te
maken hebt, de gemeente Apeldoorn.
Het waterschap had geen enkel probleem
met ons voorstel en ging akkoord met de
overdracht van hun windmotor. Voor uw
beeld, deze staat langs het fietspad naast het
kanaal meer richting Vaassen.
Op 23 mei jl. hadden wij een gesprek
met de rentmeester van ‘Erven Koningin
Juliana’. Hij vertegenwoordigt de prinsessen
Beatrix, Irene, Margriet en Christina en
verklaarde zich bereid de windmotor, die
aan het Klompenpad staat, onder zekere
voorwaarden aan de gemeente Apeldoorn
over te dragen. Het wachten is nu op een
formeel voorstel van de gemeente om deze
overdracht te effectueren.
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We kijken met spanning uit naar deze brief
aan de rentmeester, zijn antwoord daarop
en de notariële overdracht. Pas dan kunnen
we de, absoluut noodzakelijke, provinciale
subsidie gaan aanvragen.
Daarna volgt een fase waarin we een werkbeschrijving, uitvoeringsplan, planning en
definitieve begroting kunnen gaan maken.
Ook offertes kunnen dan aangevraagd gaan
worden. Kortom, we zijn nog wel even bezig.
Maar ja, met monumenten gaat het nu
eenmaal niet sneller. We draaien door!
Nico van der Horst
Lid Werkgroep Windmotoren
Dorpsraad Wenum Wiesel

Werkgroep Natuur en Landschap
• Samendoen in het groen

Met deze slogan vroeg de gemeente via een
persbericht in juni jl. aandacht voor een
nieuw ‘Groeninitiatief ’. Immers, beplanting
in straten, op daken en tegen gevels helpen
om af te koelen op hete dagen. Bovendien
helpt meer beplanting om bij nat weer het
regenwater beter vast te houden en gefaseerd
af te voeren. Een actueel onderwerp met het
oog op de veranderingen van ons klimaat,
met verschijnselen die we nu al ervaren.
Over groen mogen we in Apeldoorn en
omgeving, in 2018/2019 de internationale
bomenstad, zeker niet klagen. Als gemeente
doet Apeldoorn er alles aan om de natuur

Inwoners kunnen een stukje openbare ruimte
in hun straat of buurt laten transformeren tot
een groene en bloeiende oase. Dat kan een
kale groenstrook zijn of een stukje bestrating.
De gemeente verwijdert de aanwezige
bestrating, levert de planten en zorgt voor de
aanplant. De bewoners zijn verantwoordelijk
voor het onderhoud. Bewoners kunnen
(minimaal een groepje van drie personen)
zelf hun idee indienen, maar kunnen ook
inspiratie opdoen in het door de gemeente
samengestelde ‘Groenmenu’, te bereiken via
www.apeldoorn.nl/groeninitiatief
Misschien denkt u na het lezen van het
voorgaande: “maar we wonen in Wenum
Wiesel toch al in een groene omgeving?”
Helemaal mee eens! Maar toch, hoe
verleidelijk is het niet om het groenonderhoud rondom onze eigen woning
te beperken? We bestraten een deel van
de voortuin, gooien grind of gravel erop
met een bloembak in het midden. Dit
gebeurt weliswaar meer in het stedelijke
gebied, het Noordelijk deel van Noord
Apeldoorn (WWNNA), maar toch ook in
het buitengebied. In dat kader ondersteunt
de gemeente Apeldoorn samen met het
Waterschap Vallei en Veluwe ook de nationale
Stichting Operatie Steenbreek.
Voor meer info: www.operatiesteenbreek.nl
Laten we met elkaar onze woonomgeving
mooi groen houden!

• Nieuwe groenstrook langs
de Wenumsebeek

In onze nieuwsbrief van maart jl. stond
hierover een artikel. Op initiatief van de
werkgroep Natuur en Landschap is in 2018
een strook naast de Wenumsebeek, achter het
voormalige NEMEF-terrein, voorzien van
een vijftiental eiken- en lindebomen, alsmede
een strook met circa 500 stuks bosplantsoen
met een variatie struiken en boomvormers.
De bomen zijn in 2018 opgenomen op de
waterlijst van de gemeente en zijn gelukkig
ook dit jaar nog regelmatig van water voorzien. Zoals op bijgaande foto is te zien staan
ze er dan ook gezond bij.
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Op de website van de gemeente kunt onder
andere het volgende hierover terugvinden:

de ruimte te geven. Ze willen het groen in
stand houden en verbeteren. Het kan altijd
nog groener en om die reden is een oproep
gedaan via het ‘Groeninitiatief ’.
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De aanplant met
linden en eiken
hebben de droogte
doorstaan

Laatste nieuws:

de gemeente herplant het
bosplantsoen dit voorjaar!
Het bosplantsoen heeft het in 2018 door de
extreme droogte helaas niet gered. Verheugd
waren we dan ook dat de gemeente wilde
bijdragen aan het opnieuw inplanten ervan.
Om de bodemstructuur te verbeteren is er eerst
circa 10 m3 bladcompost (Bokashi) in de grond
verwerkt, waarna door Eddie Bouwmeester
van de werkgroep N&L er opnieuw 500 stuks
bosplantsoen werd aangeplant.
Het zit ons wat betreft het hemelwater weer
niet echt mee. Alle struiken en boomvormers
zijn goed aangeslagen, maar hebben inmiddels
weer te lijden aan gebrek van voldoende vocht.
Een poging om de aanplant in juli kunstmatig
van water te voorzien, strandde helaas door
het beregeningsverbod met oppervlaktewater,
afgekondigd door het waterschap. Gelukkig
heeft het een paar keer flink geregend, waardoor we hoop hebben dat een belangrijk deel
van de aanplant ditmaal wel de droogte zal
overleven. We vertrouwen erop dat uiteindelijk
de natuurlijke beekoever zal zijn hersteld
en dat het zicht op de bedrijfsgebouwen op
termijn zal wegvallen door de groenaanplant.

De Japanse Duizendknoop is een mooie
plant die in het voorjaar en zomer met grote
snelheid uit de grond schiet. De plant groeit
hard, verdringt andere planten en kan schade
veroorzaken aan de openbare ruimte.
Bestrijden:
• We bestrijden de Japanse Duizendknoop
door afmaaien (meerdere keren per jaar),
uittrekken of afknippen. De plant raakt
hierdoor uitgeput.
• In de zomer en het najaar wordt er in
beperkte mate met bestrijdingsmiddelen
gewerkt, bij het afsterven trekt de plant zijn
voedingsstoffen terug in de wortels en neemt
op die manier het bestrijdingsmiddel mee.
• U kunt zelf helpen door het maaisel niet op
de composthoop of in de groene container
te doen, maar in grijze container. Daarmee
voorkomen we dat de plant zich verspreidt.
De werkgroep N&L heeft een overzicht van alle
groeiplekken in Wenum Wiesel bij de afdeling
beheer van de gemeente neergelegd. De
ervaring heeft geleerd dat het definitieve einde
van de plant een behandeling is, in het najaar
met bestrijdingsmiddelen zoals hierboven
aangehaald. Elk jaar wordt op die manier zowel
door de gemeente als ook door de werkgroep
N&L een aantal locaties aangepakt. Op die
manier zijn we samen met de gemeente aan het
werk om een einde te maken aan deze exoot
in Wenum Wiesel. Helpt u mee? Als de plant
voorkomt of zich uitbreidt binnen uw tuin, dan
helpt met name uittrekken. Ook het regelmatig
kort houden verzwakt de plant. De gemeente
heeft er geen moeite mee als u in de openbare
ruimte, bijvoorbeeld als hij bij u in de buurt
groeit, ook daar de exoot te lijf gaat. Heeft
u twijfels met betrekking tot de herkenning
van de plant? Ten overvloede hierbij nog een
afbeelding. Dank voor uw medewerking.

• Niet weg te krijgen ...
de Japanse Duizendknoop

In elke nieuwsbrief vragen wij aandacht voor
deze exoot. We verklaarden in ons groenplan
zelfs de oorlog aan deze plant! Ons streven:
Wenum Wiesel binnen drie jaar exotenvrij.
Dat betekent dan wel ‘alle hands aan dek’. Dat
de gemeente de bestrijding serieus neemt
heeft u via diverse publicaties in de Stentor
en huis-aan-huis bladen kunnen lezen.
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De Japanse Duizendknoop. Wij zijn hem
liever kwijt. U ook?
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• Het Koningsbeekdal
mag wel iets fleuriger ...

Dat is ongeveer de strekking van een verzoek
aan de gemeente door de bewoners van het
Van Haeftenpark. Daarmee reageerden ze
op het artikeltje in de Stentor ‘Zaadbank
krijgt ruimte’. Bewoners kijken uit op het
voormalige weiland waar de humusrijke
bovenlaag is afgegraven om de groene weide
om te vormen tot een bloemrijk grasland.
Althans, dat was de bewoners beloofd tijdens
de voorlichting voor de realisatie van het
beekherstel in 2013 en is ook terug te vinden
in de ‘Visie Koningsbeek’. Op zijn zachtst
gezegd is dat nogal tegengevallen. Wie daar
ter hoogte van de Zwolseweg wel eens wandelt
of fietst zal het met de aanwonenden eens zijn,
bepaald geen kleurrijke bloemenzee. Helaas
heeft opschot van elzen, wilgen en berken
bezit genomen van dit in potentie mooie
stukje beekdal. Geen onterecht verzoek om
de gemeente te vragen om meer bloeiende
bloemen van voorjaar tot najaar. Dat is
toch wat ook de gemeente nastreeft: meer
biodiversiteit, goed voor insecten, bijen en
vlinders. Ook de lokale imker onderschrijft
het verzoek van betrokken buurtbewoners.
De werkgroep Natuur en Landschap
van Dorpsraad Wenum Wiesel juicht dit
bewonersinitiatief dan ook van harte toe.
In de door de dorpsraad ingediende
‘Groenplannen’ heeft de werkgroep onder
de kop: – Koningsbeekdalontwikkeling en
-diversiteit flora vergroten – gedetailleerde
suggesties gedaan om in dit gebied de biodiversiteit te verbeteren en aantrekkelijker te
maken voor bezoekers en aanwonenden. We
kijken met belangstelling uit naar maatregelen
die leiden tot een fleuriger Koningsbeekdal.

• Verbetering van groen
in Wenum Wiesel

“Meer en beter groen in wijken en dorpen”,
dat was het uitgangspunt van de gemeente
om nog in 2018 een kwaliteitsimpuls te
geven aan het groen van de openbare
ruimte. Met name zou dat op zogenaamde
A-locaties, zoals winkelcentra, invalswegen,
dorpskernen, stadspark en verzorging/
ziekenhuis, gerealiseerd moeten worden.
Maar ja, dan zijn we gauw uitgepraat;
nagenoeg niets van dat alles in Wenum
Wiesel. Wij zijn verheugd dat de gemeente
toch enkele locaties heeft gevonden om de
openbare ruimte aantrekkelijker te maken.
Het resultaat is nu in 2019 zichtbaar.

In Wenum is op
de kruising Oude
Zwolseweg/Papegaaiweg de bestaande
vluchtheuvel
omgetoverd tot een
bloemenzee met vaste
planten. Elk seizoen
weer andere planten in
bloei en dat trekt bijen,
vlinders en andere
insecten.

• Een beek zonder water is geen beek

Een uitspraak die bij Bekenstichting nogal
eens uitgesproken wordt. Die uitspraak is
helaas de laatste jaren ook actueel voor onze
beken in Wenum Wiesel, voor het derde jaar
op rij hebben we, mede door lange droge
periodes, weinig of geen stromend water
in onze beken. Met als droevig gevolg dat
de macroflora en andere watergebonden
dieren en planten het ook dit jaar weer niet
redden. Ook de verdroogde kikkervisjes op
de afbeelding zijn dit jaar niet uitgegroeid tot
volwassen kikkers.

In de grasstrook naast de Wieselse Kampweg ter
hoogte van het voormalige A50-tracé is een brede
strook gras omgezet en daarna is een mengsel van
wildbloemen ingezaaid. Dat levert een fleurig
gezicht op met o.a. klaprozen, bolderik en andere
flora. Goed voor de biodiversiteit.

Op klimaatontwikkeling hebben we als
individu slechts beperkt invloed. Maar wel
roept het gevolg van een lage grondwaterstand herinneringen op aan de periode van
circa 1970 tot 1982, toen de beken in Wenum
Wiesel ook langdurig drooggestaan hebben.
Aanwonenden kunnen zich die periode zeker
herinneren, ik kom daar later op terug.

Zo hadden de bewoners het Koningsbeekdal graag gezien ..... in plaats van een bloemenweide, opschot van elzen, berken, wilgen en gras
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Er wordt door diverse instanties als
Bekenstichting, Waterschap V&V, Vitens,
de gemeente Apeldoorn en de provincie
Gelderland nagedacht hoe verdroging van
de Veluwe in de toekomst kan worden
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voorkomen. Want dat de grondwaterstand
onder de Veluwe aan het dalen is, is algemeen
bekend. Dat heeft niet alleen gevolgen voor
de hoeveelheid water in onze beken, maar
leidt tot aantasting en zelfs vernietiging
van kwetsbare natte flora en fauna. De
grondwaterbel onder het Veluwemassief
wordt langs natuurlijke weg aangevuld
door neerslag. Recent is wetenschappelijk
aangetoond dat een belangrijk deel van die
neerslag in de afgelopen 100 jaar de bodem
niet heeft bereikt. Dat komt met name door
verdamping via de bebossing van de Veluwe.
In het verleden was een belangrijk deel van
de Veluwe immers een grote zandvlakte,
waardoor regenwater makkelijk in de bodem
kon wegzakken en de grondwaterbel onder
de Veluwe aldus werd gevuld.
Een deel van het grondwater wordt/werd
benut door de industrie, maar dat is rond
Apeldoorn steeds minder het geval door
het beëindigen van de grootschalige papierindustrie, zoals Van Gelder e.a. Naast de
uitstroming via de beken, een proces dat
al honderden jaren gaande is (denk aan de
koren-, papier- en andere molens die door
water werden aangedreven), staat de Veluwe
ook bekend om het schone zachte water. Niet
voor niets vestigden zich hier in het verleden
veel wasserijen.
Een derde gebruiker van de Veluwse grondwaterbel is de drinkwaterwinning, ook
bewoners van Wenum Wiesel genieten
dagelijks van het Veluwse drinkwater,
geroemd om zijn bronwaterkwaliteit.
Het door Vitens opgepompte water heeft
beperkingen voor wat betreft de hoeveelheid
die aan de bodem kan worden onttrokken.
Mede om die reden wordt Griftwater sinds
een aantal jaren geïnfiltreerd in Epe en water
uit het Apeldoorns kanaal wordt geïnfiltreerd
in Loenen en daarna, gezuiverd door de
Veluwse zandbodem, weer opgepompt
als drinkwater. Op die manier heeft men
door infiltratie van oppervlaktewater de
hoeveelheid beschikbaar drinkwater kunnen
aanpassen aan de toenemende vraag.
Kennelijk is de positie van de Noord
Apeldoornse beken (Wenum Wiesel) extra
gevoelig voor een verlaging van de grondwaterstand. Het afgelopen jaar zijn namelijk
alle beken in andere delen van Apeldoorn
(weliswaar beperkt) blijven stromen.
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Bent u of kent u iemand die één keer
in de maand een leuke activiteit met de
jongeren wil doen of kent u iemand die
graag mee wil doen met Rock Solid? Kijk
dan voor informatie op de Facebookpagina
Jongerenkracht Wenum-Wiesel Beemte
Broekland of in de Ratelaar en nieuwsbrief
Wenum Wiesel. U kunt ook contact opnemen
met Jenny Mijnheer (06 4227 3344) of met
Bram Neuteboom Spijker (06 3356 7678).

Onttrekkingsdebiet

Jenny Mijnheer
Lid Werkgroep Sociale Cohesie
Dorpsraad Wenum Wiesel

Wil jij iets betekenen
voor ons mooie dorp?

Jaardebieten drinkwaterwinning Amersfoortseweg, Apeldoorn.

Dan is dit je kans! Kom de dorpsraad ondersteunen als
Ik neem u als eerder gemeld even mee naar de
afgebeelde grafiek met het onttrekkingsdebiet
drinkwaterwinning Amersfoortseweg (Bron
rapport in opdracht van prov. Gld. 12-2012).
In de 80-er jaren van de vorige eeuw stonden
volgens aanwonenden onze beken langdurig
droog. Interessant is in het overzicht de
hoeveelheid gewonnen drinkwater aan de
Amersfoortseweg in de periode vanaf 1970
tot en met 1982: meer dan 8 miljoen m3 per
jaar. In het kader van droogtebeperking is die
hoeveelheid opgepompt drinkwater daarna
teruggebracht tot de huidige 5,5 miljoen m3
per jaar. Juist na 1982 zijn de beken in Wenum
Wiesel weer ononderbroken water gaan voeren
tot circa drie jaar geleden. Toeval of zou de
grondwaterstand behalve door droogte mede
een oorzaak hebben in de hoeveelheid opgepompt drinkwater aan de Amersfoortseweg?
Wie het weet mag het zeggen.
Midden juli 2019 stonden alle beken in
Wenum Wiesel helaas weer droog. Via
kwelwater wordt de Wijerd voor de Wenumse
Watermolen door de Wenumse Beek zeer
langzaam op het gewenste peil gebracht.
Om die reden kan de watermolen slechts
gedurende korte perioden zijn maal- en
zaagwerk doen. Jammer!
Ruud Lorwa
Lid Werkgroep Natuur en Landschap
Dorpsraad Wenum Wiesel
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Werkgroep Sociale Cohesie

secretaris (m/v)

Rock Solid

Eén keer in
de maand
is er op een
vrijdagavond in
dorpshuis
‘Ons Huus’
in Beemte
Broekland een leuke activiteit voor de
jongeren (12-16 jaar) uit Beemte Broekland
en Wenum Wiesel. De avonden van Rock
Solid verlopen altijd erg gezellig met
verschillende activiteiten. Voor aankomend
seizoen gaat er wel iets veranderen. De
activiteitenbegeleiders Berend Pas en Bram
Neuteboom Spijker gaan stoppen. Voor het
aankomende jaar zoeken wij iemand die het
leuk vindt om één
vrijdag per maand
een leuke activiteit
te doen met een
aantal jongeren.
Denk hierbij aan
een spelletjesavond,
een creatieve avond
of een sport- en
spelavond. Ook in het nieuwe jaar kunnen
jonger vanaf 12 jaar zich bij Rock Solid
aansluiten; dat zou erg leuk zijn.

Nieuwsbrief nr. 23

Onze eerdere secretaris is eind vorig jaar gestopt en nog steeds zijn we er niet in geslaagd
om in deze vacature te voorzien. Dit is geen ideale situatie! Van de secretaris wordt
verwacht dat hij of zij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

administratieve ervaring heeft;
meepraat over het reilen en zeilen van Wenum Wiesel;
andere bestuursleden wil ondersteunen en bij de les kan houden;
van organiseren houdt;
de agenda opstelt van de vergadering en deze voorbereidt;
voor de notulen zorgt;
in- en uitgaande post behandelt en doorstuurt;
brieven opstelt en e-mailverkeer onderhoudt;
het eenvoudige archief bijhoudt.

Je werkt samen met de andere bestuursleden en woont de bestuursvergaderingen
bij (elke tweede dinsdagavond van de maand). Daarnaast is er éénmaal per jaar de
Algemene Ledenvergadering.
Het gaat om een vrijwilligersfunctie, verdient er dus niks mee, maar je maakt jezelf
onmisbaar voor het dorp en de inwoners van Wenum Wiesel.
Zie jij dit als uitdaging en lijkt het je wat om deze mooie functie op je te nemen of
ben je gewoon nieuwsgierig geworden? Mail dan naar: info@wwnna.nl
Mailen kan ook naar Agnes de Bruijn, voorzitter: agnes.de.bruijn@wwnna.nl of
Nico van der Horst, vice-voorzitter: nico.van.der.horst@wwnna.nl
Maak een afspraak voor een gesprek waarin al je vragen beantwoord worden.
het bestuur

11e jaargang, september 2019
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HerenBoeren
Samen duurzaam voedsel produceren
Wilt u lokaal uw eigen eten duurzaam
produceren? Dit is uw kans!
Vraagt u zichzelf weleens af waar het eten uit
de supermarkt vandaan komt? Heeft u weleens
gedacht om uw eigen groenten te verbouwen
en wat kippen te gaan houden voor een vers
eitje? Mist u weleens de contacten in de buurt
onder het genot van een kopje koffie en of
een drankje? En moeten we niet vaker de
benenwagen en fiets
pakken om erop uit te
gaan en de handen uit
de mouwen te steken?
Binnenkort start er
een initiatief om een
Herenboerderij op te
richten in Apeldoorn,
waarbij het doel is om
dit BOERgondische
leven op te bouwen ... .
Een Herenboerderij is een kleinschalige
coöperatieve boerderij in eigendom van 200
lokale huishoudens die worden voorzien van
groente, fruit, aardappelen, vlees en eieren.
Samen nemen ze een boer(in) in dienst
die op een duurzame manier kwalitatief
hoogwaardig voedsel produceert dat de
leden-Herenboeren willen eten.
Inmiddels zijn
er een tweetal
Herenboerderijen
opgestart en zijn
er vele initiatieven
gaande in Nederland, zo ook hier
in Apeldoorn.

mogelijkheden rondom duurzaamheid en
kringloop landbouw de ruimte te geven en
te ontwikkelen. Hierdoor ontstaat er meer
variatie en activiteit voor de hulpboeren en
-boerinnen; een prachtige win-win situatie”.
Op dit moment zijn er drie ‘kartrekkers’
geworven met kennis die het project samen
met Herenboeren.nl willen helpen opzetten:
René Bonekamp, Bert de Groot en Marcel
Cantor zullen samen met Bram Veldhuis van
Herenboeren Nederland een begin maken met
dit initiatief.
Zij willen onderzoeken of het haalbaar
is om in Apeldoorn te komen tot een
Herenboerderij. Om van start te gaan is het
belangrijk dat er voldoende geïnteresseerden
zijn die op termijn ook bereid zijn om per
huishouden een éénmalige investering te
doen. Hoeveel die is, welke stappen gezet
moeten worden en wat het u allemaal
oplevert vertellen we u graag tijdens een
inloopavond. Het doel van deze inloopavond
is om u als geïnteresseerden in te lichten over:
• het initiatief Herenboeren.nl;
• hoe de teams van Herenboeren Apeldoorn
en Wenum Hoeve de toekomst zien;
• wat het u als Herenboer gaat opleveren;
• de mogelijkheid om zelf actief te worden
in het team of om alvast in te schrijven als
potentiële boer en dus lid van de coöperatie!
De eerstvolgende inloopavond zal worden
gehouden op woensdag 18 september a.s.
om 20.00 uur en vindt plaats op de Wenum
Hoeve (Wenumsedwarsweg 99, 7345 AS
Wenum-Wiesel).
Onder de aanwezigen wordt er een koesafari
verloot om alvast het lokale gevoel te krijgen
op een BOERgondische manier van leven!
Bert de Groot

Per week vijf keer groenten – kg fruit – verder vlees(waren)
en eieren + een bijzonder goed gevoel!

De Wenum Hoeve (www.wenumhoeve.nl)
wil een deel van haar weidegronden 10-15
ha verpachten aan een nieuw op te richten
Herenboerencoöperatie in Apeldoorn.
Samen met de op te richten Herenboerderij
streven de eigenaren van de Wenum Hoeve,
Gert-Jan en Hanneke Wensink, naar een
vruchtbare samenwerking. “We willen graag
de omgeving afwisselender maken en nieuwe

12

Tot ‘kiek’ op de inloopavond!

Nieuwsbrief nr. 23

De Grote Boze Wolf
Nee, niet die van Roodkapje!
Lang geleden, toen Midden-Nederland nog vrijwel onbewoond was,
was er al wel menselijk verkeer tussen oost en west. Er waren enige
handelsroutes, Hessenwegen genaamd, die over de woeste Veluwe
liepen. Het onverharde stuk van de Huisakkers, ook wel ‘Holleweg’
genoemd, maakte daar toen ook deel van uit. Hier en daar probeerde
een noeste agrariër (die toen gewoon nog boer heette) met heel hard
werken het hoofd boven water te houden.

Kooplieden en boeren wisten precies hoe het zat, je kon maar het
beste overdag reizen of je buiten wagen. Bij het invallen van de avond
tot aan het ochtendgloren was het niet pluis op de ‘Vale Ouwe’. Je werd
er of beroofd door gespuis op twee benen of je moest benen maken
om het vege lijf te redden voor de in troepen opererende huilende
viervoeters ... wolven. Overdag hielden deze zich schuil in de toen
nog ondoordringbare wouden, heidevelden en zandverstuivingen.
Maar als de zon onderging trokken ze erop uit. De honger van een
dergelijke roedel betekende dat hun territorium enorm uitgestrekt en
vrijwel grenzeloos was. Als het bestand van herten en zwijnen minder
werd pasten de wolven het menu aan en kwamen er geiten en schapen
op de kaart. Een smakelijke koopman, als tussendoortje, werd ook niet
versmaad (trojka hier, trojka daar ...).

Zo kon het niet langer!

Er streken in deze regio steeds meer mensen neer die een woning
nodig hadden en grond om op te kunnen verbouwen. Dorpen
werden steden en er kwamen steeds meer wegen tussen de ene en
andere plaats. Het gevolg was dat de wolven het nakijken hadden, de
jachtterreinen werden omheind en werden kleiner en kleiner. Er werd
zelfs gejaagd op de wolven en hiervoor werden premies uitgeloofd.
Zo kon het gebeuren dat ergens in de 19e eeuw in Nederland de
vacht van de laatste wolf getoond kon worden. Dat was het dan, de
bevolking kon nu onbedreigd verder groeien, bouwen, verbouwen en
welvarender worden; een keuze voor de toekomst en een voorbeeld
van onze VOC-mentaliteit.
We schrijven 2019 en inmiddels zijn we erachter gekomen dat
ongelimiteerd doorgroeien in ons kleine, overbevolkte land een
prijskaartje heeft. De consequenties van eerdere keuzes worden
pregnant duidelijk. Je kunt immers niet én industrieel, welvarend,
vooruitstrevend en doorgroeiend zijn én tegelijk gezond, gelukkig en
een mooie natuur als leefomgeving hebben.
Experimenten om de natuur (gecontroleerd?) zijn eigen gang te laten
gaan hebben verkeerd uitgepakt. De Oostvaardersplassen hebben ons
geleerd dat de natuur zijn eigen weg kiest en zich niet laat dwingen.
Het hebben van wilde paarden, grote kuddes moeflons en, als het zou
kunnen, wisenten en oerossen is in Nederland niet meer mogelijk.
Tenzij we bereid zijn de menselijke bevolking, en alles wat die nodig
(willen) hebben, in te dammen en/of terug te dringen.
Terug naar de wolf, een werkelijk prachtig dier, maar ... wat doen we
hem of haar niet aan? In Duitsland, dat bijna negen keer groter is dan
Nederland, moest ‘ie noodgedwongen vertrekken, omdat zelfs daar
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het territorium te klein werd. Er dreigde
honger en als jonge wolf word je door de
roedel dan beleefd, maar dringend verzocht op
te krassen. Van je familie moet je het hebben
nietwaar? Emigratie naar Nederland ligt dan
voor de hand, het is immers Europa waar
geen grenzen zijn en waar je geen papieren
nodig hebt. Kom je als wolf eventueel met
je vriendin uiteindelijk op de Hoge Veluwe,
krijg je te horen dat je daar niet welkom
bent. Daar kunnen ze hun wildstand zelf
wel gecontroleerd op peil houden, laten ze
je fijntjes weten! Dan zit er toch niets anders
voor je op dan uit te wijken naar aangrenzende
gebieden en word je gedwongen over te
schakelen op schaap, geit, hobbyhertjes,
ganzen of walibi’s. Misschien ga je op den duur
zelfs eten uit de vuilnisbakken bij McDonalds!

De vraag rijst nu hoe hier mee om te gaan

Veel bewoners van de zogenaamde ‘randgebieden’ om het Nationaal Park (bijvoorbeeld Uddel, Beekbergen, maar ook ons
eigen Wiesel valt hieronder), maken zich
zorgen. Zij ontvingen een brief waarin
simpelweg werd medegedeeld dat Provinciale
Staten, het hoogste bestuursorgaan van de
provincie Gelderland, hun leefomgeving
tot ‘wolvengebied’ had benoemd. Deze
mensen maken zich, terecht, zorgen om hun
(huis-)dieren. Niet onbelangrijk: wat kan er
gebeuren indien zij of hun kinderen ongewild
en onverwacht de wolf tegenkomen?
Dorpsraad Wenum Wiesel heeft het college
en de gemeenteraad een brief gestuurd.
Hierin leggen ze de zorg van deze inwoners
voor en wordt er gevraagd wat het standpunt
van de gemeente is en welke acties verwacht
mogen worden. Deze brief hadden we
misschien ook uit naam van de familie Wolf
kunnen sturen. Immers, ook zij zijn gebaat bij
een stukje duidelijkheid en mogen zeker niet
‘de wolf van de rekening’ worden!
Dorpsraad Wenum Wiesel
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Even voorstellen ... de Wilhelminakerk
De wijkgemeente Noord/Wilhelminakerk is
de protestantse gemeente van het gebied
Wenum Wiesel, Beemte Broekland en het
Loo. Met bijna achthonderd leden zijn we
een open geloofsgemeenschap voor jong
en oud. Wij organiseren verschillende
activiteiten voor de dorpsgemeenschappen.

Op vrijdagavond 15 november 2019 om
19.00 uur is iedereen van harte welkom om
samen waxinelichtjes aan te steken bij de
Wilhelminakerk. Volwassenen en kinderen,
kerkelijk en niet-kerkelijk. We steken kaarsjes
aan in verbondenheid met elkaar en in
herinnering aan geliefden die we hebben
verloren. Dit is een gezamelijk initiatief van de
Wilhelminakerk en de RK geloofsgemeenschap
H. Antonius van de Vecht.
Op zondagavond 29 december 2019 om
20.00 uur is er een Top 2000-viering met het
koor ‘In Between’ uit de Vecht. Kom luisteren
en lekker meezingen met nummers uit de
Top 2000 in de Wilhelminakerk!
Op Hemelvaartsdag 2020 houden wij een
korte dienst en daarna delen wij fietsroutes
uit aan de gasten. Fietsen door een prachtige
omgeving, waaronder ook door Wenum
Wiesel.
Met Pinksteren 2020 is er een openluchtviering. Dat is bijzonder en gezellig. De kerk
komt dan naar de mensen toe en deze dienst
zal gehouden worden bij Buitenplaats de Poel,
gelegen aan de Poel 1 in Wenum Wiesel.
Iedere tweede zondag van de maand is er
Kidskerk (een moderne vorm van zondagsschool) voor kinderen in de basisschoolleeftijd
en Tienerkerk voor kinderen vanaf groep 7.
U bent van harte welkom in de Wilhelminakerk! Kijk voor meer activiteiten en
informatie op www.wilhelminakerk.com
Jolanda Al-van Holst
predikant Wilhelminakerk

Red levens in onze buurt!
In de nieuwsbrief van september vorig jaar
stond een artikel over de Automatische
Externe Defibrillator, de AED. We wilden
graag inventariseren op welke locatie een
dergelijk levensreddend apparaat aanwezig
is en ook of dit altijd en voor iedereen
toegankelijk is.

Op deze vraag kwam, jawel, één reactie
binnen. In hetzelfde artikel vroegen we u wie
het initiatief wilde nemen om, bijvoorbeeld
via crowdfunding, ervoor te zorgen dat er een
AED kwam in hun straat, woonwijk of buurtje.
Niemand die zich hiervoor meldde. Wel
kregen we een reactie van familie De Bruijn
van Landgoed ‘De Ploeg’. Recent hebben
zij zelf een AED aangeschaft, waardoor we
weten dat er in ieder geval een levensreddend
apparaat aan de Greutelseweg aanwezig is.
Het gekke is dat als je links en rechts mensen
om hun mening vraagt het antwoord is: “wij
zouden toch óók een Buurt-AED in onze
straat moeten hebben”. Deze zou dan op
een strategische locatie moeten hangen en
bereikbaar zijn voor hulpverleners die zich
hebben aangemeld bij de waarschuwingscentrale. Indien er dan een melding van een
reanimatie wordt gedaan, gaat er een bericht
uit naar de hulpverlener die in de buurt is.
Hij of zij kan dan middels een toegezonden
code de AED pakken en de hulpverlening
starten. Tijd is essentieel bij een hartstilstand,
dus hoe sneller er hulp is hoe groter de

overlevingskans. De dorpsraad zelf heeft
besloten een eerste actie op te starten en een
bijdrage te leveren. Dit is ook op de Facebooksite gezet en een aantal bewoners hebben een
ruime donatie gedaan, waarvoor onze dank.
Op 14 juli jl. werd het bedrag behaald en kon
er een Buurt-AED worden aangeschaft! Deze
is inmiddels geplaatst aan het gebouw van
de Wenumse Watermolen. Het betreft hier
immers een strategische locatie waar veel
bezoekers komen. Na de zomer zal er een actie
worden gestart voor een Buurt-AED, bestemd
voor de Wieselse kant van ons dorp. De locatie
hiervoor is nog niet gekozen, maar ook deze
zal op een strategische plek komen te hangen.
Houdt Facebook of onze eigen website in de
gaten. Stuur een e-mail naar info@wwnna.nl
als u wilt doneren. U krijgt dan de link opgestuurd en vervolgens kunt u een donatie
doen. Hoe klein of groot deze ook is, alle
beetjes helpen mee!
Tot slot wil ik u vragen, indien u in het bezit
bent van een diploma om te reanimeren, u
op te geven als hulpverlener via de website
van de Hartstichting. Hoe meer hulpverleners
hoe beter.
Tristan Harleman

Open Monumentendagen 2019
In het weekend van zaterdag 14 en
zondag 15 september zijn er weer de
Open Monumentendagen. Er zijn dan
in heel Nederland vierduizend prachtige
monumenten gratis toegankelijk voor
iedereen. Het is dé kans om een plek te
bezoeken waar je normaal niet zo snel komt
en het thema dit jaar is ‘Plekken van Plezier’.
Naar welke monumentale plekken gingen en
gaan de mensen voor hun plezier? Volgens

mij zijn die hier in Wenum Wiesel lastig te
vinden (behalve dan misschien bij De Hamer,
De Sprengenhorst of Gewoon Gastvrij),
maar in ieder geval kun je de Wenumse
Watermolen bezoeken.
Alleen op zaterdag is de molenaar aanwezig
die de molen laat draaien van 11.00 tot 16.00
uur. Hij geeft je graag uitleg en je kunt zien
hoe er gemalen en gezaagd wordt. Iedereen is
van harte welkom !
Peter Ansems
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Zinderende zomer in Wenum Wiesel
Het lukte weer om een hele mooie bloementuin te laten bloeien en groeien in de pluktuin. De pluktuin is een ware gastplek voor
de bijen, een lustoord voor onze vrijwilligers
en een blije plek voor de buurt en natuurlijk
voor ieder die een bloemetje wil plukken.

Nog meer diversiteit en verwondering zijn er
te vinden op de Raatakkers, een natuurproject
dat is verbonden met de Stichting Pluktuin.
Beide projecten, de pluktuin aan de Wieselse
Kampweg 41 en de Raatakkers op een terrein
aan de Wieselseweg, verrijken het toch al
wonderschone Wenum Wiesel.
Op de pluktuin beschikken we over een
uitstekende watervoorziening, ooit aangelegd
door Henk Beekman met hulp van zijn vader,
toen Henk begon met hoveniersbedrijf Het
Vinkenest. Op de Raatakkers zijn beperkte
voorzieningen, dus droogte speelt een grote
rol. Jan Bulthuis, initiatiefnemer van de Raatakkers, laat zich hierdoor niet zomaar uit het
veld slaan. Samen met zijn kompanen weet
hij de natuur te weerstaan met als resultaat
prachtige akkers met granen en bloemen.

Met de actieve inzet van de leerlingen van
de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap
aan de Anklaarseweg, werd er gebouwd
aan voorzieningen bestemd voor de
compostverwerking. Een leerzame dag
voor de leerlingen en een blije dag voor de
Raatakkers. Weer was er een klus gedaan!

HERHAALDE OPROEP

In de maand september gelden er gewijzigde
openingstijden: maandag, woensdag en
vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. De Raatakkers zijn alleen toegankelijk voor de
deelnemers en donateurs.
In het weekend van 27 en 28 september
a.s. wordt er door het Oranjefonds weer de
jaarlijks terugkerende nationale Burendag
georganiseerd.
Op vrijdag 27 september bent u van harte
welkom tussen 10.00 en 12.00 uur in de
pluktuin. Deze dag bent u ook tussen 10.00
en 12.00 uur welkom op de Raatakkers. Deze
liggen ter hoogte van Wieselseweg 60, het
terrein achter het ijzeren hek. Kom eens een
kijkje nemen!
Zie ook www.pluktuinapeldoorn.nl en
www.nieuweraatakkers.nl

De Wenumse Watermolen,
wie kent die nou niet?
Hét historisch hoogtepunt en uniek monument in
Wenum Wiesel, daterend uit 1313 en één van de
weinige, nog werkende watermolens in Gelderland.
Maar ... , deze molen kan niet zonder

enthousiaste molenaars!
Onze (vrijwillige) molenaars zoeken versterking en daarom zoeken
we mannen en vrouwen met gevoel voor techniek en historisch besef
die, na een gedegen opleiding, onderdeel willen uitmaken van het
molenaarsteam. Deze opleiding bestaat vooral uit praktijklessen.
Bent u de persoon om en door wie alles blijft draaien en die enkele
uren per week dit machtige mechaniek, schijnbaar moeiteloos in
beweging zet? Of kent u iemand die dat wel zou willen?

Namens alle vrijwilligers,
Gregor van den Brink

Meld u aan en schrijf mee aan de verdere geschiedenis!
Verdere informatie kunt u krijgen bij onze secretaris Marja Berkhoff,
e-mailadres: m.berkhoff@xs4all.nl
Of kom eens langs bij de molen en maak gewoon een praatje met
onze watermolenaars; elke dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur
draaien ze er op los.
Door zorgvuldig beheer en conservering zorgt de Stichting Wenumse
Watermolen ervoor dat de molen, ook voor toekomstige generaties,
behouden blijft.
Stichting Wenumse Watermolen
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Beste buurtbewoners
Als mensen het hebben over het feit dat de
tijd zo snel gaat, zeg ik vaak gekscherend:
voor je het weet heb je de kerstboom weer
binnen staan. Maar als u deze nieuwsbrief
leest (ik ga er nog steeds vanuit dat u dit
doet), is het bijna september en zit de ‘r’
weer in de maand. Ouderen onder u weten nog precies wat dit vroeger
betekende: elke dag levertraan slikken voor het slapen. Er werd dan
zo’n vettige lepel met iets naar vis smakende olie bij je naar binnen
gegoten en als je geluk had kreeg je er een lepeltje suiker achteraan
om die smaak weg te werken. Moet u nu ook nog gruwelen als u eraan
terugdenkt? Later kwamen de Davitamon-vitaminepillen op de markt,
dat was al een hele verbetering.
Voor de buurtvereniging betekent de maand september echter dat de
najaarsactiviteiten weer van start gaan. Te beginnen met ‘Wandel en
Handel’ op zaterdag 14 september; de kennismakingsavond voor de
winteractiviteiten is op 24 september vanaf 19.30 uur waar u zich kunt
aanmelden. U bent welkom.
Vanaf 1 oktober tot en met 7 april 2020 is er dan wekelijks elke dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur de activiteitenavond in de Wenumse
Watermolen. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer hierover.
Het was jammer dat het jaarlijkse uitstapje met de buurt niet doorging
vanwege het geringe aantal deelnemers. Er hadden zich amper 20
personen opgegeven. Tien jaar geleden gingen we nog met twee volle
bussen op stap; meer dan 100 dorpsgenoten gingen er toen mee. Ik ben
bang dat deze activiteit, die in 1949 (90 jaar geleden!) voor het eerst
door de buurtvereniging werd georganiseerd, niet meer terugkeert.
Wij merken sowieso dat het animo voor de door ons georganiseerde
activiteiten terugloopt. Ligt dat nou aan ons of ligt dat aan u? Is er
geen aansluiting met de dorpsraad/buurtvereniging of überhaupt niet
meer met Wenum Wiesel? Het zou toch eigenlijk vanzelfsprekend
moeten zijn dat elk gezin uit ons mooie dorp hiervan lid is.

De prijs van € 5,- (en € 7,50 voor buitenleden)
kan toch nooit het probleem zijn? Regelmatig
doen bewoners een beroep op ons, zeker met
name op de dorpsraad, bij ontstane geschillen.
Als je dan vraagt of ze eigenlijk wel lid zijn
van WWNNA, blijkt dit helaas vaak niet het
geval te zijn. Verwacht u dan van ons toch de
motivatie om u te helpen?
Mensen, wordt lid, meldt u aan via onze
website of gebruik het antwoordformulier op
de achterzijde. Besluit u lid te worden? Laat
de jaarlijkse contributie dan automatisch van
uw bankrekening schrijven. In veel gevallen
gaan we nu nog aan huis incasseren; hier gaat
veel tijd voor het bestuur inzitten.
Het Oranjefeest staat voor de deur en ik wens
u heel veel plezier bij dit feest. U heeft het
programma ervan ongetwijfeld ontvangen
en kunnen lezen dat op donderdagmiddag
‘Buurten met de Buurt’ op het programma
staat. Als we daar nu eens met zijn allen
heen gaan? Okay, er zijn mensen die moeten
werken, maar in ons dorp zijn er ook veel
die dit niet meer hoeven, nietwaar? Dan
wordt het vast een hele gezellige middag en
waardeert u op die manier ook het bestuur
van Stichting Oranjecomité voor hun inzet
voor Wenum Wiesel!
Met warme groet,
Peter Ansems,
voorzitter buurtvereniging

De Razzia’s van 1944 in Wenum Wiesel
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat er grote
razzia’s plaats vonden in en om Apeldoorn.
Dit lot trof ook tientallen (jonge) mannen
uit Wenum Wiesel.

Razzia’s richten altijd onvoorstelbaar veel leed
aan. In voorgaande oorlogsjaren vonden deze
wel vaker in Apeldoorn en de omliggende
dorpen plaats, maar waren bijna altijd gericht
op Joodse burgers. In november 1942 bijvoorbeeld werden er 67 joden uit Apeldoorn
opgepakt en afgevoerd naar Westerbork. De
meest tragische razzia was die van 26 januari
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1943 waarbij 33 joodse gezinnen, 869 patiënten en 592 personeelsleden
uit de joodse psychiatrische inrichting ‘Het Apeldoornse Bosch’ werden
afgevoerd. Daar is nooit iemand van teruggekeerd.
Op gezag van de burgemeester van Apeldoorn kwam er op 29 september
1944 een oproep aan mannen in de leeftijd van 17 tot en met 50 jaar.
Zij moesten zich melden voor de Arbeitseinsatz, oftewel gedwongen
arbeid voor de vijand, wat gewoon neerkwam op slavernij. In delen van
Duitsland moesten er, om de opmars van de geallieerde legers te stoppen,
barricades worden opgericht.
Op 30 september om 07.00 uur moest de mannelijke bevolking uit
de eerdergenoemde doelgroep zich met schop en deken melden op
het Marktplein in Apeldoorn. De Duitsers hadden op minstens 4.000
personen gerekend, maar er melden zich 7 (!) mannen. Deze kregen een
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rode kaart voor gedwongen werk in Duitsland.
Om onduidelijke redenen, waarschijnlijk door
sabotage aan de drukpers, is de betreffende
oproep niet verschenen in de krant. De Duitsers
stonden in hun hemd en namen wraak, wat
leidde tot de eerste razzia.

2 oktober 1944

In de vroege morgen reden er overal radiowagens rond die vrolijke marsmuziek speelden.
Maar telkens werd die muziek onderbroken
door een spreker die meedeelde dat alle mannen
tussen de 16 en 55 zich moesten melden voor
werk aan Duitse verdedigingswerken. Huis aan
huis werd tevens een schriftelijk bevel hiervoor
afgegeven. Apeldoorn werd omsingeld en het
resultaat mocht er zijn. Er werden duizenden
jongens en mannen uit huis, van de straat en uit
hun werk geplukt. Alleen als je een ontheffing
had kon je onder de dwangarbeid uitkomen of
je wist nog net op tijd onder te duiken. Iedereen
werd naar het marktplein gedreven; er werd
niet gekeken naar beroepen, waardoor er velen
rondliepen die nog nooit een schop in hun
handen hadden gehad.
Uiteindelijk werden er 4.000 dwangarbeiders
afgevoerd, in lange rijen lopend langs het
Apeldoorns kanaal, in de richting van de IJssellinie. Dit was een verdedigingslinie, gebouwd
langs de rivier de IJssel. Het grootste gedeelte
ervan liep van Arnhem via Zutphen, Deventer
en Zwolle tot aan het IJsselmeer bij Kampen.
De opgepakte mannen moesten in de omgeving
van Dieren werken als spitters. Er moesten
tankwallen en loopgraven worden gegraven
om het geallieerde leger tegen te houden. Door
deze razzia stond het hele Apeldoornse leven
op zijn kop. Immers, uit alle lagen van de
bevolking waren mannen weggehaald met als
resultaat te weinig bakkers, ambachtslieden en
gemeenteambtenaren. Winkels werden gesloten
en landarbeiders konden het land niet meer
bewerken. De Duitsers kregen in de gaten dat ze
iets niet goed hadden gedaan. Na enkele weken
waren bijna alle mannen weer thuis; massale
ontsnappingen uit Dieren vonden plaats en die er
nog waren werden vrijgelaten. Deze eerste razzia
was uitgelopen op een regelrechte blamage.
10 oktober 1944
Acht dagen na deze zwarte dag hielden de
Duitsers nogmaals een grote razzia, nu in de
vierhoek Emst, Epe, Vierhouten, Elspeet en
Wiesel. In het Boshuis, waar de Koninklijke
hofjager woonde aan de Lange Boshuisweg even
verderop in Gortel en waar prins Bernhard een
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eigen jachtkamer had, lag ongeveer drie ton aan goederen van het Koninklijk
Huis verborgen. Richting Elspeet lag de Noorderheide, een stuk kaalslag
in het bos die ‘de 36 bunder’ werd genoemd. Dit is het grootste droppingsterrein geweest in de Tweede Wereldoorlog. Er is daar 30.000 – 40.000 kg
aan wapens en sabotagemateriaal afgeworpen. Met één van de vluchten is
penicilline gedropt, bestemd voor ‘Het Verscholen Dorp’, het geheime kamp
in de bossen van Vierhouten. In dit ondergrondse kamp waren gemiddeld
per dag 80 - 100 onderduikers, Joodse families, gestrande piloten, jonge
mannen van de arbeidsinzet of vluchtelingen uit het doorgangskamp
Amersfoort aanwezig. Velen waren er gewond en voor hen waren deze
medicijnen bestemd. Een klein detail, maar mooi om te weten, is dat hier
waarschijnlijk voor het eerst penicilline in Nederland werd gebruikt.
In ‘Onze Pondok’ *) en ‘Bie de Zandhegge’ twee houten huisjes, diep
verscholen in de Wieselse bossen bij de Greutelseweg en de Kopermolenweg, waren na de razzia van 2 oktober de staf van het Apeldoorns verzet
en drie Engelandvaarders ondergedoken. Voor hen was het te riskant
geworden om nog langer in het dorp Apeldoorn te blijven. In de Pondok
waren inmiddels ook een illegale zender en de technici die deze zender
bedienden geïnstalleerd; er leefden daar zeker 12 mensen. Vanaf deze
locatie was, door middel van kristal, radiocontact mogelijk met Londen.
Het kristal bepaalde de golflengte; of de 40- of de 80-meter band. Voor elk
ervan waren twee zendkristallen nodig en tijdens de uitzending was het
niet mogelijk om van golflengte te veranderen. Van tevoren was afgestemd
welke band er gebruikt zou worden. Vervolgens ging het radiocontact met
Londen via de operator in een vliegtuig van de Royal Air Force die boven
de Noordzee cirkelde, de Biesbosch of de Veluwe. Tijdens het verzenden
van de berichten moest de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht
worden genomen. Het gevaar bestond immers dat de Duitse Abwehr of de
Funkmesstruppe mee gingen luisteren en dat de zender dan kon worden
uitgepeild. Omdat iedereen gevaar liep bleef de zender altijd maar kort in
de lucht. ’s Nachts werd er wacht gelopen en om peiling moeilijk te maken
werd de loodzware zender steeds in de directe omgeving verplaatst.
De verstopte wapens en munitie uit de schaapskooi in Wenum, die ooit aan
de Oude Zwolseweg stond (naast de boerderij waarin nu familie Koetsier
woont tegenover de Fa. Fiets) waren in het diepste geheim naar de Wieselse
bossen gebracht.
*) Onze ‘Pondok’ speelde een jaar eerder in 1943 een grote rol bij de Joodse
Nederlanders die er ondergedoken zaten. In de nieuwsbrief van september
2018 schreef ik hierover. Het huisje bestaat nog steeds.

Al deze activiteiten konden natuurlijk nooit onopgemerkt blijven. De
Duitsers moeten in ieder geval iéts geweten hebben van wat er zich afspeelde in onze uitgestrekte bossen, anders zouden ze niet die dag naar
schatting 40.000 Wehrmacht- en SS-soldaten hebben ingezet. Naar Duitse
maatstaven van toen waren dat vier complete divisies!
Maar waarom vond de grootscheepse razzia van 10 oktober uitgerekend
plaats in dit gebied? In Wiesel? Was het toeval of was het verraad? Hadden
de Duitsers dan toch met een peilwagen de zender gevonden? Tijdens deze
door de Duitsers gehouden ‘drijfjacht’ werden er die dag in de ‘Pondok’
naast de zender ook nog eens driehonderd handmitrailleurs met munitie
van Engelse makelij aangetroffen. Een aantal mannen, waaronder de
Engelandvaarders, wisten op tijd met de meegenomen zendkristallen te
ontsnappen. Velen werden er tijdens hun vlucht neergeschoten of gevangen
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genomen. Deze gevangenen werden overgebracht
naar de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn,
waar ze werden ondervraagd, mishandeld of
gefusilleerd. Mannen werden op transport gesteld
naar het beruchte kamp Amersfoort. Beulen als
de gewetenloze SS-er Joseph Kotälla maakten
daar de dienst uit en werden door niets in hun
wreedheid beperkt. Deze razzia is een zware slag
geweest voor het Veluwse verzet.

2 december 1944

NSB-burgermeester Pont, die in Huize Wiessel
aan de Kopermolenweg woonde, had geprobeerd
om via het Gewestelijk Arbeidsbureau mannen
te werven voor de Arbeidseinsatz. Zij die zich
hiervoor aanmeldden zouden dagelijks, tegen een
goed loon, om 07.30 uur worden opgehaald, gaan
werken aan de IJssellinie om op dezelfde dag om
18.00 uur weer te worden teruggebracht. Maar
de bevolking had genoeg geleerd, men geloofde
de beloften niet meer en er was niemand die
verscheen. Woedende Duitsers besloten toen om
op zaterdag 2 december opnieuw een razzia te
houden. Logistiek goed voorbereid met het accent
dat op de buitengebieden van Apeldoorn lag en
dan met name op Wenum Wiesel. Een dag eerder
op 1 december werd er huis aan huis een ‘BEVEL’
in de bus gegooid *). Hierin stond dat alle mannen tussen de 17 en 40 jaar op 2 december gepakt
en gezakt klaar moesten staan.

De dag begon
gewelddadig:
twaalf opgepakte
verzetsstrijders en een
Amerikaanse piloot
werden geëxecuteerd;
de Duitsers wilden
waarschijnlijk
hiermee aangeven dat er niet met hen viel te spotten. Ons dorp werd
in de vroege ochtend afgezet en de eerste mannen werden door grote
groepen soldaten van huis opgehaald. Het leek wel of men precies wist
wie ze hebben moesten en volgens geruchten kwam dit mede door
informatie van NSB-ers. Niemand mocht naar buiten en straat na straat,
woning na woning werd schoongeveegd. Persoonsbewijzen werden wel
gevraagd, maar nauwelijks bekeken. Deze konden immers vervalst zijn.
Vrouwen dienden hun trouwboekje te overleggen. Hierin stond immers
de juiste geboortedatum van hun man en van hun zonen. Je moest
gewoon mee. Alle opgepakte mannen werden verzameld in de wei naast
café/slijterij Ab Veenendaal, hoek Zwolseweg/Oude Zwolseweg, daar
waar tot voor kort Zorggarant gevestigd was (zie foto hieronder).

Naar schatting zijn er die dag tussen de 40 en 50
mannen in Wenum Wiesel opgepakt. Ik heb enkele
namen kunnen achterhalen: Jan en Teunis van
Essen, Jan en Anton Meeboer, Piet Slijkhuis, Jan
Jurriëns, Jan Huisman, Gerard Huisman, Frans
Schimmel, Dirk Thijssen, Ab Buitenhuis, Bakker
Klein Leugenmors, J. Wools, H. Kronmöller,
Bernard Zwerus, de broers Gerrit en Hendrik
Buitenhuis, Evert Mulder, Johan Polman en Ab
Pol. Deze laatste probeerde te vluchten, maar werd
toch nog opgepakt op de Papegaaiweg. Er waren
gezinnen in ons dorp die liefdevol ontheemde
evacués uit het gebombardeerde Arnhem hadden
opgenomen. Ook de mannen van die gezinnen
werden gewoon ingerekend.

*) Dit bevel werd vervalst. De leeftijden werden
door de Duitsers veranderd in 16 t/m 55 jaar.

Na een gehouden selectie vertrokken er in de
avond van 2 december 4.500 dwangarbeiders in
twee afgeladen ouderwetse treinen, getrokken
door een stoomlocomotief van Apeldoorn
naar Duitsland. In coupés, bestemd voor 12
personen, werden ze met 30 tot 40 man geperst.
Om de beurt kon iemand even zitten, de ingang
werd bewaakt door militairen.
In de ochtend van 3 december is de eerste trein,
die via Gronau het traject Empel-Rees-Bocholt
reed, abusievelijk aangevallen door een Engelse
jachtbommenwerper. De piloot nam aan dat de
trein munitie vervoerde. Tijdens de beschieting
sprongen de Duitse militairen uit de trein om
dekking te zoeken. Vanuit hun schuilplaats
richtten ze hun geweren op de trein om te
voorkomen dat de dwangarbeiders het vege lijf
probeerden te redden. Wie uit de trein sprong
werd gewoon neergeschoten; ze zaten als ratten
in de val. Hierbij kwamen 28 dwangarbeiders
om het leven, waaronder de buurtbewoners Ab
Pol (hij die probeerde te ontsnappen, maar toch
werd opgepakt) en Dirk Thijssen.
Velen raakten bij deze beschieting ernstig of
minder ernstig gewond in de trein; één van onze
buurtbewoners kwam na twee dagen gewond
thuis. Met een granaatscherf in zijn dijbeen had
hij gedaan alsof het veel ernstiger was en werd
met de zwaargewonden naar een ziekenhuis in

Marktplein anno 1944
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Met vaak hun klompen nog aan en met in de
haast wat toegestopte boterhammen werden,
bewaakt door Duitse soldaten, de mannen eerst
afgevoerd naar het geheel afgezette marktplein.
Er was geen ontsnappen aan en zij die het toch
probeerden, werden neergeschoten.
Rond twee uur werd de hele opgepakte groep
uit Wenum Wiesel naar het schoolplein van
School Nummer 12 op de hoek Kanaalstraat/
Stationsstraat gebracht. Daar moesten ze buiten
wachten terwijl het 14º vroor. Die dag werden
er in Apeldoorn en omstreken naar schatting
11.000 mannen door Duitse soldaten uit hun
huis gehaald of van de straat geplukt.

Nieuwsbrief nr. 23

11e jaargang, september 2019

de buurt vervoerd. Van daaruit wist hij te ontsnappen en zonder ontdekt
te worden kwam hij thuis, waar hij kon genezen en zich tot het eind van
de oorlog schuilhield. Ook Bernard Zwerus uit Wiesel werd in zijn been
geraakt, raakte ernstig gewond, maar overleefde het.
De tweede trein reed via Nederland rechtstreeks richting Elten, had
onderweg veel vertraging en oponthoud. Hierdoor slaagden velen erin
om toch te ontsnappen. Kees Mulder, afkomstig uit het grote gezin
Mulder dat destijds aan de Wieselseweg woonde, sprong zelfs uit de
rijdende trein.
Nadat alle opgepakte mannen, minus de doden en gewonden, uit beide
treinen eindelijk op 4 december in Zevenaar bij elkaar waren, werden ze
naar de Turmacfabriek, een sigarettenfabriek, gebracht. Ze moesten er
op de grond slapen, maar het was er in ieder geval droog en warm. In de
vroege middag van 5 december werd er een schifting gemaakt; wie jonger
was dan 40 jaar moest naar Kamp Rees; wie ouder was bleef waar hij was.
Het grootste gedeelte van deze mannen zijn over het algemeen vrij snel
weer thuisgekomen.
Uiteindelijk begonnen circa 850 hongerige mannen, waaronder ook
de geselecteerde groep uit Wenum Wiesel, aan de 50 kilometer lange
voettocht. Onderweg kwamen ze door het kapotgeschoten en verlaten
Emmerich. Zonder eten en drinken onderweg, vaak met enorme blaren
op hun voeten, bereikten ze in de nacht van 5 op 6 december eindelijk
dan de plaats Rees. Daar moesten ze op de stoep van het gemeentehuis
wachten tot het licht werd. Bij de dageraad werden ze in het gelid
gezet en moesten ze naar het terrein van de uit 1850 stammende, oude
dakpannenfabriek van de familie Boers lopen.
Iedereen werd er als
vee ondergebracht
in één van de drie
oude droogloodsen.
Met gaten in het dak
en open zijkanten
dichtgestopt met
stro om het tochten
tegen te gaan. Een
harde ondergrond
van klei met een
dun laagje stro
Kamp Rees
om op te liggen. Geen
licht, geen sanitair, geen wc’s en met slechts één slechtwerkende pomp.
De leefomstandigheden in de kleine vier maanden dat het kamp Rees
bestond zou voor hen verschrikkelijk worden. Met slecht eten, kou,
modder en zwaar werk, zoals het graven van tankgrachten in bevroren
grond met voortdurende mishandeling door de Duitse bewakers.
In de volgende nieuwsbrief leest u het vervolg van dit verhaal over de
dagelijkse hel, waarin onze buurtbewoners leefden in Kamp Rees, en over
hun thuiskomst, nadat het kamp op 23 maart 1945 door de Engelsen en
Schotten was bevrijd.
Peter Ansems
Geraadpleegde bronnen
• Wikipedia, De verzwegen deportatie, het verhaal van Anton Meeboer
• Met dank aan Marjan Olsman en de heer Frank Buitenhuis
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Even voorstellen ... Mirjam Harleman

Even voorstellen ... Andy Top

Hallo allemaal,

Het is niet vreemd dat als je in Wenum
Wiesel bent komen wonen, toevallig naast
de voorzitter van de buurtvereniging en
nadat je al wat hand- en spandiensten hebt
verleend, je gevraagd wordt om penningmeester te worden! Maar voor je het weet
word je dan ook nog geacht om een stukje
voor de nieuwsbrief te schrijven.
Om mezelf erin voor te stellen, niet mijn
meest favoriete bezigheid, maar bij deze
dan toch een kleine introductie, zodat u
wat meer informatie over mij krijgt.

Sinds maart zit ik in het bestuur van de
buurtvereniging en nu is mij gevraagd een
stukje over mijzelf te schrijven. Mijn naam
is Mirjam Harleman-Bezemer, ik ben 44 jaar
oud en getrouwd met Tristan Harleman.
Wij hebben samen drie dochters en wonen
sinds juli 2017 in Wenum-Wiesel aan de
Zwolseweg. In de begin jaren van ons huwelijk
hebben we in Spijkenisse gewoond waar mijn
roots liggen. Mijn man komt oorspronkelijk
hier vandaan en de wens was al heel lang om
hier weer te gaan wonen.Twee jaar geleden
hebben we deze stap kunnen maken.

Door de week heb ik een fulltime-job en werk
ik als GIS-medewerker, afdeling Beheer en
Planning, bij Staatsbosbeheer. Ik ben graag
bezig in en rond huis, ben hulp-klusouder bij
de scouting en help mijn dochter met haar
krantenwijk. Graag wandel ik met de hond en
is lezen een grote passie van mij. Hiernaast
ben ik nu sinds kort dan bestuurslid van de
buurtvereniging geworden, waardoor het
bestuur ervan weer voltallig is. Ik hoop u
allen een keer te ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Mirjam Harleman

Verslag molenmarkt

Mijn naam is Andy Top, 53 jaar, getrouwd
en twee kinderen, waarvan er één inmiddels
het ouderlijk huis verlaten heeft. Ik ben
geboren en getogen in Apeldoorn en
sinds 1984 werkzaam in de Informatie- en
Communicatietechnologie bij onder andere
enkele banken, een vrij groot Telecombedrijf
en sinds kort bij de overheid.

In 2014 hebben we een klein boerderijtje
aan de Huisakkers in Wenum Wiesel
kunnen kopen, dat je met een gerust hart
een ‘opknappertje’ mocht noemen. Door
middel van sloop/herbouw hebben we de
uiterlijke kenmerken zoveel mogelijk weten
te behouden. Sinds 2017 wonen we met veel
plezier in deze vrijwel energieneutrale woning.
Lid worden van de buurtvereniging vond ik
als nieuwe bewoner als vanzelfsprekend, maar
je staat er niet direct bij stil dat er binnen zo’n
vrijwilligersorganisatie ook het nodige werk
moet worden verzet.
Door de taak van penningmeester op me te
nemen hoop ik hier in ieder geval een kleine
bijdrage aan te kunnen leveren.
Met vriendelijke groet,
Andy Top
penningmeester Buurtvereniging

23 juni 2019
Voor de derde keer organiseerde Buurtvereniging
Wenum Wiesel een ‘Molenmarkt’ op het terrein van
de Wenumse Watermolen.

Verslag Paaseieren zoeken

De benodigde marktkramen waren door firma Van
Klompenburg uit Epe op zaterdagmiddag al geplaatst,
zodat de 18 enthousiaste deelnemers de volgende
dag vroeg konden beginnen met het inrichten ervan.
Hoewel de markt pas om 10.00 uur openging, waren de
eersten hiermee om 08.00 uur al bezig. De toegang was
gratis en al gauw kwamen de eerste bezoekers op deze
zonovergoten dag naar de markt. Er was een gevarieerd
aanbod van kunstvoorwerpen, schilderstukken,
beeldende kunst, sierraden, brocante, jam, honing,
houten speelgoed, haak-/brei-/borduurwerk etc. Er
was gezellige muziek en natuurlijk kon je er eten en
drinken. In de benedenzaal van de watermolen was een
selectie te zien van de creatieve werken, die cursisten
op de activiteitenavonden maakten. Ook werden er
workshops gegeven van porseleinstippen en schilderen
met bijenwas.

Op zaterdag 20 april 2019 zochten 36 kinderen ijverig
naar de door de paashaas verstopte eieren. Zoals elk
jaar had hij deze achtergelaten in het bosje op de
hoek van de Wieselseweg / Wieselsedwarsweg.

Het was een mooie, zonnige dag en kinderen,
ouders en grootouders waren ruim op tijd aanwezig.
Precies om 14.00 uur mocht er begonnen worden
met het zoeken.
Om te voorkomen dat de grootste kinderen er met
alle eieren vandoor zouden gaan, waren de kinderen
verdeeld in drie leeftijdsgroepen. Voor elke groep was
er een vak in het bos afgezet en per vak was er een
gouden ei verstopt. Wie dat vond ging met een extra
beloning naar huis. Het gaat altijd om het plezier van
het zoeken en de allerkleinsten kregen hierbij hulp
van oudere kinderen die zich hiervoor vrijwillig
hadden opgegeven.

Kinderen werden geschminkt en ‘s middags speelde
er een Citerorkest o.l.v. mevrouw Van Haren. Er was
weliswaar gedurende de hele dag belangstelling, maar
het bezoekersaantal had meer mogen zijn. Mede door
het fantastische weer was het al met al een gezellige dag
waar we met veel plezier op terugkijken.

Voor iedereen blijft het leuk om te zien hoe enthousiast
alle kinderen op zoek zijn. Het was voor iedereen een
geslaagde middag.
het bestuur

Bestuur Buurtvereniging
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Seizoensopening activiteitenavonden
Op dinsdag 24 september 2019 start het
activiteitenseizoen 2019/2020 met een
informatieavond over de activiteiten, die
plaatsvinden in de Wenumse Watermolen.
Deze avonden zijn wekelijks van 19.30
tot 21.30 uur (LET OP: gewijzigde tijden!).
De eerste activiteitenavond van de buurtvereniging is vervolgens op dinsdag
1 oktober 2019 en de laatste op dinsdag
7 april 2019. Wat kun je er allemaal doen?

Bloemschikken

Onder leiding van cursusleidster
Willy de Wilde begin je de
eerste avond met het maken
van een biedermeier boeket.
Aan het einde van de avond
wordt er dan uitleg gegeven over
het te maken stuk voor de week erop. Van
welke materialen maak je dat en wat heb je
daarvoor nodig? Op deze manier heb je een
week voorbereidingstijd; hoe kan ik mijn
eigen creativiteit eraan toevoegen?
Het voorbeeld-bloemstuk namaken mag
altijd, maar er een persoonlijk tintje aan
geven met de aangereikte technieken wordt
zeer toegejuicht.
Seizoenen, feestdagen en andere thema’s
worden in de stukken verwerkt: herfst,
winter, kerst, voorjaar enz. Naast bloemen
wordt gewerkt met wat in de natuur voor
handen is en werk je aan je eigen creatie. De
cursus-leidster gebruikt het liefst materialen
uit de natuur. Elke cursusavond neem je je
eigen vaas, schaal, groen en bloemen mee. Te
beginnen op 1 oktober met een biedermeier
boeket dus.Wat heb je hiervoor nodig?
Niet plantaardig materiaal
• Groen steekschuim (oasis)
• Mandje, schaaltje of potje
• Plastiekfolie
• Snoeischaar, scherp snijdend mesje
Plantaardig materiaal
• Groen: takjes pieris, viburnum tinus,
klimopblaadjes
• Zaaddozen van papaver
• Bloemen: statice, rozen, kogeldistel, sedum,
• Alstroemeria (of naar eigen smaak!)
Maak er een kleurrijk geheel van het
komende seizoen!
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Kaarten maken

Kaarten maken
is een veelzijdige
hobby. Onder
leiding van
cursusleidster
Geertje
Bovendorp leer je met knippen, plakken,
borduren, prikken en vouwen prachtige
kaarten te maken. Je kunt veel creativiteit
kwijt in deze bezigheid en het is altijd
leuk om iemand blij te maken met een
zelfgemaakte kaart. Er wordt speciale
aandacht besteed aan wenskaarten voor
de feestdagen, verjaardagen en jubilea.
Deelnemers leren samen de technieken en
wisselen tips en ervaringen met elkaar uit.
Het wordt super veel gedaan en is heel erg
leuk om te doen. Op verschillende manieren
word je meegenomen in de ‘creatievekaartjes-maak-wereld. Schuif gezellig aan bij
de workshoptafel! Wat heb je nodig?
Basisgereedschappen, zoals papier, schaar,
liniaal, snijmat, hobbymes, decoraties,
lijm. Ben je iets vergeten? Geen zorgen, de
cursusleidster heeft altijd wel materialen
beschikbaar. Beginnende en gevorderde
kaartenmakers zijn welkom.

Schilderen

Heb je nog
geen of weinig
ervaring met
schilderen,
maar wilde je
hier eigenlijk
al heel lang mee beginnen? Cursusleider
Harry Nitert helpt je graag op weg met deze
hobby. Je maakt kennis met verschillende
schildertechnieken en de bijbehorende
materialen.
Acrylverf, aquarelverf of olieverf op linnen,
het kan allemaal. Je raakt bekend met vorm,
lijn, vlak, dieptewerking, kleur, compositie,
spanning, verhouding, perspectief etc. In
overleg kies je voor stilleven, interieur,
landschap, figuratief of abstract, fantasie, enz.
Door veel te doen, te kijken naar je medecursisten en het gemaakte werk met elkaar
te bespreken krijg je een steeds beter inzicht
in de verschillende onderwerpen en ontdek
je als vanzelf je eigen stijl. Jouw manier van
werken, jouw handschrift.
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Biljarten

Er bestaan verschillende
vormen van biljarten. In het
Nederlands wordt onder
‘biljart’ zonder verdere
aanduiding meestal het
carambolebiljart verstaan,
waarbij met drie ballen wordt gespeeld en de
speelbal de andere twee ballen moet raken.
Er bestaan verschillende spelsoorten binnen
het carambolebiljart, zoals libre, bandstoten,
driebanden en kaderspelen.
Het naar schatting 75 jaar oude biljart, dat
nog afkomstig was uit Café van Neck, is
vervangen. Het wedstrijdbiljart dat nu in
de watermolen staat is nog maar een paar
jaar oud en kreeg de buurtvereniging als
schenking, waarvoor onze hartelijke dank.
Afgesteld en voorzien van een nieuw biljartlaken hopen wij op veel biljarters. Gedurende
het winterseizoen kun je je gaan bekwamen
in de verschillende spelsoorten.

Fotografie

Met een digitale
camera kan
iedereen fotograaf worden.
Door de lens ga
je anders kijken
en meer zien. Je neemt je eigen fototoestel
mee naar de les; iedere camera, waarmee
handmatig diafragma en sluitertijd kan
worden ingesteld, is geschikt.

Maar nu nog een docent zien te vinden
die antwoord geeft op al je vragen en
jouw fotografie naar een hoger niveau kan
brengen! Bij het schrijven van dit stuk hebben
we hiervoor nog geen geschikte persoon
gevonden. Maar ben je een enthousiaste
fotograaf of ken je een enthousiaste fotograaf
die in staat en bereid is zijn kennis over te
dragen, neem dan contact met ons op. Het
bestuur vertelt graag wat er van hem of haar
wordt verwacht. Hopelijk kunnen we alsnog
op de kennismakingsavond van 24 september
laten weten dat we iemand hebben gevonden.
U betaalt per avond dat u aanwezig bent.
De kosten hiervan bedragen € 5,00 en dit
is inclusief een kopje koffie of thee. De
activiteitenperiode wordt altijd afgesloten
met een gezellige ‘dank je-wel-avond’.

Op dinsdag 7 januari 2020 is er
’s-avonds de nieuwjaarsreceptie
met een borrel en hapje.
Kom 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
Bestuur Buurtvereniging WWNNA

Het enthousiaste team activiteitenbegeleiders in de bloemetjes gezet.
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Buurt-Whatsapp
Whatsapp kennen de meesten van u wel.
Een berichten-app op de mobiele telefoon
waar je snel en effectief elkaar op de
hoogte brengt van vragen of nieuwtjes.
Wellicht is het bij de meeste mensen ook
wel bekend dat deze app zeer handig kan
zijn voor de veiligheid in uw buurt.

Hoe werkt het precies?

Er wordt wat verdachts gezien, bijvoorbeeld een
auto of personen op een plek wat vreemd is.
• Bel de politie.
• Plaats een berichtje in de app en vertel
hierin wat je ziet en waar.
• Iedereen die in de app zit leest mee en
kan uitkijken naar de verdachte personen
of voertuigen.
Het voordeel van een
dergelijke app is dat de
veiligheid in de buurt
wordt vergroot. Helaas
hebben we ook in
Wenum Wiesel te maken
met inbraken overdag.
Door het gebruiken
van een app vergroot je
de pakkansen voor de
politie. Tenslotte hoe meer informatie over de
verdachte personen en voertuigen hoe beter.
Dat het effectief is heeft zich al bewezen bij
andere projecten.
Natuurlijk zitten ook hier nadelen aan. Het
is niet de bedoeling om discussies te voeren
of te vragen of er iemand een ladder te leen
heeft. De beheerder van de groep zal hier
streng op toe zien en een ieder dient zich
aan de gestelde regels te houden. Hoe het
inhoudelijk in zijn werk gaat zal verder
uitgelegd worden als er tenminste voldoende
aanmeldingen zijn.
Wilt u deelnemen aan het project? Meldt u
zich dan aan via info@wwnna.nl
Na aanmelding ontvangt u van ons bericht
of er een Whatsapp-groep wordt gevormd. U
ontvangt dan ook meer uitleg hierover. Meer
informatie kunt u lezen op www.wabp.nl

Rij, fiets,
wandel en handel
in Wenum Wiesel

Proeverij
Op vrijdagavond 8 november 2019
organiseert uw buurtvereniging, in
samenwerking met Slijterij Hamer,
een proeverij. Maar die is deze keer
anders dan voorgaande jaren!

De leukste route door Wenum Wiesel!

Zaterdag 14 september 2019
van 10.00 tot 15.00 uur.

U wordt om 18.30 uur verwacht in het
gezellige proeflokaal van de slijterij. In de
loop van de avond worden er verschillende
gerechten geserveerd en wordt er op een
ontspannen wijze uitleg gegeven over de
geselecteerde wijnen.

Benieuwd naar de schatten en spullen
die op de zolders en in de garages van
Wenum Wiesel verstopt liggen? Dan is
dit je kans! Deden er de eerste keer zeven
buurtbewoners mee, het vorig jaar waren
dit er al negentien!
Na het grote succes van 2018 organiseert
uw buurtvereniging graag voor de derde
keer deze activiteit.

U hoeft dus voor de tijd niet te eten!
Mocht u ook wat anders willen proeven dan
wijn? Vinologen Alex en Christian maken
daar niet echt een probleem van.
De kosten voor dit arrangement bedragen
normaal € 45,- per persoon, maar voor onze

Tijdens Wandel en Handel verkopen
deelnemende dorpsbewoners hun overtollige spullen vanuit hun eigen garage,
carport, tuin of oprit. Buurt gezellig bij
je buren, ga door de straten, ontmoet
dorpsgenoten en koop de leukste spullen
en snuisterijen.

De toegang en deelname zijn gratis
In de nieuwsbrief van maart kondigden
wij deze activiteit al aan. Als u zich in
de afgelopen maanden hiervoor al heeft
opgegeven, staat u al op onze deelnemerslijst. Wilt u echter na het lezen van dit artikel
toch nog mee doen aan Wandel en Handel?
Meldt u zich dan per omgaande (in ieder
geval vóór 6 september) aan. Gewoon even
snel een mailberichtje aan:
peter.ansems@wwnna.nl
het bestuur

Wij hebben er zin in, u toch ook?
Graag tot ziens!

Sinterklaasfeest 2019
Afgelopen mei vond er in Madrid een
ontmoeting plaats tussen Sint Nicolaas
en de voorzitter van de buurtvereniging.
Tijdens dit gesprek liet de Sint weten dat
hij ook dit jaar weer de jeugd van Wenum
Wiesel heel graag wil komen bezoeken!

Hij liet weten dat hij het fijn zou vinden om
de kinderen in de Wenumse Watermolen te
mogen begroeten en om vragen te kunnen
beantwoorden. Maar wil jij de Sint of zijn
zwarte Pieten vóór die tijd al een vraag
stellen? Stuur dan tussen 17 en 29 november
een mailberichtje naar:
sinterklaas@wwnna.nl
Je kunt hem natuurlijk ook een briefje sturen
en dit mag naar:
Sint Nicolaas
p/a Buurtvereniging Wenum Wiesel
Oude Zwolseweg 135 A
7345 DG Wenum Wiesel

Samen kunnen we werken aan een veilige
buurt. Alleen ga je sneller, maar samen kom
je verder!

buurtvereniging wordt een uitzondering
gemaakt. Voor het speciale tarief van € 30,per persoon kunt u deelnemen aan deze
bijzondere avond. Gelieve dit bedrag direct
bij de inschrijving te voldoen. Er is plaats
voor maximaal 20 personen, dus geef u snel
op want ... VOL = VOL.
Vul de bijgevoegde reactiestrook in en geef
hem af bij Peter Ansems. Gelieve het bedrag
direct bij de inschrijving te voldoen.

Je krijgt altijd antwoord.

De Sint komt
op zaterdag
30 november 2019
De eerste groep kinderen
wordt verwacht om 13.30 uur;
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 ons verzekerd dat hij
voor alle aangemelde kinderen
een leuk cadeautje mee brengt.
Vanaf eind oktober/begin
november zal er weer huis-aanhuis worden gecollecteerd voor
dit feest en kunnen de kinderen
worden opgegeven.
Bestuur Buurtvereniging

Tristan Harleman
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Noord Apeldoorn
van
deel

Noordelijk
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Nieuwsbrief Voor Wenum Wiesel

Het bestuur
Dorpsraad Wenum Wiesel
voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid

Agnes de Bruijn
Nico van der Horst
vacature
Bert de Groot
Peter Ansems
Tristan Harleman

Bestuur Buurtvereniging

Peter Ansems, Harry Bisseling,
Joke Bouwmeester, Tinus Keizer, Andy Top,
Mirjam Harleman en Marianne de Wilde

Informatie omtrent taakverdeling:

www.wwnna.nl

Oude Zwolseweg 73
7316 MN Apeldoorn

adres

info@wwnna.nl
www.wwnna.nl
bankrekeningnummer

NL92 INGB 0672 8409 01

Drukwerk
Drukkerij B&K Reproservice

Wij geven u 10% korting op al uw zakelijke drukwerk
en leggen deze prijzen vast t/m eind 2019.

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
in een oplage van 1.350 stuks.

Wijkagent:
Esther Groeneveld

Hoofdredacteur

Buitenlijn gemeente

14055

Stichting Vrijwillige
hulpdienst De Kap

529 55 20

Stichting Wisselwerk

521 96 44

Peter Ansems (m.m.v. Tinus van Werven)
Vormgeving en opmaak

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

0900 8844

Reactiestrook
o
o
o
o
o

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

Naam

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

Adres / postcode

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

Telefoon

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

E-mailadres

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

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

