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Beste buurtbewoners,

Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van 
dit jaar. Allereerst een korte persoonlijke 
noot. Enkelen van u zullen al wel vernomen 
hebben dat ik ga verhuizen van het mooie 
Wiesel naar een nieuwe, ook mooie plek 
aan de Agricolastraat in Apeldoorn 
(Zevenhuizen). Op het moment dat ik dit 
zit te typen zit ik midden in de verhuizing 
en daarom houd ik dit voorwoord ook 
kort. Als u deze nieuwsbrief onder ogen 
krijgt hoop ik al gesetteld te zijn op 
mijn nieuwe plekje. Mijn verhuizing 
heeft ook consequenties voor mijn 
bestuurslidmaatschap. Om bestuurslid 
te zijn moet je, volgens de statuten 
van Dorpsraad WWNNA, binnen 
het werkingsgebied woonachtig zijn. 
Dit is na mijn verhuizing niet meer 

het geval. Het bestuur van de dorpsraad 
heeft mij gevraagd om tot de aanstaande 
jaarvergadering (maart 2018) als voorzitter 
aan te blijven en dat zal ik dan ook doen. 
Verderop in deze nieuwsbrief treft u een 
profielschets aan voor mijn opvolger. 
Schroom niet om daarop te reageren! Het is 
een ontzettend leuke functie die ik zeven jaar 
met plezier heb vervuld.

Nu nog kort iets inhoudelijks over de stand 
van zaken bij het overleg met de gemeente 
Apeldoorn. Na bijna twee jaar ‘soebatten’ in 
onderlinge overleggen, waarbij beide partijen 
steken lieten vallen, is mede door het ingrijpen 
van de gemeenteraad een vorm gevonden om 
dit overleg voortaan in goede banen te leiden.
Begin september zal een werkgroep van de 
gemeenteraad, samen met een afvaardiging 
van het bestuur van de dorpsraad, in enkele 
sessies komen tot goede afspraken over de 
status van de Dorpsvisie Wenum Wiesel.

Ook de criteria die gaan gelden voor bouw-
initiatieven in het zogenaamde overgangsgebied 
(het gebied tussen weide en bebouwing) worden 
hierin behandeld. Ik heb alle vertrouwen in een 
goede afloop!

In deze nieuwsbrief treft u, zoals gebruikelijk, 
weer veel informatie aan over de activiteiten 
van de dorpsraad en buurtvereniging. Het 
TV-spektakel ‘Zomer in Gelderland’ heeft 
heel wat buurtbewoners, die spontaan 
hieraan meewerkten, bezig gehouden. In de 
volgende nieuwsbrief leest u ongetwijfeld het 
verslag hierover. 
Er is veel werk verzet om het boek uit te 
brengen over de Wenumse Watermolen en 
met trots kan ik u melden dat de vernieuwde 
website in de lucht is met een moderne, frisse 
uitstraling. 
De data van de winteractiviteiten treft u aan, 
evenals de datum voor het Sinterklaasfeest; 
maar nog veel, veel meer!
Ik wens u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Herman Dijkkamp, 

voorzitter Dorpsraad Wenum Wiesel

Voorwoord
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Nieuwe website gelanceerd
Misschien heeft u het al gemerkt: de dorpsraad heeft een vernieuwde website.  

De website heeft een fris uiterlijk gekregen, een wat logischer indeling en,  
niet onbelangrijk, de website is nu ook goed te lezen op je mobiel en tablet. 

Nieuwsgierig geworden? Ga naar: www.wwnna.nl



39e jaargang, september 2017

Stand van zaken 
Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012-2020
Werkgroep Wonen

In de afgelopen periode is de werkgroep Wonen 
wederom druk geweest met de uitwerking van 
de, voor het taakveld Wonen en Ruimtelijke 
Ordening, in de Dorpsvisie opgenomen aan-
dachtspunten.

Omdat de dorpsvisie in 2012 werd opgesteld, 
vond het bestuur van de dorpsraad het 
verstandig om een tussentijdse evaluatie te 
doen plaatsvinden en deze, daar waar nodig 
te actualiseren.
Deze evaluatie vond plaats op de Algemene 
Leden Vergadering (ALV) van 27 maart 2017. 
Het bestuur vroeg de aanwezige leden 
om hun mening middels een workshop, 
waarin alle thema’s van de dorpsvisie aan 
de orde kwamen. Uit deze evaluatie werd 
duidelijk dat vrijwel iedereen zich nog altijd 
kan vinden in de in 2012 geformuleerde 
aandachtspunten en de manier waarop het 
bestuur daar invulling aan geeft.

Natuurlijk kwamen er, logischerwijze, nieuwe 
ontwikkelingen, wensen en punten van 
aandacht naar voren welke in de komende 
periode zullen worden verwerkt in een 
aanvulling (addendum) op de Dorpsvisie 
2012-2020.

Hier volgt nu een kort overzicht van zaken 
waarmee de werkgroep zich het afgelopen 
jaar heeft bezig gehouden.

• Inspraak bij de herziening van het 
Bestemmingsplan Industrieterrein 
Stadhoudersmolen

Vooral voor de omwonenden is het belangrijk 
hoe langs de grenzen van dit gebied voor- 
zieningen worden aangebracht die zichtbaar-
heid, geluid en lichtoverlast beperken.
Op initiatief van de werkgroep Natuur en 
Landschap van de dorpsraad is in 2013 al de 
noordzijde van het industrieterrein ingeplant 
met een dubbele elzensingel. Het afgelopen 
najaar heeft dezelfde werkgroep opnieuw  

50 jonge elzen, ter beschikking gesteld 
door de afdeling groen van de gemeente, 
als zogenaamde inboet herplant.
De werkgroep Wonen houdt de beplante 
wallen en aangepaste straatverlichting scherp 
in de gaten; ook in de herziening van het 
Bestemmingsplan blijft dit onder de aandacht!
Verkeersbewegingen en verkeersoverlast voor 
de aanliggende woongebieden krijgen extra 
aandacht. Dit zal met name door afzonderlijke 
verkeersbesluiten moeten worden geregeld 
omdat dit in een bestemmingsplan niet 
mogelijk is.

• Openbare Ruimte
De werkgroep Wonen heeft aangegeven het 
belangrijk te vinden dat de kwaliteit van 
de weinige openbare ruimte en de groen-
voorzieningen op een zo hoog mogelijk niveau 
wordt gebracht. Dit verhoogt immers de 
woon- en werkbeleving voor omwonenden en 
diegenen die dagelijks op het Industrieterrein 
werken of er op bezoek komen.
De onderlinge samenwerking van de 
dorpsraad, gemeente Apeldoorn en 
Bedrijvenkring Stadhoudersmolen aan deze 
herziening werkt wat ons betreft positief en 
smaakt naar meer!

• Handhaving
Reeds bij het uitbrengen van de concept 
beleidsnota Handhaving heeft de werkgroep, 
namens de dorpsraad, de nodige kritische 
opmerkingen geplaatst en een aantal 
aanbevelingen gedaan. Door de gemeente 
Apeldoorn werd hier echter weinig tot niets 
mee gedaan en nu, enige jaren later, merken 
we de gevolgen ervan. Zonder in details te 
treden, kunnen we melden dat er ook in de 
afgelopen periode verschillende dossiers 
door ons aan de orde zijn gesteld, die allen te 
maken hebben of hadden met onvoldoende 
of ontbrekende regelgeving, toezicht of 
handhaving.
Als (enig) voorbeeld noemen we de 
ontwikkelingen met betrekking tot het 
voormalige NEMEF-terrein.

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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Dit soort zaken veroorzaakt ongeloof, ergernis en frustratie; niet alleen 
bij burgers/inwoners, maar ook bij ambtenaren en gemeenteraadsleden. 
Dit blijkt keer op keer uit de, overigens positieve, gesprekken die hier-
over gaande zijn. De dorpsraad is echt geen voorstander van (nog) 
meer regels, maar wat er (democratisch) is afgesproken en vastgelegd 
moet worden beschermd, nagekomen en worden gehandhaafd. Als dat 
niet of onvoldoende gebeurt, zal het respect voor en het vertrouwen in 
de overheid verminderen en komt de rechtszekerheid in het geding.

• Woningbouw
Het is u ongetwijfeld bekend dat er de laatste jaren en ook in de 
komende jaren in Apeldoorn weinig woningen gebouwd zijn of  
zullen gaan worden. Het gaat te ver om alle redenen daarvoor hier  
te behandelen. Toch is er een sprankje hoop; de gemeenteraad heeft 
voor de komende jaren voor alle dorpen een (mini)contingent van  
130 woningen afgezonderd en beschikbaar gesteld.
Op het Dorpenplatform (centraal overleg dorpen en gemeente) is  
het ons gelukt voor Wenum Wiesel 40 woningen daarvan, op basis  
van een conceptplan voor de bebouwing van het terrein van de 
voormalige kuikenbroederij aan de Astaweg, toegewezen te krijgen.
In de komende periode gaan we dit samen met de projectontwikkelaar, 
woningcorporatie Veluwonen en de gemeente, verder uitwerken. 
Zoals het er nu uitziet (eerste concept), zal het gaan om betaalbare 
koopwoningen en een aantal multifunctionele sociale huurwoningen.

• Herziening milieuvergunning Waterzuivering 
Stadhoudersmolen

Ook hier is de werkgroep vanaf het eerste moment betrokken en is  
er inspraak geleverd. Voor de omwonenden is met name geuroverlast 
en toename van vrachtverkeersbewegingen van belang.
Voor beide aspecten is aandacht gevraagd, wat onder andere heeft 
geresulteerd in verkeersmaatregelen (borden), aanpassing van 
transportcontracten en betere bewustwording van vrachtwagen-
chauffeurs bij hun routekeuze. We merken nu al verbetering ten 
opzichte van de voorgaande periode.

• Diverse zienswijzen met betrekking tot aanpassing  
van het Bestemmingsplan Wenum Wiesel

In de afgelopen periode hebben we meerdere keren naar aanleiding 
van ingediende initiatieven onze zienswijze ingediend. We doen dit 
als dorpsraad op basis van datgene wat er over in de dorpsvisie is 
vastgelegd, maar ook ondersteunen we bewoners (-groepen) bij de 
opstelling van hun bezwaren.
We spreken in bij raadsvergaderingen, onderhouden contact met het 
college, raadsfracties en waar nodig de pers. Op dit moment staat de 
status en de planontwikkeling van het zogenaamde ‘overgangsgebied’ 
prominent centraal. Het overgangsgebied is, kort uitgelegd, het gebied 
tussen enerzijds de stedelijke bebouwing en anderzijds het landelijk 
gebied. In een dergelijk gebied verdunt de bebouwing (deze wordt 
geleidelijk minder) en gaat langzaam over in het buitengebied.
Kenmerkend hiervoor zijn de open stukken (weilandjes), begroeiing 
en zichtlijnen naar het open landschap.

Woonkavels zijn over het algemeen ruim aan 
de maat (flinke tuinen) maar de woonhuizen 
zijn niet uitzonderlijk groot. Veel van deze 
bebouwing dateert nog uit de tijd dat grond 
goedkoop was en geluk heel gewoon! Hier en 
daar zien we soms nog wat kleine agrarische 
activiteit.
Vaak worden de kavels natuurlijk begrensd 
door hagen, bosranden of houtwallen 
en voegen zich op die manier naar het 
landschap. Open ruimte is daarmee een 
cruciale en onvervangbare kwaliteit.
Voor Wenum worden de grenzen in grote 
lijnen gevormd door het industrie-terrein 
Stadhoudersmolen aan de oostzijde, de 
Anklaarseweg aan de zuidzijde en de 
Plasweideweg aan de noordkant. De specifieke 
stedenbouwkundige en landschapskwaliteiten 
van dit gebied willen zowel de dorpsraad 
als bijna alle inwoners van onze buurtschap 
beschermen en behouden.

We willen dat de gemeente Apeldoorn dit 
gebied extra benoemt en benadrukt in het 
huidige bestemmingsplan. Ook willen we 
dat er aanvullende criteria komen die van 
toepassing zijn bij de toetsing van nieuwe 
plannen. Dit geeft niet alleen bescherming 
van kwaliteit, woonbeleving, veiligheid en 
leefklimaat voor de huidige en toekomstige 
bewoners van dit bijzondere woongebied, 
maar ook duidelijkheid voor huidige en 
toekomstige initiatiefnemers en toetsende 
ambtenaren.

De dorpsraad pleit hiervoor al vanaf 
begin 2013 (!) maar pas nu, bij de recente 
raadsbehandeling van een in dit gebied 
gelegen bouwinitiatief, werd duidelijk dat de 
noodzaak en het belang ook bij de gemeente 
Apeldoorn begint door te dringen.
We mogen hopen dat deze trendbreuk 
in het gemeentelijk beleid aangaande de 
bouwmogelijkheden in dit gebied, ook in  
de komende periode, zal worden bevestigd.
Het overweldigende aantal handtekeningen 
tegen de bebouwing van weilandjes en 
dergelijke, bij ingediende zienswijzen, toont 
duidelijk aan dat de nu door de gemeente 
ingeslagen weg, de juiste is.
Rest ons nu deze beleidslijn op korte termijn 
vast te leggen in een aanvulling binnen het 
huidige bestemmingsplan.

Nico van der Horst, 

Wonen en Ruimtelijke Omgeving  

Dorpsraad Wenum Wiesel
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Werkgroep Sociale Cohesie

• Kopermolenpad nieuws
Leuk om te weten ... . In 2016 zijn er 361 routes verkocht, hebben  
7.584 belangstellenden de website bezocht en is de Kopermolen-
app door 2.211 mensen gedownload. Vanaf de opening tot en met 
juni hebben circa 10.000 wandelaars het pad gelopen. U ziet dat het 
Kopermolen Klompenpad, dat 13 km door onze prachtige natuur voert, 
een schot in de roos is. Hebt u zelf het pad nog niet gelopen? DOEN!

• Sponsor een bankje
Landschapsbeheer Gelderland heeft een actie op touw gezet, 
waarbij je het Kopermolenpad kunt sponsoren om een nieuw 
bankje aan te schaffen. Dit kan door naar de website http://
landschapsbeheergelderland.nl/sponsor-bank-op-favoriete-
klompenpad/ te gaan, het Kopermolenpad aan te klikken en dan  
een donatie te doen! Of via facebook/klompenpaden of bel naar  
Jenny Mijnheer, telefoon 06 42 27 33 44. Deze actie loopt tot eind 
september 2017.
Ook is ons Kopermolenpad door de KRO/NCRV geselecteerd  
en maakt kans uitgezonden te worden in het TV-programma  
‘De Wandeling’ met een verhaal in hun gidsen.

Jenny Mijnheer, 

namens het Kopermolenteam,

• Wilt u ook zo’n mooie vlag van Wenum Wiesel?
Deze is verkrijgbaar in twee verschillende maten:
• 100 x 150 cm (dit is de standaard vlaggenmaat), 

de prijs hiervan is € 25,00.
• 70 x 100 cm en deze kost € 17,50. 

Beide prijzen zijn exclusief de vlaggenstok.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Frans Harleman, 
06 29 04 37 13 of Jenny Mijnheer. 06 42 27 33 44
Mailen kan ook: jennymijnheer@upcmail.nl

Met vriendelijke groet, 

Frans en Jenny

Werkgroep Natuur en Landschap

• Wandelen en fietsen in Wenum Wiesel
Heeft u onze vernieuwde website al bekeken?

www.wwnna.nl

Daar kunt u naar Over WWNNA bij 
>wandelen en fietsen de bekende en minder 
bekende fiets- en wandelroutes in en om 
Wenum Wiesel gemakkelijk terugvinden,  
zoals:
• Het Klompenpad: 

Kopermolenpad. 
Totaallengte 13 km,  
maar ook in delen  
te belopen.

• De IVN-wandelroute: Wiesselsche Bosch. 
Lengte 10 km. 
Start P-ingang Kroondomeinen.

• Het nieuwe IVN-ommetje: Koningsbeek. 
Lengte circa 2 km. 
Start parkeerplaats achter Casa Bonita.

• Het vernieuwde IVN-ommetje: Wenumse 
Watermolen. 
Lengte circa 2 km. 
Start bij de Wenumse Watermolen.

• Drie wandelroutes van en naar Wenum 
Wiesel-Centrum Apeldoorn in het kader 
van ‘Apeldoorn te voet’. 
Een uitgave van Wandelnet.

Binnenkort (na 9 september) komt ook de 
culturele fiets-wandelroute 18 km langs 
de 12 cultuurhistorische panelen op onze 
website (zie info: Open Monumentendagen 
in deze nieuwsbrief). U kunt dan de routes 
voor uw vertrek downloaden en afdrukken. 
Meld ideeën voor plaatsing van andere 
wandelingen en fietstochten in Wenum 
Wiesel aan bij de webmaster via e-mailadres 
info@wwnna.nl

Ruud Lorwa
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Profiel voorzitter Dorpsraad Wenum Wiesel m/v

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/zij leidt éénmaal per maand de bestuurs-

vergadering en bereidt deze voor met de 
secretaris.

• Hij/zij leidt de jaarlijkse Algemene Leden-
vergadering en bereidt deze voor met de 
secretaris.

• Hij/zij vertegenwoordigt de dorpsraad op  
het driemaandelijkse dorpenplatform.

• Hij/zij ziet erop toe dat de bestuurs-
werkzaamheden worden uitgevoerd.

• Waar nodig vertegenwoordigt hij/zij de 
dorpsraad bij officiële gelegenheden.

• Hij/zij 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/zij onderhoudt contacten met ver-
schillende verenigingen en organisaties  
uit het dorp, maar ook daarbuiten.

Wie zoeken we?
Een voorzitter met de volgende competenties:
• Gevoel voor (politieke) verhoudingen en 

is diplomatiek.
• Bruggenbouwer met goede contactuele 

eigenschappen.
• Tactisch kunnen opereren en verschillende 

partijen op één lijn krijgen.
• Enthousiast, flexibel en gevoel voor humor.
• Handig met computersystemen  

(Word, Excel, PowerPoint).

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

Onkostenvergoeding
In overleg.

Werklocatie
Wenumse Watermolen.

Meer informatie
U kunt bellen met voorzitter Herman 
Dijkkamp (06 11 39 63 92) of vice- 
voorzitter Fred Lindaart (06 29 52 62 32). 
Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een 
informele 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 in maart 2018.

Even voorstellen ...
... de nieuwe secretaris van Dorpsraad WWNNA

Op het moment dat ik in de nieuwsbrief van september 2016 de advertentie voor secretaris 
voor de dorpsraad las, was ik juist van plan weer vrijwilligerswerk te zoeken. Bovendien een 
prima kans om andere mensen te ontmoeten. Leuk, dat ik de functie gekregen heb!
Mijn naam is Hinka Klok. Ik ben geboren en getogen in Zutphen. Door mijn werk als rijks-
politieagente belandde ik in Breukelen, waar ik 34 jaar gewoond heb. In die periode deed ik 
veel vrijwilligerswerk, onder andere als bestuurslid van een landelijke patiëntenvereniging en 
van een paardrijvereniging.
We (mijn partner Theo en ik) wonen nu ruim vijf jaar aan de Kostverloren in Apeldoorn. We 
hebben Apeldoorn als woonplaats gekozen, omdat dit een goed uitgangspunt is voor ons werk 
en het een prachtige omgeving is om te wonen! Inmiddels werk ik alweer zo’n 15 jaar met veel 
plezier bij de gemeente Utrecht. Ik hoop dat ik met de kennis vanuit mijn werk een goede 
aanvulling voor de Dorpsraad Wenum Wiesel kan zijn. Wie weet gauw tot ziens!

Hinka Klok
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Vliegveld Teuge

Wat is er aan de hand?
Het blijkt dat vliegveld Teuge door 
een rekenfout bij het omzetten 
naar andere normen ten onrechte 
een dubbel zo grote geluidsruimte 
heeft gekregen van het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu. De 
bevoegde overheid is intussen de 
provincie Gelderland. Terugdraaien 
zou volgens de provincie niet maar 
zo mogen en daarom wordt er nu 
een nieuwe aanvraag van vliegveld 
Teuge afgewacht en daarbij zal ook 
een Milieueffectrapportage (MER) 
–onderzoek plaatsvinden. Dit laatste wilde de 
luchthaven eerder niet, maar omdat ze willen 
uitbreiden ten opzichte van de oude norm 
zijn ze nu overstag gegaan.
Saillant detail is dat Apeldoorn de grootste 
aandeelhouder (51%) is van het vliegveld, 
dat in de gemeente Voorst ligt. De aandeel-
houders hebben een financieel gezond bedrijf 
als enige uitgangspunt gekozen bij een eerder 
onderzoek. Een ander argument voor het 
hebben van aandelen is uiteraard ook het 
vertegenwoordigen van de belangen van de 
inwoners van Apeldoorn.

Wat is de zorg?
De oorspronkelijk vergunde geluidsruimte 
van 56,5 dB kun je omrekenen naar 80.000 
vliegbewegeningen per jaar. Door de gemaakte 
rekenfout is dat nu 59,5 dB oftewel 160.000 
vliegbewegingen per jaar.
De georganiseerde omgeving Platform 
Vlieghinder Teuge, opgericht in februari 
2009, behartigt de belangen van inwoners 
in de gemeenten rondom Teuge die overlast 
ondervinden van het vliegveld. Het platform 
heeft leden in Voorst, Apeldoorn, Deventer, 
Zutphen, Epe (Vaassen) en Lochem (Gorssel).
Het platform vindt dat het vliegveld 
onvoldoende rol neemt in het voorkomen 
van overlast en juist probeert om maximale 
ruimte voor ondernemen te verkrijgen. 
Ook is het platvorm van mening dat er 
nadrukkelijk wordt geflirt met Lelystad om 
daar vandaan, na 2019, gebruikers over te 
nemen wanneer Lelystad extra vliegverkeer 
van Schiphol overneemt. Ook is er angst dat 
de openingstijden verder worden verruimd, 
waardoor er langer lawaai en lichtoverlast is.

Dan is er nog de zorg dat luidere, kleine 
burgerluchtvaartvliegtuigen gebruik zullen 
gaan maken van Teuge. Echter het vliegveld 
is er al jarenlang en dat geeft een zeker 
bestaansrecht. Een klein vliegveld wordt 
geaccepteerd voor rondvluchten, vlieglessen 
en parachutespringen binnen de gemaakte 
afspraken. Dus geen extra overlast, maar 
wel steun om de ambities over innovatie en 
duurzaamheid waar te maken.

Echter ...
Op 26 juni werd bekend dat het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu voor Lelystad 
Airport een nieuwe lijnvluchtvliegroute 
boven Gelderland en boven Teuge wil laten 
lopen. Vliegveld Teuge zou geen hinder 
ondervinden. Volgens de provincie Gelderland 
zijn hierover mondelinge afspraken gemaakt 
met het Ministerie. Deze afspraken staan niet 
keihard op papier, maar komen uit gesprekken 
die gevoerd zijn door alle betrokkenen. 
Verantwoordelijk Gelders gedeputeerde 
Josan Meijers was dan ook verbijsterd toen 
de nieuwe routes bekend werden gemaakt. 
Want door de nieuwe route dreigt Teuge nu 
het onderspit te delven. De vliegroutes van en 
naar Lelystad Airport lopen voor een groot 
deel dwars over Gelderland. Een deel van 
de route kruist het luchtruim van Teuge op 
1.800 meter hoogte en dat betekent dat de 
vliegtuigen van Nationaal Paracentrum Teuge 
niet meer kunnen vliegen. Dit legt een bom 
onder de toekomst van vliegveld Teuge, want 
de sprongen zijn een belangrijke bron van 
inkomsten.

In hoeverre Wenum Wiesel en de rest van 
Gelderland te maken krijgt met geluids-
overlast door de overkomende vliegtuigen is 
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nog onbekend. Wel is duidelijk dat de nieuwe 
routes onder andere over Heerde, Epe, Ede, 
Arnhem en Zevenaar gaan. Momenteel 
onderzoekt de provincie Gelderland wat de 
vluchtroutes voor de rest van Gelderland 
betekenen. Staatssecretaris Sharon Dijkstra 
van Infrastructuur en Milieu neemt de zorgen 
serieus en de geplande nieuwe aanvliegroutes 
voor Lelystad Airport boven Oost-Nederland 
worden nog een keer onderzocht.

De dorpsraad WWNNA is aangehaakt bij  
het platform Vlieghinder Teuge en heeft  
voor belangenbehartiging van de inwoners 
van Wenum Wiesel kortgeleden contact 
gezocht met de gemeente Epe voor wat 
betreft komende verwacht geluidsoverlast  
van vliegverkeer vanuit Lelystad.

Peter Ansems 

(met dank aan Jeannet Huizing-Hekert,  

ChristenUnie Apeldoorn)

Verslag van de Kerk- en Schooldienst met de 
Wilhelminakerk en Sjofar Prinses Beatrixschool

Het was in het voorjaar een vrolijke dienst in 
de Wilhelminakerk, samen met de kinderen, 
ouders, grootouders en leerkrachten van de 
Sjofar Prinses Beatrixschool.

Het thema was: ‘Samen staan we sterk, want 
we horen bij elkaar! De Wilhelminakerk is de 
kerk van Wenum Wiesel, Beemte-Broekland 
en Het Loo. Samen kunnen we elkaar helpen, 
kunnen we feestvieren, kunnen we elkaar 
troosten als er verdriet is. In het verhaal van 
Mozes, in het zingen en de dansjes van de 
kinderen kwam dit thema tot uitdrukking.

Juf Saskia, het hoofd van de school, vertelde 
dat de school midden in de gemeenschap 
staat. En ook de kerk staat in de gemeenschap. 
Zijn we nog met elkaar verbonden? Kunnen 
we net als Mozes een nieuwe weg inslaan en 
samen verder bouwen aan de verbinding met 
elkaar? Een figuurlijke brug maken tussen 
school, kerk en gemeenschap?

Voortbouwend op dit thema hadden de 
kinderen van de oudste groepen op school 
een prachtige brug gemaakt en zij legden 
die ‘brug’ tussen de school (twee juffen), 
de gemeenschap van Wenum Wiesel (een 
moeder met twee kinderen) en de kerk 
(voorganger en voorzitter) voor in de kerk. 
Er klonk een spontaan applaus! De bruggen 
waren gelegd!

Hoe nu verder? Iedereen mocht suggesties 
opschrijven. Bij deze een paar reacties: 
Samen dingen doen voor elkaar en elkaar 
de helpende hand bieden. Oud zeer in de 
prullenbak. Zelf de ‘brug’ overgaan en niet 
wachten tot de ander de ‘brug’ overkomt. 
Vaker kerk- en schooldiensten houden. Kerk 
uitnodigen bij activiteiten op school. Als 
kerk en school samen meer zichtbaar zijn. 
Verdraagzaamheid. Deze dienst geeft goede 
moed voor de toekomst!

Geri Woudstra, 

diaken Wilhelminakerk
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Wenum Wiesel is een pluktuin rijker!

Wenum Wiesel kent een Stichting Pluktuin, 
die in januari 2017 werd opgericht. Deze 
pluktuin ligt aan Wieselse Kampweg 41 
op het terrein van Vinkenest Hoveniers 
en is een beginnend initiatief. Op dit 
moment is er nog een beperkt aanbod aan 
‘omfietsgroenten’; dit zijn groenten die zo 
vers zijn waardoor je er graag een stukje 
voor omfietst! De tuin is een prachtige 
plek, midden in de natuur, waar je zelf naar 
hartenlust kunt plukken en genieten. De 
najaarsgroenten komen er aan en met de 
komst van deze pluktuin is Wenum Wiesel 
nog mooier geworden.

Vroeger stonden er op deze omsloten plek met 
voldoende zon (een gedeelte van het oude tracé 
van de Rijksweg 50) (kerst)dennen van het 
Vinkenest. Een plek die vroeg om een nieuwe 
uitdaging. Samen met vrijwilligers zijn we 
die uitdaging aangegaan: Stichting Pluktuin, 
een sociaal project. Voor de zware klussen 
kunnen we altijd rekenen op de ‘jongens’ van 
het Vinkenest. Immers, dit hoveniersbedrijf 
geeft het maatschappelijk ondernemen iedere 
dag weer vorm met een aantal jongeren in een 
leertraject en met hun hulp zijn we erg blij!
Er is een tunnelkas, een bewateringsysteem 
en voldoende gereedschap om te tuinieren. 
Samen met onze vrijwilligers kweken we 
groenten op de biologische manier. We willen 
niet alleen een pluktuin zijn, maar ook een 
deeltuin: een aantal gezinnen met een heel 
krappe beurs ondersteunen we. Ook zijn 
we een gastplek voor de ouderen van de 
Atlant Zorggroep. Buiten, even in het groen 
waar deze mensen kunnen kijken, voelen, 
ruiken en proeven. Een beetje schuifelen en 
misschien een beetje schoffelen, kortom een 
zorgtuin om te verpozen.

Dankzij het artikel in de Stentor van journalist 
Jan Visser kregen we zoveel aanloop dat we er 
beduusd van waren. Niet alleen buurtbewoners 
en gezinnen met kinderen, maar ook van 
bewoners uit Apeldoorn-Noord, voor wie 
Wenum Wiesel de achtertuin is om te wandelen 
en fietsen. Enthousiaste reacties, ideeën, 
iedereen blij. Voor de initiatiefnemers heel 
inspirerend en er komt volgend jaar weer een 
nieuwe zomer! Om alle plannen uit te voeren 
kunnen we best wat hulp gebruiken want voor 
onze nobele doelen zijn meer handen nodig.

Lies van der Spek haalt wat uien uit de pluktuin. 
Op de achtergrond helpt de vijfjarige Mathilde mee 
met de oogst.

De pluktuin is een soort collectieve volkstuin 
en vooral in het voorjaar en zomer is er 
veel te doen. Ziet u het als een gezamenlijke 
volkstuin; samen plannen maken en genieten 
van de natuur en het resultaat. Doordat we het 
samen doen kunnen we elkaar afwisselen en 
dit is zeker een voordeel ten opzichte van een 
eigen volkstuin. Het is ook nog eens sociaal 
en gezellig. Een halve dag in de week hulp zou 
al heel mooi zijn. Heeft u zin ons te komen 
helpen? Francy, onze vaste medewerker, is 
er op maandag, woensdag en vrijdag en zij 
geeft u aanwijzingen. Voor belangstellenden 
die zich niet willen binden hebben we op 
woensdagmorgen een inloopschoffelmorgen. 
Dus bij mooi weer, als u een enkel keertje 
iets wilt doen, alleen of samen met vriend of 
vriendin, ook dan bent u van harte welkom.

Op zaterdag 23 september is er de Open 
Burendag, mogelijk gemaakt door het 
Oranje Fonds. Vorig jaar hadden we prachtig 
weer en werd het een fantastische dag. De 
Burendag is van 10.00 tot 16.00 uur en is een 
dag om elkaar te ontmoeten. Een dag met 
rondleidingen, kraampjes, presentaties en 
bijpraten op het gezellige terras. Om 14.30 uur 
is er een boeiende lezing van Huub Ummels 
over de geschiedenis van Wenum Wiesel. In 
de komende weken vindt u de uitnodiging en 
het programma in de brievenbus.

De Pluktuin is open op maandag, woensdag 
en vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Kom effe 
kieken! We hebben nog geen website, dus bel 
voor meer informatie 06 20 41 41 95.

Gregor van de Brink 

voorzitter bestuur
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Ruimtelijke Kwaliteit – wat is dat eigenlijk?

In veel beleidsstukken van de overheid, in 
de stedenbouwkunde en de architectuur 
komen we het begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ 
tegen. Waar gaat dat over en door welke 
elementen of kenmerken kan dat begrip 
worden omschreven?

Laten we, om te beginnen, de uitdrukking 
eens opsplitsen in ‘ruimtelijk’ en ‘kwaliteit’. 
‘Ruimtelijk’ kan worden omschreven als waar-
neembare en/of ervaarbare (driedimensionale) 
materie. In dit specifieke geval slaat dit dan 
op de (dagelijkse) omgeving waarin wij leven. 
In ons geval Wenum Wiesel. Het kan dan 
gaan over de natuurlijke (?) omgeving, met 
als voorbeeld een bos- of weidelandschap, 
maar ook over een kunstmatige, door 
mensenhanden gebouwde omgeving. Je 
kunt nog verder gaan, en ook de lucht- en 
bodemkwaliteit tot de ruimtelijke ervaring 
laten behoren. Zover zullen we hier niet 
gaan en ons beperken tot de meer direct 
waarneembare en ervaarbare omgeving.

Bij de waarneming daarvan zou je een 
onderscheid kunnen maken tussen de, 
laten we zeggen, eerste gewaarwording en 
daarop volgende herhaalde waarneming 
(de ‘vertrouwde omgeving’). Al bij de eerste 
waarneming, en na interpretatie ervan, 
vormen wij ons een mening; het voelt goed 
of juist niet. Als er na enige tijd gewenning 
ontstaat, bestaat de kans dat onze mening 
alsnog verandert. “Het is misschien een 
krottenwijk, maar ik houd ervan.”

De ruimtelijke ervaring neemt hier zijn plaats 
in; niet alleen in je gezichtsveld en je geheugen, 
maar ook in je hart! De romantisering van het 
verleden en nostalgische gevoelens; allemaal 
volstrekt legitieme, menselijke emoties. Maar 
daarmee ontkomen we echter niet aan de 
constatering dat al dit soort (waarde-)oordelen 
specifiek en subjectief zijn; wat de één mooi 
vindt, vindt de ander spuuglelijk.
En dat maakt het beoordelen van de waarde 
of de kwaliteit van een leefomgeving er niet 
gemakkelijker door. Reeds in de oudheid, 
toen de toenmalige mensheid, al dan niet 
in stam- of familieverband, nomadisch 
rondtrok, werd duidelijk dat de aanwezigheid 
van zekere ruimtelijke kenmerken bepalend 
was of men ervoor koos zich daar, meer of 
minder permanent, te gaan vestigen.

Goede jacht- en/of landbouwgronden, de 
aanwezigheid van (drinkbaar) water en 
beschutting tegen de elementen of vijanden 
(een dal, rotswanden en grotten), waren 
altijd doorslaggevend. Op plekken die door 
velen als aantrekkelijk werden beoordeeld, 
ontstonden nederzettingen, dorpen en 
soms steden. Het waren de plaatsen waar 
gemeenschappen zich maatschappelijk, 
cultureel en economisch ontwikkelden. Na 
enige tijd raakte je gewend aan en verknocht 
met die omgeving; je werd er geboren, groeide 
er op, leefde er je leven en werd er begraven.
Wanneer de natuurlijke omgeving na enige 
tijd uitgeput raakte of tekortschoot, werd 
deze door de mensen verlaten of werd de 
natuurlijke omgeving door de mensen 
aangepast. De ruimte werd ‘geordend’.

Het begrip ‘Ruimtelijke Ordening’ is hiermee 
geboren en al snel ingevuld met de nodige 
kundes en kunsten (stedenbouwkunde 
en bouwkunst). Voor Europa zien we dat 
ongeveer in de Middeleeuwen opduiken.
Weer later ontstaat er besef over de 
waarde (zeker in geval van schaarste), 
noodzakelijkheid en daarmee het behoud 
van de natuurlijke component. De zogeheten 
landschapsarchitectuur is weliswaar nog steeds 
een poging om zaken naar de menselijke hand 
te zetten, maar zeker de laatste tijd zien we 
steeds meer het besef, dat het vaak beter is  
de natuur zijn gang te laten gaan.

Mede door de milieubeweging en de steeds 
vaker voorkomende confrontatie met de 
gevolgen van de uitputting van natuurlijke 
bronnen en de vergiftiging van lucht en 
bodem, is de mening ontstaan dat een zo 
natuurlijk mogelijke leefomgeving bijzonder 
waardevol is en gekoesterd moet worden.
Het is inmiddels een bewezen feit dat deze 
bijdraagt aan de geestelijke- en lichamelijke 
gezondheid, het welbehagen en daarmee de 
‘welvaart’ van de mensen die er wonen.
Men wil zorgvuldig en duurzaam beheren,  
nu en voor toekomstige generaties.
Natuur- en/of monumentale waarde die 
nu verloren gaat, komt (waarschijnlijk) 
nooit meer terug. Los van de overvloed of 
schaarste, is het daarom begrijpelijk dat 
aantasting of het blijvend verlies van de 
gewenste leefomgeving, op steeds meer 
maatschappelijk verzet stuit.
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Voorbeelden daarvan in onze woonomgeving:
1. De massale weerstand tegen het bebouwen 

van open plekken en weilandjes in het 
zogenaamde overgangsgebied in Wenum.

2. De gemeente wil een snelfietsroute 
aanleggen, waarvoor tientallen bomen 
gekapt moeten worden. 
Ruim 700 aanwonende bewoners zijn  
daar pertinent tegen.

Al eerder zagen we dat de beoordeling en 
afweging van kwaliteiten van een ruimtelijke 
omgeving, veelal subjectief tot stand komt. 
Daarnaast wordt, in de confrontatie met, 
veelal economische belangen (schaarse  
grond is waardevol), een rechtvaardige, 
transparante en uitlegbare besluitvorming 
met de dag belangrijker.

Dit blijft, zelfs in een democratische samen-
leving, een ingewikkeld proces. Het recht 
van de sterkste versus het belang van 
een (stille) meerderheid kent soms een 
onverwachte uitkomst die dan vervolgens 
tot maatschappelijk onbegrip en frustratie 
leidt. Het is nog maar de vraag of meer regels, 
en een strikte handhaving daarvan, dan de 
ultieme oplossing biedt.

Misschien is er meer behoefte aan een 
herijking of een nieuwe definitie van het 
begrip ‘democratie’. Als antwoord op die 
maatschappelijke vraag is het daarom niet 
onverstandig dat de politieke besluitvorming 
daar de komende tijd meer aandacht aan  
gaat besteden.

Nico van der Horst 

Wonen en Ruimtelijke Omgeving  

Dorpsraad Wenum Wiesel

De Snelle Fiets Route (SFR) 
Apeldoorn - Vaassen

Het kan bijna niemand zijn ontgaan dat er 
plannen bestaan om het recreatieve fietspad 
over het spoorwegtracé te ‘upgraden’ tot 
een zogenaamde Snelle Fiets Route van 
ten minste vier meter breed. Eén van de 
uitgangspunten is dat de (E-bike)fietser  
op de SFR zoveel mogelijk voorrang krijgt 
bij kruisingen. 

Dorpsraad Wenum Wiesel heeft in een 
wisselende bezetting deelgenomen aan 
bijeenkomsten van een klankbordgroep, 
onder regie van het Mobiliteitsadviesbureau 
Goudappel Coffeng. In deze klankbordgroep 
zitten vertegenwoordigers van onder 
andere de gemeentes Apeldoorn en Epe, de 
Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en 
in een latere fase ook vertegenwoordigers 
van de wijkraden Kerschoten en De Naald. 
Deze beide wijkraden raakten betrokken 
om reden dat de geplande SFR eindigt op 
de Anklaarseweg, waarna de fietser richting 
centrum terechtkomt op de fietsonveilige 
Koninginnelaan.

Het bureau Goudappel Coffeng heeft 
een advies uitgebracht aan de gemeentes 
Apeldoorn en Epe met een voorkeur voor 
het spoorwegtracé boven de alternatieve 
routes langs de Zwolseweg en de zogenaamde 
kanaalroute (langs het Apeldoorns 
kanaal). Dit advies is door het College van 
Burgemeester & Wethouders overgenomen, 
met het verzoek deze voorkeursroute 
uit te werken in een schetsontwerp om 
haalbaarheid nader te kunnen bepalen. 
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In het advies is op voorstel van de Eenheid 
Ruimtelijke Leefomgeving onder andere het 
volgende opgenomen:
• In dit schetsontwerpproces te 

onderzoeken of de uit te werken 
snelle fietsroute mogelijk is zonder dat 
de landschappelijke en ecologische 
kwaliteiten van het tracé verloren gaan. 
En een verkenning naar de alternatieve 
verlichtingswijze (in verband met de 
landschappelijke kwaliteit).

• Het definitieve besluit, om ja of nee op  
de voorkeursroute een snelle fietsroute  
aan te leggen, pas te nemen als de 
integrale analyse en het schetsontwerp 
(inclusief raming) beschikbaar is.

Het is met name het voorlaatste advies 
waar de dorpsraad vanuit natuur- en 
milieustandpunt grote zorgen heeft.  
In ons schrijven van 6 juni 2015 hebben  
we de Eenheid Ruimtelijke 
Leefomgeving en de 
wethouder portefeuille 
Mobiliteit van de gemeente 
Apeldoorn van deze zorg 
op de hoogte gebracht. 
Deze zorg heeft Dorpsraad 
Wenum Wiesel nogmaals 
uitgesproken in de PMA 
van 30 juni 2016.

Wij hebben ons daarbij niet alleen laten 
leiden door signalen van betrokken bewoners 
en de wensen van bewoners, neergelegd in 
de Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012-2020, 
maar voelen ons tevens gesteund door het 
onderstaande gemeentebeleid.

Uit diverse documenten, gepubliceerd door 
de gemeente Apeldoorn met betrekking tot 
de ruimtelijke kwaliteit in Wenum Wiesel, 
zoals Bestemmingsplan, Cultuurhistorische 
analyse en Beeldkwaliteitsplan kunnen we 
over het treinbaantracé de volgende notities 
terugvinden:
• De voormalige spoorlijn Apeldoorn-

Vaassen: verdient planologische 
bescherming.

• Belevingswaarde: hoog. 
Waardering intrinsiek: gaafheid hoog.

• Waardering context, gaafheid in 
omgeving: hoog. 
Totaal waardering: hoog.

• Behouden van duisternis in het 
buitengebied (Veluwe donker).

• Voormalige spoorlijn dankzij beplanting 
markante lijn in het landschap.

• Historische Waardenkaart: markante 
robuuste groenstructuur.

• Spoortracé: wijkgroenstructuur, wet 
natuurbescherming van toepassing.

Wij kijken met belangstelling uit naar 
nieuwe objectieve beoordelingen van 
ruimtelijke kwaliteit, nu aanleg van een 
snelle fietsroute op het spoorwegtracé  
aan de orde is.

Ruud Lorwa, 

Natuur en Landschap Dorpsraad Wenum Wiesel
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Bewoners Wenum Wiesel steunen massaal 
actie tegen de SFR over spoorwegtracé

Toen er uitgebreid in de pers ruchtbaarheid 
werd gegeven aan de voornemens van de 
gemeente een Snelle Fiets Route (SFR) aan 
te leggen over het spoorwegtracé, staken 
een aantal verontruste bewoners uit Wenum 
Wiesel de koppen bij elkaar.

Dat heeft geleid tot het comité ‘Houd Wenum 
Groen’ die voortvarend aan de slag ging om 
medebewoners naar hun mening te vragen 
over de plannen.
Eén van de eerste activiteiten was het realiseren 
van een website.
Voor iedereen met belangstelling, kijk op:

www.snelwegdoorwenum.nl

Daarna werd gestart met een huis-aan-huis 
flyeractie, gevolgd door een verzoek om 
met een handtekening “nee” te zeggen tegen 
de aanleg van deze snelle fietsroute. Die 
handtekeningactie resulteerde in maar liefst 
762 sympathisanten die “nee” zeiden tegen 
de plannen. Het resultaat werd op 8 juni 2017 
in het gemeentehuis aan burgemeester John 
Berends van Apeldoorn overhandigd. “Het is 
nog niet bekokstoofd” was zijn reactie.

Om het ‘nee’ publiekelijk zichtbaar te maken 
werd ook nog een raamposter ontworpen die 
aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.

Ruud Lorwa, 

Natuur en Landschap Dorpsraad Wenum Wiesel

GEZOCHT: 
beheerder Facebook

Facebook wordt steeds vaker als nieuws-
medium gebruikt. Ook de Dorpsraad en 
Buurtvereniging WWNNA maken hier 
natuurlijk gebruik van, maar de  huidige 
beheerder heeft te kennen gegeven hiermee  
te willen stoppen.

Daarom roepen wij jouw hulp in! Wil jij onze 
pagina bijhouden? Neem dan contact op met 
Hinka Klok via hinka.klok@wwnna.nl

Het bestuur
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Een nieuw historisch boek  
over de Wenumse Watermolen

De Wenumse Watermolen, symbool voor zeven eeuwen geschiedenis 
van de buurtschappen Wenum en Wiesel! Deze molen is de enige 
nog in werking zijnde, door water aangedreven, korenmolen in de 
gemeente Apeldoorn en de oudste nog maalvaardige waterkorenmolen 
op de Veluwe. De molen is van grote cultuurhistorische betekenis en 
dient als symbool voor het grote belang dat waterkracht heeft gehad 
voor de economische ontwikkeling van deze gemeente en met name 
voor de buurtschappen Wenum en Wiesel.

De cultuurhistorische waarde van de molen is van recente datum. 
Eeuwenlang heeft de economische functie centraal gestaan. Nationale 
en zelfs internationale economische veranderingen hebben invloed op 
de molen gehad. De werkomstandigheden zijn niet altijd gemakkelijk 
geweest. De molenaars van de verschillende molens aan de Wenumse 
Beek zaten elkaar nogal eens dwars. Onbelemmerde wateraanvoer is 
van levensbelang voor alle molens. Het opstuwen van water is voor de 
ene molenaar gunstig, maar voor een collega kan dit nadelig zijn.
Het stroomgebied van de Wenumse Beek loopt van de sprengen in Wiesel 
tot aan de Grift in Wenum. Een afstand van circa vijf kilometer die 
makkelijk in één dag te verkennen is. Eeuwenlang is het stroomgebied 
belangrijk geweest als akker-, wei- en hooilanden voor de boeren. Thans 
is het van groot ecologisch belang door de vele overgangen van nat naar 
droog gebied. Voor historische geïnteresseerden, natuurliefhebbers, 
wandelaars en fietsers valt er veel te genieten.
In het nieuwe boek van Henri Slijkhuis wordt de geschiedenis van 
de Wenumse Watermolen en de beide buurtschappen beschreven. 
Niet alleen de verschillende toepassingen van de waterkracht wordt 
verwoord, maar ook het effect van veranderende economische 
omstandigheden wordt toegelicht.
Het boek ‘De Wenumse Watermolen’, gebonden met harde omslag en 
bijna 100 pagina’s dik en voorzien van prachtige kleurenfoto’s zal eind 
oktober 2017 verschijnen. De winkelprijs is vastgesteld op € 12,50.

Bewoners Wenum Wiesel opgelet!

In overleg met de uitgever ‘De Beken-
stichting’ stellen we u, als bewoner van 

Wenum Wiesel die deze nieuwsbrief 
ontvangt, in de gelegenheid deze 

bijzondere uitgave te bestellen voor de 
voorintekenprijs van € 9,95. U kunt tot en 

met eind september 2017 uw bestelling 
voor deze unieke uitgave plaatsen via het 

secretariaat van ‘De Bekenstichting’:  
info@sprengenbeken.nl of telefonisch 

(0578) 63 14 59.

Hoe komt uw bestelling in uw bezit? Als 
het boek per post naar uw huisadres wordt 
verzonden bedragen de verzendkosten € 3,90. 
Om die kosten te besparen nodigen wij u 
graag uit uw bestelling in ontvangst te nemen 
na de officiële presentatie van het boek op 
vrijdag 27 oktober vanaf 16.00 uur (zaal open 
15.30 uur) in de Wenumse Watermolen. Als 
u een boek bestelt, noteer dan gelijk deze 
datum in uw agenda.

Voor de officiële feestelijke boekpresentatie 
zullen de sponsoren, die hebben bijgedragen 
aan de voorfinanciering van het boek, worden 
uitgenodigd om een eerste exemplaar van het 
boek in ontvangst te nemen. 
De sponsoren zijn in willekeurige volgorde:  
De Bekenstichting, Waterschap Vallei en 
Veluwe, gemeente Apeldoorn, RABO-
bank Noord-Veluwe, Stichting Wenumse 
Watermolen, Dorpsraad Wenum Wiesel, 
Accres en het Erfgoedplatform Apeldoorn.

Ruud Lorwa
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Open Monumentendag 2017

Op zaterdag 9 en zondag 10 september a.s. 
vinden de Nationale Open Monumenten-
dagen plaats. Het thema dit jaar is: ‘Boeren, 
Burgers, Buitenlui’. In heel Nederland zijn 
meer dan vierduizend prachtige monumenten 
gratis toegankelijk voor iedereen en het is 
dé kans om een plek te bezoeken waar je 
normaal niet komt. In Wenum Wiesel kunt u 
op beide dagen de Wenumse Watermolen,  
de Hallenhuisboerderij Klein Cannenburgh  
en Landgoed De Ploeg bezoeken.

Op zaterdag 9 september vindt in de 
Wenumse Watermolen eerst de opening 
van de nieuwe fiets/wandelroute plaats. 
Op initiatief van de werkgroep Natuur en 
Landschap van de dorpsraad zijn recent 
in het buitengebied van Wenum Wiesel 
twaalf panelen op bijzondere natuur- en 
cultuurhistorische locaties geplaatst. Op 
deze panelen is bijzondere informatie 
(tekst en afbeeldingen) over het heden 
en verleden vermeld; van prehistorische 
grafheuvels tot recente natuurontwikkeling. 
De realisatie hiervan is mogelijk gemaakt 
dankzij de financiële ondersteuning van de 
gemeente Apeldoorn, Rabobank Apeldoorn, 
Waterschap Vallei en Veluwe en Dorpsraad 
Wenum Wiesel.

Om precies 11.00 uur onthult wethouder 
Mark Sandmann, in het bijzijn van de 
sponsors, het paneel ‘Culturele fiets-
wandelroute’. De route van circa 18 km start 
(evenals het 1e Klompenpad in de gemeente 
Apeldoorn, het Kopermolenpad) bij de 
Wenumse Watermolen en voert je langs de 
mooiste plekjes van Wenum Wiesel. Als je 
deze wandelt of fietst tref je onderweg de 
eerdergenoemde panelen aan. Beleef de 
historie van boeren, burgers en buitenlui 
tijdens deze fiets-wandelroute. Na de opening 
is het kaartje van deze nieuwe route met 
beschrijving en informatie beschikbaar voor 
de bezoekers van de Open Monumenten-
dagen. Wil je meer weten over het ontstaan 
van beken en sprengen? Schuif dan later aan 
bij één van de korte presentaties. Besluit je 
deze route op 9 of 10 september te volgen, 
dan zijn de volgende locaties te bezichtigen.

De Wenumse Watermolen
De Wenumse Watermolen; al sinds 1313 voor 
jong en oud de moeite waard! Zie en hoor 
hoe dit machtige mechaniek zijn werk doet. 
Ontdek het mysterie van de Jakobsladder. 
Laat je uitleggen wat het verschil is tussen 
een bovenslag- en een onderslag molen. Met 
een beetje geluk wordt er ook nog gezaagd, 
natuurlijk op waterkracht. Na het verhaal van 
de molenaar wordt de geur van versgebakken 
brood merkbaar. Naast de watermolen heeft 
de bakker uit de houtgestookte veldoven 
zojuist een verse lading Wenumse Bollen naar 
buiten getrokken. Dit wil je toch niet missen!

Activiteiten
• Bezichtiging van de oudste maalvaardige 

Waterkorenmolen op de Veluwe.
• Zaterdag komt er versgebakken brood  

uit de hout gestookte veldoven.
• Zondag een rustdag voor de molenaar,  

een kijkje om de hoek is toch mogelijk.
• Hoe er vroeger werd gekarnd en boter 

werd gemaakt, zie je bij de Rosmolen
• Interessante korte presentaties over het 

ontstaan van beken en sprengen.

Adres
Oude Zwolseweg 160, Wenum Wiesel

Datum en tijd
zaterdag 9 en zondag 10 september 2017  
van 11.00 - 17.00 uur

Hallenhuisboerderij
Enerzijds verscholen achter eeuwenoude 
hoge monumentale bomen en anderzijds aan 
het beekdal van de Wenumsebeek, ligt het 
Rijksmonument Klein Cannenburgh. Deze 
oude hallenhuisboerderij uit 1821 werd in 
2014 geheel onder architectuur gerestaureerd 
en is op beide Open Monumentendagen te 
bezichtigen (alleen van buiten).
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In de nieuwsbrief 
special van mei 2016 
heeft u al over de 
historie van deze 
unieke boerderij 
kunnen lezen. De 
huidige bewoners 
vertellen u naar 
aanleiding van het 
thema ‘Boeren, 
Burgers en Buitenlui’ 

graag meer over dit mooie monument en het 
landelijk wonen op historische grond.

Activiteiten
Bezichtiging erf.

Adres
Klein Cannenburgh 24

Datum en tijd
zaterdag 9 en zondag 10 september 2017 
van 11.00 - 16.00 uur

Landgoed ‘De Ploeg’
(paneel 4 van de fiets-wandelroute)
Louis Joseph Dobbelmann, een succesvolle 
Rotterdamse tabaksfabrikant, besloot begin 
vorige eeuw om herenboer te worden. Aan de 
Greutelseweg in Wiesel liet hij daartoe in 1911 
een nieuw woonhuis bouwen, dat hij met zijn 
gezin in 1912 betrok. Hierna bouwde hij de 
monumentale houten schuur en de koestal. 

De omliggende 
landerijen werden 
bouwrijp gemaakt 
en er werd veel 
personeel aan-
genomen. Familie 
Dobbelmann was 
gedurende vele jaren 
een belangrijke 
werkgever voor  
onze buurtschap.

Hij overleed in 1920 op 48-jarige leeftijd en 
zoon Louis nam, nadat hij volwassen was,  
de leiding van het bedrijf over van zijn 
moeder. In de Tweede Wereldoorlog was  
‘De Ploeg’ met zijn uitgestrekte landerijen  
en bossen een veilige haven voor veel joden 
en onderduikers. 

Op 16 oktober 1943 werd het leven er wreed 
verstoord. Twee mannen meldden zich om 
te onderhandelen over de aankoop van 
enkele paarden. Louis (ook wel Lou of Lout 
genoemd) liep naar buiten en werd op de stoep 
doodgeschoten. Hij was pas 32 jaar oud.
Het betrof hier één van de eerste Silbertanne-
moorden en Silbertanne was de naam van  
een door Rauter ingevoerd systeem van sluip-
moorden op willekeurige, vooraanstaande 
goede Nederlanders, ter vergelding van 
verzetsdaden.

De heer Koers pachtte hierna jarenlang de 
boerderij en toen deze in 1963 vertrok nam 
de kleinzoon van de familie Dobbelmann, 
Frans de Bruijn, het bedrijf over en boert 
er tot op de dag van vandaag nog steeds. 
Landgoed ‘De Ploeg’ is inmiddels een 
gemeentemonument.

Activiteiten
Bezichtiging erf, schuren en gashuisje.

Adres
Greutelseweg 61, Wenum Wiesel

Datum en tijd
Zaterdag 9 en Zondag 10 september 
van 11.00 - 16.00 uur

Ruud Lorwa en Peter Ansems

Geplande vergaderdata bestuur
Locatie: Wenumse Watermolen

In 2017 wordt er door het bestuur van Dorpsraad  
Wenum Wiesel vergaderd op de volgende dinsdagen: 
12 september, 10 oktober, 14 november en 12 december  
van 19.30 - 21.30 uur.

Wilt u tijdens één van onze vergaderingen kennismaken 
met de dorpsraad of een vraag of kwestie voorleggen? 
Dan kunt u altijd even voor aanvang van een vergadering 
binnenlopen. U bent van harte welkom!
U kunt natuurlijk ook altijd een e-mail met uw vraag 
sturen naar: info@wwnna.nl
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De Plankenbrugge

150 Jaar geleden was het aan de zuidkant 
van de Wieselseweg een natte boel. In 
het paleispark kwam het kwelwater uit 
de bodem en om al dit water af te voeren 
waren er zogeheten ‘rabatten’ aangelegd. 
Rabatten zijn langwerpige ophogingen die 
gelegen zijn tussen greppels. De grond die 
uit de greppels afkomstig is wordt gebruikt 
om het rabat mee op te hogen. Op de 
ophogingen konden bomen worden gepland 
voor de bosbouw en de greppels dienden 
voor de afwatering. Als u over het fietspad 
langs de Wieselseweg rijdt zijn ze vandaag 
de dag nog vaag, achter de afrastering 
van het paleispark, te onderscheiden. 
Halverwege de Wieselseweg lag als 
overgang een houten brug over het water 
die in de volksmond ‘de Plankenbrugge’ 
werd genoemd. Het water dat onder deze 
brug stroomde werd via verschillende 
waterlopen afgevoerd en kwam uiteindelijk 
in de Grift terecht, het riviertje dat pal naast 
het kanaal stroomt.

Rabattenlandschap

Eind 1800 was nog altijd 36.000 hectare, 
oftewel 1% van het landoppervlak van het 
Nederlands heideland, niet in eigendom van 
particulieren of organisaties of de Staat. Nee, 
al dat land was in collectief eigendom van 
boeren. De boeren teelden hun gewassen 
op particuliere grond, maar lieten hun vee 
grazen op grote onomheinde gebieden, 
meestal heide dus. Zo’n gebied heette ‘marke’ 
en dit systeem kwam vooral voor op arme 
zandgronden. Ondanks maar liefst drie 
wetten (1809, 1847 en 1886) weigerden 
de boeren het oude gebruik (schapen 
uitweiden) te staken. In die tijd bestond er 
nog geen kunstmest, de boeren waren voor 
de vruchtbaarheid van hun land afhankelijk 
van de mest van hun vee en van plaggen die 

ze uit de heide staken. De ‘marken’ waren 
een winningsgebied en elke boer had er dan 
ook meer baat bij om zijn vee op het gehele 
terrein te laten grazen.

De vernieuwde Markenwet van 1886 
verplichtte om de grond te verdelen onder 
de rechthebbenden, de boeren dus, waarna 
deze vrij waren om hun deel te verkopen. Na 
de komst van de kunstmest, eerst guano, een 
natuurlijke afzetting bestaande uit gedroogde 
uitwerpselen van dieren en daarna industriële 
kunstmest naar een Duits proces, konden de 
boeren hun bouwland vruchtbaar houden. Zij 
hoefden hiervoor niet langer hun vee uit te 
weiden op de heides en plaggen te steken. Na 
de afschaffing van de Markenwet gaven veel 
nieuwe eigenaren er de voorkeur aan hun 
verworven bezit te verkopen. In een periode 
van enkele jaren hadden de heidegronden 
immers hun economische waarde als graas-
gebied verloren. Dit was het startschot voor 
het ontstaan van de Nederlandse bossen. 
Een bijrol wordt nog gespeeld door de 
geïmporteerde Australische wol, die in deze 
periode massaal op de Europese markt kwam 
en daarmee het Nederlandse schaap uit de 
markt prijsde.
Het waren vooral notabelen die het onont-
gonnen land op dat moment voor niet al 
te veel geld overnamen. Het gebied dat nu 
De Hoge Veluwe vormt bijvoorbeeld, werd 
aangekocht door het echtpaar Helene Müller 
en Anton Kröller als privéjachtterrein. Zij 
bouwden er het weelderige Jachthuis Sint-
Hubertus, waar zij hun enorme kunstcollectie 
onderbrachten.

Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik 
hebben na de afschaffing van de Markenwet 
enkele wegen en grondstukken in Wenum 
gekocht. Maar zij kochten tussen 1900 en 
1915 vooral veel markengronden aan in 
Wiesel en Hoog Soeren die zij bestemden 
voor bosbouw. Prins Hendrik had hierin 
veel aanzien en er zijn in de Koninklijke 
Houtvesterijen nog percelen productiehout 
zichtbaar dat bestemd was voor onder andere 
de mijnbouw. Omdat hij ook in de jacht was 
geïnteresseerd heeft hij in die tijd ook het 
gedegenereerde Veluwse hert vervangen. 
Hij heeft herten en zwijnen uit Duitsland 
ingevoerd, waarvan het nageslacht nu nog 
steeds rondloopt. Wilhelmina beschouwde 
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Het Loo en omgeving als het levenswerk van 
haar vader Koning Willem III en zij wilde 
het bewaren zoals ze het had ontvangen. 
Jaren later, in 1959, zou zij 6.700 hectare 
aan het Rijk schenken onder de voorwaarde 
dit toe te voegen aan het Staatsdomein. De 
gebruiksrechten bleven bij de Kroondrager 
en de reden hiertoe was het eigendom te 
behoeden voor erfdeling.

De ontginning van deze heidevelden, het 
omploegen van de grond, de aanplant van  
de grove den, gebeurde in de beginperiode 
door arbeiders, voornamelijk uit Wiesel 
afkomstig, met hulp van paarden en ossen. 
Na verloop van jaren werd de dierlijke 
trekkracht vervangen door een stoomploeg, 
want hiermee was het mogelijk, als de ploeg 
van 45 pk tenminste niet voortdurend 
wegzakte of als de onderdelen het niet 
begaven, om per dag soms wel twee hectare 
op 35 cm diepte te ploegen. Niettemin was 
ook voor het stoomploegen een flink aantal 
arbeiders vereist: een geschoold machinist, 
een pomper, een ploegknecht, vijf mannen  
en drie jongens.

Stoomploegen

Op vrijdag 10 mei 1907 arriveerde een 
15.000 kilo zware stoomploeg van de 
Heidemaatschappij op station Het Loo 
en Prins Hendrik zelf was bij het lossen 
aanwezig. De Koningin en Prins reden later 
op de dag met een tweespan schimmels 
uit over Hoog Soeren en Wiesel waar een 
kijkje werd genomen bij de voorbereidende 
werkzaamheden van de stoomploeg.

Voor het behoud van de wegen moesten de 
achterwielen van de ploeg worden omwikkeld 
met touw en oude brandspuitslangen, omdat 

de ijzeren profielen de wegen anders zouden 
vernielen. Het transport van deze ploeg 
naar Wiesel trok veel bekijks en omdat De 
Plankenbrugge over de Wieselseweg voor de 
passage zelfs extra versterkt moest worden 
met zware balken, verscheen op zaterdag 
11 mei 1907 hierover een artikel in de 
Apeldoornsche Courant.

Hendrik van Essen, die werd geboren op 
30 augustus1851, kwam vanuit Epe naar 
Apeldoorn en ging als arbeider werken in de 
Kroondomeinen. Hij trouwde in 1884 met 
Nenna Teunissen, geboren op 5 april1860 in 
Ede, en na hun huwelijk gingen ze wonen aan 
de Wieselseweg 15.
 

Hendrik en Nenna van Essen
 
Ze kregen zeven zonen die ze Gerrit, Teunis, 
Hein, Frits, Dirk, Hendrik en Willem 
noemden en een dochter Bartha. Frits en 
Bartha waren een tweeling. Vier van de 
zonen gingen, net als hun vader, werken voor 
het Koninklijk Huis: Gerrit werd tuinman, 
Teunis werkte in het Koninklijk Park, Frits 
werd paardenknecht en Dirk zilverknecht. 
Gerrit, Teunis en Frits zouden altijd aan de 
Wieselseweg blijven wonen, respectievelijk  
op de nummers 54, 43 en 64.
Naarmate zij ouder werd ging de gezondheid 
van moeder Nenna achteruit en begon ze te 
dementeren. Op een keertje stond zij met 
de petroleumkan boven de houtkachel in 
de keuken, maar gelukkig werd voorkomen 
dat zij de uiterst brandbare vloeistof op het 
brandende hout gooide.
Ze werd opgenomen in Schuylenburg en haar 
man Hendrik woonde afwisselend bij één van 
zijn zonen aan de Wieselseweg. Nenna kon 
het leven op Schuylenburg niet aan en kwam 
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weer naar huis. Dochter Bartha ontfermde 
zich in 1932 over haar beide ouders en nam 
hen op in haar huis aan de Waterloseweg in 
Orden. In 1934 waren Hendrik en Nenna 
50 jaar getrouwd en kregen ter gelegenheid 
hiervan bezoek van Koningin Wilhelmina in 
hoogsteigen persoon.

Het verhaal gaat dat Gerrit, de oudste zoon, 
als jonge man ‘s morgens op weg naar zijn 
werk vaak een praatje maakte met Hermina 
Hendrika Peppelenbos. Hij liep dan een 
kortere weg, via het hek dat in de omheining 
aan de Wieselseweg zat, door het park naar 
het paleis. Zoals meerdere personeelsleden 
had ook hij een sleutel van dit hek. Zij, 
Hermina oftewel Mina, was onderweg 
naar huis, woonde achter in Wiesel aan de 
Huisakkers en kwam van haar nachtdienst 
in Kinderziekenhuis Mary aan de Koning 
Lodewijklaan. Ze kregen verkering en 
besloten een huis te gaan bouwen op het 
stukje grond aan de Wieselseweg 54. De 
trouwdag was op 18 mei 1907 en vernoemden 
hun woning naar de houten brug waar ze 
elkaar hadden ontmoet. Het duurde maar 
even of iedereen kende hen als Gerrit en 
Mina van de Plankenbrugge.

Gerrit heeft meer 
dan 50 jaar op Het 
Loo gewerkt, eerst 
onder Koningin 
Emma, toen onder 
Koningin Wilhelmina 
en Koningin Juliana. 
Hij ging in 1949 met 
pensioen en overleed 
in 1981 op 96-jarige 
leeftijd.

Gerrit en Mina kregen negen kinderen: vijf 
meisjes en vier jongens. Hun eerste kind, 

dochtertje Nenna, 
overleed op 12-jarige 
leeftijd. Hun jongste 
kind, ook een meisje, 
kreeg de naam Nen, 
vernoemd naar haar 
oma en dit overleden 
zusje. Nen kreeg 
verkering met Bep 
Gerrits en trouwde 
met hem in 1946. 

Er was een enorme woningnood direct 
na de oorlog, moeder Mina was in 1939 
op 54-jarige leeftijd overleden aan kanker, 
waardoor het haast vanzelfsprekend was dat 
de jonggehuwden introkken bij vader Gerrit 
aan de Wieselseweg. Na verloop van jaren 
verkocht hij zijn huis aan de inwonende 
dochter en schoonzoon. Het werd verbouwd 
en aangepast, maar het bleef de naam ‘De 
Plankenbrugge’ houden.

De druk van het kwelwater op De Veluwe 
nam af, waardoor het droger werd. Het 
afwateringssysteem werd verbeterd, er werden 
duikers gelegd, de weg werd verhard, verbreed 
en de brug over de Wieselseweg verdween. In 
1994 kochten Jeroen en Esther Klement het 
huis van Bep en Nen Gerrits. Zij werden toch 
al wat ouder en het werk in en om het huis 
werd hen teveel. Weer vonden er verschillende 
verbouwingen plaats, maar het huis was bijna 
100 jaar oud, eigenlijk geheel op en voldeed 
niet meer aan de eisen van de tijd.

In 2006 besloot de familie Klement voor 
nieuwbouw te gaan en werd het oude huis 
met al zijn historie gesloopt. Er kwam een 
mooi, nieuw, geriefelijk woonhuis voor in 
de plaats. Maar het oude, originele bord met 
daarop in sierlijke letters ‘De Plankenbrugge’ 
prijkt nog steeds trots boven de voordeur!

Peter Ansems 

(met dank aan Henk van de Waardt, Jeroen  

en Esther Klement en Nen Gerrits)
De Plankenbrugge

Gerrit en Mina
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Eén van de doelen bij de oprichting van Buurtvereniging Wenum 
Wiesel op 24 oktober 1923 was het vormen en versterken van een 
band tussen de bewoners. Sinds 1923 is er veel veranderd in onze 
wereld en al deze veranderingen hebben zo hun invloed op het 
dorpse karakter van ons prachtige Wenum Wiesel. Toch blijft dit 
dorpse karakter voor veel van onze inwoners echter de basis voor 
een vredige, gezellige leefomgeving. Een omgeving waar mensen  
iets voor elkaar overhebben en die bijspringen als het ooit nodig is.

Het bestuur van Dorpsraad WWNNA volgt bij het nemen van 
alle besluiten de Dorpsvisie die in 2012 werd opgesteld. Bij de 
samenstelling hiervan heeft u als inwoner duidelijk uw stem laten 
horen; wat is wenselijk en niet-wenselijk voor de leefbaarheid van 
Wenum Wiesel voor nu en in de toekomst.
Het bestuur van Buurtvereniging WWNNA, wiens doel het is de 
saamhorigheid door middel van verschillende evenementen het hele 
jaar door in stand te houden, merkt echter dat de belangstelling voor 
de door hen georganiseerde activiteiten sterk terugloopt. Dit doet zich 
al langere tijd voor en het schijnt een normaal verschijnsel te zijn: 
een deel van de kringloop die elke (buurt)vereniging meemaakt. De 
redenen? Activiteiten kunnen gaan vervelen, mensen wonen hier al  
zo lang, ouderen gaan dood en kinderen worden groot.

Maar wat doen wij dan verkeerd? Vieren wij ons 100-jarig bestaan 
wel in 2023? Hadden we in 2015, tijdens het jaarlijks dagje uit met de 
buurtvereniging, voor de 110 belangstellenden twee bussen nodig, dit 
jaar hadden we met 45 deelnemers nog geen bus vol. Voor de jaarlijkse 
fietstocht met barbecue, die dit jaar gepland stond op zaterdag 1 juli, 
hadden zich maar 11 buurtbewoners aangemeld. Deze hebben we 
maar niet door laten gaan ... .
Toen in 2016 het Sinterklaasfeest in het water dreigde te vallen vanwege 
het ontbreken van collectanten voor de huis-aan-huis collecte voor dit 
feest, meldden acht ouders zich spontaan hiervoor aan. Dit feest in 

de Watermolen 
mocht toch echt 
niet afgeschaft 
worden was 
de mening en 
dankzij hun 
inzet beleefden 150 kinderen (en ouders en 
grootouders) een geweldige middag. Blijkbaar 
leeft deze traditionele activiteit, georganiseerd 
door de buurtvereniging, wel bij u.
Als u denkt ons te kunnen helpen bij het 
organiseren van (nieuwe) activiteiten of 
indien u iets wilt bijdragen, kunt u altijd 
terecht bij één van onze bestuursleden. Er zijn 
vacatures in het bestuur, in werkgroepen en 
we kunnen altijd mensen gebruiken voor het 
leveren van hand- en spandiensten. Wordt 
lid, meldt u aan via onze website. Voor de 
contributie hoeft u het niet te laten; deze 
bedraagt slechts € 5,- per jaar.

In de vorige nieuwsbrief vertelde ik over 
de wens een boek uit te brengen over de 
geschiedenis van Wenum Wiesel. Ik deed de 
oproep uw verhalen, anekdotes van uzelf of 
van uw ouders of grootouders hiervoor in 
te leveren. Helaas heb ik hierop geen enkele 
reactie mogen ontvangen, maar ik kan mij 
gewoonweg niet voorstellen dat er niemand  
is die iets te vertellen heeft!

Peter Ansems, 

voorzitter Buurtvereniging

Over de buurt

Beheerder visvijver gezocht

Buurtvereniging WWNNA huurt van de gemeente Apeldoorn de 
vijver tegenover de Watermolen en met een vereiste vergunning 
mag u er vissen. Vanwege de rust en de prachtige natuur wordt hier 
veel gebruikt van gemaakt. De prijs van deze vergunning, die een 
jaar geldig is, bedraagt € 10,-. Deze vergunning was tot voor kort 
verkrijgbaar bij Erwin Ellenbroek, die ook de taak had om af en toe  
bij de vijver te controleren of de vissende vissers er daadwerkelijk 
eentje in hun bezit hadden. Maar Erwin gaat op korte termijn 
verhuizen en stopt met zijn activiteiten voor de buurtvereniging.  
Wij zijn dan ook dringend op zoek naar een vervanger. Heeft u een 
paar uurtjes over en wilt u wat betekenen voor de buurtvereniging? 
Neem dan contact op met ondergetekende.

Peter Ansems 

(055) 312 19 29 / peter.ansems@wwnna.nl
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Op 15 april was 
het eieren zoeken ...
Op zaterdag 15 april 2017 had op verzoek van de 
buurtvereniging de paashaas  zijn eieren verstopt 
in het bosje op de hoek van de Wieselseweg/
Wieselsedwarsweg. Om 14.00 uur stonden 26 
kinderen met hun mandje of tasje in de start-
blokken, vast van plan om deze eieren te vinden! 
De allerkleinsten kregen bij het zoeken hulp van 
enkele leerlingen van de Sjofarschool Prinses 
Beatrix, die zich hadden aangemeld voor hand- en 
spandiensten. Dankzij deze spontane hulp konden 
de ouders en grootouders langs de kant genieten 
van de enthousiast zoekende kinderen.

De paashaas had ook drie speciale gouden eieren 
verstopt. Als je die vond, dan kreeg je een extra 
beloning: een mooie paashaas van chocolade. Na 
flink zoeken tussen de bladeren, onder afgewaaide 
takken of omgevallen bomen werden deze gouden 
eieren uiteindelijk gevonden. Het was een geslaagde 
middag en hopelijk komt de paashaas volgend jaar 
weer een bezoekje brengen aan onze buurtschap.

Peter Ansems

Seizoensopening activiteiten- 
avonden 2017/2018

Op dinsdag 26 september 2017 start het 
activiteitenseizoen 2017/2018 met een 
informatieavond over de activiteiten, die 
plaatsvinden in de Wenumse Watermolen.

U kunt zich opgeven voor: 
• bloemschikken
• fotografie
• kaartenmaken
• schilderen/aquarelleren
• biljarten

Aanmelden kan vanaf 20.00 uur 
bij de betreffende cursusleid(st)er.  
De eerste activiteitenavond is dan  
op dinsdag 3 oktober 2017 en de  
laatste op 10 april 2018. 
De avonden zijn van 20.00 tot  
22.00 uur.

Op dinsdag 9 januari 
2018 is er ’s avonds de 
nieuwjaarsreceptie met borrel en hapje.
U betaalt per avond dat u aanwezig bent  
€ 5,- inclusief koffie of thee en de activiteiten-
periode wordt altijd afgesloten met een 
gezellige avond. Wilt u meer weten? Kom  
dan gerust even langs om de sfeer te proeven. 
Wilt u gewoon eens binnenlopen voor een 
praatje of een drankje aan de bar? Ook daar-
voor bent u van harte welkom!

Het bestuur
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Op dinsdag 30 mei was het weer zover: het 
jaarlijkse 55+ reisje met de buurtvereniging.

We vertrokken om 9.00 uur van de Oranjehal 
aan de Bentweideweg nadat iedereen met 
een goed humeur was ingestapt. De reis 
ging naar Katwoude, waar we in de kaas- en 
klompenmakerij ‘De Simonehoeve’ werden 
verwelkomd met koffie en gebak.
Tijdens de rondleiding die we kregen konden 
we zien hoe de kaas en klompen gemaakt 

werden. Je had er de 
mogelijkheid om in 
klederdracht op de 
foto te gaan en er 
was veel te koop; van 
beiden werd gretig 
gebruik gemaakt!

Na een heerlijke lunch stapten we weer in 
de bus en ging de reis naar Volendam. Daar 
aangekomen was iedereen vrij om het dorp te 
bekijken, te winkelen, te wandelen over de dijk, 
een cafeetje te bezoeken of er een visje te eten. 
Op de afgesproken vertrektijd reden we naar 
Amsterdam, waar de buschauffeur ons afzette 
bij een rondvaartboot om een tocht door de 
grachten te maken. Het weer was prima en we 
genoten van wat we allemaal zagen.

Onderweg naar huis deden we de plaats 
De Harskamp aan, waar in partycentrum 
‘De Molen’ ons een uitstekend diner werd 
aangeboden. Hierna reden we moe maar 
voldaan terug naar onze opstapplaats bij 
de Oranjehal, waar we om ± 20.00 uur 
aankwamen. Ondanks het weinige aantal 
deelnemers, wat wel wat jammer was, hebben 
we genoten van een geslaagd dagje uit.

Een enthousiaste buurtbewoner

Het jaarlijkse uitje
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Sinterklaasfeest 2017
Tijdens de zomervakantie heeft de buurt-
vereniging vernomen, dat de Sint met zijn 
Pieten ook dit jaar weer naar de Wenumse 
Watermolen gaat komen! Sint vindt het fijn om 
alle kinderen daar weer persoonlijk te kunnen 
begroeten, de laatste nieuwtjes te horen en 
vragen te beantwoorden. Wil jij  Sinterklaas 
echter al vóór die tijd al een vraag stellen?  
Dan kun je deze tussen 18 en 30 november 
mailen naar: sinterklaas@wwnna.nl

In dezelfde periode kun je ook gewoon  
een briefje sturen naar:

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

De Sint komt op zaterdag 2 december 2017. 
De eerste groep kinderen wordt verwacht om 
13.30 uur en de tweede groep om 15.30 uur.
Hierna gaat de Sint en 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.
Vanaf 8 december staan de, op deze middag 
gemaakte foto’s, op de website van WWNNA.    

Vanaf eind oktober zal er weer huis-aan-huis  
gecollecteerd worden  
voor dit feest en  
kunnen de kinderen  
opgegeven worden.

Het bestuur

Molenmarkt 11 juni 2017
Vorig jaar organiseerde het bestuur van de buurtvereniging 
voor de eerste keer een Molenmarkt in en rondom de Wenumse 
Watermolen aan de Oude Zwolseweg.

Dit evenement werd, mede dankzij het prachtige weer, een 
grandioos succes waarna besloten werd deze Molenmarkt op te 
nemen als jaarlijks terugkerende activiteit in het programma. 
Uitzonderingen bevestigen de regel; dit jaar was het op de beoogde 
dag 1e Pinksterdag en daarom werd de markt verschoven naar 
zondag 11 juni.

De kramen waren al op zaterdagavond onder leiding van het 
organiseerde bestuurslid Tinus van Werven opgesteld, waardoor  
de deelnemers ‘s morgens vroeg direct hun kramen konden 
inrichten. De zon scheen volop en het werd weer een stralende 
dag. Er was een gevarieerd aanbod: brocante, antiek en curiosa, 
kunst, honing, patchwork etc.
In de benedenzaal van de Watermolen en buiten op het ingerichte 
terras werden de bestelde consumpties vlot rondgebracht door de 
leden van het bestuur. Met de gezellige muziek erbij werd het voor 
zowel de deelnemers als de bezoekers een geslaagde dag.

Het bestuur

Wijnproeverij

Op vrijdagavond 1 december 2017 
organiseert uw buurtvereniging, in 
samenwerking met Slijterij Hamer, voor  
de vierde keer een wijnproeverij.

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

De kosten voor dit arrangement bedragen  
€ 22,50 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.
 
Vult u bijgaande reactiestrook in en geef  
hem af bij Peter Ansems. Wij hebben er  
weer zin in. U toch ook? Graag tot ziens  
op 1 december!

Het bestuur
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Kredietcrisis . . . 
en toch drukwerk nodig?
Neem geen risico!

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

en leggen deze prijzen vast t/m eind 2017.

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 Herman Dijkkamp
vice-voorzitter Fred Lindaart
secretaris Hinka Klok
penningmeester Bert de Groot
bestuurslid Peter Ansems
 Nico van der Horst
 Ruud Lorwa

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, Jan Grefhorst  
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




