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Van de voorzitter
Beste buurtbewoners,
Het wordt lente. De natuur staat hier en
daar al op springen en de kou is tot nu toe
weggebleven. Misschien krijgen we nog een
staart in maart, maar veel zal het niet zijn
en schaatsen op de vijver bij de Wenumse
watermolen en het Apeldoorns kanaal zal
wel een utopie zijn.
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Maar vroege lente of niet, we zitten in
zwaar weer en liggen in de clinch met
de gemeente Apeldoorn. Vergaderingen,
brieven en gesprekken met wethouders
of ambtenaren mogen niet baten om het
tij te keren. Wenum Wiesel, ons mooie
dorp moet het ontgelden als we niet alles
op alles zetten om de gemeenteplannen
aan te laten passen aan onze wensen.
En dat zijn uiteraard uw wensen.

Een jaar geleden ben ik enthousiast als
voorzitter van de dorpsraad begonnen en
ik hoop dit nog een tijdje vol te houden.
We hebben als bestuur werk genoeg en ik
hoop daar een steeds grotere bijdrage aan
te kunnen leveren. Als enige vrouw in een
mannenbestuur kan ik me goed redden,
ook al hebben ze vaak het hoogste woord.
Op 23 maart 2020 wordt de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering gehouden
in de Wenumse Watermolen. In deze
nieuwsbrief treft u onder meer de te
behandelen agendapunten aan, waarbij
ik uw speciale aandacht vraag voor de
volgende onderwerpen:
• Natuur en landschap
• Snelle Fietsroute
• Zonnepark
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We stuurden
vorig jaar een
dringende brief
naar de gemeente
Apeldoorn. De strekking ervan was: zorg bij
het nemen van een besluit of bij het doen
van een toezegging dat deze ook worden
gehandhaafd. Veel klachten namelijk van
buurtbewoners op het gebied van illegale
bewoning, bouw, bomenkap, handel en tal
van andere zaken worden niet of slechts
halfslachtig in behandeling genomen. Het
is een structureel probleem, waarvoor
de gemeente Apeldoorn nog steeds geen
oplossing biedt en wij als dorpsraad vaak
machteloos moeten toezien. Als dorpsraad
beschouwen wij ons als vertegenwoordigers
van Wenum Wiesel om de lokale belangen
zo goed mogelijk te behartigen en onder
de aandacht van de gemeente Apeldoorn
te brengen. Niet vrijblijvend, maar als onze
belangrijkste taak.
Ik doe als voorzitter een beroep op u allemaal
om ons als bestuur zoveel mogelijk te steunen.
Denk met ons mee en dien ideeën voor
verbetering van ons werk in. Wordt lid van de
dorpsraad/buurtvereniging (de kosten van
€ 5,- per jaar kunnen toch geen bezwaar zijn).
Wenum Wiesel mag niet te lijden hebben
onder een ontoereikend stadsbestuur!
Met vriendelijke groet,
Agnes de Bruijn,
voorzitter Dorpsraad Wenum Wiesel
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Stand van zaken
Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012-2020
Participatie – wat was/is dat?
In de nieuwsbrief maart 2019 – nu dus één
jaar geleden – hebben we in het voorwoord
uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkelingen
met betrekking tot Participatie in Apeldoorn.
U heeft daar kunnen lezen dat de gemeente
van plan is de wijk- en dorpsraden, die
al tientallen jaren bestaan, op termijn op
te heffen of te marginaliseren. Daarmee
verdwijnt het recht en de mogelijkheid
om (soms zelfs van tevoren) invloed op
gemeentelijke besluitvorming, beleid en/
of activiteiten uit te oefenen. Voor Wenum
Wiesel zou dat kunnen betekenen dat alleen
de buurtvereniging, die zich bezighoudt
met de organisatie van buurtactiviteiten,
blijft bestaan.
De dorpsraden van Apeldoorn (elf stuks),
verenigd in het Dorpenplatform, hebben in
het afgelopen jaar via een vertegenwoordiging
aan de werkgroep Participatie meegedaan.
Deze gemeentelijke werkgroep bestaat naast
een vertegenwoordiging van het Dorpenplatform en de wijkraden uit ambtenaren
en wethouder Wim Willems, portefeuillehouder Participatie.
Op basis van de raadsopdracht had de
wethouder de taak om gezamenlijk tot
een voorstel/concept-uitwerking van die
opdracht te komen. Wij hebben op basis
van dat uitgangspunt als afvaardiging van
het Dorpenplatform gedurende het jaar
de nodige voorstellen gedaan en op- en
aanmerkingen geplaatst. Gaandeweg
werd echter duidelijk dat we deze niet
terugzagen in het ‘bouwproces’. Vragen
werden vooruitgeschoven en/of bleven
onbeantwoord. Van ‘samen bouwen aan
de toekomst’ was niet echt sprake.
Onze onvrede daarover hebben we al aangegeven in een brief van 24 oktober 2019 aan
de wethouder. Daarin werd onder andere
de vraag gesteld of het denkbaar was dat hij

met een, van de raadsopdracht op punten
afwijkend gezamenlijk eindadvies, naar de
raad zou willen gaan. Tot op de dag van
vandaag hebben wij geen antwoord gekregen.
De onvrede groeit en het toch al verminderde
vertrouwen verdwijnt dan natuurlijk. Wel
heeft de wethouder, op eigen verzoek aan de
besturen van de dorpsraden, in januari jl.
een presentatie van een eindrapport gegeven,
zoals hij van plan is uit te gaan brengen aan
de gemeenteraad.
Dit was duidelijk ‘zijn rapport’ en niet ‘ons
bouwwerk’ zoals in begin 2019 aan ons was
voorgesteld!
Het Dorpenplatform gaat zich de komende
tijd beraden hoe naar de gemeenteraad te
reageren. We verwachten, nadat alle dorpsraden de presentatie hebben gezien, medio
februari bij elkaar te komen.
Nico van der Horst,
vice-voorzitter Dorpsraad Wenum Wiesel
afgevaardigd namens het Dorpenplatform

Werkgroep Ruimtelijke Ordening
• De Snelle Fiets Route (SFR)
Zoals in bijna alle gevallen heeft ieder gevolg
een oorzaak. Van keuzes uit het verleden
krijgen we nu de rekening gepresenteerd. Eén
van de vraagstukken op dit moment is hoe
wij de uitstoot van CO2 kunnen beperken.
Die wordt onder andere veroorzaakt door het
(toegenomen) autoverkeer. In een klein land
als Nederland is daarnaast sprake van steeds
meer en langere files. Bij elkaar genomen
slecht voor het milieu en de economie.
De overheid wil daarom het gebruik van de
auto in de spitsuren, door forensen (woonwerk verkeer) vooral op korte afstanden (tot
circa 20 km), terugdringen. Ze proberen dat
onder andere te doen door het nemen van

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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fiscale maatregelen.
Je moet dan denken
aan verhoging
van de accijns
op brandstof,
verhoging van de
wegenbelasting,
tolheffing, maar
ook promotie
van de leasefiets
en de aanleg
van zogenaamde Snelle Fiets Routes of
Fietssnelwegen. Zeker deze laatste worden
landelijk gepromoot door de Fietsersbond,
een belangenorganisatie voor enthousiaste
pedalisten.
Hoofddoelstelling van dit alles is dus forensen
(woon-werkverkeer) uit de auto en op de fiets
te krijgen.
Ook de gemeente Apeldoorn onderzoekt
al jaren de mogelijkheden voor Snelle Fiets
Routes’ of Fietssnelwegen’ De bedoeling is
dan relevante regionale knooppunten met
elkaar te verbinden. Voor Apeldoorn zijn
Deventer (circa100.000 inwoners) en Epe
(circa 33.000 inwoners, waarvan circa 13.000
in Vaassen) in beeld.
U ziet al gelijk het verschil in relevantie; je
kunt verwachten dat er meer woon-werkverkeer tussen Apeldoorn en Deventer (vice
versa) is dan tussen Apeldoorn en Vaassen.
Over het laatste traject hebben we het hier.
Al jaren geleden kwam het toenmalige college
met een voorstel. Voor een snelle fietsroute
tussen Vaassen en Apeldoorn is met niet veel
fantasie het bestaande toeristische fietspad
gepresenteerd. Het advies was nog niet uitgebracht of de storm brak los. Meer dan 760
aan- en omwonenden verenigden zich in
een actiecomité. Ook ‘Houdt Wenum Groen’,
Dorpsraad Wenum Wiesel en de Wijkraden
Kerschoten en De Naald tekenden stevig
protest aan.
Dit was voor de gemeenteraad reden genoeg
de verantwoordelijke wethouder terug te
sturen met de opdracht om ook de, door
de dorp- en wijkraden en het actiecomité
voorgestelde variant langs het Kanaal, op
gelijkwaardige wijze te onderzoeken en beide
varianten te zijner tijd aan te bieden.
Voor de duidelijkheid; de dorpsraad en beide
wijkraden hebben überhaupt geen behoefte
aan een Snelle Fiets Route of Fietssnelweg!
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Wat zijn onze argumenten daarvoor?
Het gaat erom automobilisten (woonwerkverkeer) tussen Vaassen (Epe) en
Apeldoorn, met name in de spitsuren op de
fiets te krijgen. Dan moet je natuurlijk wel
weten om hoeveel automobilisten het dan
dagelijks gaat. Gek genoeg is juist dat niet
gemeten; we weten dus dan ook niet wat
het eindresultaat van onze dure maatregel
mogelijk kan opleveren.
De praktijk leert bovendien dat automobilisten
misschien op mooie dagen (voorjaar, zomer)
de fiets pakken, maar zodra er sprake is van
barre weersomstandigheden toch maar weer
de auto gebruiken. De kans dat er uiteindelijk
maar ‘pakweg’ vijf automobilisten structureel
de fiets nemen is dus wel heel klein.
Als je bedenkt dat het SFR-project naar
verwachting tussen de 15 en 20 miljoen
euro belastinggeld gaat kosten, dan staat
die investering in geen verhouding tot
het behaalde effect (3 à 4 miljoen per
overgestapte fietser!).
Dit is verspilling van belastinggeld dat
in Apeldoorn wellicht beter besteed kan
worden. Daarbij komt dat door de aanleg van
de Snelle Fiets Route (5 à 6 meter breed en
verlicht), dwars door natuur en landschap,
noodzakelijke bomenkap en verlies van
berm biotoop, de milieuwinst misschien
wel negatief uit zal pakken.
Ook geloven wij dat het concept (overal
voorrang voor de fietsers) zal gaan leiden
tot onveilige verkeerssituaties (kruisingen
met auto en agrarisch verkeer), met kans
op een toename van verkeersongevallen.
Je kunt je niet voorstellen dat de gemeenteraad dit scenario kan toejuichen. Bedenk ook
dat de mix van scholieren (12-16 jaar) en
snelle fietsers (pedelecs tot 40 km/uur) wel
tot incidenten moet leiden. Beide groepen
maken in de spitsuren namelijk gebruik van
dezelfde route.
Kortom: schrap dat plan waarvoor geen
draagvlak is.
En als het desondanks toch wordt
doorgezet?
We hebben de gemeente al in het begin
duidelijk gemaakt dat dan in ieder geval
het tracé over de voormalige spoorbaan
voor de dorpsraad, beide wijkraden en het
actiecomité onbespreekbaar is. Argumenten
daarvoor hebben we voldoende aangegeven.
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Ze zijn verwoord in een brief aan de projectgroep en de wethouder, die we begin januari
2020 hebben verzonden.
We hebben voor het geval dat de politiek
toch haar voornemens wil doorzetten
een alternatief voorgesteld: de route langs
het kanaal en die bij de Anklaarseweg
aansluit op het (nieuwe) fietspad achter het
Zwitsalterrein.
Op het nu door het ontwerpbureau gemaakte
ontwerp is ook nog wel het nodige aan te
merken. Deze op- en aanmerkingen zijn ook
in voornoemde brief verwoord.
Actueel: in de Stentor van 19 februari 2020
wordt in een artikel een alternatieve route
genoemd. De zogenaamde Veluwe flankroute.
Er worden op 9 maart a.s. van 17.00 tot 20.00
uur bij Gewoon Gastvrij aan de Elburgerweg 1
en op 11 maart a.s. bij De Hezebrink aan de
Ds. van Rhijnstraat 69 in Emst informatiebijeenkomsten gehouden.
Nico van der Horst,
namens werkgroep Verkeer, Natuur &
Landschap en Ruimtelijke Ordening

Werkgroep Natuur en Landschap
• Koningsbeekdal wordt fleuriger
Dat was de hoop die de bewoners van het Van
Haeftenpark uitspraken in hun verzoek aan
de gemeente Apeldoorn. Een artikel hierover
plaatsten we ook al in de najaarsnieuwsbrief.
De bewoners kijken uit op een stuk
voormalig weiland, dat nu een onderdeel is
van het Koningsbeekdal. Een uitzicht met
bloeiende bloemen, dat was de opzet na de
herstelwerkzaamheden van de Koningsbeek.

Groen was het uitzicht zeker! Maar ... dat
groen werd veroorzaakt door ongewenst
hardnekkig terugkerend opschot van elzen,
wilgen en berken en niet eenvoudig weg te
krijgen via de jaarlijkse maaibeurt!
Daar moest dus zwaarder geschut aan te pas
komen en in het afgelopen najaar werd de
eerste actie van de gemeente zichtbaar. De
buurtbewoners kregen bericht dat er opnieuw
een wildbloemenmengsel ingezaaid zou
gaan worden. Voor de werkgroep Natuur en
Landschap het moment om hierover navraag
te doen bij de gemeente. Naar aanleiding van
ons verzoek kregen we van de wijkbeheerder
Koen Jager de volgende uitleg:
“Op verzoek van diverse bewoners zijn we via
de aanvraag groeninitiatieven (https://www.
apeldoorn.nl/groeninitiatief) gaan kijken wat
de mogelijkheden voor genoemde locatie zijn.
Het regelmatig bijzaaien in het verleden heeft
geen zichtbaar resultaat opgeleverd.
Afgelopen najaar hebben we, na intern overleg
met ecologie, gekozen voor een diepbewerking,
waarbij we de houtige opslag kapot hebben
gefreesd en hierdoor gaan we ervan uit dat hij
minder snel zal terugkomen. Deze bewerking
gaan we dit voorjaar herhalen. Daarna wordt
het terrein ingezaaid (is al voor een deel
gedaan) met een zelf samengesteld mengsel.
We hopen dat dit zaaigoed goed aanslaat,
waardoor er meer bloemenvariatie ontstaat.
Hopelijk krijgen we door deze bewerking
minder last van ongewenste opslag.”
Uit een overzicht dat is meegestuurd zijn
meer dan 30 verschillende soorten wild
bloemzaad opgenomen.
Van de bewoners van het Van Haeftenpark
kregen we nog de volgende reactie: “We zijn
blij dat de gemeente actie heeft genomen. De
twee meter hoge boomopslag is weggehaald,
het is nu een braakliggend stuk. We hopen dat
de bomen niet meer terugkomen en kijken uit
naar een bloemrijk grasveld. We wachten in
spanning af.”
Al met al een positieve actie van gemeente
Apeldoorn naar aanleiding van het bewoners
verzoek.

Bewoners van het Van Haeftenpark hopen
dat hun uitzicht er zó uit komt te zien
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• Insecten met 70% afgenomen
Die verontrustende boodschap in de landelijke pers zal de meeste bewoners van Wenum
Wiesel niet zijn ontgaan. Wilde bijen en
ook vele andere insecten, zoals hommels,
zweefvliegen en vlinders zijn essentieel voor
het behoud van flora en fauna. Van onze
360 Nederlandse soorten wilde bijen staat
de helft op de rode lijst. Die schrikbarende
achteruitgang van onze insecten was voor
enkele leden van de werkgroep Natuur
en Landschap het moment om in actie te
komen. De Stichting Landschapsbeheer
Gelderland (SLG) meldde in dezelfde
periode dat financiële ondersteuning voor
groeninitiatieven kon worden aangevraagd
dankzij een bijdrage van de provincie
Gelderland en dat opende kansen.
Het idee ontstond om een insecten-/
bijenhotel te realiseren, u kent ze vast wel,
van die kastjes die in de tuincentra te koop
zijn. Een professioneel voorbeeld werd
gespot langs een van de klompenpaden
op de Noord Veluwe. Bij de makers ervan
hebben we informatie opgevraagd over
de bouw en inrichting van een dergelijk
insectenhotel. We zochten uit wat we nodig
hadden aan materiaal om een begroting te
kunnen maken, maar dat nam meer tijd in
beslag dan we dachten. Toen we dan eindelijk
zover waren en SLG om een financiële
ondersteuning vroegen, was betreffende
subsidiepot helaas zo goed als leeg.

Hier doen we het voor

Wat te doen?
Het was bij onze werkgroep bekend dat de
gemeente Apeldoorn ook een mogelijkheid
had om groene plannen van bewoners
financieel te ondersteunen. Bij navraag bleek
dat ons project hiervoor in aanmerking
kwam en kon een belangrijk deel van onze
begroting uit het potje ‘Groeninitiatieven’
worden gehonoreerd. Met deze toezegging
waren we erg blij natuurlijk. Om wandelaars
informatie te geven over de bezoekers van
een dergelijk hotel worden aan de achterzijde
ervan infopanelen geplaatst met informatie
over wilde bijen, hommels en vlinders.
We hebben het bestuur van de Natuurvereniging KNNV, afdeling Apeldoorn,
bereid gevonden de kosten van deze
infopanelen voor hun rekening te nemen.
We kregen die toezegging en daarmee was
de financiering rond.
Van de gemeente Apeldoorn kregen we
vergunning om het insecten-/bijenhotel te
plaatsen in Wenum naast het Kopermolenpad
en wel in het hooiland bij de Watermolen.
De initiatiefnemers waren hiermee niet
tevreden. Want, redeneerden ze, als we dan
toch zo’n hotel gaan maken, waarom dan
ook geen tweede? Dan realiseren we er
nog een voor plaatsing in Wiesel. Zij
klopten voor hulp aan bij het bestuur van
de dorpsraad en laat die nou net nog een
reservering voor natuurontwikkeling in
de begroting hebben staan.
Het bestuur reageerde enthousiast en
was bereid om het tweede hotel deels te
financieren en ook hier doet de natuurvereniging KNNV weer mee bij de
financiering van de infopanelen.
Dit voorjaar gaan we met vrijwilligers van
de werkgroepen Klompenpad, Zwerfafvalbrigade, Natuur en Landschap en anderen
aan het werk met de verwachting in de zomer
van 2020 de insecten-/bijenhotels feestelijk
te kunnen onthullen.
Namens de initiatiefnemers.

• Droge zomers funest voor onze beken

Zo komt het insecten-/bijenhotel
in Wenum Wiesel er uit te zien
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Een vlinderkast is een
onderdeel van het ‘hotel’

Karakteristiek voor Wenum Wiesel zijn een
aantal beken die mede hebben bijgedragen
aan het ontstaan van het huidige landschap
en ons dorp. In het boek ‘De Wenumse
Watermolen’ (uitgave Bekenstichting) met
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In de nachtelijke uren werd het water door de
toevoerbeken weer op niveau gebracht, zodat
men overdag voldoende watervoorraad had
om de raderen hun werk te laten doen.

als ondertitel ‘Symbool voor zeven eeuwen
geschiedenis van de buurtschappen Wenum
en Wiesel’ wordt dat helder beschreven door
de auteur Henri Slijkhuis.
Vandaag de dag is het moeilijk voorstelbaar
dat die beekdalen door grote hoeveelheden
smeltend sneeuwwater in de laatste ijstijd
zijn gevormd. Juist die grote hoeveelheid
stromend water maakte later de Wenumsebeek
bij uitstek geschikt voor de stichting van twee
kopermolens. U kent ze wel: de ‘Rotterdamse
Kopermolen’ en de ‘Nieuwe molen’ (de huidige
Wenumse Watermolen).
De derde kopermolen in de gemeente
Apeldoorn lag aan de Grift. Voor zo’n
kopermolen was veel energie nodig om koper
tot platen te slaan, het vuur brandend te
houden en de schaar te bedienen om platen
te knippen. Een dergelijke kopermolen had
zeker drie waterraderen. Niet voor niets
lag er voor zo’n kopermolen een groot
waterreservoir (wijerd).
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De Wieselsebeek en de Meibeek zijn door
de mens gegraven sprengenbeken, die door
diep uitgegraven sprengkoppen in het Veluwe
massief de Wenumsebeek van voldoende
water konden voorzien. Triest is het om nu te
constateren dat beide beken in de laatste

Nieuwe molengoot bij de voormalige Huygens
papiermolen (later wasserij Palm)

jaren langdurig geen water konden leveren
om de Wenumsebeek te voeden. Mede door
de droge zomers stonden de waterpartijen
voor de cascade van de voormalige ‘Rotterdamse Kopermolen’ nagenoeg droog. Ook
de wijerd voor de Wenumse Watermolen
werd nog maar langzaam gevuld door wat
kwelwater. Als u bekend bent met de plek
op het voormalige A50-tracé (Wieselse
Kampweg bij de twee heuvels) dan is u dat
rode stroompje met ijzerhoudend kwelwater
onder de vistrap zeker opgevallen. Mede
door dit kwelstroompje (onderbeek), dat
gevoed wordt door het nabij gelegen natte
weidegebied, werd de wijerd van de Wenumse
Watermolen ook in de zomer nog van water
voorzien.
De waterstand in de beken is op verzoek
van de Bekenstichting en het waterschap
vanaf de droogteperiode midden 2018
gemonitord. Het bijgevoegde overzicht
laat zien dat genoemde beken Meibeek en
Wieselsebeek slechts drie tot vier maanden de
Wenumsebeek van water hebben voorzien.
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Van de Papegaaibeek en Koningsbeek is
bekend dat de watervoering sterk afhankelijk is van voldoende regenwater in de
zomerperiode. Des te opmerkelijker is de
relatief korte droogvalperiode van twee tot
drie maanden in 2019.
Gelukkig is er ook positief nieuws te melden:
de Meibeek is vanaf januari 2020 weer gaan
stromen. Elders in deze nieuwsbrief kunt
u lezen dat de ecologische- en biodiversiteitontwikkeling van het Wenum Wiesel
beekdal volop in de aandacht staat. Met als
doel het karakteristieke beekdal met zijn
coulissenlandschap voor de toekomst te
behouden.
Maar een beekdal zonder water is feitelijk
ondenkbaar. Een nader hydrologisch onderzoek naar de oorzaak(en) van droogval
verdient in dit verband een hoge prioriteit.
Ruud Lorwa
werkgroep Natuur en Landschap

• Tweede Klompenpad Wenum Wiesel
Aanleiding
De gemeente Apeldoorn heeft aangegeven dat
zij graag het landschap in de dorpen en het
buitengebied nog beter beleefbaar wil maken
door de ontwikkeling van klompenpaden.

Het eerste klompenpad van Apeldoorn in
Wenum Wiesel, het ‘Kopermolenpad’ is
natuurlijk bij iedereen bekend en is zeer
populair onder de vele klompenpadenfans.
Al wandelend kan men genieten van de
sprengen en beken, de watermolen, het
coulissenlandschap, de natuur en de rust
in onze mooie buurtschap.
Dat is mede de reden geweest voor onze
vrijwilligers die dit pad hebben ontwikkeld
om na te denken over een tweede klompenpad. Dorpsraad Wenum Wiesel heeft op
initiatief van onze werkgroep die wens in
de groenplannen opgenomen en we kregen
toestemming.
We kunnen aan het werk
Het bestaande ‘Kopermolenpad’ heeft globaal
een west-oost ligging, van het bosrijke Veluwemassief tot het open gebied richting IJsseldal.
Vooruitlopend op ons verzoek om een
tweede klompenpad te ontwikkelen, hebben
enkele leden van de werkgroep oriënterend
de mogelijkheden bekeken of een dergelijk
pad met een noord-zuid ligging ook haalbaar was. De wens namelijk was om een
wandelverbinding met buurtgemeente
Vaassen te kunnen maken en de conclusie
was dat het zeker haalbaar is.
Vervolgens hebben we ondersteuning toegezegd gekregen van de provincie Gelderland,
gemeente Apeldoorn en de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG).
We zijn helemaal klaar om de start te maken
We mogen weer rekenen op de professionele
procesbegeleiding door SLG.
Natuurlijk willen we als eindresultaat weer
een aantal mooie landschapselementen in de
nieuw te ontwikkelen route laten zien, die
onze omgeving rijk is.
Het proces om tot een klompenpad te komen
is alleen mogelijk door een grote mate van
bewonersparticipatie en -betrokkenheid.
Mocht u leuke ideeën voor de route hebben
(waar moet deze absoluut langslopen?), laat
u dit dan weten aan de werkgroepen.
Wij hopen u weer een fantastisch klompenpad te mogen leveren.
Eddie Bouwmeester,
werkgroepen Natuur en Landschap
en Klompenpad

Het Kopermolenpad (Foto: SLG)
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• Wie fietst er mee?
Dit is een uitnodiging voor alle bewoners
van Wenum Wiesel in het bezit van een fiets.
Dat we in een prachtig gebied wonen dat wist
u natuurlijk al lang. Maar of u bekend bent
met al die mooie en interessante stukjes met
natuur en cultuur in ons mooie dorp en iets
verder weg dan uw directe woonomgeving,
dat is de vraag.

• Ontwikkeling van het
zonnepark Het Wenumseveld

Gaat u allemaal mee met de WW-fietstocht?

Wij gaan u iets beloven!
Als u met ons meegaat op de circa 18 km
lange fietstocht dwars door Wenum Wiesel,
dan komt u gegarandeerd op plekjes die u óf
niet eerder heeft bezocht óf waarvan u het
verhaal niet kent. Soms stappen we even af
en lopen we een klein stukje om te genieten
van een unieke locatie of uitzicht. Natuurlijk
stoppen we op plaatsen waar wat te vertellen
is over de bijzondere historie, cultuur of
natuur. Dat krijgt u onderweg te horen van
ervaren gebiedskenners.
Natuurlijk staan we ook stil bij de twaalf
informatiepanelen die verspreid in Wenum
Wiesel zijn geplaatst. Nieuwsgierig geworden?
Noteer dan alvast in uw agenda:
Bewonersfietstocht Wenum Wiesel
Datum: donderdag 16 april 2020
Start :
13.00 uur
Vertrek: Wenumse Watermolen,
Oude Zwolseweg 160
De deelname is gratis. U bent van
harte welkom!
Kees Verdonk,
werkgroep Natuur en Landschap
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In het voorjaar 2019 heeft de gemeente
Apeldoorn de vergunning afgegeven voor de
realisatie van ‘Zonnepark Het Wenumseveld’.
Dit park komt in het verlengde van het
bedrijventerrein Stadhoudersmolen tussen
de Wenumseveldweg en de Grift en wordt
circa 21 ha groot. De initiatiefnemer van dit
zonnepark is Statkraft, een Noors bedrijf dat
veel werk maakt van energie uit water-, winden zonnekracht. Dit nieuw te ontwikkelen
veld moet energie gaan leveren aan circa
4.000 huishoudens. Voor de gemeente is deze
vergunningverlening als pilot gestart voor de
ontwikkeling van het beleid ten aanzien van
de vergunningen voor de komende nieuwe
zonneparken. Op donderdag 16 januari
heeft de gemeente de procedure voor de
vergunningverlening vastgesteld. Een van
de kanttekeningen die de dorpsraad heeft
gemaakt is, dat wij als dorpsgemeenschap
nu niet de voordelen hebben die zijn doorgevoerd na de ervaringen in de pilot Het
Wenumseveld. In de vergunningverlening
voor nieuwe zonneparken is nu een inspanningsverplichting opgenomen van de
initiatiefnemer voor deelname van bewoners
in de omgeving van het geplande park.
Omdat het park een onderdeel was van de
pilot om het beleid voor vergunningverlening
gestalte te geven, wil de gemeente ook nauw
betrokken blijven bij de realisatie van het
park. Dit zonnepark moet een voorbeeldpark
worden en zijn voor alle andere parken die
nog gaan komen. Het is dus uiterst belangrijk
dat goed wordt geluisterd naar de adviezen en
de belangen van de bewoners. De dorpsraad
wil dat de bewoners en ondernemers zoveel
mogelijk mee kunnen profiteren van de ontwikkeling van dit park. De dorpsraad heeft
de werkgroep Natuur en Landschap gevraagd
mee te denken over de gevolgen op directe
omgeving bij de inrichting van het park.
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Voorlopig ontwerp zonnepark Wenumseveld (Bron: ROM3D)

Naast het belang voor bewoners is er voor
deze werkgroep ook het belang voor de
natuurontwikkeling. In overleg met Statkraft
wordt het door de gemeenteraad vastgestelde
kader als uitgangpunt genomen. Dat is
hoe bewoners van Wenum Wiesel kunnen
profiteren van de ontwikkeling van dit park.
Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken
van ondernemers bij de aanleg van het park.
Zowel bij de aanleg van (nieuwe) natuur als
bij het noodzakelijke grondwerk. Als het park
klaar is zal er ook onderhoudswerk moeten
plaatsvinden als maaien en snoeien.
Statkraft realiseert zich dat de aanleg van
dit zonnepark gaat ingrijpen in het gebied
en overlast zal geven voor de direct omwonenden, zowel van de aanleg zelf als van
het bouwverkeer. Zij wil uiteraard die overlast
zoveel mogelijk beperken en compensatie
bieden voor deze overlast. De werkgroep
denkt op alle onderdelen volop mee en
dragen suggesties aan. In de gesprekken
met de projectleider van Statkraft merkt de
werkgroep dat er goed wordt geluisterd naar
de inbreng en wordt gekeken om daar zoveel
mogelijk aan tegemoet te komen.
Onderdeel van het project is de ontwikkeling
van een ecologische verbindingszone van
circa 20 meter breed langs de Grift tussen

10

Stadhoudersmolenweg en de Papegaaibeek
ten behoeve van natuurcompensatie voor
de aanleg van het park. Op dit moment
is Waterschap Vallei en Veluwe bezig met
het inrichtingsplan voor deze strook als
onderdeel van het project ‘Robuuste Grift’.
Naast natte en droge stroken komen er
kikkerpoelen in deze strook. Ook hierin
denkt de werkgroep Natuur en Landschap
mee, het geeft een belangrijke meerwaarde
voor de natuurontwikkeling van dit gebied.
Verschillende onderzoeken laten zien dat
zonneparken een positieve invloed op de
natuurontwikkeling kunnen hebben, mits
de aanleg tenminste goed gebeurt. De
Wageningen Universiteit (WUR) doet hier
onderzoek naar en zal dat ook doen bij dit
park. Het te ontwikkelen park zal er tenminste
25 jaar staan en al die tijd wordt de grond
niet bemest of bespoten met insecticiden.
Dit kan een positieve invloed hebben op het
grondleven en de ecologie. Waar de panelen
als ‘dak’ fungeren ontstaan plaatsen waar wel
en geen zonlicht komt en waar droge en natte
plekken zijn. De plaatsingshoogte van de
panelen is zo gekozen dat er voldoende licht
onder de panelen zou moeten komen om ook
daar de groei van planten mogelijk te maken.
De ecologische variëteit kan daardoor groter
worden. Wij pleiten voor het inzaaien met
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kruidenrijk grasland of om tussen de panelen
wildbloemenmengsel te zaaien. De keuze
zal afhangen van de wijze waarop het beheer
plaatsvindt. Dat kan met schapen zijn of door
periodiek te gaan maaien. Rondom het park
komt een strook met bosschage om het directe
zicht op het hekwerk en de panelen weg te
nemen. Wij willen graag dat de beplanting
van deze strook veel insecten en vogels zal
aantrekken. Ook zullen er onderdoorgangen
in het hek komen, waardoor klein wild
toegang heeft tot het terrein.
De dorpsraad heeft het initiatief genomen
om een werkgroep te formeren die gaat
onderzoeken of het mogelijk is een energiecoöperatie voor Wenum Wiesel te starten.
Er zijn in Nederland inmiddels bijna 600
coöperaties werkzaam. Deze coöperatie gaat
kijken op welke wijze Statkraft een aandeel
kan leveren aan de opzet ervan. Dat kan
bijvoorbeeld door levering van panelen
en omvormers tegen inkoopsprijs aan de
dorpsbewoners. In de komende maanden
zal hierover meer duidelijk worden en zullen
de bewoners worden geïnformeerd.

• Groenplannen Wenum Wiesel,
het Wenum-Wiesel Beekdal

Daar waar de Meibeek en de Wieselsebeek
samenstromen verandert de naam in
Wenumsebeek, die uitmondt in de Grift.
De zône langs de beken is een belangrijke
ecologische verbindingszone vanaf het
Veluwe massief naar de IJsselvallei. Als je
vanaf het westen naar het oosten loopt (dus
stroomafwaarts) zijn er bijzondere historische
en landschappelijke sporen terug te vinden
in het landschap. In de afgelopen jaren is er
al heel veel over het gebied geschreven en
vastgelegd in allerlei rapportages. Ook de
dorpsraad heeft in de Dorpsvisie vastgelegd
wat de gewenste ontwikkelingen zijn. Dit
heeft allemaal nog niet geleid tot een integraal
plan, waardoor allerlei kleine ontwikkelingen
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samen een grote impact hebben op de
beleving, gebruik, vitaliteit en leefbaarheid.
Dat is voor de dorpsraad een zorg die in
de Groenplannen voor Wenum Wiesel in
juni 2018 aan de gemeente kenbaar zijn
gemaakt. In september 2018 is daarover in de
najaarsnieuwsbrief als volgt gepubliceerd.
Duurzaam planologisch beheers- en
ontwikkelingsplan voor Wenumse beekdal
Het beekdal is een uniek landschapselement
met een hoge culturele waarde. Al sinds
de middeleeuwen heeft dit beekdal met
een opgeleide beek voor de voeding van de
watermolens zijn vorm gekregen en zich zo
ontwikkeld. De gemeente is bezig met de
ontwikkeling van de Wenumse Watermolen
en de directe omgeving. Een grote wens van
de dorpsraad, aangegeven in de Dorpsvisie, is
om het hele beekdal tussen de Zwolseweg en
het voormalige spoortracé als een aansluitend
gebied op een natuurlijke wijze te beheren. Met
als optie dit gebied op termijn tot aan de Grift
door te trekken en mogelijk bij de herinrichting
van het Nemef-terrein dit gebied te verbreden.
(uit: nieuwsbrief september 2018)

De gemeente erkent deze zorg. In overleg met
de provincie is er subsidie verleend, waarmee
een projectleider kon worden aangesteld.
Deze heeft in februari 2019 een beschrijving
van het project gemaakt, waarin vier stappen
zijn te onderscheiden.
De eerste stap was om te inventariseren wat
er nu allemaal al over het gebied bekend is.
Onderdeel van deze eerste stap was in mei
2019 met een conferentie van betrokken
ambtenaren en instanties. Om de tafel
zaten, naast vertegenwoordigers van de
werkgroep Natuur en Landschap van de
dorpsraad, onder andere ecologen, historici,
planologen, verkeerskundigen, mensen
van het waterschap, projectleider van de
Wenumse Watermolen en ambtenaren van
het grondbedrijf van de gemeente Apeldoorn.
In deze meeting werd de kennis vanuit
verschillende disciplines uitgewisseld met als
resultaat een gezamenlijk beeld op het gebied.
De vervolgstap werd in oktober vorig jaar
gemaakt met een gebiedsexcursie. Doel van
deze excursie was vooral om het belang van
integrale benadering van ontwikkelingen
onder de aandacht te brengen en daar dan ook
samen verantwoordelijkheid voor te dragen.
Als voorbeeld: het grondbedrijf kan een stuk
grond verkopen waar nu net de ecologen
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een belangrijk natuurontwikkelproces
wilden starten. Het is dan van belang dat
beide gemeentelijke onderdelen van elkaar
weten wat er speelt en dan ook een juiste
afstemming kunnen vinden.
Het tweede onderdeel van het
project was de ‘ophaalfase’. In
deze fase heeft de projectleider
vele gesprekken gevoerd met
belanghebbenden. Naast het
bestuur van de dorpsraad
waren dat tal van bewoners en
ondernemers in het gebied van
het beekdal. Ook organisaties als
de Herenboer, het waterschap,
Gelders Landschap en
vertegenwoordigers van de Pluktuin en
Raatakkers werden hierbij betrokken.
Een van de uitkomsten was om de randen
van het gebied groter te maken dan alleen het
Wenum Wiesel beekdal. Ook de Papegaaibeek
en de Wenumse Enk zijn ecologische en
historisch belangrijke gebieden. Tegelijkertijd
is er eind november een enquête verspreid
onder 375 bewoners die in het beekdal wonen
en een aantal organisaties en ondernemers
die er een mening over zouden kunnen
hebben, zoals de Oranjevereniging. Er zijn
104 formulieren teruggekomen en van alle
kanten is nu informatie verzameld om dat
te gaan bundelen. Een bijeenkomst voor alle
bewoners wordt gepland, waar de resultaten
van de ophaalfase worden gepresenteerd.
Waar met elkaar het gesprek wordt gezocht
om daaruit richting te vinden over wat de
gewenste ontwikkelingen zouden kunnen zijn.
Daarmee belanden we in de
derde fase van dit project: de
uitwerkingsfase. Er zijn dan
verschillende ontwikkelrichtingen
die vanuit de eerste inventarisatie
en vanuit de ophaalfase en
enquête worden benoemd. Dat
leidt tot een uitwerking voor de
ontwikkelingen in het betreffende
gebied.
Deze uitwerkingen worden vanuit
de vorige fase onderbouwd en het
is de bedoeling dat in de zomer van
dit jaar bekend is waar de accenten
op komen te liggen. Vervolgens
zal aan de gemeenteraad worden
gevraagd om deze nota vast te
stellen. Dit document zal leidend
zijn voor alle ontwikkelingen in
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het gebied voor de komende 10 à 15 jaar. Het
is een onderdeel van de omgevingsvisie, waar
de gemeente Apeldoorn mee bezig is. Deze
omgevingsvisie zal waarschijnlijk voorjaar
2021 worden vastgesteld, waarna de visie in de
gemeentelijke begroting zichtbaar gaat worden.
Er is nog een lange weg te gaan, met als
uitkomst een vaste leidraad.
Jos Tiel Groenestege,
werkgroep Natuur en Landschap

• Wind onder de Wenumse
Windmotoren?
Het is al weer ruim zes jaar geleden dat de
werkgroep Windmotoren door de dorpsraad
werd opgericht. Deze werkgroep, bestaande
uit vertegenwoordigers van de gemeente, het
waterschap, het bedrijfsleven, de stichting
Wenumse Watermolen en de dorpsraad,
stelden zich tot doel te onderzoeken of de
twee in Wenum aangetroffen windmotoren
(aan de Grift en aan het Klompenpad)
konden worden gerestaureerd.
De eerste jaren werden besteed aan
(literatuur)onderzoek, veldonderzoek en
het vastleggen van de huidige toestand door
opmetingen en foto’s. Dat resulteerde in een
eindrapportage, waarbij de conclusie was dat
restauratie mogelijk en wenselijk was.
Vervolgens werd contact gelegd met een
stichting uit Wirdum (Friesland), die al
eerder een vergelijkbare windmotor had
gerestaureerd. Hiervan hebben we veel
medewerking ontvangen en geleerd.
Deze stichting bracht ons in contact met
een plaatselijke smederij/onderhoudsbedrijf
die de nodige ervaring en kennis heeft
voor de restauratie van dergelijke objecten.
Zij hebben in voorgaande jaren door
heel Friesland al de nodige windmotoren
hersteld en gerestaureerd, veelal in nauwe
samenwerking met de afdeling Industriële
Monumenten van deze provincie.
Wij hebben dit bedrijf om een globale deelbegroting (bovenste deel van de windmotor)
gevraagd, die we hebben gebruikt om een
projectbegroting op te stellen. Deze offerte,
evenals een beschrijvende rapportage, hebben
we gebruikt om subsidie aan te vragen bij het
Prins Bernardfonds en de Rabobank. Beide
subsidies zijn ook toegekend, maar zijn nog
niet voldoende voor de totale financiering.
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Overigens gingen en
gaan wij er vanuit dat
de restauratie voor een
belangrijk deel door onze
Wenumse bedrijven kan
worden uitgevoerd.
Het is dan inmiddels 2017
en we benutten dat jaar
om gesprekken met de
provincie en de gemeente
Apeldoorn te voeren.
Duidelijk geworden was
dat, om in aanmerking
voor overheidssubsidie
te komen, beide windmotoren door een officiële
monumentenstatus voor
sloop in de toekomst
moeten worden behoed.
Na veel en langdurig overleg met de
gemeente Apeldoorn besluit deze in 2017
beide motoren de status van gemeentelijk
monument te verlenen. Vanaf dat moment
zijn ze tegen sloop beschermd en wordt het
mogelijk om monumentensubsidie aan te
vragen. Deze subsidie moet in eerste instantie
van de provincie Gelderland komen en is
hard nodig, omdat de inmiddels toegezegde
bedragen niet toereikend zijn en dreigen te
worden ingetrokken als er geen zicht komt
op daadwerkelijke uitvoering.
Voor aanvraag van overheidssubsidie is
toestemming van de eigenaar noodzakelijk.
De eigenaar van de windmotor aan de Grift,
het waterschap, verleent alle medewerking.
Maar voor de eigenaar van de windmotor
aan het Klompenpad, het Koninklijk huis,
ligt dit problematischer. De rentmeester voelt
er namelijk meer voor om de windmotor
(waarvan hij het bestaan niet eens wist)
inclusief het grondstuk van circa18 m2, voor
een symbolisch bedrag te verkopen.
Het volgende probleem dat zich aandient is
dat de dorpsraad statutair geen onroerend
goed kan aankopen. We gaan wederom in
langdurig gesprek met de gemeente, die
eind 2018, begin 2019 akkoord gaat met de
voorbereiding van de aankoop, dit mede
dankzij enkele ambtenaren.
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Nu is er het besluit weliswaar, maar daarmee
is de koop, door allerlei complicaties, tot op
heden nog niet afgerond. Ambtelijke molens
draaien nu eenmaal niet altijd even snel, zelfs
als de storm opsteekt.

Wat is er intussen aan de hand?

Zowel het Prins Bernardfonds als de
Rabobank hebben aangegeven nu toch wel
eens wat voortgang te willen zien, wat alleszins redelijk is. De twee jaar geleden nog
mogelijke provinciale subsidieregeling is
inmiddels opgeheven, hoewel er signalen
zijn dat er wellicht in 2020 een andere voor
in de plaats komt.
Ook is duidelijk dat een begroting van ruim
vier jaar geleden qua prijzen zal moeten
worden geïndexeerd en dat het financieringstekort groter zal zijn.
Omdat beide eigenaren, het waterschap
en (binnenkort) gemeente Apeldoorn
overheidsinstanties zijn, kunnen zij niet in
aanmerking komen voor een provinciale of
rijkssubsidie; bovendien mogen ze ook hun
eigen bezit niet subsidiëren.
Dit probleem is weer op te lossen als er een
rechtspersoon (een vereniging of stichting)
gevonden wordt die, in de rol van beheerder
en namens de eigenaar, wel subsidie mag aanvragen. Die rechtspersoon moet echter nog
worden gevonden en ook daartoe bereid zijn.
Kunt u het nog volgen? De dorpsraad kan het
nog maar net; Nederland heeft een ondoordringbaar oerwoud van wetten en regels!
Ook een oplossing is op zoek te gaan
naar andere subsidiebronnen of ‘crowd
funding’. Bent u of kent u iemand die dit
unieke project in Wenum Wiesel (maar
dus ook voor Apeldoorn) financieel wil
ondersteunen? Neem dan contact met ons
op. Andere geïnteresseerden die dit project,
hetzij met kennis, ervaring, spierkracht of
met een overvloed aan enthousiasme willen
ondersteunen, zijn ook van harte welkom.
2020 wordt een spannend jaar!
Wij draaien door. Meer nieuws op de
jaarvergadering.
Nico van der Horst
werkgroep Windmotoren
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Uitnodiging Algemene Jaarvergadering
Dorpsraad en Buurtvereniging Wenum Wiesel
Buurtbewoners en belangstellenden,
Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering
van de Dorpsraad en Buurtvereniging W.W.N.N.A.
Locatie
Datum
Aanvang

Wenumse Watermolen
Oude Zwolseweg 164 te Wenum
23 maart 2020
20.00 uur. Koffie staat vanaf 19.30 uur klaar.

• Opening door de voorzitter
• Verslag jaarvergadering 25 maart 2019

Te raadplegen via onze website, maar ook (beperkt) beschikbaar
tijdens de vergadering.

• (Jaar)verslag Dorpsraad 2019

Presentatie: Nico van der Horst, vice-voorzitter.

• (Jaar)verslag Buurtvereniging 2019
Presentatie: Peter Ansems, voorzitter.

• Financieel jaarverslag 2019

Presentatie: Bert de Groot, penningmeester.

• Verslag kascommissie

Door Maaike van Arkel en Rianne Hagen

• Goedkeuring Financieel Jaarverslag/
decharge penningmeester
• Benoeming nieuwe kascommissie
• (Her)benoeming bestuursleden

- Voordracht nieuwe leden dorpsraad/buurtvereniging,
stemming en benoeming
- Regulier aftredend: Peter Ansems
- Herbenoembaar: Peter Ansems

• Voorgenomen actiepunten 2020
• Rondvraag
• Sluiting
Voor de goede orde: bij stemmingen hebben alleen geregistreerde en betalende
leden stemrecht.
U wordt verzocht voor aanvang van de vergadering de presentielijst te tekenen.
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Ruimte voor Erfgoed in Apeldoorn
In de gemeente Apeldoorn is de Stichting Erfgoedplatform
Apeldoorn(EPA) de verbindende schakel tussen 17
Apeldoornse Erfgoed-organisaties. Iedere organisatie is
op een specifiek erfgoed-onderdeel actief met het levend
houden en promoten van de Apeldoornse cultuurhistorie en
bouwkunst voor hun eigen leden en andere belangstellenden.
De stichting EPA organiseert, steunt en brengt organisaties
en activiteiten samen, zoals het Historisch Café, Open
Monumentendagen, exposities, lezingen en wandel/
fietsroutes langs al het erfgoed in onze gemeente.
Via Facebook en de (gratis)digitale nieuwsbrief ‘Ruimte
voor Erfgoed’ worden de abonnees op de hoogte gehouden
van activiteiten en nieuws over het Apeldoornse erfgoed.
Begin 2018 nam het Erfgoed Platform Apeldoorn de
nieuwsbrief over van de afdeling Cultuur van de gemeente
Apeldoorn en inmiddels is het aantal abonnees bijna
verdrievoudigd tot ruim 1100. Niet alleen wordt hierin
nieuws en de activiteitenagenda beschreven, maar wordt
er ook aandacht besteed aan (Apeldoorns) erfgoed via de
rubriek ‘Uit het Geheugen van Apeldoorn’.

Dit jaar verschijnen er twee nieuwe rubrieken:
Apeldoorns
Belle Epoque
en

APELDOORN

In de laatstgenoemde rubriek kunt u zien wat er
75 jaar geleden in de Apeldoornse Courant stond.
Iedereen kan zich gratis abonneren op Ruimte voor
Erfgoed via www.erfgoedplatformapeldoorn.nl
(menu nieuwsbrief).
Hans Hogenbirk,
webmaster/redactie Erfgoedplatform
(055) 542 38 86
e-mail: epa.redactie@gmail.com

Kwaliteitsimpuls landschap Wenum Wiesel
(vooraankondiging)

Kwaliteitsimpuls landschap

In dit voorjaar start een beplantingsactie in WenumWiesel om het
landschap te versterken. In de periode 2014-2019 heeft de gemeente
Apeldoorn ook in Klarenbeek, Loenen en Beemte-Broekland,
kwaliteitsimpulsen landschap uitgevoerd.

Werkwijze

De Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) zal samen met de
werkgroep Natuur en Landschap van de dorpsraad een informatieavond over landschapstypen en streek eigen beplanting in het buitengebied van Wenum Wiesel organiseren.
De beplantingsactie is bedoeld voor eigenaren in het buitengebied met
een grondoppervlakte van tenminste 0,5 hectare. Alle inwoners van
Wenum Wiesel ontvangen in het voorjaar een uitnodigingsbrief van
SLG in samenwerking met werkgroep N & L voor deze informatieavond. Tijdens deze informatieavond kunnen bewoners zich
aanmelden voor deelname aan de landschapsimpuls.
Deelnemers krijgen een kosteloos veldbezoek van een deskundige
adviseur van SLG, welke samen met de bewoner een beplantingsplan
en/of herstel-/achterstallig onderhoudsplan opstelt. Het plan bestaat
uit een beschrijving van aan te leggen elementen. Dat kan zijn een
hoogstamboomgaard, struweelhaag, vogelbosje, een bestellijst
en een inrichtingsschets, waarop de aan te leggen of te herstellen
landschapselementen staan aangegeven.
12e jaargang, maart 2020

Plantdag

De beplanting van de deelnemers aan dit
project kan op een van te voren geplande
dag in het najaar worden afgehaald op een
centrale locatie in het dorp. Deelnemers
betalen een kleine eigen bijdrage. De vrijwilligers van werkgroep N&L Wenum Wiesel
en SLG helpen met het opladen van de
bomen en struiken.
Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Voorbeeld: uitdeeldag plantmateriaal
op centrale locatie (Foto: SLG)
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Nieuws van de
afvalbrigade
Stimenz is er voor alle inwoners in de gemeente Apeldoorn, van
jong tot oud. Onze sociaal werkers zijn actief in de vier stadsdelen
en in de dorpen. Ook als u er zelf even niet uitkomt kunt u bij ons
terecht. Bijvoorbeeld met vragen over gezin en opvoeding; geld, werk
en wonen; ruzie en geweld; relatie, huwelijk en scheiding. Samen
bedenken we de oplossing die past bij uw vraag, zodat u weer verder
kunt. Wij zijn gevestigd aan de Brinklaan 268, 7311 JD Apeldoorn.
U kunt ons tijdens kantooruren bereiken via 088 784 64 64, mailen
kan ook: info@stimenz.nl
Meer informatie kunt u ook vinden op onze website www.stimenz.nl
Daar vindt u ook een overzicht van de spreekuren van de Sociaal
Raadslieden en Centenkwesties (de plek voor alle vragen over
geldzaken).

Centenkwesties
Met ingang van januari 2020 worden in de vier Apeldoornse stadsdelen spreekuren Centenkwesties gehouden. Centenkwesties is
in 2015 gestart in de Maten en het is een inloopspreekuur voor
inwoners van de gemeente Apeldoorn met vragen over geld en
schulden. U krijgt er advies of ondersteuning, passend bij uw vraag.
Dit spreekuur is een samenwerking tussen Stimenz, gemeente
Apeldoorn, CODA, Don Bosco, Over Rood en MEE Veluwe.

Centenkwesties is de plek voor alle vragen over geldzaken
Vragen over bijvoorbeeld kwijtschelding, toeslagen, budgetplan,
achterstanden, scheiden of schulden? Inwoners van Apeldoorn
kunnen met vragen terecht bij een spreekuur Centenkwesties in
hun wijk. Centenkwesties helpt mensen (weer) grip te krijgen op
hun geld. Dat kan op verschillende manieren. Besproken wordt
welke ondersteuning iemand nodig heeft. Misschien is deze al
geholpen met het ordenen van de financiële administratie.
Misschien heeft men meer aan een inkomenscheck of heeft men
hulp nodig om schulden op te lossen.

De afvalbrigade WWNNA is ook
afgelopen jaar weer druk bezig geweest
met het opruimen van afval dat, ook
helaas door onze buurtbewoners,
gewoon wordt weggegooid!

Het gaat hier om allerlei afval: groenafval
(dat gewoon gratis ingeleverd kan
worden), bouwafval, automaterialen,
kattenbakvulling, volièreafval en
natuurlijk erg veel blikjes, flessen, papier,
plastic etc.
Samen hebben de vrijwilligers, evenals
het jaar ervoor, in 120 man-uren afval
opgeruimd, wat neerkomt op ongeveer
400 kilometer lopen met zo’n 100 volle
vuilniszakken!
Daarnaast wordt het Klompenpad ook
elke maand nagelopen en opgeruimd,
zodat hier nog eens 312 km met 40
vuilniszakken afval bijkomen!
De inwoners van Wenum Wiesel mogen
best trots zijn op alle vrijwilligers die dit
allemaal opruimen in hun vrije tijd; wat
een troep zou het zijn als deze mensen dat
niet deden.
Als iedereen nu de moeite neemt om zijn
eigen stoep of straat schoon te houden
zou dit al enorm schelen. En ... spreek
elkaar erop aan als je ziet dat iemand afval
weggooit.
Laten wij met zijn allen Wenum Wiesel
schoonhouden, mooier nog, geef je op als
vrijwilliger! Namens de afvalbrigade,
Jenny Mijnheer

Tijdens het spreekuur zijn een schulphulpverlener, maatschappelijk
werker en sociaal raadsvrouw/-man aanwezig. Daarmee is alle deskundigheid in huis. Het spreekuur is erop gericht dat een bezoeker
van het spreekuur met een antwoord, juiste aanmelding of afspraak
naar huis gaat.

Wanneer en waar?

U kunt gewoon binnenlopen tijdens de spreekuren van Centenkwesties
en hoeft geen afspraak te maken. Een overzicht van de locaties en
tijden van de spreekuren staan hieronder en ook op www.stimenz.nl/
centenkwesties
Marijke de Groot-Buitenhuis
communicatieadviseur Stimenz
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Cijfers Kopermolen klompenpad
Ons mooie Kopermolenpad wordt
nog steeds druk belopen en welke
wandelaar je ook aanspreekt,
unaniem zijn ze vol lof over dit pad.
Zowel over de route als over het
onderhoud. Dus complimenten voor
iedereen die hier aan meewerkt!

De cijfers over 2019

Er zijn 117 klompenpaden in Nederland, waarvan één in Wenum Wiesel
en de de volgende getallen gaan over
ons eigen pad:

2.260
280
6.666
312
12
40

app-downloads (plek 37)
verkochte folders (plek 9)
unieke websitebezoekers (plek 30)
km schoongemaakt
keer per jaar onderhoud
volle zakken afval per jaar (helaas)

Uit de cijfers blijkt dat ons klompenpad nog steeds heel populair is
onder de wandelaars. Goed nieuws: er is groen licht gegeven voor
een tweede klompenpad door Landschapsbeheer Gelderland en de
gemeente Apeldoorn. In deze nieuwsbrief leest u een apart artikel
hierover. Heeft u dit pad zelf nog steeds niet gelopen? Het officiële
startpunt is bij de Wenumse Watermolen, maar u kunt beginnen
waar u wilt; volg gewoon de bordjes. Groetjes,
Jenny Mijnheer

Tweede buurt-AED in Wenum Wiesel!
Wij in Wenum Wiesel staan graag voor
elkaar klaar; dat maakt het misschien
ook wel zo leuk om hier te wonen. Elkaar
helpen doen we zeker overdag, maar soms
moet dat ook wel eens midden in de nacht
gebeuren, in een noodsituatie, als er een
hartstilstand voorkomt. Want deze komen
immers dan het vaakst voor en AED ’s zijn
midden in de nacht vaak niet bereikbaar.
En bij een hartstilstand is juist een AED van
levensbelang. Daarom heeft de dorpsraad
er nu zelf twee aangeschaft die 24 uur
bereikbaar zijn.
De eerste werd vorig jaar al geplaatst bij de
entree van de Wenumse Watermolen aan de
Oude Zwolseweg 160 (foto links). Het werd een
uitdaging om een goede plek te vinden voor
de tweede AED en het centrale punt werd
gevonden aan de Wieselse Kampweg 60 (foto
rechts). Mevrouw Hennekes verleende hiervoor
graag haar medewerking en op 8 januari jl. kon
daar de AED geplaatst worden die bestemd is
voor de Wieselse kant van ons dorp.

noodoproep in de buurt via 112 een verzoek
tot hulpverlening kunt ontvangen. Als je kunt
reageren, bevestig je. Je ontvangt dan info
(pincode) voor de dichtstbijzijnde AED en de
locatie van het slachtoffer.
De dorpsraad hoopt hiermee te bereiken
dat meer bewoners van straten/woonwijken
dit voorbeeld gaan volgen, waardoor er via
bijvoorbeeld crowdfunding meer buurtAED’s in Wenum Wiesel zullen verschijnen.
In de nieuwsbrief van september 2018 schreef
ik al eerder hierover. Meer buurt AED’s
zorgen immers voor meer veiligheid en
saamhorigheid in ons dorp!
Peter Ansems

Ben je EHBO-er of BHV-er en weet je al om
te gaan met een AED? Meld je dan aan als
burgerhulpverlener op www.hartslagnu.nl
Je wordt dan opgenomen in het netwerk
van hulpverleners, waardoor je bij een

12e jaargang, maart 2020
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Herenboeren

Samen duurzaam voedsel produceren
Wenum Wiesel is een mooi burgerinitiatief rijker. Een aantal inwoners
uit het noordelijke deel van Apeldoorn willen in Wenum op de
Wenum Hoeve een Herenboerderij starten. Een Herenboerderij is
een kleinschalige coöperatieve boerderij, in eigendom van 200
huishoudens die hen voorziet van groente, fruit, aardappelen, vlees
en eieren. Samen hebben ze een boer in dienst, die op gepachte
grond op een duurzame manier kwalitatief hoogwaardig voedsel
produceert dat de leden-Herenboeren willen eten.

De eerste Herenboerderij van Nederland staat sinds 2016 in Boxtel.
Maar inmiddels zijn er op veel meer plaatsen mensen opgestaan die
met een eigen Herenboerderij grip willen krijgen op hun eten.
De kartrekkers van het Herenboeren-initiatief in Apeldoorn Noord
zien de nieuwe boerderij steeds dichterbij komen. Naast het werven

van leden, komt de groep ook goed op gang
met alle bijbehorende voorbereidingen. De
coöperatie is 17 december 2019 opgericht
en de gesprekken met de eigenaar van de
te pachten grond zijn bijna afgerond. Het
financiële plaatje van de hele boerderij wordt
continu gefinetuned. De eerste stappen naar
het ontwerpen van de boerderij zijn ook
gezet. Het zoeken naar een geschikte boer is
begonnen, een website is in de maak ... .
En het allerbelangrijkste is natuurlijk dat
de groep mensen die mee gaat doen steeds
groter wordt. Dit is een burgerinitiatief, waar
mensen aansluiten bij een project
dat ze ook heel erg aanspreekt. De
activiteiten van de elf kartrekkers
hebben geleid tot 218 geïnteresseerde
gezinnen, waarvan eind januari al
80 een intentieverklaring hebben
getekend! Aangezien deze 80
aspirant-Herenboeren allemaal heel
graag willen dat de boerderij zo snel
mogelijk wordt opgericht, gaan zij
ook in hun omgeving actief op zoek
naar meer geïnteresseerden. Hopelijk
verdubbelt hierdoor het aantal
deelnemers!
Tijdens een inspirerende avond
hebben ze allerlei activiteiten
bedacht om mensen te bereiken. De
aspirant-Herenboeren hebben ook
een leuke kreet hiervoor verzonnen:
naast de kartrekkers zijn zij nu actief
als karduwers!
Het concept is ontworpen voor
200 gezinnen oftewel 500 personen
c.q. monden en haalbaar om te
starten met 150 gezinnen. De
kartrekkersgroep heeft zich als
doel gesteld medio maart het
startsein te geven om dit voorjaar
te beginnen met 150 gezinnen die
lid worden van de coöperatie. Om
alle geïnteresseerden een kans te
geven meer te weten te komen
over het initiatief zijn er nog drie
informatiebijeenkomsten gepland.
En met de input van de karduwers
kan het zo zijn dat er meer dan
200 gezinnen zich aanmelden, wat
betekent dat er een wachtlijst moet
komen.
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De informatiesessies vinden plaats op de
Wenum Hoeve (Wenumsedwarsweg 99, 7345
AS Wenum-Wiesel, Apeldoorn Noord).

Informatiebijeenkomsten
7 maart

17 maart
4 april

10.00-12.00 uur
(met rondleiding)
20.00-22.00 uur
15.00-17.00 uur
(met rondleiding)

Meer informatie over Herenboeren vindt u op www.herenboeren.
nl en op Facebook, Twitter en Instagram: Herenboeren Apeldoorn
Noord.
E-mail: herenboeren.apeldoorn@gmail.com
Daarnaast kunt u kartrekkers en dorpsgenoten Jenny Mijnheer, Gert
Jan en Hanneke Wensink en Bert de Groot ook persoonlijk benaderen
voor meer informatie.

Nationale Molendag, een feestdag in Nederland
Iedere tweede zaterdag in mei, dit jaar op 9 mei dus, is het Nationale
Molen- en Gemalendag. Een jaarlijks terugkerende dag sinds 1972
waarop meer dan 600 wind- en watermolens en gemalen voor het
publiek geopend zijn.
Molens hebben eeuwenlang een belangrijke rol gespeeld bij de
ontwikkeling van ons land. Niet voor niets is het beeld van de molen
iconisch voor Nederland. En al hebben molens hun economische
functie verloren, ze zijn nog steeds op veel plekken draaiend te
bewonderen.
Met de molendagen wil de Vereniging De Hollandsche Molen laten
zien dat molens vitaal zijn; levende monumenten die het verdienen
om te worden behouden. Tijdens de molendagen kunnen bezoekers
een molen van binnen bekijken en organiseren molenaars en
eigenaren extra activiteiten.
Peter Ansems

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?
Meld u aan en schrijf mee aan de verdere geschiedenis!

12e jaargang, maart 2020

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 erop 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
De buurtvereniging werd in 1923 opgericht
met als doel de inwoners door middel van
sport, spel en vermaak dichter bij elkaar
te brengen. Wat doen de mensen van de
buurtvereniging zoal voor u? Ze zorgen er
in ieder geval voor dat u deze nieuwsbrief
twee keer per jaar in de bus krijgt ... .
Zij organiseert activiteiten om de saamhorigheid in onze buurtschap in stand te houden.
Een rekensommetje wijst uit dat, als onze
vereniging het mag beleven, over drie jaar
het eeuwfeest zal worden gevierd en het is
de bedoeling dat hier een feestelijk tintje
aan wordt gegeven. Gedacht wordt aan een
speciaal comité dat zich met de organisatie
hiervan zal gaan bezighouden. Iets voor u?

Als eerste activiteit in elk nieuw jaar vindt
altijd de nieuwjaarsreceptie plaats. Na deze
receptie gaan we nog circa 20 weken door
met de activiteitenavonden, elke dinsdagavond in de Wenumse Watermolen, tot begin
april. Gemiddeld zijn daar wekelijks ongeveer
40 leden creatief bezig. Dit aantal mag niet
minder gaan worden, want dan hebben we
een probleem.
Nadat de Algemene Ledenvergadering is
geweest, staat er dit jaar voor het eerst een
stamppottenbuffet gepland en wel op 1 april
aanstaande.
Op zaterdagmiddag 11 april is het paaseieren
zoeken in het bosje aan de Wieselseweg
tussen de huisnummers 70 en 74. Elk jaar
hebben daar onze buurtkinderen met hun
ouders en grootouders met het zoeken van de
eieren een leuke middag.
In de maand mei staat altijd het dagje uit
met de buurtvereniging gepland. Vorig
jaar hadden zich hiervoor te weinig buurtbewoners opgegeven, waardoor dit uitstapje
voor het eerst in 75 jaar niet door ging. Dit
jaar proberen we het opnieuw en werken we
samen met onze buren uit Beemte Broekland.
De Molenmarkt die jaarlijks in juni werd
gehouden vervalt dit jaar, maar in plaats
daarvan organiseren we op uw verzoek
(en bij voldoende deelname) een fietstocht met barbecue voor het hele gezin.
Al een paar jaar op een rij in september
organiseren we ‘handel en wandel’. Een
populaire activiteit die steeds meer
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belangstellenden trekt van zowel deelnemers
als bezoekers. Buurtbewoners bieden dan hun
overtollige spullen te koop aan en iedereen
doet dat op zijn eigen manier. De een
verkoopt meer dan de ander, maar je moet
ook de gezelligheid ervan inzien nietwaar?
In dezelfde maand september begint dan
weer het activiteitenseizoen en in oktober
start het Sinterklaascomité met de voorbereidingen van dit kinderfeest. De leden
proberen elk jaar weer om voor onze
buurtkinderen samen met hun ouders en
grootouders een geweldig kinderfeest te
organiseren.
Het bestuur van de buurtvereniging kan
gelukkig beroep doen op een aantal vaste
vrijwilligers die bijvoorbeeld bardiensten
draaien, de visvijver bijhouden en collecteren
voor en assisteren met het grote Sinterklaasfeest in de Wenumse Watermolen. Binnen
de werkgroepen van de dorpsraad, zoals
die van het Klompenpad, de afvalbrigade
en Natuur en Landschap zijn enthousiaste
buurtbewoners bij alle activiteiten betrokken.
Vrijwilligers zijn nodig en betrokkenheid
naar elkaar is van alle tijden: burenplicht,
verenigingen en mantelzorg. Mensen zetten
zich graag in voor anderen, echter de vorm
waarop is in elke tijd anders.
Maatschappelijke veranderingen zie je dan
ook terug in het vrijwilligerswerk. Door
krimp en vergrijzing bijvoorbeeld neemt
de druk op vrijwilligers toe, waardoor er
een steeds groter beroep wordt gedaan op
steeds minder vrijwilligers. Het totaal aantal
vrijwilligersuren neemt steeds verder af, deels
komt dit doordat bijvoorbeeld mantelzorgers
het zo druk hebben met zorgen, dat er geen
tijd overblijft voor ander vrijwilligerswerk.
Ook door de afschaffing van de VUT en
doordat mensen steeds langer door werken,
zijn er minder ouderen die tijd beschikbaar
hebben voor vrijwilligerswerk. En ... vrijwilligers melden zich ook niet meer als vanzelfsprekend aan! Het lijkt wel of iedereen het
druk heeft, waardoor het steeds lastiger wordt
om zowel oudere als jongere mensen te vinden
die bereid zijn wat voor een ander te doen.
Verbondenheid voelen met het dorp waar je
woont, is ook niet meer vanzelfsprekend.
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Gezelligheid is ook een heel belangrijke reden
waarom mensen vrijwilliger blijven en het
plezier van samen iets doen. Enthousiaste vrijwilligers zijn dan ook de beste ambassadeurs
en juist naar die mensen zijn wij nog
steeds op zoek! Binnen het bestuur van
de dorpsraad en binnen de verschillende
werkgroepen zijn er nog steeds vacatures.
Je beloning? Een jaarlijkse dank-je-welvrijwilligers-middag ... .
Ben je geïnteresseerd en wil je wat betekenen
voor Wenum Wiesel? Neem dan gerust
contact met ons op en stuur je e-mailbericht
naar: info@wwnna.nl
Naar aanleiding van mijn artikel in de
nieuwsbrief van september 2019 over de
razzia’s van 1944 in Wenum Wiesel, kreeg
ik een e-mailbericht van mevrouw Nanny
Bijsterbosch-Hoekman. Zij liet mij weten
dat haar vader H. Hoekman, die een
brood- en banketbakkerij aan de Oude

Zwolseweg tegenover de Fluitersweg had, ook
opgepakt en afgevoerd werd, tegelijkertijd
met zijn zwager J. Bos. Beiden wisten later
uit Rees te ontsnappen. Verderop leest u
het laatste artikel over de hel van Rees,
waar zoveel jongens en mannen uit ons
dorp in 1944/1945 onder erbarmelijke
omstandigheden dwangarbeid moesten
verrichten.
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Apeldoorn,
maar óók ons dorp, werd bevrijd. Op 17 april
om precies te zijn. In en rondom Apeldoorn
worden diverse initiatieven ontplooid en
laten wij als inwoners van Wenum Wiesel
er ook eens eentje nemen! Laten wij met
zijn allen massaal die dag de vlag uithangen.
Als je die dan in alle straten huis-aan-huis
uitbundig ziet wapperen, kun je daar alleen
maar vrolijk van worden!
Peter Ansems,
voorzitter buurtvereniging

De dagelijkse hel van Rees
(Het vervolg van het verhaal uit de nieuwsbrief van september 2019)
Dit jaar, op 17 april, is het 75 jaar geleden
dat ons dorp werd bevrijd. Op 5 mei
herdenken we het beëindigen van de
Tweede Wereld-oorlog en dat we sindsdien
in vrijheid mogen leven. De naam van
Kamp Rees, een Duits werkkamp even
onder de grens bij Emmerich, zorgde in de
wijde omgeving van Apeldoorn lang voor
traumatische herinneringen.

Dit ‘Ausländerlager Rees’ in de buurtschap
Groin, vlak over de Nederlandse grens,
speelde een verdrietige rol voor de mannen
uit Wenum Wiesel die op 2 december
1944 bij de grote razzia werden opgepakt.
Het grootste deel van de daar aanwezige
gevangenen bestond uit Nederlanders. Niet
alleen afkomstig uit Apeldoorn en wijde
omgeving, maar uit Leiden, Den Haag,
Rotterdam, Groningen
en Enschede.
Ook de 1.300 Haarlemse mannen, opgepakt
tijdens de ‘Sinterklaasrazzia’ in de nacht van
5 op 6 december 1944, werden hierheen
getransporteerd. In de laatste maanden van
de oorlog liepen er meer dan vijfduizend
hongerige, in lompen geklede Nederlandse
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mannen rond. Deze maand, 75 jaar geleden,
werd dit kamp bevrijd.
In Rees, een slaperig Rijnstadje op tien kilometer afstand van de Nederlandse grens,
waaraan de oorlog grotendeels voorbij ging,
was het kamp in grote haast door de Duitsers
opgericht. Door in de Rijnoever tankgrachten
te graven hoopten ze hiermee de geallieerden
tegen te kunnen houden. De arbeiders die
ze hiervoor nodig hadden werden tijdens de
razzia’s van november en december 1944 in
verschillende Nederlandse steden opgepakt.
In mijn vorige verhaal schreef ik al dat de
trein, waarin de mannen uit ons dorp zaten
die naar Rees vervoerd werden, vanuit de lucht
bij het plaatsje Werth in de buurt van Bocholt
beschoten werd door jachtbommenwerpers.
Nadat deze verdwenen waren kregen een
aantal mannen de gruwelijke taak om de
14 doden en talloze gewonden uit de trein
te halen. Vaders zagen hun zoon dood op
de grond liggen, een jongen lag te huilen
bij het lijk van zijn vader. Ziekenauto’s
reden af en aan om de gewonden naar het
St.Agneskrankenhaus in Bocholt te brengen;
de overledenen gingen terug naar Apeldoorn.
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Deze mannen, waaronder Dirk Thijssen en
Ab Pol uit Wenum Wiesel, werden in een
vrachtauto met een zeildoek gelegd. Drie
Apeldoorners moesten erbij gaan zitten, een
vierde nam plaats als gids bij de chauffeur in
de cabine. In Apeldoorn aangekomen kwam de
vraag “wat moeten we met de lijken doen?”
De mannen achterin sprongen uit het laadruim en vluchtten weg. Op het politiebureau
was geen plaats voor het bergen van de
overledenen en daarom reed men naar het
Juliana Ziekenhuis, dat plaats had voor twee
slachtoffers. Het katholieke Sint Liduinaziekenhuis aan de Arnhemseweg kon niemand
bergen. Er was toen nog geen rouwcentrum,
reden waarom bij de heer Verstraten, die
een begrafenisonderneming aan huis had, de
overige twaalf lijken achtergelaten werden. De
gids werd vrijgelaten en de militaire chauffeur
reed weer terug naar het front. De politie
werd ingeschakeld en maakte rapport op. Zij
achterhaalden de namen en identificeerden
de doden, wat overigens nog heel wat voeten
in aarde had. Later werden de doden door
hun familieleden opgehaald en in hun eigen
omgeving begraven. De bij de beschieting
gewond geraakte mannen zijn, de een wat
sneller dan de ander, uiteindelijk allemaal
thuis gekomen. Een aantal hiervan waren voor
de rest van hen leven getekend of gehandicapt.
Nadat er op 5 december onder de opgepakte
Apeldoorners een selectie had plaatsgevonden
bleven de mannen, ouder dan 40 jaar, in
Zevenaar. Het grootste gedeelte van deze
mannen is vrij snel weer thuisgekomen. Maar
wie jonger was moest van Zevenaar naar Rees
lopen, een lange barre voettocht van 50 km.
Hier kwamen ze op woensdag 6 december,
vier dagen nadat ze waren opgepakt, aan.
Ongeveer 780 overgebleven Apeldoorners
kwamen hier terecht.

... Gaten in het dak ...
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Het terrein van de uit 1850 stammende
dakpannenfabriek van de familie Boers was
gevorderd als ‘Lager Groin’. De grenzen van
het kampterrein aan de Melatenweg werden
bepaald door moerasgebied, bosschages en
een tramlijn aan de voorkant. De mannen
die er gevangen zaten sliepen óf in tenten óf
ze waren ondergebracht in de oude vervallen
fabrieksloodsen. Gaten in het dak, een harde
ondergrond van klei met een dun laagje stro
om op te liggen. Het was er koud, het tochtte
er vreselijk, er was geen licht, geen sanitair
en slechts een paar gegraven geïmproviseerde
latrines. Rechthoekige gaten in de grond,
waarboven aan één kant een liggende ronde
paal waarop je kon gaan zitten. Zo zat
iedereen voor het hele kamp te koop.
Onder erbarmelijke omstandigheden
moesten onze mannen er dwangarbeid
gaan verrichten en groeven ze met de schop
loopgraven en tankgrachten. Nou waren de
jongens uit Wenum Wiesel wel wat zwaar
werk gewend, maar verreweg de meeste
aanwezige mannen waren dit niet. Daar
kwam bij dat de te bewerken grond uit zware
Rijnleem bestond en dat je na plusminus
een meter diep graven al in het grondwater
zat. Werkdagen begonnen met de reveille
van 06.15 uur, duurden tot 18.30 uur en het
kon de Duitsers niet schelen of je de hele
dag stond te scheppen. Natte voeten of geen
droge kousen? “Soldaten aan het front staan
soms tot aan hun borst in de modder” was
het antwoord. Regenbuien, sneeuwbuien, de
hele dag zonder eten of drinken, doorwerken!
Het begon te vriezen en de dwangarbeiders
dachten nu van het graven af te zijn, omdat
je geen schop meer in de grond kon krijgen.
Met pikhouwelen moesten ze hakken om zo
door de bevroren aardkorst te komen. De
Duitsers redeneerden: “Al stoot je elke dag
maar één kubieke centimeter grond uit de
aardkorst, dan is dit met 2.500 man toch nog
2.500 kubieke centimeter!” Zeven dagen van
de week werd er gewerkt, behalve op Eerste
en Tweede Kerstdag.
Met een slecht werkende pomp, met slootwater of met gesmolten sneeuw was het lastig
om jezelf schoon te houden. Hygiëne in het
kamp was onmogelijk; er brak dysenterie
uit. Binnen de kortste keren zat je onder het
ongedierte; ‘s avonds werden de hemden
uitgedaan en de luizen doodgedrukt ... .
Kleding was schaars, omdat er door de kampleiding geen extra kleding werd verstrekt.
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Hierdoor moesten de mannen het al die
maanden doen met wat ze aanhadden vanaf
de razzia. Al gauw liepen de meesten in
lompen en werd het schoeisel steeds slechter.
De Duitsers wisten 30 paar klompen te
regelen voor hen die op blote voeten liepen.
Een blaar groeide uit tot een wond en die
wond ontstak.
Aan het einde van de dag moest je een uur
teruglopen naar het kamp waar je dan eindelijk eten kreeg. Dit bestond uit twee stukjes
brood en lauw water met hier en daar een
koolblad en waar af en toe een aardappelschil
in dreef. Wie kritiek had op het eten kreeg
twintig stokslagen op het ritme van de Weense
wals. Dit gebeurde dan meestal met een van
de afgebroken schopstelen, die vanwege de
zware kleigrond ruim voorhanden waren.
Sadistische bewakers waren in ieder geval
de hele dag bezig met plagerijen, straffen
en wreedheden. De geringste misstap werd
bestraft; wie niet gehoorzaamde werd
gemarteld.
De bewoners van Rees zien dagelijks de
mannen voorbij sjokken en zijn op de hoogte
van de erbarmelijke omstandigheden waaronder zij leven. Omdat ze in het grensgebied
wonen, verstaan en spreken ze Nederlands
en heimelijk stopten ze de gevangenen uit
medemenselijkheid voedsel en kleding toe.
Hun medelijden was groot en het verhaal
gaat dat de burgerij van Rees zelf na de oorlog
hun burgemeester heeft opgehangen, omdat
hij van de wantoestanden in het kamp op de
hoogte was en niet ingegrepen had!
Tussen Kerst en Oud en Nieuw brak er
door een omgevallen brand uit in het kamp
(clandestiene) kaars en kwamen 36 mannen
afschuwelijk om het leven. Tijdens deze
brand lukte het de eerste gevangenen om te
ontsnappen. Zij bereikten in de late avond
het in het zuiden van de Gelderse Achterhoek
gelegen Megchelen, een dorp dat aan drie
kanten omgeven is door Duits grondgebied.
Ook bewoners van dit Nederlandse plaatsje
hadden intussen lucht gekregen van de
mensonterende omstandigheden in het
kamp en een aantal jonge mannen besloot
om tot actie over te gaan. Via een opgerichte
ondergrondse beweging maakten ze contact
met de dwangarbeiders en er ontstond een
ware vluchtroute. Onder dekking van de
diepe duisternis werden de gevangenen
lopend, kruipend en sluipend zonder geluid
te maken naar Megchelen gesmokkeld,
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waar ze vaak als eerste door de familie
Venhorst werden opgevangen. Vervolgens
werden de uitgeputte arbeiders door de
gehele dorpsbevolking verzorgd, totdat
ze in staat waren om naar huis te trekken.
Op 12 februari 1945 werden er zelfs 300
Nederlanders in één keer bevrijd door een
slimme en goed gecoördineerde actie van
de ondergrondse uit het dorp.
Omdat de ziekenbarak, die even buiten
het kamp lag, overvol is door mannen
die niet meer konden werken gaat er een
ziekentransport naar Nederland. Bij de
Witte Paters van het St. Bonifaciushuis in
’s Heerenberg (later creativiteitscentrum
Gouden Handen) was een noodhospitaal
ingericht en werden deze mannen verpleegd.
Deze paters zorgden er wel voor dat ze niet
terug hoefden naar Rees, waar volgens de
administratie er van december tot eind
maart 247 dwangarbeiders overleden.
Het werkelijke aantal moet echter tussen
de 300 en 600 zijn geweest, want volgens
ooggetuigen stierven er dagelijks twee tot
drie mannen. Dankzij de inwoners van
Megchelen, die ongeveer 1.700 mensen
succesvol konden helpen, is het dodental
niet verder opgelopen.
Nadat de plaats Rees op 23 maart 1945
werd platgebombardeerd, waarbij geen huis
onbeschadigd bleef, werden op 25 maart
om twaalf uur ’s middags de nog aanwezige
Duitsers door de Engelse en Schotse soldaten
gevangen genomen. Die hadden dagenlang
een rookgordijn aangelegd, waardoor het
mogelijk werd om via een aangelegde baileybrug de Rijn over te steken. Het kamp was
bevrijd.
Helaas kwam voor velen de bevrijding
te laat, zij waren gestorven van de kou,
uitputting, ziekte of slaag. De meesten van
alle Nederlanders werden overgebracht
naar het plaatsje Kevelaer om van daaruit
naar Nederland te worden getransporteerd.
Veel mannen konden daarop niet wachten
en ondernamen op eigen gelegenheid de
lange weg naar huis. Ondanks het feit dat
ze er verschrikkelijk uitzagen aanvaarden ze
lopend en liftend de reis naar Apeldoorn en
Wenum Wiesel.
Ongevaarlijk was deze reis niet, immers
in grote delen van Nederland hadden de
Duitsers het nog voor het zeggen.
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In die tijd bestond er geen internet of mobiele
telefoon en de meeste mensen in ons dorp
hadden zelfs geen vaste telefoonaansluiting.
Alles was kapot en niets werkte. Hierdoor
kon het voorkomen dat mannen of zonen
broodmager, onder de luizen, een uur in
de wind stinkend nog in de kleren die ze
aanhadden toen ze vertrokken, plotseling op
de stoep stonden. Vaak hadden de mannen
bevroren ledematen of waren geestelijk of
lichamelijk ziek, met alle gevolgen van dien.
Met hun onverwachte thuiskomst bezorgden
ze hun echtgenotes en moeders vaak de
schrik van hun leven. Die hadden het ook
niet gemakkelijk gehad in de maanden dat
de mannen weg waren geweest. Immers, de
sociale voorzieningen waren destijds niet zo
goed geregeld als nu en als de kostwinner
was weggevallen moest zij wel financieel zien
te overleven! Zij waren vaak afhankelijk van
goedwillende familie, buren of de kerk.
Een jonge vrouw uit ons dorp met een klein
kindje was uit wanhoop naar de Bijstand
gegaan, waar zij een eenmalige uitkering
kreeg van 13 gulden. Na de oorlog kwamen
de ambtenaren deze 13 gulden weer opeisen;
elke week kwamen ze op de motor twee
kwartjes ophalen ... .
Apeldoorn en Wenum Wiesel waren nog
niet bevrijd en in voorkomende gevallen
moesten eerder teruggekeerde mannen soms
onderduiken! Ook gebeurde het dat mannen,
die op eigen gelegenheid naar huis gingen,
onderweg ingestort waren of verpleegd waren
geweest en maanden later thuiskwamen toen
we al door de Canadezen bevrijd waren. De
onzekerheid in veel families
was ondragelijk. Van mond
tot mond gingen de laatste
nieuwtjes het dorp door:
“heb je het al gehoord ...?”
“die en die is ook weer
thuisgekomen.” En één
voor één druppelden de
mannen binnen, al of
niet gewond en allemaal
zagen ze er verschrikkelijk
uit. In de gezinnen waar
echtgenoten of zonen niet
meer thuis kwamen was
het verdriet groot.

Na de oorlog werd er nauwelijks nog over
Kamp Rees gesproken en hoewel deze
ervaring diepe sporen had getrokken bij de
betrokkenen, over gevoelens of heftige emoties
werd niet gepraat. Onbeschrijfelijke pijn laat
je nooit meer bovenkomen en bovendien ging
het gewone leven met je gezin gewoon door.
De jonge mannen probeerden zo snel mogelijk
de draad van hun leven weer op te pakken.
Een paar ervan hadden blijkbaar nog niet
genoeg geleden, want nadat het toenmalige
kabinet de grondwet gewijzigd had moesten
zij in 1946 als dienstplichtig militair naar
Nederlands Indië. Om te voorkomen dat
Indonesië onafhankelijk zou worden werden
in vier jaar tijd 120.000 jonge Nederlandse
mannen naar Indië verscheept om te gaan
vechten voor het vaderland. Daar maakten ze
opnieuw de meest afschuwelijke dingen mee.
Onder de bomen bij het busstation van Rees
staat een eenvoudig monument dat in 1984
werd opgericht. Het is niet alleen gewijd
aan de nagedachtenis van de honderden
Nederlanders die in de jaren 1944 – 1945
in en om het Auslanderlager Groin de
dood vonden. Het herinnert ook aan de
Joodse medeburgers van Rees, waarvan
niemand is teruggekeerd. De Duitsers
noemen het monument een ‘Mahnmal’
oftewel het ‘vermaningsmonument’. Geen
enkele Nederlander heeft de bouw van dit
monument gestimuleerd; de Duitsers zelf
hebben ervoor gezorgd dat dit er kwam.
Het is een vermaning voor iedereen om de
tekst ter harte te nemen, want een dergelijk
verschrikkelijk kampleed mag nooit meer
plaatsvinden!

Het ‘vermaningsmonument’ in Rees
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Op het marktplein in Apeldoorn staat het
monument ‘De Dwangarbeider’, dat precies
60 jaar na de razzia op 2 december 2004 door
burgemeester De Graaf in samenwerking met
ex-dwangarbeider J.H.van Essen is onthuld.
Tegen een kolom van het gemeentehuis is
een klein bronzen beeldje aangebracht, dat
tussen twee zijkanten klem zit. Eronder staat
de tekst: Dwangarbeid. kamp Rees, dec. 1944 –
mrt 1945. Rondom de kolom ligt een metalen
plaat met daarop de tekst: “Voor allen die uit
Apeldoorn zijn afgevoerd. Hun menselijke
waardigheid werd met voeten getreden”.
Op een halve meter hoogte is een hardstenen
ring aangebracht om bloemen op te leggen.
Peter Ansems
Geraadpleegde bronnen
* Wikipedia, De verzwegen deportatie,
		 De hel van Rees
* Met dank aan Marjan Olsman en
		 de heer Frank Buitenhuis

Lied over Wenum Wiesel
Vorig jaar kreeg ik van onze vorige voorzitter Herman Dijkkamp een
aantal dozen vol archiefmateriaal van WWNNA. Naast verslagen, kasboeken en oude foto’s kwam ik een schilderijtje tegen met hierop
een prachtig gekalligrafeerde tekst. Het lied gaat over Wenum Wiesel
en heeft dezelfde melodie als het Limburgs Volkslied (‘Limburg mijn
Vaderland’). Betreft het hier het Wenum Wiesels Volkslied?

Tijdens de uitzending ‘Zomer in Gelderland’ is het lied gezongen, maar
toen al kon niemand mij vertellen wie de tekst ervan heeft geschreven.
Wanneer en waarom is dit lied gemaakt? Ik ben hier erg nieuwsgierig
naar, maar ik ben er nog steeds niet achter gekomen. Dit moet
ongetwijfeld bij iemand van jullie bekend zijn. Mijn vraag is dan ook: wie
van jullie is hiervan wel op de hoogte en kan mij hier meer over vertellen?
Laat mij dit weten; je mag me hierover bellen of mailen. Hieronder is de
tekst van het lied:
Waar in het vlakke weide land
rust en vrede heerst
Waar gij de roep der kievit hoort
over het groene land
Waar de boer de akker ploegt
en de koekoek roept
en de brede stroom der Grift
statig noordwaarts vloeit
Daar stond ons ouderhuis
Wenums dierbaar oord. (bis)
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Waar in het eeuwig dennengroen
duifje rustig koert
En de sterke dennenlucht
iedereen bekoort
Waar de roep van het hert weerklinkt
door het groene woud
En het varken rustig knort
in het beukenhout
Daar stond ons ouderhuis
Wiessels dierbaar oord. (bis)
Waar het bos en vlakke land
samen in enen vloeit
Waar de bij op de heide zoemt
waar het koren bloeit
Waar de toerist en wandelaar
rust en vrede vindt
In dit bos en vlakke land
dat elke mens bekoort
Hier stond ons ouderhuis
in dit Noordelijke oord. (bis)
Peter Ansems
peter.ansems@wwnna.nl
(055) 312 19 29
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De Pluktuin in geuren en kleuren
Na het grote succes van het afgelopen jaar
zijn de vrijwilligers van de Pluktuin aan de
Wieselse Kampweg 41 al weer volop bezig
met de voorbereidingen voor het komend
seizoen. Zo zal er een nog groter assortiment
aan bloemen komen, de bessentuin wordt
beschermd tegen al te veel vogels, zodat ook
u onze bessen kunt proeven en plukken. Net
als vorig jaar staan er bijenkorven in de tuin.
Met het natuurproject De Raatakkers is er
een goede samenwerking voor het aanleveren
van onder meer aardappelen en uien. Op de
Raatakkers aan de Wieselseweg achter nr.
60 worden ook bijzondere ‘oude gewassen’
verbouwd (zie ook: https://raatakkersapeldoorn.nl)
Op 13 en 14 maart organiseert het Oranjefonds het jaarlijkse NLdoet evenement, de
grootste vrijwilligersactie van Nederland.
Ook de Pluktuin doet hieraan mee.
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij
NLdoet of via het Oranjefonds.
In het najaar gaat de Rabo Club Support
Actie weer van start. Om te kunnen stemmen op uw favoriete project dient u naast
rekeninghouder ook lid te zijn van de

Rabobank. Vorig jaar leverde deze actie ons
ruim € 700,00 op. Hiermee kunnen we ons
plantenbestand uitbreiden en aanpassingen
aan de tuin realiseren. Hartelijk dank als u al
op ons hebt gestemd.
De Pluktuin gaat in mei weer open op
maandag, woensdag en vrijdag vanaf 10.00 15.00 uur. We verkopen dan weer onbespoten
bloemen en groentes voor betaalbare prijzen.
Ook kunt u gewoon een kijkje komen nemen
om te genieten van de kleuren en geuren, die
de Pluktuin ons te bieden heeft. En mocht u
zin hebben in een kopje kruidenthee, dan is
er vast een vrijwilliger die er eentje voor u wil
maken. Vers geplukt uit de tuin!
Wilt u een dagdeel samen met onze groep
enthousiaste vrijwilligers mee komen helpen
in de tuin? Dan bent u van harte welkom.
We zouden het fijn vinden om ons team uit
te kunnen breiden. U kunt ons volgen op
Facebook onder Pluktuin Apeldoorn. Wilt u
meer informatie hebben? Neem dan contact
op met ondergetekende.
Elisabeth Bultman
(055) 204 97 20

Uitnodiging stamppotbuffet
Graag nodigen wij iedereen uit voor een
overheerlijk stamppotbuffet.
• wanneer: woensdag 1 april om 17.30 uur
(dit is géén grap!)
• waar:
Wenumse Watermolen
Oude Zwolseweg 160
• kosten: € 7,50 p.p. en kinderen tot
12 jaar € 5,In het kader van onderlinge ontmoeting,
verbinding en kennismaking organiseert
de dorpsraad/buurtvereniging Wenum
Wiesel voor het eerst een oudhollands
stamppotbuffet tegen een gereduceerde
prijs. Een gezellige gelegenheid om samen
met uw buurtbewoners te eten, zonder dat
u er zelf wat voor hoeft te doen. Voor een
aantrekkelijke prijs kunt u na aanmelding
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en betaling aanschuiven. Er is keuze tussen
verschillende stamppotten met alles wat daar
bijhoort. U krijgt van ons één drankje per
persoon en heeft daarbij de keuze uit rode of
witte wijn, bier en fris (beperkt assortiment).
Geef je snel op, want er is voor maximaal
90 personen plaats aan tafel!
U kunt zich opgeven voor dit stamppotbuffet
door het ingevulde inschrijvingsformulier
vóór 21 maart tegelijk met het geld in te
leveren bij één van onderstaande adressen:
• Marianne de Wilde, Oude Zwolseweg 135 A
• Mirjam Harleman, Zwolseweg 408
• Joke Bouwmeester, Schupperijweg 16
• Peter Ansems, Huisakkers 9
bestuur dorpsraad/buurtvereniging
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Uitnodiging
paaseieren zoeken
Volgende maand is het Pasen en de
Paashaas heeft ons laten weten dat hij van
plan is om veel eieren te verstoppen in
Wenum Wiesel. Kom jij helpen met zoeken?

Wanneer? Zaterdag 11 april 2020
Waar?
het bosje op de hoek Wieselseen Wieselsedwarsweg
Hoe laat? 14.00 uur
Niet vergeten!
Een mandje/tasje mee te nemen voor alle
gevonden paaseieren.
Iedereen tot en met 12 jaar mag meezoeken.
Lijkt je dat wat? Meld je dan aan door het
antwoordformulier in te vullen en vóór
8 april af te geven bij Marianne de Wilde.
Wij vinden het gezellig als jij ook van de
‘part-ei’ bent!
het bestuur

Een gezellig dagje uit ...
Doordat er zich vorig jaar te weinig deelnemers aanmeldden, kon het bestuur van
de buurtvereniging het jaarlijkse dagje uit
jammer genoeg niet laten doorgaan. Een
75 jaar oude traditie kwam hiermee ten
einde. Dit was natuurlijk voor zowel de
organisatie als de bewoners die zich hadden opgegeven een enorme teleurstelling.
Maar ... laten we hier niet langer over treuren.
Tijdens het Beemterfeest kwam er iemand
van Buurtvereniging Beemte Broekland
naar mij toe met de vraag of beide dorpen
niet samen een dagje uit konden gaan. In
een van onze vergaderingen heb ik dit aan
het bestuur voorgesteld en de meesten
reageerden hier enthousiast op. Collega
bestuurslid Mirjam Harleman wilde dit
graag met mij oppakken en samen hebben
we contact opgenomen met Beemte Broekland. Na elkaar enkele keren gesproken te
hebben zijn we er (naar onze mening)
goed uitgekomen.
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Dit jaar gaan we dan ook weer een dagje
uit en wel op:

woensdag 13 mei 2020
We vertrekken die dag om 8.45 uur vanaf
het dorpshuis ‘Ons Huus’ en hopen daar
rond 20.30 uur weer terug te zijn.
De kosten voor deze geheel verzorgde dag
bedragen € 60,- per persoon voor leden van
WWNNA en € 65,- per persoon voor nietleden. U kunt zich voor deze gezellige dag uit
opgeven door het aanmeldingsformulier dat
u in deze nieuwsbrief aantreft in te vullen en
tegelijk met het verschuldigde bedrag vóór
27 april in te leveren bij Marianne de Wilde,
Oude Zwolseweg 135a, telefoon (055) 312 23 82.
Voor deze dag geldt vol = vol (wie het eerst
komt, wie het eerst maalt)
namens het bestuur,
Marianne de Wilde
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Uitnodiging fietstocht
met barbecue
Buurtvereniging Wenum Wiesel organiseert op zaterdag 25 juli 2020
voor haar leden en belangstellenden (bij voldoende deelname)een
fietstocht met aansluitend een barbecue. De ongeveer 30 km lange
route, door de wijde omgeving van ons buurtschap, is bedoeld voor
het hele gezin, voor jong en oud.

Rij, fiets,
wandel en handel
in Wenum Wiesel
De leukste route door Wenum Wiesel!

Zaterdag 12 september 2020
van 10.00 tot 15.00 uur.

Steeds meer buurtbewoners doen
mee aan deze leuke activiteit van de
buurtvereniging. Begonnen we met zeven
adressen, het vorig jaar waren dit er al 20!
Dus organiseren we Wandel en Handel ook
dit jaar weer graag voor u.

De fietstocht start om 14.00 uur bij de Wenumse Watermolen, waar
ook de finish is; daar begint vanaf ongeveer 16.45 uur ook de barbecue.
Wanneer u niet wilt meefietsen, kunt u natuurlijk altijd meedoen met
de barbecue en wanneer u niet wilt meedoen aan de barbecue, kunt u
altijd meedoen aan de fietstocht. Als u kiest voor deze laatste optie is
de deelname gratis; u fietst gewoon gezellig met ons mee!
Route
Starttijd
Barbecue

circa 30 km
vanaf 14.00 uur
vanaf ongeveer 16.45 uur

Kosten

De kosten van deelname aan deze leuke activiteit bedragen voor
volwassenen € 10,- en voor kinderen tot 10 jaar € 5,- (exclusief
drankjes).
U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier, dat u bij deze
nieuwsbrief aantreft, ingevuld en samen met het verschuldigde bedrag
vóór woensdag 15 juli in te leveren bij Marianne de Wilde.

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.
Het duurt nog wel even, maar reserveer
deze datum toch alvast in uw agenda.
Weet u nu al zeker dat u als verkoper wilt
meedoen aan Wandel en Handel?
Stuur dan even een e-mailberichtje naar:
peter.ansems@wwnna.nl
In de najaarsnieuwsbrief leest u meer over
deze gezellige activiteit.
het bestuur

het bestuur

Viswedstrijd
Wij willen graag weten of er buurtgenoten zijn die interesse hebben
in een viswedstrijd. Bij voldoende deelname willen wij deze graag
volgend jaar voor u organiseren. Stuur even een e-mailtje naar Gertie
van Vemde (mg.vemde.van@hetnet.nl) of naar Peter den Houdijker
(p.houdijker@gmail.com)
het bestuur

28

Nieuwsbrief nr. 24

PCBO de Sjofar
Prinses Beatrix
Wat fijn om door middel van deze nieuwsbrief weer iets
van ons te kunnen laten horen!

We staan als school niet stil. Na de
sint- en kerstperiode hebben we al
weer mooie activiteiten bedacht en
ook gedaan. In januari vierden we de
‘week van gebed’, waarin alle kinderen
iets mochten opschrijven waarvoor
gebeden werd. De gebedsgroep heeft
alle wensen van de kinderen gelezen en in school een gebedsbrievenbus
opgehangen. Dus als u iets heeft waarvoor u een gebed wilt, dan kunt
u dit in de brievenbus komen doen of via de kinderen in de bus laten
doen. Ook zijn groep 1 t/m 4 naar de Wilhelminakerk geweest, om de
kerk op een speelse manier te leren kennen. Jolanda Al heeft dit samen
met de leerkrachten gedaan. Super gewoon!

in deze week. De kinderen presenteren dan
hun onderzoek en uitkomsten. Om 9.00 uur
gaat een ‘bevrijdingsband’ spelen om zo de
bevrijding nogmaals te vieren. We hopen
dat we de financiële middelen hiervoor bij
elkaar krijgen. Ook hierbij bent u van harte
uitgenodigd.
Ik hoop dat u zo een beetje meer op de hoogte
bent van wat wij als dorpsschool doen en
waar we mee bezig zijn en dat we u zien in
de week van april.
Hartelijk groet,
Saskia Stindt,
locatieleider PCBO de Sjofar Prinses Beatrix

We hebben ook gestaakt op 30 en 31 januari. De scholen
van PCBO waren dicht, de kinderen waren thuis, maar
de leerkrachten van de Sjofar de Maten en van onze
school hebben in de ochtend met elkaar over oplossingen
voor het lerarentekort, vervanging van ziekte en over
effectieve leertijd en onderwijslestijd gesproken. We
hebben mooie
gesprekken met
elkaar gevoerd en
er zijn creatieve
ideeën ontstaan
en uitgewerkt.
Hiernaast één van
de voorbeelden.
We hebben ook plannen voor april. Zoals u vast heeft
meegekregen via de media en krant, is het 75 jaar
geleden dat Nederland bevrijd is. Apeldoorn werd op
17 april 1945 bevrijd. In de week van 14 t/m 17 april
organiseren we hierover een projectweek. Op donderdag
16 april gaan we een steen leggen ter nagedachtenis
aan de Joodse familie Schäfer die de oorlog niet heeft
overleefd. Dit doen we in samenwerking met de
stichting Gedenkstenen Apeldoorn, ter hoogte van de
Zwolseweg 526 te Wenum Wiesel. Ieder jaar gaat groep
7/8 hier aandacht aan besteden en bij stilstaan. U bent
daarbij natuurlijk van harte welkom. De ceremonie zal
in de ochtend plaatsvinden.
Op 17 april sluiten we deze week af met een half uur
‘open school’, waarin ouders en buurt de gelegenheid
krijgen om te kijken wat we als klas hebben gedaan

12e jaargang, maart 2020
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Met Pinksteren komt de
Wilhelminakerk naar u toe!
Op zondag 31 mei aanstaande is er een
Pinksterviering in de open lucht bij Buitenplaats de Poel, de Poel 1 in Wenum Wiesel.

Graag willen we na de dienst gezellig samen
lunchen en wij vragen u hiervoor kant en
klare hapjes mee te nemen. Het liefst in
kleine porties, zoals belegde broodjes, soep,
gehaktballetjes, salade en/of fruitspiesjes.
Als iedereen een beetje meeneemt, hebben
we voor allemaal genoeg! Voor drinken zal
worden gezorgd.

Om 10.00 uur is er koffie en vanaf 10.30 uur
begint de viering, waarbij het koor ‘Say Yes’
uit Nijkerk mooie liederen zal zingen. Tijdens
deze dienst is er een apart kinderprogramma.

Het is een dienst voor iedereen; neem uw
kleinkind, buur, vriend of familielid mee
en kom naar deze bijzondere en gezellige
Pinksterviering. Natuurlijk gaan we ervan
uit dat het die dag mooi weer zal worden!
ds. Jolanda Al-van Holst

Verslag wijnproeverij
Op vrijdagavond 8 november 2019 was er weer een door de
buurtvereniging georganiseerde wijnproeverij. In samenwerking
met Slijterij Hamer genoten 20 buurtgenoten (het maximale
aantal) in het gezellige proeflokaal van verschillende wijnen.
Deze avond was anders dan voorgaande jaren, want deze keer
was de proeverij ‘all inclusive’.

De deelnemers werden om 18.30 uur verwacht, hoefden niet eerst
thuis te eten, want Alex en Christian zorgden hiervoor. De glazen
waren gepoetst, het vlees lag op de grill, salade in de koelkast en de
kurkentrekker in de aanslag.
Na een korte kennismaking was de sfeer al snel gezellig en over en
weer werd er volop met elkaar gepraat. Wijnkenner Alex zorgde voor
een mooie wijnreis onder de kurk/dop, leerde ons proeven, vertelde
verhalen en strooide met interessante wijnweetjes.
Terwijl we veel leerden van zijn uitleg, zorgde Christian ondertussen
voor de maaltijd en braadde het vlees. Het is altijd jammer dat zo’n
avond ten einde komt, maar misschien ook wel weer goed. Sommigen
liepen toch wel ietwat slingerend naar buiten ... .
Peter Ansems
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Verslag sinterklaasfeest
Op 16 november 2019 was de landelijke
intocht in Apeldoorn. Tijdens deze intocht
hadden enkele pieten beloofd om op
30 november naar de Wenumse Watermolen te komen.

Vol spanning en in afwachting van de Sint
zaten de kinderen die middag te wachten
in de watermolen. In totaal waren er 175
kinderen met ouders en opa’s en oma’s
(gelukkig was het aantal goed verdeeld
over de twee zittingen). Het bestuur had al
vernomen dat er ‘vervoersproblemen’ waren,
dus het was rustig afwachten ... . Monique
van Vemde begon bij beide zittingen met
iedereen welkom te heten
en om de tijd wat sneller
voorbij te laten gaan had het
Sinterklaascomité een clown
uitgenodigd om de kinderen
te vermaken. Deze clown wist
wat met ballonnen te doen
en allerlei ‘dingen’ uit een
aquarium te vissen.
Na een klein half uur werd
het tijd om iets te drinken
en dankzij onze vrijwilligers
kregen de ouders een bekertje
koffie/thee en de kinderen
een pakje drinken. Sommige
kinderen hadden het nog niet
eens helemaal op toen we de
Sint op een autoped langs het
raam zagen komen. Snel werd
de achterdeur door Ilonca
geopend, zodat Monique de
Sint en de zes pieten welkom
kon heten.

Tijd voor liedjes zingen en dansen. De
pieten hadden ook dit jaar een dansje
ingestudeerd en gingen dit samen met de
kinderen uitvoeren. Ook was er tijd voor een
‘verhaaltje’ voor de Sint en natuurlijk werden
er pepernoten gegeten, die door de pieten
werden uitgedeeld. Zoals het hoort, had
Sinterklaas ook dit jaar weer voor ieder kind
een cadeautje bij zich, dat na afloop door de
pieten werden uitgedeeld. Ook konden de
kinderen hier nog met Sint en de pieten op
de foto.
Dit feest kan natuurlijk niet zo’n succes
geworden zijn als we niet genoeg collectanten
hadden gevonden (en het was dit keer een
grote puzzel om dit voor elkaar te krijgen).
Wij willen dan ook deze collectanten, de
gulle gevers en de vrijwilligers bedanken
voor alles en hopelijk kunnen we aankomend
feest er dankzij jullie weer iets moois/leuks
van maken.
het bestuur

Volop natuur in Midden-Veluwe wandeltocht
Wandelen door uitgestrekte bossen, nu eens statige
brede lanen, dan weer smalle bospaden, rusten bij
een schaapskooi waar dan mogelijk vele lammetjes
ronddartelen en verder lopen over heidevlaktes en langs
een ‘kathedraal’ en over soms wat pittiger klimmetjes.
Dit is wat de wandelaar kan verwachten tijdens de
vijfde Midden-Veluwewandeltocht op zaterdag 28 en/of
zondag 29 maart. De tocht kent afstanden van 5, 10, 15,
20 en 30 kilometer.

12e jaargang, maart 2020

De start en de finish van wandeltocht is bij het
Van der Valk Hotel De Cantharel.
Neem voor meer informatie contact op met
Kees Wiedeman Kenbeek, telefoon 06 53 76 48 61
b.g.g. (055) 522 90 60 of kijk op de website:
www.4daagseapeldoorn.nl/wandeltochten/
midden-veluwe-wandeltocht/
E-mail: wandelcommissie@4daagseapeldoorn.nl

31

Noord Apeldoorn
van
deel

Noordelijk
en

Nieuwsbrief Voor Wenum Wiesel

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

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

Drukwerk

Bestuur Buurtvereniging

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

Informatie omtrent taakverdeling:

www.wwnna.nl

Zwolseweg 408
7345 AM Apeldoorn

adres

info@wwnna.nl
www.wwnna.nl
bankrekeningnummer

NL92 INGB 0672 8409 01

Drukkerij B&K Reproservice

Wij geven u 10% korting op al uw zakelijke drukwerk
en leggen deze prijzen vast t/m eind 2020.

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

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

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

Stimenz

0900 8844

088 784 64 64

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.

