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Beste buurtbewoners,

Corona: ik durf het woord bijna niet meer 
uit te spreken of op te schrijven, maar dan 
nog. Het heeft zoveel invloed op ons dagelijks 
leven en vaak zoveel verdriet veroorzaakt. 
Daarbij vergeleken is de hele dorpsraad zo 
onbeduidend, iets van een andere orde. 
Wie kan het schelen dat de jaarvergadering 
werd uitgesteld en dat de buurt werd om-
geploegd door werklieden die glasvezel, 
voor wie dat wenst, kwamen leggen van 
deur tot deur?

Aan de Greutelseweg vernielden ze een 
telefoonleiding en een waterleiding. Het 
water spoot de grond uit. Telefoneren 
was een paar dagen niet mogelijk via de 
vaste lijn en drinkwater sijpelde nog een 
beetje uit de kraan. In mijn moestuin 

heb ik de eerste Korona-aardbeien geplukt, 
ze waren niet erg zoet en nogal waterig. 
Komt waarschijnlijk door de ongelukkig 
gekozen naam Korona. Met een ‘c’ gespeld 
is het levensbedreigend en soms dodelijk. 
Mijn broer Frans is dit voorjaar aan de 
gevolgen ervan overleden en dat heeft me 
erg aangepakt. Hij was mijn lievelingsbroer 
met wie ik vooral op het gebied van dieren 
een bijzondere band had. Ongetwijfeld zijn 
er meerdere buurtbewoners die met het 
Covid-19 virus te maken hebben gehad. Ik 
wens iedereen veel sterkte en wijsheid toe.

Onlangs heb ik in een gesprek met wethouder 
Joon nogmaals gewezen op de tekortkomingen 
van de gemeente Apeldoorn voor wat betreft 
het handhavingsbeleid. Er worden naar zijn 
zeggen de nodige maatregelen genomen om 
dat te verbeteren. Duurt dat te lang, dan trek 
ik opnieuw aan de bel.

Heet hangijzer is 
voor alle dorps- 
en wijkraden dat 
hun voortbestaan 
op het spel staat en de gemeente zélf de touw-
tjes in handen wil nemen. Een (nieuwe?) 
vorm van participatie wat ‘samen voor 
Apeldoorn’ gaat heten.
Het Dorpenplatform (overkoepelend beraad 
van alle dorps- en wijkraden) is daarover in 
overleg met de gemeente Apeldoorn en verzet 
zich unaniem tegen dit plan.

Over het plaatsen van zonnepanelen is ook 
het laatste woord nog niet gezegd, ook al 
heeft de gemeente Apeldoorn zonder de 
bewoners daarover te hebben geïnformeerd, 
al groen licht gegeven voor het project en 
mogen de bewoners uit de omgeving over 
een heg meebeslissen. Gemarginaliseerde 
inspraak dus.

Ook de besluitvorming over een snelle 
fietsroute van Apeldoorn naar Epe volgen 
wij met argusogen. Het nut daarvan is wat 
ons betreft in het geheel niet aangetoond en 
er is grote maatschappelijke weerstand in 
Apeldoorn en Epe.
Die fietsroute moet wat ons betreft in ieder 
geval niet over het spoorlijntracé komen 
te liggen. Er zijn andere – en betere – 
alternatieven.

Statutair gezien moeten we dit jaar nog een 
Algemene Ledenvergadering organiseren. 
Coronaproof, verderop in deze nieuwsbrief 
leest u meer hierover.

Met vriendelijke groet,

Agnes de Bruijn, 

voorzitter Dorpsraad Wenum Wiesel

Van de voorzitter
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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/

Stand van zaken 
Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012-2020
Het voortbestaan van de dorpsraad  
staat ter discussie

U heeft het waarschijnlijk al in de nieuws-
bladen gelezen: het voortbestaan van wijk-  
en dorpsraden staat ter discussie.

Op 2 juli jl. heeft wethouder Wim Willems 
(Lokaal Apeldoorn, participatie) een 
college-voorstel ingediend om op termijn 
de wijk- en dorpsraden op te heffen. Het 
collegevoorstel is zijn uitwerking van een, 
al in begin 2019 uitgebrachte, raadnotitie 
‘Samen voor Apeldoorn’. Deze notitie werd in 
2018 gemaakt door een werkgroep van vier 
raadsleden (Lokaal Apeldoorn, VVD, PvdA 
en Progressief Sociaal Apeldoorn PSA) met 
als voorbeeld een participatiemodel van de 
gemeente Haarlemmermeer.
De insteek van de notitie is dat er betere 
vormen zouden zijn om burgers mee te  
laten praten (participeren) in het doen en 
laten van de gemeente.

Voor uw informatie:
In de huidige verordening hebben wijk- en 
dorpsraden het recht op gevraagd en ongevraagd 
geven van advies over alle vormen van beleid, 
regelgeving en besluitvorming die voor de 
inwoners van hun wijk of dorp van belang zijn. 
Het gaat dan over de ruimtelijke omgeving (bv. 
bestemmings- en bouwplannen), maar ook 
over Handhaving, Verkeer, Natuur en Milieu, 
Energie, WMO etc.
De gemeente is verder verplicht de wijk- en 
dorpsraden tijdig te informeren (al aan het 
begin van een proces) en zonodig te laten 
meepraten over toekomstig beleid en de 
uitvoering daarvan.
De wijk- en dorpsraden moeten een rechtsvorm 
hebben (meestal vereniging), waardoor hun 
leden invloed kunnen hebben (Algemene 
Ledenvergadering) en een bestuur. Dit alles 
dient te zijn vastgelegd in, door de gemeente 
goedgekeurde, statuten.

Voor het uitoefenen van de taken en werk-
zaamheden geeft de gemeente jaarlijks een 
(bescheiden) subsidie, waarvan de hoogte 
afhangt van het aantal inwoners van een  
wijk of dorp.

Waarom willen een aantal raadsleden  
de wijk- en dorpsraden opheffen?
Eén van de argumenten is dat er 
tegenwoordig betere vormen zouden zijn 
om burgers te betrekken bij hun directe 
leefomgeving. Tot nu toe gebeurde dat 
middels een wijk- of dorpsraad en een  
(soms samen met de gemeente) opgestelde 
Wijk- of Dorpsvisie.
Ons dorp heeft in de en onlangs geactuali-
seerde dorpsvisie ‘Wat Wenum Wiesel Wil’ 
beschreven wat er bij onze dorpsbewoners 
leeft en wat u wel en niet wilt.

Door het willen opheffen van de wijk- en 
dorpsraden wordt nu de indruk gewekt dat 
deze dorpsvisie niet serieus wordt genomen.
Misschien zijn er ambtenaren en politici 
die dit over de schouder meekijken, kritisch 
volgen en meepraten, minder leuk vinden ...
Overigens een trend die de laatste tijd ook 
in de landelijke politiek steeds vaker opduikt 
lijkt het wel.

Wat staat er te gebeuren?
Vooruitlopend op de plannen heeft u onlangs 
een brief van wethouder Wim Willems 
ontvangen met het verzoek een uitgebreide 
enquête in te vullen: ‘De Buurtbelever 2020’. 
De gemeente wil door middel van deze 
enquête proberen informatie te verzamelen 
over haar inwoners. Nog even los van de 
aard, soort en strekking van de vragen en de 
borging van anonimiteit en veiligheid is de 
cruciale vraag: wat gaat ermee gebeuren en 
wie gaat het gebruiken?
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Het gezamenlijke standpunt van alle wijk- en dorpsraden is dat: 

participatie betekent dat er niet alleen naar je geluisterd wordt,  
maar dat je ook invloed hebt op het beleid en de uitvoering. 

Dat is dus meer dan middels een enquête ophalen van privacy-
gevoelige gegevens, zonder dat duidelijk wordt wat hier mee gebeurt. 
Voor de goede orde: gelet op de maatschappelijke ontwikkeling zijn 
de wijk- en dorpsraden het met de gemeente eens dat de huidige 
verordening (2009) hier en daar kan worden geactualiseerd. Maar wel 
met behoud van de juridische status en daarmee de mogelijkheid de 
gemeente (tijdig) te kunnen controleren en waar nodig bij te sturen  
als de belangen van inwoners in het gedrang dreigen te komen.

Over het door de raadwerkgroep bejubelde ‘Haarlemmermeermodel’ 
kunnen we kort zijn: uit recent onderzoek van de Rekenkamer blijkt 
dat het in die gemeente volkomen mislukt is en zowel bij de gemeente 
als de wijk- en dorpsraden tot frustratie en toegenomen onvrede  
heeft geleid.

Het nu door wethouder Willems gepresenteerde voorstel neemt van 
dat model helaas geen afstand! De opdracht van de raad was tóch dat 
wethouder Willems samen met een vertegenwoordiging van wijk- en 
dorpsraden mogelijke modellen voor de toekomst zou ontwikkelen 
en die hierna aan de raad zou presenteren. In de praktijk bleek na 
een aantal vergaderingen dat onze inbreng op geen enkele wijze zou 
terugkeren in het eindproduct van de wethouder. Daarom heeft het 
Dorpenplatform (waarin alle dorpsraden vertegenwoordigd zijn) op 
enig moment besloten zich uit dit overleg terug te trekken.

We hebben hierover een brief gestuurd aan de raad met hierin onze 
argumenten. Tot op heden heeft onze volksvertegenwoordiging 
niet gereageerd. Het wachten is op het raadsbesluit betreffende het 
ongewijzigde collegevoorstel. Afhankelijk daarvan moeten we ons 
beraden op het vervolg.

Wat is er ondertussen gebeurd?
Nog voor dat de raad een besluit heeft genomen over het college-
voorstel van wethouder Willems, heeft de gemeente aangekondigd de 
jaarlijkse subsidie voor de wijk- en dorpsraden met ingang van 2021 
substantieel te gaan verminderen en in de jaren daaropvolgend verder 
af te bouwen. Voor Wenum Wiesel betekent deze eerste bezuiniging 
ongeveer 30%, wat inhoudt dat er activiteiten van zowel de dorpsraad 
als de buurtvereniging voor 2021 wellicht aangepast of geschrapt 
moeten worden.

Wat kunnen/moeten we doen?
Een oplossing zou kunnen zijn om de jaarlijkse contributie te ver-
hogen. Wat voor ons echter tóch het mooiste zou zijn is dat elk gezin 
zich als lid van de dorpsraad/buurtvereniging aanmeldt (via onze 
website of achterzijde nieuwsbrief). Daarmee steunt u ons niet alleen 
financieel, maar neemt ook ons vertegenwoordigingspercentage  
toe, zodat we een nog steviger plek aan tafel bij de gemeente gaan 
krijgen. 

Daarnaast motiveert u hiermee ons bestuur 
en de vele vrijwilligers, die zich al jarenlang 
geheel belangeloos inzetten voor  
uw leefomgeving en belangen.

Onze buurtvereniging, voorloper van de 
dorpsraad, bestaat in 2023 100 jaar! Bedenk 
bij dit alles het volgende: ‘je zit aan tafel of je 
staat op het menu!’

Is het belangrijk dat er een dorpsraad is 
die onze dorpsbelangen zo goed mogelijk 
bewaakt en verdedigt?
De afgelopen jaren hebben we ons onder 
andere bezig gehouden met:
• de Snelle Fiets Route Epe–Apeldoorn 

(samen met het actiecomité ‘Houd 
Wenum Groen’);

• de mogelijke verkoop door de gemeente 
van de Wenumse Watermolen;

• de komst van het pilot-project Zonnepark 
Wenumse Veld (loopt nog);

• sociale woningbouw op het voormalige 
terrein van de Kuikenbroederij aan  
de Astaweg;

• ongewenste activiteiten op het voormalig 
Nemef-terrein (transportonderneming);

• onvoldoende of geen handhaving 
(sommige gevallen lopen al bijna  
tien jaar);

• verkeer (veiligheid);
• natuur en milieu (behoud van ons  

unieke landschap);
• monumenten (watermolen en twee 

windmotoren);
• bestemmingsplannen  

(o.a. Stadhoudersmolen);
• niet te vergeten alle activiteiten van  

onze buurtvereniging;
• onze mooie nieuwsbrief bij alle  

inwoners in de bus;
• gratis advies en bijstand in geval van  

een conflict met de gemeente.

Of bovenstaande belangrijk is kunt u nu  
zelf wel beantwoorden, maar ...

Om dit alles te behouden hebben we juist  
nu uw steun nodig. Word daarom lid en  
als u dat al bent, vraag ook uw buren om  
het te worden!
Veel voor weinig (€ 5,- per jaar).

Nico van der Horst 

vicevoorzitter Dorpsraad Wenum Wiesel
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Werkgroep Verkeer

• Het verkeer in Wenum Wiesel en 
Noordelijk Noord Apeldoorn

Na een periode van thuisblijven vanwege 
corona, gaan we steeds meer merken dat 
het drukker wordt in het verkeer en er meer 
vervoersbewegingen zijn. In Wenum Wiesel en 
Noordelijk Noord Apeldoorn lopen meerdere 
zaken over verkeer. Van het plaatsen van 
een verkeersbord tot grote aanpassingen/
veranderingen aan de weginrichting.

De werkgroep Verkeer is voortdurend 
in gesprek met de gemeente, politie 
en bewoners om gezamenlijk te kijken 
naar een veilige weg voor iedereen. Vele 
goede initiatieven, ideeën en vooral 
betrokkenheid worden meegenomen 
in deze gesprekken. De gemeente is als 
wegbeheerder verantwoordelijk voor 
de weg en het onderhoud dat daarbij 
hoort. Het veilig gebruik van de weg is de 
verantwoordelijkheid van de gebruikers.
Helaas hanteert iedere weggebruiker een 
andere norm van veiligheid en is het veelvuldig 
zichtbaar dat er onveilige situaties ontstaan. 
Het inhalen, te hard rijden en parkeren is een 
terugkerend beeld bij de onveilige situaties. De 
Kostverloren is flink onderhanden genomen 
en in de afrondende fase. Ook de Zwolseweg 
vanaf de Anklaarseweg tot aan de Wieselseweg 
heeft een flinke onderhoudsbeurt gehad. Geen 
eenvoudige operatie, aangezien de Zwolseweg 
en Anklaarseweg belangrijke verkeersaders  
van de regio zijn.

Meermaals is het verzoek ingediend bij 
de gemeente om verkeersborden met de 
waarschuwing voor een gevaarlijke kruising 
te plaatsen bij de kruising Elburgerweg 
met de Greutelseweg, maar helaas tot op 
heden geen resultaat. Met de gemeente is 
afgesproken dat er metingen verricht gaan 
worden op de Oude Zwolseweg. Het betreft 
het meten van het aantal voertuigen dat 
gebruik maakt van de weg, maar er kan ook 
door de politie op het gebied van snelheid 
worden gecontroleerd.
De metingen worden verricht om inzage te 
krijgen of de weg gebruikt wordt als sluip-
route door het woon-werkverkeer die via 
de Rijksweg A50 vastloopt in de file. Dit 
veroorzaakt een toename van verkeers-
onveiligheid, maar het behoud van de brug 

bij de Wenumse Watermolen, als ook de 
watermolen zelf, is eveneens een groot belang 
om inzage te krijgen van de verkeersintensiteit.

Onlangs hebben twee bewoners aan de 
Papegaaiweg (tussen de Oude Zwolseweg 
en Zwolseweg) een gesprek gevoerd met de 
werkgroep Verkeer en de gemeente. Basis-
school De Sjofar is daarbij aangesloten. De 
weg is verouderd en niet veilig ingericht 
naarmate de hoeveelheid van verkeer dat 
er dagelijks doorheen rijdt. Het gesprek is 
goed verlopen en het is afwachten welke 
mogelijkheden er zijn om het veiliger te 
maken. In september zullen er vervolg-
gesprekken plaatsvinden.

Regelmatig wordt de vraag gesteld of er op 
de hoofdrijbaan van de Wieselseweg wel mag 
worden gefietst? Ja, dat mag. Het fietspad 
dat naast de weg ligt is niet aangewezen als 
zijnde verplicht te gebruiken. De borden die 
het fietspad aanduiden hebben als betekenis 
dat het geen verplicht fietspad is, maar wel 
daarvoor gebruikt kan worden. Vanwege 
de relatief smalle rijbaan van het fietspad is 
het lastig om verkeer uit twee richtingen te 
verplichten er gebruik van te maken. Zeker 
op zomerse dagen fietsen er veel fietsers op 
de hoofdrijbaan. Dat geeft soms irritatie bij 
andere weggebruikers. Aanpassingen aan  
het fietspad is complex, maar zal wellicht  
in een toekomstige herstructurering van  
de Wieselseweg worden meegenomen.

Er is een toename te zien van voertuigen die 
geparkeerd worden op plaatsen waar het niet 
mag. Voornamelijk rondom de visvijver bij de 
watermolen is het zichtbaar. Er zal vanuit de 
gemeentelijke Handhaving worden opgetreden.

Gelukkig gaat niet alles fout en is het niet 
altijd onveilig. De wegen binnen Wenum 
Wiesel en Noordelijk Noord Apeldoorn 
worden intensief gebruikt. Er is regelmatig 
handhaving vanuit de politie op de snelheid 
en gezien het aantal vervoersbewegingen in 
verhouding met de onveilige situaties is het 
in het algemeen veilig om deel te nemen aan 
het verkeer. De werkgroep is drukdoende met 
het aangeven van vele ongewenste situaties of 
kleine aanpassingen bij de gemeente. Helaas 
lukt het niet altijd de wensen in te willigen, 
maar we doen ons best!

Tristan Harleman 

Werkgroep Verkeer
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Werkgroep Sociale Cohesie

• Toekomst Wenumse Watermolen

Het is inmiddels bijna tien jaar geleden dat de toenmalige 
gemeenteraad het college opdracht gaf de mogelijkheden te 
onderzoeken of het gemeentelijk vastgoed (sporthallen, scholen, 
kinderboerderijen etc.), waarvan de eigendom of het beheer 
niet tot een kerntaak van de gemeente zou behoren, eventueel 
afgestoten/verkocht kon worden. De belangrijkste reden daar-
voor was de financiële toestand van de gemeente, het gevolg van 
de slechte resultaten van het grondbedrijf bij de aan- en verkoop 
van grond ten behoeve van bouwproducties.

Op de lijst van mogelijk af te stoten vastgoed kwam, tot verbijstering 
van veel buurtbewoners, ook de Wenumse Watermolen voor. Inclusief 
de belendende bebouwing, terrein en nabij gelegen landerijen.

De Dorpsraad WWNNA besloot toen het College van Burgemeester 
en Wethouders (B&W) te verzoeken in de gelegenheid te worden 
gesteld om te (laten) onderzoeken of het mogelijk was om in de 
toekomst de betreffende gebouwen aan te kopen ten behoeve 
van maatschappelijke doeleinden. Ook de juridische constructie 
waarbinnen de aankoop zou moeten plaatsvinden zou dan deel
   uitmaken van het 

onderzoek. Tevens  
kreeg B&W het ver-
zoek om Dorpsraad 
WWNNA aan te 
merken als eerste 
serieuze partij om  
te overleggen over  
dit onderwerp (zie 
inzet de brief van  
29 augustus 2012).

Deze verzoeken 
werden gehono-
reerd en de eerste 
besprekingen 
met de gemeente 
vonden vanaf 
september 2012 
plaats.

Groot was dan ook de verbazing en ergernis van de dorpsraad toen 
bleek dat de toenmalige wethouder, zonder dat het bestuur op de 
hoogte was gesteld (!) en zonder verdere voorwaarden, bezig was om 
één van de gebouwen van het de Watermolen te verkopen aan een 
horecaondernemer. Deze ongewenste transactie werd voorkomen 
door ‘de pers op te zoeken’ (zie inzet artikel 21 maart 2013 uit de 
Stentor).

Hierna werd het overleg met de gemeente 
weer opgepakt en uiteindelijk, omstreeks 
2013, geconcludeerd dat normale verkoop 
niet haalbaar was.

B&W stelde toen voor om het totale ensemble 
(gebouwen en gronden) te behouden en 
alleen een overdracht in erfpacht te laten 
plaatsvinden; het geheel bleef dan in eigen-
dom van de gemeente, maar een andere partij 
mocht dan de exploitatie doen. Onder die 
condities werden langdurige besprekingen 
gevoerd met de Stichting Boei, die in 
Nederland meer van dergelijke constructies 
ontwikkelde. De dorpsraad, maar ook de 
overige gebruikers van het terrein van de 
Watermolen, waren alleen in de beginperiode 
betrokken bij deze besprekingen.

Tot zover dit bijna tien jaar durende proces!

Medio juni jl. werden wij, na meer dan een 
jaar ‘stilte’, door B&W in kennis gesteld van 
het feit dat de besprekingen met Boei op niets 
waren uitgelopen. Boei wilde niet voldoen 
aan alle eisen die de gemeente stelde, inclusief 
overdracht van alle risico’s van (achterstallig) 
onderhoud en grondvervuiling.

B&W heeft nu het plan om aan de gemeente-
raad voor te stellen alle gebouwen en gronden 
ten oosten van de Oude Zwolseweg (exclusief 
de vijver en gronden) alsnog in verkoop te 
brengen waardoor we weer terug zijn bij af!

Dit voorstel is nog niet in de gemeenteraad 
aan de orde geweest. De dorpsraad heeft 
direct, in overleg met de andere gebruikers 
van het terrein van de Watermolen, de 
gemeenteraad in een brief verzocht om niet 
akkoord te gaan met deze verkoop.
Het gehele ensemble dient in eigendom te 
worden behouden om te voorkomen dat dit 
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unieke, oudste monument van de gemeente 
Apeldoorn in de toekomst verloren gaat.
Dorpsraad Wenum Wiesel heeft erop aan-
gedrongen in de gelegenheid te worden 
gesteld om ideeën aan te dragen c.q. voor-
stellen te doen hoe we dit voor ons allen 
unieke monument voor de gemeenschap 
kunnen blijven behouden en op rendabele 
gronden kan worden geëxploiteerd.
Tot op heden hebben we nog geen formeel 
antwoord op onze brief, maar we vinden
dat we toch maar alvast moeten beginnen.

Van de gemeentelijke projectleider hebben 
we begrepen dat we hiervoor vooralsnog 
de gelegenheid krijgen tot oktober a.s. 
Als dorpsraad willen wij bijzonder graag 
de geïnteresseerde buurtbewoners hierbij 
betrekken. 
Daarom wordt er binnenkort een brainstorm-
sessie georganiseerd om kennis te nemen 
van uw ideeën. In deze sessie zullen drie 
onderwerpen aan de orde komen te weten:
1. Uitleg/toelichting op de huidige situatie 

aan de hand van door de gemeente ver-
strekte gegevens (onderzoeken, cijfers etc.).

2. Inventarisatie van uw ideeën en voor-
stellen waarbij de activiteiten moeten 
voldoen aan:
• de omgeving en niet detoneren hiermee 

(dus geen pretpark!)
• elkaar versterken, elkaar ‘boosten’
• geen afbreuk doen aan elkaar en recht 

doen aan de huidige gebruikers
• voldoende economische bijdrage leveren 

(denk aan de prachtige wandel en fiets-
routes en de mooiste omgeving van 
Apeldoorn!).

3. Inventarisatie van uw eventuele bijdrage, 
financieel en/of anderszins.

In verband met de beperkte ruimte (corona-
regels) vragen wij u om zo mogelijk met 
maximaal één persoon per gezin/afvaardiging 
te komen. Wilt u vooraf uw deelname melden 
aan: info@wwnna.nl of bel (055) 312 12 35.

De avond vindt plaats op dinsdag 22 septem-
ber 2020, vanaf 19.30 in de benedenzaal van 
de Wenumse Watermolen. Wij rekenen op 
uw betrokkenheid en hulp om deze ‘pittige’ 
opgave samen met ons op te pakken. U bent 
van harte welkom!

Herman Dijkkamp, 

werkgroep Wenumse Watermolen

Werkgroep Natuur en Landschap

• De Wenumse Beek, ‘Toekomst voor 
het sprengenbekenlandschap’

Betrokken bewoners hebben in de 
afgelopen periode met grote interesse 
de ontwikkelingen met betrekking tot 
de plannen van het Wenumse Beekdal 
gevolgd. Lees elders in dit blad het 
artikel ‘Ontwikkeling gebiedsvisie 
voor het Wenumse Beekdal’. We zijn 
als werkgroep Natuur & Landschap 
verheugd dat bijna tegelijkertijd er 
een verkenning is uitgevoerd naar de 
functionaliteit en toekomst voor het 
sprengenbeeklandschap. Een initiatief 
van de 40-jarige Bekenstichting die 
hiervoor het bureau Cultuurland Advies 
heeft ingeschakeld. Recent is hierover een 
publicatie verschenen in het kwartaalblad 
‘de Wijerd’ van de Stichting tot Behoud 
van de Veluwse Sprengen en Beken 
(Bekenstichting). Hieronder een beknopte 
samenvatting van deze publicatie.

De Wenumse Beek
De Wenumse Beek ligt op de oostelijke flank 
van de Veluwse stuwwal. De bovenloop wordt 
gevormd door twee takken: de Meibeek 
en de Wieselse Beek. Iets ten westen van 
Wenum komen de twee beken samen en 
stromen ze als de Wenumse Beek verder in 
de richting van de Grift en het Apeldoorns 
Kanaal. Net als veel andere Veluwse beken 
ligt de Wenumse Beek in een smeltwaterdal 
dat is ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd. 
De restanten daarvan zijn op sommige 
plaatsen nog te herkennen als laaggelegen 
delen in het landschap. Tussen de Veluwse 
stuwwal en de Grift lag in de middeleeuwen 
een moerassig broekgebied, waar kwelwater 
naar boven kwam. Daar kent de Wenumse 
beek zijn oorsprong. De beek volgde er lange 
tijd niet meer de natuurlijke bedding, maar 
werd opgeleid naar een hoger gedeelte. Het 
beekdal van de Wenumse Beek vormt de 
overgangszone tussen de Veluwse stuwwal en 
het stroomafwaarts laaggelegen broekgebied, 
de beek stroomt door een eeuwenoud 
agrarisch landschap. Akkers, weilanden, 
hooilanden, bosjes en erven liggen als een 
mozaïek langs de beek verspreid.
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Water als drijvende kracht
Wanneer de eerste sprengkoppen en opgeleide 
beekdelen in Wenum Wiesel zijn aangelegd is 
niet bekend. De sprengkoppen van de Meibeek 
en de Wieselse Beek zijn diep ingegraven 
in de uitlopers van de Veluwse stuwwal. Ze 
werden aangelegd om de watermolens langs 
de beek van water te voorzien. Al in de 14e 
eeuw stond er een molen langs de Wenumse 
Beek, op de locatie van de huidige Wenumse 
Watermolen. In totaal hebben er vijf molens 
langs de beek gestaan: de papiermolens van 
Huygens en Dijkgraaf, de Pannenkoekmolen 
of Rotterdamse Kopermolen, de Wenumse 
Watermolen en de papiermolen bij de Wild-
kamp (zie overzichtskaart). Stromend water 
is altijd van levensbelang geweest voor het 
voortbestaan van de molens en de industrie 
in Wenum Wiesel. In de 19e en 20e eeuw 
werd het Wenumse Beekdal doorsneden 
door nieuwe infrastructuur. In 1825 werd 
begonnen met de aanleg van het Apeldoorns 
Kanaal, de spoorlijn tussen Apeldoorn en 
Hattem (het Baronnenlijntje) volgde in 1887. 
Om het nieuwe kanaal van water te voorzien 
werd de Wenumse Beek met een aquaduct 
over de Grift gevoerd. Tegenwoordig ligt hier 
een vistrap, die de beek weer met de Grift 
verbindt. 

Overzichtskaart van het stroomgebied 
Wenumse Beek en Papegaaibeek

Mede door de aanleg van de 
nieuwe infrastructuur kwamen 
verschillende grote bedrijven tot 
ontwikkeling in Wenum. Onder 
andere de Nemef en Gerfa Tools 
vestigden zich aan de Papegaaiweg.
 

Een toekomst voor de Wenumse Beek
Het natuurlijke landschap, de cultuurhistorie 
en de ecologie vormen samen de bouw-
stenen voor de toekomst van het Wenumse 
Beekdal. Uit de cultuurhistorische nulmeting 
is gebleken dat de Wenumse beek landschap-
pelijk en cultuurhistorisch in vrij goede 
staat is. Hoewel de meeste watermolens 
zijn afgebroken is er nog veel aanwezig dat 
herinnert aan de bloeiperiode van de papier- 
en koperindustrie. De Wenumse Watermolen 
vormt een cultuurhistorische parel in het 
gebied en is beschermd als Rijksmonument. 
De molens en het oorspronkelijke landhuis 
op landgoed de Rotterdamse Kopermolen 
zijn afgebroken, daar liggen nog wel de 
wijerds, vijvers en een hoge cascade die 
herinneren aan het rijke industriële verleden 
van het landgoed. Hoewel een groot deel 
van de beek op privéterrein ligt en slecht 
toegankelijk is, is de beleefbaarheid van het 
beekdal en de informatievoorziening sinds 
de opening van het Kopermolenpad en het 
plaatsen van verschillende informatiepanelen 
langs de route toch goed te noemen.

Sprengenbeken hebben de afgelopen eeuwen 
talloze functies vervuld. In de loop van de 
20e eeuw verdween dat nut en dreigde het 

erfgoed in verval te raken. Tot enkele jaren 
geleden leek het verlies van functionaliteit de 
grootste bedreiging voor de sprengenbeken 
te zijn. Dankzij jarenlange inzet van de 
Bekenstichting, de gemeente Apeldoorn en 
het waterschap is de Wenumse Beek nu in 
relatief goede staat en heeft het beekdal een 
nieuwe recreatieve functie gekregen. Het is 
een functie die economisch gezien minder 
‘hard’ te maken is, maar desalniettemin ook 
van grote betekenis is. De Wenumse Beek 
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kan daarmee voor andere bekenstelsels als 
voorbeeld gelden. Ook op ecologisch vlak 
heeft men in Wenum Wiesel de afgelopen 
jaren niet stil gestaan. De oorspronkelijk loop 
van de Wenumse Beek werd in 2007 opnieuw 
aangelegd en bij de Wenumse Watermolen is 
een vistrap aangelegd, zodat vissen de barrière 
eenvoudig kunnen passeren. De gemeente 
Apeldoorn heeft ook voor de komende jaren 
plannen om te investeren in het beekdal.

Hooiland. Hier is de oorspronkelijke loop van de 
beek in 2007 opnieuw aangelegd

Het begint met water
Het sprengenbekenlandschap staat voor een 
nieuw probleem dat wellicht nog veel groter 
is dan het verlies van functionaliteit: de 
klimaatverandering en het verdrogen van de 
Veluwe. De droge zomers van de afgelopen 
twee jaar, en mogelijk opnieuw in 2020, 
maken pijnlijk duidelijk dat het gebrek aan 
stromend water een enorme bedreiging vormt 
voor het sprengenbekenlandschap. Op een 
koude winterdag aan het begin van 2019 bleek 
een groot deel van de Wieselse Beek nog altijd 
volledig droog te liggen. De sprengkoppen 
van de Meibeek voerden wel water, maar in 
dusdanige kleine hoeveelheden dat het de 
eerste opgeleide beekdelen niet bereikte. Ook 
de eigenaar van landgoed de Rotterdamse 
Kopermolen zag de waterstanden in de 
wijerds dalen tot een schrikbarend laag pijl.
Het Wenumse beekdal is niet alleen cultuur-
historisch zeer waardevol, maar kent ook 
hoge natuurwaarden. De meeste beekdelen 
voldoen echter niet aan de streefbeelden die 
in het kader van de verkenning zijn opgesteld.
Dat heeft vooral te maken met het gebrek aan

Cascade van de voormalige Rotterdamse 
Kopermolen

water. Oorspronkelijk stroomde er door de 
sprengenbeek schoon, koel en helder water 
met een constante temperatuur van zo’n tien 
graden. Zonder water in de beek dreigen die 
natuurwaarden echter snel te verdwijnen.

Over de oorzaken van de verdroging is al veel 
geschreven. De waterbalans op de Veluwe 
is een kwetsbaar systeem, dat niet alleen 
sterk is veranderd door de steeds drogere 
zomers. Ook de toenemende bebossing van 
de Veluwe en het onttrekken van grondwater 
voor de drinkwatervoorziening en de land-
bouw spelen een grote rol. Deze complexe 
materie kan niet door de Bekenstichting, de 
waterschappen of lokale overheden alleen 
worden opgelost, maar vereist een integrale, 
regio-overstijgende aanpak. De zomers 
zullen naar verwachting alleen maar heter 
en droger worden, met als gevolg dat de 
grondwaterstand op de zandgronden verder 
zal dalen. Het huidige beekdal is ingericht 
op een snelle afvoer van water, waardoor het 
water niet de kans krijgt om in de bodem 
te trekken. Zonder water verdwijnen de 
ecologische kwaliteiten die specifiek behoren 
bij sprengenbeken. Men kan zich afvragen 
wat de waarde is van een beekdal en een 
watermolen wanneer er geen water meer  
door de beek stroomt. De beleefbaarheid  
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van het erfgoed en de kwaliteit van het  
gebied als geheel komen daarmee sterk in  
het gedrang.
Sprengenbeken hebben tevens de potentie 
om een bijdrage te leveren aan de klimaat-
adaptatie. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan het opvangen van regenwater in 
wijerds, het vertraagd afvoeren van water en 
het vermoerassen of inunderen van bepaalde 
gebieden.
Met de cultuurhistorische en ecologische 
inventarisatie ligt er een basis waarop in de  
toekomst verder gebouwd kan worden. 
Het mag echter duidelijk zijn dat de water-
voerendheid op dit moment de grootste 
bedreiging vormt voor het Wenumse Beek-
dal en daarmee ook voor het versterken 
van nieuwe functies voor het sprengen-
bekenlandschap. 

Overgenomen met toestemming van auteur 
Susanne Coppens (Cultuurland Advies) en 
foto’s van Eric Harleman (Vormvast esthetische 
producties). Het volledige artikel kunt u lezen 
via de link https://www.cultuurland.com/wp-
content/uploads/2020/05/Artikel-toekomst-van-
de-Wenumse-Beek-Cultuurland-Advies.pdf

Ruud Lorwa, 

werkgroep Natuur & Landschap

• Ontwikkeling gebiedsvisie voor  
het Wenums Beekdal

De werkgroep Natuur en Landschap is de 
afgelopen twee jaar intensief betrokken 
geweest bij de ontwikkeling van een gebieds-
visie van het Wenums Beekdal. De bovenloop 
van deze Wenumse Beek wordt gevormd 
door de Wieselsebeek en de Meibeek. Beide 
sprengenbeken zijn al onderdeel van het 
Beschermd Dorpsgezicht Wiesel en hebben 
een landschappelijk beschermde status. 
Deze bescherming geldt onder andere voor 

de bebouwing en afrasteringen. Tussen dit 
beschermde gebied en de Zwolseweg ligt 
het landgoed de Kopermolen. Eveneens een 
waardevol gebied. Vanaf de Zwolseweg tot 
aan de Grift ligt het open beekdal van de 
Wenumse Beek. Niet voor niets is dit beekdal 
opgenomen in het zogenaamde Apeldoorns 
Landschaps Kookboek dat een leidraad vormt 
voor de natuur en culturele ontwikkelingen 
van gebieden die in dit kookboek zijn opge-
nomen. Waardevol genoeg om dit beekdal te 
behouden en waar mogelijk te versterken.

Naast het beekdal is ook de loop van de 
Papegaaibeek van belang en is de Wenumse 
Enk van hoge culturele en historische waarde. 
Ook deze delen zijn opgenomen in de 
ontwikkeling van de gebiedsvisie.

Allerlei ontwikkelingen in de omgeving van 
dit beekdal zouden in samenhang met elkaar 
moeten plaatsvinden. De gemeente vindt dit 
ook en heeft het initiatief van de werkgroep 
Natuur en Landschap overgenomen door 
een projectleider aan te stellen die zich heeft 
beziggehouden met het onderzoek naar de 
wensen van de bewoners, de ecologische en 
culturele achtergronden en de mogelijkheden 
die er in de toekomst ontwikkeld kunnen 
worden. Aan de hand van vier thema’s is er 
onderzoek verricht. Deze vier thema’s zijn: 
beleving, gebruik, leefbaarheid en vitaliteit. 
Op basis daarvan is een enquête uitgezet 
onder de bewoners en gebruikers van het 
beekdal. Eind februari en begin maart zijn er 
twee bijeenkomsten geweest met de bewoners 
met als basis de uitkomsten van deze enquête 
en is er een verdiepend gesprek geweest. Deze 
beide avonden werden zeer druk bezocht. De 
eerste avond waren er circa 110 aanwezigen 
en de tweede avond rond de 80 personen. Dat 
toont de betrokkenheid aan. In de komende 
maand (augustus 2020) zal de rapportage 
van dit project worden afgerond. Vervolgens 
zal een beleidsvisie worden gemaakt op 
basis van de rapportage. Deze beleidsvisie 
zal door burgemeester en wethouders aan 
de gemeenteraad worden voorgelegd en 
vervolgens worden vastgesteld. Dat zal in het 
najaar plaatsvinden.

Namens de werkgroep Natuur en Landschap 
veel dank voor ieders betrokkenheid. Wij 
blijven natuurlijk de ontwikkelingen volgen.
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• Zonnepark ‘Het Wenumse Veld’

Het moment komt steeds dichterbij dat 
de activiteiten voor de aanleg van het 
Zonnepark het Wenumse Veld een aanvang 
zal nemen. Het is de bedoeling dat dit park 
medio 2021 in productie zal komen. Voor 
veel dorpsbewoners geldt dat zij liever dit 
park niet hadden zien verschijnen in ons 
kwetsbare gebied. Het betekent dat er weer 
een stuk van het unieke karakter van Wenum 
Wiesel voor lange tijd verloren zal gaan.

Dat is ook voor de werkgroep Natuur en 
Landschap een ontwikkeling die niet gewenst 
is. De besluiten zijn echter genomen. Dat 
zonnepark komt er. Binnen de werkgroep 
hebben we er ons voor twee onderdelen inge-
spannen. De eerste is om bij de aanleg van dit 
park zoveel mogelijk de kansen die er zijn voor 
natuurontwikkeling te benutten. Op de tweede 
plaats hebben wij bij de initiatiefnemers van 
dit park erop aangedrongen zowel bij de aanleg 
als het onderhoud zoveel mogelijk plaatselijke 
ondernemers in te schakelen.

Statkraft gaat dit park ontwikkelen en exploite-
ren. In de vergunningverlening zijn een aantal 
voorwaarden gesteld. Een heel belangrijke 
voorwaarde is dat er tussen het zonnepark en 
het Apeldoorns kanaal een ecologische ver-
bindingszone komt. Deze zone zal door het 
waterschap worden aangelegd op kosten van 
Statkraft. Voor de natuurontwikkeling is dit 
een belangrijk gegeven.

De werkgroep heeft aan Statkraft gevraagd 
om de randen van het park met gebiedseigen 
bosschage te beplanten en de rijen van elzen 
en essen die er nu al zijn te versterken met 
verschillende soorten beplantingen.
Wij zouden willen dat de ecologische 
structuur van de grond wordt versterkt ten 
behoeve van de natuur. Dat kan door schapen 
in te zetten voor de begrazing. Daarmee 
wordt de grond verarmd en krijgt bijzondere 
flora weer de kans om zich te ontwikkelen. 
Wellicht dat er op het park plaats is voor 
fazanten, een dassenburcht en andere fauna. 
Wij hopen dat er voor de natuur een unieke 
plek ontstaat die samen met de ecologische 
verbindingszone iets kan toevoegen aan wat 
we in eerste instantie kwijtraken.

• Waterzuivering Nemef locatie

Acht jaar geleden werd de grond op de Nemef 
locatie gesaneerd. Deze bleek vervuild te zijn 
met metalen en oplosmiddelen. De rij bomen 
langs de Wenumse Beek moest daarvoor 
worden gerooid, de beek werd tijdelijk 
verlegd en een deel van de fabriekshal werd 
gesloopt om de grond daar weg te kunnen 
graven, te reinigen en weer terug te brengen. 

Het grondwater bleek ook vervuild. De 
verontreiniging vormde een pluim in 
noordoostelijke richting en moest worden 
aangepakt. De traditionele methode van 
reiniging van grondwater is om het op te 
pompen, te reinigen en dan toe te voegen 
aan het oppervlaktewater. Het onttrekken 
van grondwater zou echter gevolgen kunnen 
hebben voor de bomen langs Klein Cannen-
burgh en de Nieuwe Molenweg. Dankzij 
inspanningen van Frits Spek werden op drie 
plaatsen langs Klein Cannenburgh en de 
Nieuwe Molenweg meetpunten ingericht. 
De stand van het grondwater op deze meet-
punten bepaalt de mate van onttrekking door 
de zuiveringsinstallatie.

Er werd een pomphuis en waterzuiverings-
installatie op het Nemef-terrein gebouwd. 
Er zijn vier putten gemaakt vanwaar water 
werd onttrokken met leidingwerk naar de 
zuiveringsinstallatie. De planning was om 
in tien jaar tijd het grondwater weer schoon 
te hebben. Er werd een nieuwe methode 
toegepast. Het gereinigde water werd terug 
in de grond gebracht. Daarmee kwam een 
circulatie van water op gang, waardoor de 
reiniging sneller zou verlopen. Na circa vier 
jaar bleek dat de vervuiling met de helft was 
teruggebracht. Nu zijn we zeven jaar verder 
en is 99% van het grondwater schoon. 
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In het komend najaar worden de installaties 
weggehaald en de putten verwijderd. De 
meetpunten verdwijnen uit het landschap. 
Het werk zit erop, althans voorlopig. Er is 
gebleken dat ook onder de voormalige Gerfa 
vervuilde grond en vervuild grondwater 
zit. Dat vervuilde grondwater stroomt weg 
naar het noordoosten in de richting van de 
installatie die nu verwijderd wordt.

Jos Tiel Groenestege, 

werkgroep Natuur en Landschap

• Macrofauna-waterkwaliteit  
Wenumse Beek

Elders in dit blad kunt u lezen dat in de 
Wenumse Beek eind 2019 een visonderzoek 
is uitgevoerd door de werkgroep ‘de Prik’. In 
aanvulling hierop heeft de ecoloog van het 
waterschap, de vrijwilligers van de werkgroep 
Sprengen en Beken van de KNNV, afdeling 
Apeldoorn, verzocht een macrofauna- 
waterkwaliteitonderzoek uit te voeren in de 
Wenumse Beek. Dit gebeurt op een drietal 
locaties die in gezamenlijk overleg zijn 
vastgesteld.

Dat vraagt om nadere uitleg. Allereerst de 
definitie van macrofauna: verzamelnaam 
ongewervelde dieren die met het blote oog 
te zien zijn >0,5 mm. Voor de leek, dat zijn 
onder andere libellenlarven, waterslakken, 
vlokreeftjes, eendagsvliegen, kokerjuffers 
en nog veel meer. De werkgroep werkt 
volgens de methode Cuppen, die aan de 
hand van de aangetroffen waterbeestjes 
via een puntensysteem de waterkwaliteit 
voor onder andere stromend water bepaalt. 
Verder worden de stroomsnelheid, diepte, de 
helderheid, water- en omgevingstemperatuur, 
zuurstof, zuurgraad en elektrische geleidbaar-
heid vastgelegd. Het onderzoek draagt 
bij om mede de biologische kwaliteit van 
het oppervlakte water volgens de Kader 
Richtlijn Water (een Europese richtlijn van 
kracht in 2015) vast te kunnen stellen. Dit is 
een wettelijke verplichting om uiteindelijk 
de chemische- en ecologische kwaliteit te 
kunnen waarborgen. De uitkomsten van 
deze activiteit zal naar verwachting kunnen 
bijdragen om de aquatische waarden van het 
Wenumse Beekstelsel te optimaliseren.

Larve van een libelle

Larve van een waterjuffer

• Is er toekomst voor onze beekvissen?

Een enkele keer zien we jeugd fanatiek in de 
weer met schepnetje en emmertje. De vangst 
blijft meestal beperkt tot stekelbaarsjes, 
kikkervisjes en soms een salamander. In 
het kader van de ontwikkeling van een 
gebiedsvisie Wenumse Beekdal hebben de 
vrijwilligers van de RAVON-visgroep ‘De 
Prik’ van het waterschap en de gemeente 
het verzoek gekregen om onderzoek te 
doen naar de visstand in de Wenumse- en 
Papegaaibeek. En nog belangrijker, wat naast 
hun bevindingen de aanbevelingen zijn om 
de aangetroffen situatie te verbeteren. We 
kregen inzage in het visherstelonderzoek van 
‘De Prik’. Hieronder een beknopte weergave 
van de onderzoeksresultaten.

Bewoner van de Wenumse Beek: het bermpje
(foto KNNV)

Algemene beekvis: de driedoorn stekelbaars
(foto RAVON)

Bevindingen
• Aangetroffen beekvissen: bermpje, drie- 

en tiendoornig stekelbaarsje, snoek en 
blankvoorn.

• De beekvisgemeenschap is magertjes en 
onvoldoende ontwikkeld.

• Aantallen en vissoorten minder dan in 
vergelijkbare beken op de Veluwe.

• Oorzaken zijn: geringe vishabitatkwaliteit, 
vismigratiemogelijkheden, beheer en 
onderhoud. Droogte 2018 en 2019 heeft 
ongetwijfeld negatieve invloeden.
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De werkgroep Natuur en Landschap zal in 
de reguliere contacten met de gemeente-
ambtenaren vragen of er op strategische 
plaatsen vangnetten kunnen komen en of  
er andere manieren zijn om van de rotzooi  
af te komen.

• Parkeren in natuurgebied

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Naast de 
vijver van de Wenumse Watermolen ligt een 
weidegebied dat als natuurontwikkelings-
gebied is aangemerkt. Tijdens de mooiweer-
periode begin mei stonden er ineens een 
tiental auto’s geparkeerd. Aangetrokken door 
de vissers die langs de oever van de vijver 
zaten, meenden bezoekers dat dit een prima 
plek was om de auto te parkeren. Dat is dus 
niet de bedoeling. 

Op initiatief van de werkgroep Natuur en 
Landschap heeft de gemeente nieuwe palen 
neergezet zodat er geen auto’s meer kunnen 
staan. Bureau Handhaving zal regelmatig 
gaan kijken of er niet illegaal geparkeerd 
wordt. Bezoekers kunnen de auto heel 
goed kwijt achter de watermolen op het 
parkeerterrein bij de schietvereniging.

Jos Tiel Groenestege, 

werkgroep Natuur en Landschap

Aanbevelingen
• Verbeteren van paai-, juveniel-, opgroei- 

en overwinteringsgebieden.
• Visoptrek verbeteren, nu vanaf Zwolseweg 

vanwege droogval niet aanwezig.
• Beekligging optimaliseren in laagste delen, 

passagebelemmeringen verwijderen.
• Specifiek voor de Papegaaibeek: in 

verband met jaarlijkse droogval en 
vissterfte, de beek en omgeving inrichten 
voor amfibieën in plaats voor voor vis. 
Poeltjes aanleggen en vistrap bij Grift 
verwijderen.

We zijn benieuwd hoe en wanneer genoemde 
aanbevelingen in de gebiedsvisie zullen 
worden verwerkt.

Ruud Lorwa, 

werkgroep Natuur en Landschap

• Zwerfvuil

Wanneer je door ons gebied wandelt kun je 
genieten van al het moois dat het landschap 
heeft te bieden. En dat is nogal wat. Het 
‘kopermolen klompenpad’ is een van de 
drukst bewandelde paden van Nederland en 
de waardering van de wandelaars is groot. 
Een speciale werkgroep loopt regelmatig de 
route langs om zwerfvuil langs het pad op te 
ruimen. Met vuilniszaken vol troep komen 
zij van hun tocht weer terug. Niet alleen langs 
dit klompenpad, maar ook langs de wegen 
ligt regelmatig veel zwerfvuil. Kennelijk is 
het makkelijk om blikjes of flesjes, bekers 
of zakken van je af te gooien. Ook zijn er 
regelmatig bezoekers die het nodig vinden 
om grof vuil te dumpen. Matrassen en 
stoelkussens, tuinafval, koelkasten. Je 
kunt het zo gek niet bedenken. Als u dit 
tegenkomt meld het dan aan de gemeente 
via telefoonnummer 14055. Het wordt vaak 
dezelfde dag nog opgehaald.
Maar natuurlijk kunnen we er zelf ook het 
een en ander aan doen. Gooi geen troep weg 
en spreek troepmakers erop aan!
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• Het Kopermolenklompenpad

Zoals u al in de voorjaarsnieuwsbrief kon 
lezen is de werkgroep Klompenpad bezig met 
het ontwerpen van een tweede klompenpad. 
Het is de bedoeling dat dit door het noorde-
lijke deel van onze buurtschap voert. Hier is 
inmiddels toestemming voor gegeven door 
zowel de demeente Apeldoorn als door de 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
(SLG). Het bestaande ‘Kopermolenpad’ is 
mateloos populair, maar helaas niet alleen bij 
de wandelaars. Het gedeelte van dit pad dat 
tussen de Kopermolenweg en de Wieselse 
kampweg ligt, wordt veelvuldig gebruikt 
door bikers en ruiters. Het hekwerk dat met 
toestemming van de gemeente aan de kant 
van de Kopermolenweg, ter hoogte van de 
vistrap is geplaatst, wordt regelmatig uit de 
grond getrokken en vernield. Onbegrijpelijk, 
want zowel die ruiters als bikers kunnen 
gebruikmaken van het bestaande ruiterpad 
dat parallel aan de ándere kant van het 
zogenaamde A50-tracé loopt. Je komt 
uiteindelijk gewoon op hetzelfde punt uit. 
Jammer is dit toch!

Gelukkig komen er verder weinig incidenten 
voor en regelmatig ontvang ik complimenten 
over ons klompenpad. Hierbij wel twee hele 
enthousiaste reacties!

Reactie 1
“Vandaag het mooie Kopermolenpad gelopen. 
Deze staat al heel lang in mijn top vijf. Speciaal 
mooi vind ik het westelijk deel. Veel bos, maar 
zeker ook paardengebied; kleinschalige velden 

omheind met houten hekwerken en natuurlijk 
met zeer decoratieve paarden. Prachtig land-
schap met mooie doorkijkjes. Mooie huizen 
ook met grote tuinen; je wordt er wel een 
beetje jaloers van eerlijk gezegd. Een groot 
voorrecht om er te wonen. We zagen hier ook 
twee reeën midden op de dag midden in een 
weiland doodgemoedereerd grazen. Niets  
aan de hand.”

“Precies in het geografisch midden van het 
pad ons pauzepunt ‘Gewoon Gastvrij’. Het 
oostelijk deel is meer weidelandschap met 
nogal wat maïsvelden. Maar ook hier heel 
rustiek en mooi. Bij de Wenum Hoeve koffie 
gedronken en honing en jam ingeslagen. Het 
was ook nu weer een geweldige wandeling, 
absoluut een aanrader.”

Reactie 2
“Na zoveel regen de afgelopen tijd in ieder 
weekend, op deze droge zaterdag, richting 
Veluwe, want de natte weilanden laten we nu 
even links liggen. Vanuit de bijenstal nabij  
het startpunt van de Wenumse watermolen 
was druk vliegverkeer ... 

Die bedrijvigheid gaf een echt voorjaars-
gevoel! Bloesemboompjes in roze en de 
sleedoorn in wit, wat hebben we hier van 
genoten. Snelstromende en volle beken 
maakten klaterende geluiden, fluitende 
vinken, meesjes en roffelende spechten, 
mauwende buizerds en biddende valkjes 
in de lucht. En veel paarden hier tussen de 
meest mooie boerderijen en buitenhuizen. 
Prachtige omgeving, goede bewegwijzering 
en daardoor een fantastische dag gehad. Een 
superpad dat we nu voor de tweede keer in 
één jaar liepen. Deze keer met de klok mee 
en dat geeft toch weer een wat ander beeld 
dan tegen de klok in, vonden wij. Zoek je de 
stilte? Loop dan dit pad!”

Jenny Mijnheer, 

werkgroep Klompenpad
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• Kruidenrijke akkerranden,  
een kans voor Wenum Wiesel!

De gemeente Apeldoorn stelt geld beschik-
baar voor kruidenrijke akkerranden. Dat 
zijn stroken met kleurrijke wilde bloemen 
en kruiden langs de randen van akkers. Deze 
zijn goed voor de biodiversiteit en maken 
het buitengebied ook aantrekkelijker. Boeren 
en particuliere grondeigenaren kunnen 
gebruikmaken van de regeling, die wordt 
gecoördineerd door het Collectief Veluwe. 
De vergoeding is bedoeld om misgelopen 
inkomsten te verrekenen. Geïnteresseerde 
grondeigenaren komen hiervoor in aan-
merking als zij akkerranden van minimaal 
600 m2 inzaaien met een kruidenrijk mengsel.

Voorbeeld kruidenrijke akkerrand

Hoe het werkt
De randen zijn altijd zes meter breed en 
minimaal 100 meter lang. De randen worden 
ingezaaid in het voorjaar van 2021 en blijven 
minimaal liggen tot 1 april 2023. Het inzaaien 
kan worden uitbesteed aan een loonwerker, 

maar er kan ook worden gekozen om het 
zelf in te zaaien. Het zaadmengsel wordt dan 
geleverd. Voor het bepalen van de vergoeding 
voor het randenbeheer wordt de oppervlakte 
van de randen berekend.

Voordelen kruidenrijke akkerranden
Bloem- en kruidenrijke akkerranden 
zijn een bron van voedsel voor allerlei 
soorten vogels, zoogdieren en insecten 
en het biedt broedgelegenheid en leef- en 
schuilgebied voor vogels en veel andere 
dieren. Bovendien zorgen deze randen dat 
dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen 
van het ene naar het andere gebied. 
Wanneer er meer verschillende dieren- en 
plantensoorten in een gebied aanwezig zijn, 
draagt dat ook bij aan de biodiversiteit en de 
natuurlijke bestrijding van plagen, zoals de 
eikenprocessierupsplaag.

Door de kruidenrijke begroeiing met 
aandacht te beheren verbetert de bodem-
structuur en het bodemleven, wat bijdraagt 
aan een betere gewasopbrengst. Daarnaast 
geven bloeiende akkerranden het landschap 
kleur en zorgen daarmee voor een aantrekke-
lijk buitengebied.

Meedoen?
Aanmelden voor de vergoeding kruidenrijke 
akkerranden kan tot uiterlijk 25 september*)  
door een mail te sturen naar Janneke Sindram: 
jannekesindram@collectiefveluwe.nl
Geef in uw mail aan uw woonplaats, om welk 
perceel het gaat en of u een agrarisch bedrijf 
heeft.

Voor meer informatie over kruidenrijke 
akkerranden kunt u terecht bij Janneke 
Sindram of kijk op www.collectiefveluwe.nl  
of www.veluweijsselzoom.nl

*) Alleen voor inwoners van Wenum Wiesel 
heeft de werkgroep Natuur & Landschap de 
oorspronkelijke uiterste aanvraagdatum met 
medewerking van Collectief Veluwe verlengd 
van 1 tot 25 september.

Ruud Lorwa 

werkgroep Natuur & Landschap
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
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 Wenumse Watermolen 
 Oude Zwolseweg 164 te Wenum
Datum 28 september 2020 
 (uitgestelde vergadering van 23 maart 2020)
Aanvang 20.00 uur. Koffie staat vanaf 19.45 uur klaar.

Ja
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• 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
 - Nieuw te benoemen: Ingrid van Houtum

• Voorgenomen actiepunten 2020

• Rondvraag

• Sluiting

De maatregelen rondom het coronavirus 
houden ons allemaal in de greep en daarom 
worden enkel geregistreerde leden van 
WWNNA uitgenodigd voor deze Algemene 
Jaarvergadering. U kunt zich hiervoor alleen 
via e-mail aanmelden op info@wwnna.nl  
(vol = vol!). Graag één persoon per huis-
houden/lidmaatschap. Bij binnenkomst van 
de watermolen stellen wij u enkele vragen en 
kunt u uw handen desinfecteren. Er wordt 
geventileerd, ramen en deuren staan open. 
Alleen noodzakelijke onderwerpen zullen 

worden behandeld. Er zijn geen gastsprekers 
uitgenodigd, er is geen pauze en geen borrel 
aan het einde van de vergadering. Sober, 
maar helaas noodzakelijk. Wij houden ons 
aan de regels; uw en onze veiligheid is het 
belangrijkste. Gemeentelijke handhaving is 
zeer streng en een fikse boete wil niemand.

Voor de goede orde: bij stemmingen hebben 
alleen geregistreerde en betalende leden stem-
recht. U wordt verzocht voor aanvang van de 
vergadering de presentielijst te tekenen.
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Herenboerderij Wenumseveld  
is van start gegaan!
In de vorige nieuwsbrief stond een artikel 
over een nieuw burgerinitiatief in Wenum, 
genaamd Herenboeren Apeldoorn Noord.
Een Herenboerderij is een kleinschalige 
coöperatieve boerderij in eigendom van 200 
huishoudens die hen voorziet van groente, 
fruit, aardappelen, vlees en eieren.
Samen hebben deze huishoudens een boer 
in dienst die op gepachte grond op een 
duurzame manier kwalitatief hoogwaardig 
voedsel produceert dat de leden Herenboeren 
graag willen eten.

De eerste Herenboerderij van Nederland staat 
sinds 2016 in Boxtel. Maar inmiddels zijn 
er al op acht plaatsen in Nederland mensen 
opgestaan die met een eigen Herenboerderij 
grip willen krijgen op hun eten en zijn er 
tientallen nieuwe herenboerderijen in ont-
wikkeling. Zie voor meer informatie op: 
www.herenboeren.nl

Inmiddels zijn we zes maanden verder en 
is er veel gebeurd. De naam van de nieuwe 
Herenboerderij is bekendgemaakt en deze is 
geworden:

‘Herenboerderij Wenumseveld’

Ondertussen is in april de laagstam boomgaard 
aangeplant van meer dan één hectare met 700 
fruitbomen en 930 bessenstruiken, te weten:
• 461 appelbomen (Rubinola / Gloster / 

Rode van Boskoop / Jonagold / Topaz)

De boomgaard

• 229 perenbomen(Conference / Rode 
Clapps / Alexander Lucas)

• 930 struiken (framboos / rode bes / 
kruisbes / zwarte bes / honingbes)

Tevens is de werving van nieuwe leden voort-
varend aangepakt wat heeft geresulteerd dat 
in juni 200 huishoudens zich hebben aan-
gemeld. Deze 200 huishoudens bestaan uit 
circa 510 personen/monden die gevoed gaan 
worden. Het is een gemêleerd gezelschap, wat 
het ook heel boeiend maakt om samen iets 
op te bouwen. Alle huishoudens komen uit 
de buurt, het is immers een lokaal initiatief). 
Circa 15 huishoudens komen uit onze buurt-
schap, de overige uit Apeldoorn Noord, 
Vaassen of de directe omgeving.

De kippen verblijven inmiddels in hun kip-
caravan, een soort stacaravan die is voorzien 
van allerlei technische snufjes zoals een 
lopende band voor de eieren. Deze caravans 
zijn straks makkelijk door de boomgaard te 
verplaatsen. De varkens en de koeien zijn 
gekocht en worden binnenkort geleverd. Bij 
het verschijnen van deze nieuwsbrief zullen 
ze rondscharrelen op het Wenumseveld.

De kipcaravan wordt op 24 juli geplaatst

De kippen in hun nieuwe woning: de kipcaravan
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Algemene Leden-
vergadering, buiten  
op 11 juli

Verder zijn er ook circa 18.000 
groenteplantjes gekocht, die nu ook  
al in de grond zitten en aan het 
groeien zijn.
Omdat de coöperatie vol is, is er 
inmiddels met een wachtlijst gestart. 

De prei staat klaar  
om geplant te worden

Natuurlijk kunt u zich nog steeds aanmelden, 
want bij voldoende belangstelling zijn er al 
plannen om een tweede Herenboerderij in  
de buurt op te starten.

Verder hebben we contracten afgesloten met 
lokale Wenumse bedrijven zoals HOZA, 
Fiets, Witteveen Landbouw Mechanisatie, 
Ten Voorde en Zwarteveen voor de levering 
van de benodigde goederen en diensten.
Vanaf september beginnen we met het 
uitleveren van de groenten, eieren en 
het vlees aan de leden van de coöperatie. 
‘Herenboerderij Wenumseveld’ is gevestigd 
bij de Wenum Hoeve aan de Wenumse-
dwarsweg 99.

U kunt ons volgens via Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn en natuurlijk via onze 
eigen website: wenumseveld.herenboeren.nl

Laura de Jong en Bert de Groot, 

kartrekkers Herenboerderij Wenumseveld

D O Z F G E Z I N N E N L K W N

O U A D B A R B E C U E E L I I

R D E B I L J A R T E N D O J E

P E D S L O T A V O N D E M N U

S R V O O R Z I T T E R N P P W

R E D O R P S V I S I E V E R J

A N A C T I V I T E I T E N O A

A R F I E T S T O C H T R P E A

D E W A T E R M O L E N G A V R

N I E U W S B R I E F B A D E S

E S I N T E R K L A A S D J R B

S T A M P P O T B U F F E T I O

O V R I J W I L L I G E R S J R

B U U R T V E R E N I G I N G R

B L O E M S C H I K K E N G I E

A F V A L B R I G A D E G L N L

Streep de volgende woorden weg:

ACTIVITEITEN  •  AED 
AFVALBRIGADE  •  BARBECUE 

BILJARTEN  •  BLOEMSCHIKKEN 
BUURTVERENIGING  •  DORPSRAAD  

DORPSVISIE  •  FIETSTOCHT 
GEZINNEN  •  KLOMPENPAD  

LEDENVERGADERING
NIEUWJAARSBORREL  •  NIEUWSBRIEF  

OUDERENREIS  •  SINTERKLAAS
SLOTAVOND  •  STAMPPOTBUFFET  

VOORZITTER  •  VRIJWILLIGERS
WATERMOLEN  •  WIJNPROEVERIJ

Zet de 11 overgebleven letters in de 
goede volgorde, zodat ze de volgende 
boodschap vormen:

Woordzoeker

U kunt de oplossing tot 1 oktober inleveren bij Mirjam Harleman, Zwolseweg 408 of Marianne de Wilde, 
Oude Zwolseweg 135 a. Uit alle goede inzendingen wordt een winnaar geloot. Deze ontvangt een prijsje.
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Historie Gebouw Pniël Wiessel

Hierna volgden vele andere stukken op 
viool en piano, zang en voordracht. De 
programmaboekjes werden door jongens 
in matrozenpakjes met ‘jeudigden ijver’ aan 
de man gebracht. In ieder geval was de zaal 
vol en werden er door de voorzitter van de 
vereniging Ds.Knottnerus lovende woorden 
gesproken, zeker ook voor het inrichten van 
de kleine achterzaal waar men in de pauze 
thee kon drinken, waarvan de tafel was 
opgemaakt met rozen en andere bloemen.
Uiteraard is er op dit matinee, zoals ook de 
bedoeling was, veel geld opgehaald en kon 
met de bouw worden begonnen. Ervoor, op 
donderdag 22 juli 1909, kwam men bijeen in 
Wiesel waar Ds. Van Rhijn lovende woorden 
sprak aan alle aanwezigen. Een speciaal woord 
van dank was er voor de heer Hafkamp voor 
de vele jaren dat er van zijn schuur gebruik 
gemaakt mocht worden en voor het schenken 
van de grond voor het nieuwe gebouw.
De heer J.G.U. Schoch constateerde met inge-
nomenheid dat de bewoners van Wiessel één 
zijn in hun blijdschap over het te bouwen lokaal 
en er geen tegenstand was. Hij wees in zijn 
toespraak op vroegere tijden van vijandschap, 
toen ‘de samenkomsten der geloovigen zelfs 
met geweld werden verstoord en gehinderd’.

Een dochtertje van de heer Hafkamp mocht de 
eerste steen leggen. Lovende woorden waren 
er ook aan de bouwer, de heer Buurman, 
voor zijn onbaatzuchtigheid bij de bouw. De 
samenkomst werd met gebed en psalmgezang 
gesloten. Grote zorgen wat betreft de bouw 
waren er niet meer; het kon helemaal worden 
betaald. Begin september was de bouw klaar 
en kon er aan de inrichting worden begonnen. 
De meisjes van de vereniging ‘In eenvoud 
begonnen’ leverden de gordijnen. Maar 
men was er nog niet: er moesten stoelen, 
petroleumlampen, een kachel en natuurlijk 
een orgel komen.
Er werd dan ook een oproep gedaan aan 
de mensen om eens te kijken of ze nog 
ongebruikte petroleumlampen hadden 
om deze te schenken. De opening van het 
evangelisatielokaal kwam steeds dichterbij 
en op zondagmiddag 12 september 1909 
om half drie was het zover. Door de grote 
opkomst kon het gebouw de grote menigte 
niet herbergen, waardoor de deuren open 
moesten blijven zodat men buiten op de weg 
ook de inwijding kon volgen.

Nu zal iedereen zeggen: “Wiessel is met één S”, maar in de periode 
die hieronder beschreven wordt schreef je Wiessel nog met twee 
S-en. Ik heb een poging gedaan om uit die periode de historie 
van het gebouwtje/kerkje Pniël (‘Aangezicht van God’), Wieselse 
Kampweg 60 in Wie(s)sel op papier te zetten. Zeker nu de latere 
opvolger van dit gebouwtje, de voormalige Pniëlkerk aan de 
Zwolseweg, is omgetoverd in tien moderne appartementen.

Al in augustus 1857 werden van de kansel alle mannelijke lidmaten 
der Protestantsche Gemeenten van Broekland, den Ankelaar en 
Wiessel opgeroepen om in de Beemte (waarschijnlijk in de openbare 
school nummer 4 Beemterweg) ‘te beraadslagen tot stichting van eene 
aan de behoeften van die gehuchten geëvenredigde, Protestantsche kerk, 
daar de afstand, vooral des winters naar hier (Apeldoorn) wat ver is om 
ter kerk te komen’.
Hier en daar werd er in de 19e eeuw in de buurtschappen al wel bij 
particulieren geëvangeliseerd. Dit leidde er uiteindelijk toe dat er in  
de Beemte op 22 november 1879 een catechisatielokaal in gebruik 
werd genomen. Blijkbaar waren de afstanden voor veel personen  
toch te ver, maar ook de eigen identiteit van de buurtschappen werd 
steeds belangrijker.

Zo zien wij dat er eind jaren ‘90 van de 19e eeuw alweer veel bijbel-
lezingen werden gehouden in Wiesel. Ook begin van de 20e eeuw was 
er sprake van bijbellezingen. Deze werden onder andere verzorgd door 
de heer A. Stegenga, maar ook Ds. Van Rhijn was vaak aanwezig en deze 
lezingen vonden meestal plaats in het begin van de avond tegen half zes of 
zes uur. Het onderkomen was meestal in de schuur van de heer Hafkamp, 
zeker de laatste jaren. Waarschijnlijk stond deze aan de overkant van het 
huidige oude gebouwtje op het perceel van Wieselse Kampweg 61.

Ik denk dat de dominee er wel een beetje klaar mee was om steeds 
maar in een schuur te zitten. Op enig moment worden er namelijk 
stappen ondernomen door de ‘Vereeniging Voor Inwendige Zending 
te Apeldoorn’ om te komen tot de oprichting van een evangelisatie-
gebouw in Wiessel. Vele gelden kwamen er voor binnen bij de 
dominee van 2 tot 200 gulden. Deze 200 gulden kwam door een 
schenking van H.M. Koningin Wilhelmina begin juli 1909. ‘Het 
bestuur der Vereeniging Voor Inwendige Zending alhier, heeft met diep 
gevoelden dank van H.M. de Koningin ƒ 200 ontvangen voor een te 
stichten evangelisatiegebouw te Wiessel’.

Dit was zeker een grote stap in de goede richting. Er werd dan ook 
van alles georganiseerd om aan de benodigde gelden te komen, zo ook 
door dezelfde die een Matinee Musicale organiseerde op maandag 
26 juli 1909 in gebouw Irene. Dit gebouw staat (nu nog) achter de 
Grote Kerk, waar toentertijd de koster woonde en waarin zich ook 
een zaaltje bevond. Onder de aanwezigen bevonden zich vele dames 
en heren van de hofhouding en van de uitvoerenden van het matinee 
waren de meesten van blauw bloed.
Of de bewoners van Wiesel en omstreken van dit optreden gecharmeerd 
waren is nog maar de vraag, maar zij vormden natuurlijk ook niet de 
doelgroep. Er werd onder andere opgevoerd: sonate (a-dur) viool en 
piano van G.F. Händel en romance (f-dur) van Beethoven.
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Ds. Van Rhijn nam het woord en bedankte iedereen die zich voor 
de totstandkoming had ingezet. Ook de inzet van de buurt voor 
het verrichte grondwerk en het opperwerk tijdens de bouw werd 
gewaardeerd. Hij sprak over het verschil met de schuur van de heer 
Hafkamp, waar men altijd zo gastvrij was ontvangen en waar je aan 
de tijd van de hervorming werd herinnerd. Immers, toen werden 
geïmproviseerde godsdienstoefeningen vaak zoveel mogelijk achteraf 
gehouden, staand achter een wankele katheder en zittend op alles wat 
op een beetje zitplaats leek. De nieuwe tijd heeft dat alles ten goede 
veranderd, maar een stukje poëzie is hiermee toch verdwenen. De 
dominee ging verder over op de inwijding van het gebouw. Terwijl  
alle aanwezigen zich van hun zitplaatsen verhieven sprak hij de 
volgende inwijdingswoorden uit:
“Laten de oogen des heeren dag en nacht open zijn over dit gebouw”.

Na het zingen van psalm 66:10 sprak Ds. Knottnerus de zegen uit, 
waarna de aanwezigen, zeer onder de indruk van de eenvoudige plech-
tigheid, het gebouwtje verlieten. Nog wel met de mededeling dat er de 
aankomende zondagmiddag de eerste openbare godsdienstoefening 
was met als voorganger de heer Hartjes, theologisch student, van hier.
De jaren verstrijken en in 1930 komt er een nieuw orgel en in novem-
ber 1931 komt er een aanbesteding voor het plaatsen van stoelen, 
spreekgestoelte, kachel, gordijnen en ijzer hekwerk vóór het lokaal.
Waarschijnlijk waren de producten uit 1909 niet van degelijke kwaliteit, 
omdat ze na 22 jaar aan vervanging toe waren tenzij alles al eerder was 
gebruikt. De inschrijvingen hiervoor konden tot uiterlijk woensdag  
18 november namiddag 19.00 uur ingeleverd worden (alleen door 
leden der Ned. Herv. Kerk) bij bakker Leugenmors aan de Zwolsche-

weg 302. Om aan de 
benodigde gelden te 
komen werd er een 
bazaar gehouden in 
het gebouw, waar 
mej. T. van Rijn van 
Alkemade namens 
H.M. de Koningin een 
aanzienlijk bedrag 
bestede ten bate van 
nieuw meubilair. 

Uit beschikbare foto’s moet het gebouw ook nog een keer verlengd zijn, 
in ieder geval voor 1956. Ik heb sterk de indruk dat dit in de jaren ‘30  
is gebeurd, toen ook het interieur aan vernieuwing toe was.
Het gebouw werd ook door de diverse verenigingen gebruikt en 
het min of meer fungeerde als buurthuis, waardoor het aan slijtage 
onderhevig was.

De christelijke knapenvereniging ‘Excelsior’ 
hield er vanaf hun oprichting op 14 maart 
1924 hun samenkomsten. Helemaal gratis 
was dit niet, want zij betaalden hiervoor aan 
zaalhuur 15 gulden per jaar. De jongelings-
vereniging hield er iedere maandag haar 
bijeenkomst, zo ook de zondagsschool. Zelfs 
Sinterklaas kwam er vele malen; in 1949 
werden er, let op, 500 kinderen verdeeld over 
drie groepen in het gebouwtje ontvangen. 
Dat waren nog eens tijden nietwaar? Maar 
tijden veranderen en de druk op het gebouw 
werd in de jaren ‘50 steeds groter. Het werd 
uiteindelijk te klein en de voorzieningen waren 
in de loop van de jaren sterk achterhaald. 
In het kerkblad Hervormd Apeldoorn uit 
1956 schrijft de dominee dankbaar: “Ik moge 
dit nog even onderstrepen wat mijn eigen 
wijkgemeente betreft. Het gebouwtje Pniël in 
Wiessel heeft z’n goede diensten gedurende 
bijna een halve eeuw bewezen. Maar we 
zijn het er nu allen over eens, dat het zowel 
voor de zondagmorgendiensten als voor het 
verenigingswerk niet meer voldoet. Wij hebben 
het er tot nu toe mee gedaan, maar het was in 
velerlei opzicht behelpen.”
De kerkgangers moesten zich goed realiseren 
dat de financiële middelen er wel moesten 
komen, stapje voor stapje en zeker in de tijd 
van hoogconjunctuur (1956!).

Er moest nieuwbouw gepleegd worden aan 
de Zwolseweg (nu 381-383) in de vorm van 
een modern kerkgebouw dat aan alle eisen 
van de tijd zou voldoen. Uiteindelijk is dit 
er gekomen en vanaf 17 oktober 1958 kon 
men ter kerke in de nieuwe kerk met de 
vertrouwde naam ‘Pniël’.
Het oude gebouwtje aan de Wieselse Kamp-
weg werd omstreeks 1961 verkocht aan 
Albert Hennekes die er een depot in begon 
waar je pakketjes kon ophalen. Bestelde 
je bijvoorbeeld wat bij het bedrijf Bakker 
bloembollen en zaden uit Hillegom, haalde 
je daar die producten op. Ik weet dat, omdat 
ik deze daar wel eens op moest halen. Op 
07 mei 1976 namen Henk en Nel Hennekes 
het gebouw van hun (schoon)vader over en 
functioneert het nu als woning/garage. Na 
110 jaar iets veranderd weliswaar, maar het 
staat nog steeds fier overeind.

Met vriendelijke groet,

Frits Bouwmeester, 

historiebeemtebroeklandwenum@gmail.com
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Beste buurtbewoners

Wie had ooit kunnen bedenken dat we in 
zo’n vreemde tijd terecht zouden komen? 
Bijna elke dag nog word ik geconfronteerd 
met zaken die niet meer mogelijk zijn en 
waar ik in eerste instantie nog geen eens 
bij stil heb gestaan. Hopelijk gaat het 
coronavirus aan ons allemaal voorbij en 
blijven we gezond. Ik besef heel goed dat 
de maatregelen die we opgelegd hebben 
gekregen noodzakelijk zijn om dit zo goed 
mogelijk te bewerkstelligen.

Ook voor de buurtvereniging stond alles stil. 
Stil voor de deelnemers aan de dinsdagavond-
activiteiten, de cursusleidsters, biljarters, 
alle vrijwilligers en grotendeels ook voor het 
bestuur. Amper was de voorjaarsnieuwsbrief 
uit of de aanmeldingen voor het geplande 
stamppottenbuffet van 1 april stroomden 
binnen. Alle horecagelegenheden sloten 
verplicht op zondag 15 maart jl. vanwege de 
corona-uitbraak; ook de Wenumse Water-
molen moest dicht, waardoor dit buffet niet 
doorging.
Er volgde een verdere lock-down, geen 
Algemene Ledenvergadering op 23 maart, het 
paaseierenzoeken voor onze buurtkinderen 
verviel, evenals het gezellige dagje uit op 
woensdag 13 mei. Eerst wilden we dit 
uitstapje nog verschuiven naar een datum 
ergens eind september, maar wij zien u niet 
zitten in de bus met een mondkapje op!

De geplande fietstocht met barbecue op  
25 juli kwam te vervallen vanwege de sluiting 
van de Watermolen door de gemeente 
Apeldoorn tot 1 september. Bovendien is 
het bijna niet te doen om te barbecueën 
met anderhalve meter afstand houden 
onderling. Met een drankje erbij wordt het 
vaak te gezellig en worden heersende regels 
gemakkelijk overtreden. Boetes liggen op de 
loer en kunnen snel worden uitgedeeld.

Ik mis de gezelligheid en drukte die de 
dorpsraad/buurtvereniging met zich 
meebrengt wel! Gelukkig wonen we in het 
mooie, rustige en groene Wenum Wiesel, 
vervelen doen we ons niet gauw want er is 
altijd wel werk in de tuin.
Wel willen we Handel & Wandel op zaterdag 
12 september a.s. door laten gaan. Wilt u 
hieraan meedoen? Geef u dan per omgaande 
bij mij op. Ook de wijnproeverij gaat door en 
proberen we het jaarlijkse sinterklaasfeest te 
organiseren, maar ... anders dan gebruikelijk.
Verderop leest u meer hierover.

Peter Ansems, 

voorzitter Buurtvereniging

PCBO de Sjofar 
Prinses Beatrix

Na maandenlang voorbereiden en plannen 
van de 75e herdenking van het einde van de 
Tweede Wereldoorlog moest de school de 
herdenkingen en evenementen in de week 
van 13 t/m 17 april vanwege het coronavirus 
afgelasten.

Maar de school liet onze redactie alvast weten 
dat deze verplaatst gaan worden naar de week 
van 12 t/m 16 april 2021 onder het motto:

75 + 1 jaar Bevrijding

Peter Ansems
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Prehistorie in Wenum Wiesel

Nog ver voor de Grieken en Romeinen was er de steen-, brons- 
en ijzertijd. De mensen die toen leefden zie je wel eens ergens 
afgebeeld, ze lopen dan meestal in gele luipaardhuiden en hebben 
een knuppel vast. Vaak wordt gedacht dat ze alleen maar in grotten 
woonden en zien ze er een beetje dom uit, maar klopt dit beeld 
eigenlijk wel? Aan de Oude Zwolseweg op nummer 176a woont de 
familie De Bruijn. Zoon Matthijs van nét 18 kan je alles over deze 
tijd vertellen. In het weiland bouwde hij twee prehistorische hutten. 
Vanaf de weg zijn ze duidelijk zichtbaar.

Voordat onze voorouders boeren werden waren zij jagers en ver-
zamelaars. Zij leefden van het jagen op dieren en het verzamelen 
van bijvoorbeeld bessen en paddenstoelen. Afhankelijk van het 
voedselaanbod trokken ze verder naar andere gebieden en hier 
ontmoetten verschillende andere stammen elkaar op een vast kamp. 
Daarom bleven ze nooit lang op dezelfde plek. Deze mensen leefden 
zeker niet enkel in grotten, maar ook in zelfgemaakte hutten. De 
moderne mensen in de prehistorie waren net zo slim als wij. In 
tegenstelling tot ons hadden zij veel kennis over hun omgeving; hoe je 
moet overleven, hoe je ruwe materialen uit de natuur kunt gebruiken 
voor gebruiksvoorwerpen en hoe je in de natuur aan eten komt.

Toen Matthijs zeven was verhuisden zijn ouders naar Wenum Wiesel, 
waar hij alle ruimte had om buiten te zijn en waar hij vaak te vinden 
was. Hij was leergierig, creatief en technisch. Naar aanleiding van een 
reeks YouTube-video’s over een man die in de natuur leefde en huizen, 
gereedschappen en een hoogoven maakte uit de natuur, zonder 
moderne middelen, begon zijn interesse in natuur, prehistorie en 
bushcraft te groeien.
Na een bezoek aan het Museumpark Archeon in Alphen aan den 
Rijn, waar Nederland te zien is in de prehistorie, ging hij zijn eerste 
uitdaging aan. In de zomer van 2017 bouwde hij als vakantieproject 
een hut van twee bij twee meter. Echt tevreden hiermee was hij niet, 
want aan het eind van hetzelfde jaar brak hij deze weer af.

De eerstgebouwde hut

Via Bol.com bestelde hij het boek ‘Primitive 
Technology, a book of earth skills’. Dit boek 
gaat over de primitieve manier van bouwen, 
het maken van vuur, gereedschappen van 
hout, steen of bot evenals over het maken van 
vezellijm en projectielen. Simpele methoden 
die de mens met creatieve kracht het 
fundament van overleven gaven. Ook bij de 
kringloop zocht hij naar dit soort boeken.

Het boek beschreef verschillende soorten 
onderkomen. Dit bouwwerk is afhankelijk van 
het beschikbare materiaal en hoe lang men 
ergens verbleef, bovendien moest het sterk en 
waterdicht zijn. Archeologen vinden vandaag 
de dag resten van soms wel achtduizend 
jaar oude hutten terug! Sommige ervan 
lijken eigenlijk meer op huizen en hebben 
zware balken en daken van riet en gras. In 
een dergelijke hut konden heel veel mensen 
tegelijk wonen! In deze huizen maakten 
die families de mooiste voorwerpen, zoals 
kettingen en poppetjes van botten of hout en 
naaiden ze stevige kleren van dierenhuiden. 
Het waren hele inventieve mensen.

Matthijs besloot een nieuwe hut te bouwen, 
niet te hoog, maar wel eentje waarin hij 
kon staan dus ging hij de diepte in. Hij 
groef een kuil waarover hij een houten 
constructie bouwde. Waren bijvoorbeeld 
gemeentewerkers in de buurt met het 
opschonen van een houtwal of er was ergens 
een boom omgewaaid of omgezaagd, dan 
nam hij graag de grote stevige takken mee 
naar huis om deze voor de hut te gebruiken. 
Spijkers en schroeven werden uiteraard 
niet gebruikt; met zelf gevlochten touw, 
vlechtwerk en simpele houtverbindingen 
werd het bouwwerk in elkaar gezet.
Een dak van riet werd van beneden naar 
boven vastgeknoopt met een opgeworpen 
zandwal er omheen. Van afvalplanken maakte 
hij een deur en eind april 2018 was de hut 
klaar. Hierna begon hij met het maken van 
handgereedschap. Dingen hoeven er niet 
gelikt uit te zien. Als ze maar werken, daar 
gaat het om. Ze zijn immers niet voor ‘de heb’, 
maar voor effectief gebruik. Als je hiermee 
oefent leer je al snel dat je creatief moet 
denken en goed moet kunnen improviseren.
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... Matthijs besloot een nieuwe hut te bouwen ...

Het door Matthijs 
gemaakte hand-
gereedschap

Ondertussen verrichte hij in de buurt 
betaalde klusjes en spaarde hij ijverig om een 
jaaropleiding op de Wildernisschool ‘Living 
by Nature’ te kunnen bekostigen. Daar word 
je geleerd dat de natuur alles biedt wat de 
mens nodig heeft, wat je kunt gebruiken en 
wanneer. Welke houtsoort gebruik je voor 
een vuurboog om er vuur mee te maken om 
een potje te kunnen koken? Hoe vang je vis? 
Hoe maak je een mand van wilgentenen om 
vervoer te vergemakkelijken; hoe bewerk je 
een hertenhuid tot ‘raw hide’ of tot ‘buckskin’, 
snijd je een lepel en maak je een waterfilter of 
natuurlijke lijm? Je leert er zelfs je eigen vilten 
binnenschoenen maken en de natuur kennen 
in alle seizoenen met alles erop en eraan.

In 2019 had Matthijs het benodigde lesgeld 
bij elkaar en kon hij maandelijks een lang 
weekend van vrijdag tot en met zondag deze 
gedroomde cursus in Aerdenhout, Bladel of 
Bathmen gaan volgen. Alleen maar buiten 
zijn en dus ook buiten slapen!

Wat hij er leerde bracht hij ondertussen door-
deweeks thuis in de praktijk, hij oefende veel 
technieken. Daarnaast verbeterde hij de nok 

en wanden van zijn gebouwde hut en bracht 
er dit jaar een stookplaats aan, gebouwd op 
de manier zoals de kolonisten (pioniers) in 
Amerika dit ooit deden. Niet echt prehistorisch, 
maar wel ontzettend knap om te zien hoe 
hij dit voor elkaar kreeg. Boomstammetjes 
in het vierkant opgestapeld en afgesmeerd 
met klei uit Zeeland, aarde en paardenmest 
(zie foto hieronder). Met dit laatste materiaal 
bepleisterde hij ook de gevlochten wanden, 
zodat deze geheel wind en waterdicht werden. 
En hij begon met de bouw van een tweede hut.
Als je de opleiding op de Wildernisschool 
dan hebt afgerond, volgt er een tweeweekse 
expeditie naar het buitenland. Dit had eigenlijk 
deze maand september moeten gaan gebeuren, 
maar helaas gooide het coronavirus ook hier 

roet in het eten. Zoals het er nu uitziet gaat 
dit waarschijnlijk pas volgend jaar september 
plaatsvinden. Eigenlijk komt dit voor Matthijs 
beter uit. Hij slaagde onlangs voor de HAVO 
en binnenkort start hij met de studie Werktuig-
bouwkunde op Windesheim in Zwolle.

Op mijn vraag hoe hij zijn toekomst ziet 
gaf hij het volgende antwoord. “Omdat ik 
goed ben ik exacte vakken en ik techniek 
ook interessant vind, ga ik een technische 
opleiding doen. Dat is iets totaal anders. De 
techniek zit in mijn hoofd en de natuur zit in 
mijn hart. Natuurlijk heb ik het idee gehad 
om als ‘bushcraft’-instructeur mijn geld te 
verdienen, maar dat kan later altijd nog. 
‘Bushcraft’ blijft centraal staan in mijn leven. 
Ook kun je techniek en natuur combineren. 
We hoeven (en kunnen) niet terug naar de 
prehistorie, maar we moeten wel zuiniger zijn 
met moeder aarde”!

Peter Ansems
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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.

Benieuwd naar de schatten en spullen 
die op de zolders en in de garages van 
Wenum Wiesel verstopt liggen? Dan is 
dit je kans! Deden er de eerste keer zeven 
buurtbewoners mee, het vorig jaar waren 
dit er 20. Graag organiseert uw buurt-
vereniging ook dit jaar weer deze activiteit.

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

De toegang en deelname zijn gratis.

In de nieuwsbrief van maart kondigden 
wij deze activiteit al aan. Toen was er nog 
niets bekend over het coronavirus. Wij 
gaan ervan uit dat uzelf op de hoogte 
bent van alle maartregelen en u hiervoor 
uw verantwoording neemt. Als u zich in 
de afgelopen maanden hiervoor al heeft 
opgegeven, staat u al op onze deelnemers-
lijst. Wilt u echter na het lezen van dit 
artikel toch nog meedoen aan Wandel en 
Handel? Meldt u zich dan per omgaande 
(in ieder geval vóór 4 september) aan. 
Dit i.v.m. met publicatie in verschillende 
media. Gewoon even snel een mailberichtje 
aan: peter.ansems@wwnna.nl of vul het 
antwoordformulier in. 

het bestuur

Groeten vanuit de 
Wilhelminakerk
Wat ging alles anders dan gepland!

Als Wilhelminakerk hadden we heel graag naar u toe willen komen 
om afgelopen Pinksteren een kerkdienst te houden op Buitenplaats 
De Poel in Wenum. Helaas door alle maatregelen in verband met 
het coronavirus kon deze niet doorgaan. Nu deze iets versoepeld 
zijn kan er iets meer en mogen we weer kerkdiensten houden in 
de Wilhelminakerk. Deze kerkdiensten vragen wel het nodige van 
de vrijwilligers, want naast alle voorzichtigheid moet ook de kerk 
weer ontsmet worden na de gehouden dienst. Zingen mag alleen 
onder strikte voorwaarden; hoe meer ruimte en frisse lucht hoe 

verantwoordelijker 
het is. Maar wat 
is een kerkdienst 
zonder zingen? 
Geloven en zingen 
horen bij elkaar, er 
mag in ieder geval 
geneuried worden!

Het samenzijn zal 
ons goed doen. 
De kerkdiensten 
kunnen live of later 
worden beluisterd via 
kerkdienstgemist.nl
Als kerk hebben we 
de afgelopen tijd 

de verbondenheid gezocht in het sturen van kaarten. Veel mensen 
hebben met elkaar meegeleefd via een telefoontje, een kaartje of een 
appje. Een klein gebaar, maar toch heel kostbaar.

We willen als kerk van betekenis zijn voor mensen in de buurt. Voor 
het eerst hebben wij meegedaan met de actie ‘Vakantiegeld Samen 
Delen’. De actie nodigt mensen met een ruim inkomen uit om iets 
te delen van hun vakantiegeld met plaatsgenoten. Door deze gift 
stelt men zo mensen met een minimum inkomen in staat net even 
iets extra’s te doen. Zoals een dagje uit met (klein)kinderen, het 
vervangen van een wasmachine of aanschaffen van nieuwe kleding. 
Het was bijzonder voor de diakenen om mensen blij te maken 
met een envelop. Houd de actie volgend voorjaar in de gaten voor 
een aanvraag om vakantiegeld te ontvangen of voor een donatie. 
Informatie hierover vindt u op: vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

Wat betreft de activiteiten voor de rest van dit jaar van de Wilhelmina-
kerk zien de voorspellingen er niet gunstig uit. Veel is nog onzeker. 
We hebben goede moed met Pinksteren 2021 een kerkdienst in de 
open lucht in Wenum te kunnen houden!

Hartelijke groet,
Ds. Jolanda Al-van Holst 

wilhelminakerk.com
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Vroeger, Nu, Later

Tot de jaren ‘80 van de vorige eeuw werden 
de tuinen van de bewoners van Wenum 
Wiesel gekeurd door ‘deskundigen’. Hierdoor 
besteedde iedereen veel aandacht aan zijn 
of haar tuin, want je kon er immers een prijs 
mee verdienen. Iedere inwoner ontving een 
boekje met daarin de vermelding van de 
puntenscore van jouw tuin. Diegene met het 
hoogste aantal won natuurlijk de hoofdprijs.

Vaak viel deze op een adres aan de Papegaai-
weg, Oude Zwolseweg of Wieselseweg. In 
het najaar werden op een avond, eerst in de 
Pniëlkerk, later in de Wenumse Watermolen, 
de prijzen uitgereikt. Altijd was er een eerste, 
tweede of derde prijs, maar uiteindelijk werd 
iedereen voor zijn of haar inzet beloond met 
een zakje tulpenbollen. Het werd altijd een 
gezellige bijeenkomst.

Helaas, tijden veranderen, evenals de tuinen! 
Vaak zijn ze amper nog zichtbaar voor 
het oog van de voorbijgangers; ze liggen 
verborgen achter hagen en hekwerk. Iedereen 
is natuurlijk vrij om te tuinieren zoals hij zelf 
wel. De een steekt er veel tijd in en de andere 
heeft er totaal geen interesse voor. Maar als 
ons dorp er mooi uitziet kunnen we er toch 
ook trots op zijn om erin te wonen?

We moeten behouden dat, dankzij de 
uitstraling van onze huizen en tuinen, er 
steeds positief over Wenum Wiesel wordt 
gesproken door de ‘Apeldoorner’.

Ideeënbus
Is er bij u in de omgeving een gemeentelijk 
stukje groen wat volgens u verbeterd kan 
worden, waardoor het een mooiere uitstraling 
krijgt (klein plantsoen, aanplanting bij 
wegversmalling etc.)? laat het mij dan 
weten. Op die manier kunnen we misschien 
bereiken dat Wenum Wiesel er nog mooier 
gaat uitzien. Uw idee geef ik graag door aan 
de gemeente.
Suggesties aan: tinus.vanwerven@wxs.nl
Ik zie uw reacties met belangstelling 
tegemoet.

Tinus van Werven 

enthousiaste buurtbewoner

Proeverij
Op vrijdagavond 30 oktober 2020 
organiseert uw buurtvereniging in samen-
werking met Slijterij Hamer een proeverij.

U wordt om 18.30 uur verwacht in het 
sfeervolle proeflokaal van de slijterij. In 
de loop van de avond worden er, naast 
verschillende dranken, ook verschillende 
gerechten geserveerd. Hierdoor hoeft u dus 
voor die tijd thuis niet te eten! Vinologen 
Alex en Christian zijn uitstekend op de 
hoogte van de mooie producten vanuit de 
natuur en delen deze kennis graag met u.
De kosten voor dit arrangement bedragen 
normaal € 45,- per persoon, maar beide 
heren dragen onze buurtvereniging en 
buurtbewoners een warm hart toe.

Voor het speciale tarief van € 35,- per persoon kunt u deelnemen 
aan deze bijzondere avond die tot 21.45 uur duurt. Er is plaats voor 
maximaal 20 personen en ... vol=vol. Vul het bijgevoegde aanmeldings-
formulier in en geef hem af bij Peter Ansems. Gelieve het bedrag direct 
bij inschrijving te voldoen.

De algemene richtlijnen in verband met het coronavirus worden zoveel 
mogelijk in acht genomen. Mochten deze voor de tijd strenger worden 
waardoor de proeverij niet kan doorgaan, dan krijgt u uiteraard uw 
geld terug. Wij hebben er weer zin in, u toch ook? Graag tot ziens!

het bestuur
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Sinterklaasfeest 2020

Helaas kon een persoonlijke ontmoeting 
tussen Sinterklaas en de voorzitter van de 
buurtvereniging het afgelopen voorjaar door 
het coronavirus niet doorgaan. Vanwege 
de gesloten grenzen tussen Spanje en 
Nederland besloten beiden elkaar te spreken 
door middel van beeldbellen. Tijdens dit 
gesprek hebben ze uitgebreid gesproken 
over alle beperkende maatregelen en of  
het Sinterklaasfeest dit jaar sowieso wel 
door zou kunnen gaan.

Sinterklaas liet weten dat het in ieder geval 
gelukkig goed gaat met zijn gezondheid; ook 
zijn er geen zieken onder zijn hulppieten. 
Dit komt natuurlijk ook omdat iedereen 
voortdurend zijn handen wast, zich aan de 
aan de 1½ meter-regel houdt en hoest en 
niest in de elleboog.
Sinterklaas gaf in dit gesprek aan dat hij 
toch wel heel graag naar Nederland wil 
komen, mits het met zijn gezondheid goed 
blijft gaan. Natuurlijk moet zijn bezoek ook 
mogen plaatsvinden van de Nederlandse 
regering. Onder voorbehoud is er een datum 
afgesproken en de Sint komt naar de Wenumse 
Watermolen op:

zaterdag 28 november 2020

De organisatoren van het Sinterklaasfeest 
moeten zich natuurlijk aan alle regels  
houden en dit betekent dat dit jaar alleen  
de kinderen het feest mogen bezoeken. 

Omdat er in de Wenumse Watermolen niet zo 
heel veel ruimte is en 1½ meter afstand er niet 
haalbaar is, zullen vaders en moeders, opa’s en 
oma’s buiten moeten blijven. Kinderen dienen 
gebracht en gehaald te worden. Niet leuk, 
maar helaas, het is niet anders.

Het bestuur van de buurtvereniging heeft 
ervoor gekozen om het feest in twee zittingen 
en twee leeftijdsgroepen te houden:
• De kinderen van 2 tot en met 6 jaar 

worden verwacht om 14.00 uur, groep I.
• De kinderen van 7 tot en met 12 jaar om 

15.15 uur en zij zijn groep II.

Elke zitting zal ongeveer 45 minuten duren 
en er is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, 
geen pauze. Drinken krijgen de kinderen aan 
het einde van de zitting.
Natuurlijk brengt Sinterklaas voor ieder kind 
een leuk cadeautje mee. Ondanks de vele 
beperkende maatregelen wordt er een gezellig 
feest van gemaakt.

Vanaf eind oktober/begin november zal er 
zoals gebruikelijk huis-aan-huis voor dit 
Sinterklaasfeest worden gecollecteerd. U 
kunt dan gelijk uw kinderen aanmelden en 
krijgt u voor hen een polsbandje, dat u bij 
uw kind omdoet als u het wegbrengt naar de 
Wenumse Watermolen. Op dit bandje schrijft 
u naam en telefoonnummer, zodat u ingeval 
van nood gebeld kunt worden.

Mede in verband met de coronamaatregelen 
verloopt deze collecte iets anders dan in 
voorgaande jaren. Dit jaar kan er via een QR-
code gegeven worden. Geeft u liever contant, 
dan graag het gepaste bedrag. De laatste 
mogelijkheid is om het bedrag over te maken 
op de rekening van de buurtvereniging.

Zijn er vragen aan de Sint, stuur dan een 
briefje naar:

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

of mail naar: sinterklaas@wwnna.nl

Wij hopen op een geslaagd Sinterklaasfeest!

bestuur Buurtvereniging WWNNA
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E  benkdruk@planet.nl  •  W  www.benkdruk.nl

Drukwerk

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

en leggen deze prijzen vast t/m eind 2020.

Reactiestrook

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

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

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

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

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

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

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

De reactiestrook kunt u opsturen naar het bovengenoemde adres van de dorpsraad/buurtvereniging. 
Na ontvangst van uw reactie nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
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Dorpsraad Wenum Wiesel
voorzitter Agnes de Bruijn
vice-voorzitter Nico van der Horst
secretaris Tristan Harleman
penningmeester Bert de Groot
bestuurslid Peter Ansems
 vacature
 
Bestuur Buurtvereniging

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

Informatie omtrent taakverdeling: www.wwnna.nl
adres Zwolseweg 408 
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 info@wwnna.nl 
 www.wwnna.nl
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De nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar 
in een oplage van 1.350 stuks.

Hoofdredacteur

Peter Ansems (m.m.v. Tinus van Werven)

Vormgeving en opmaak
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Buitenlijn gemeente 14055

Stichting Vrijwillige
hulpdienst De Kap 529 55 20
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