
Nieuwsbrief
m a a r t  2 021

Vo o r  We n u m  Wi e s e l  e n  no o r d e l i j k  d e e l  Va n  no o r d  a p e l d o o r n

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

In dit nummer

Van de voorzitter   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   2
Stand van zaken Dorpsvisie   .  .  .  .  3-17
Uitstel Algemene  
     Ledenvergadering   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18
De Herenboerderij op 
     het Wenumseveld   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18
Het Pluktuin journaal   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19
Gedenkstenen in  
     Wenum Wiesel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20-24

Beste Buurtbewoners  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25
De nieuwe Raatakkers  .  .  .  .  .  .  .  .  25-26
Groeten van de  
     Wilhelminakerk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26-27
JobHulpMaatje   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27
PSBO de Sjofar 
     Prinses Beatrix  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28-29
Speurtocht  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29
Het jaarlijkse Sinterklaasfeest  .  .  .  .  .  30
Paaseieren zoeken   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31
Kleurplaat   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31
Handel en Wandel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31



2 Nieuwsbrief nr. 26

Beste buurtbewoners,

Het coronavirus woekert voort en eist zijn 
slachtoffers. Ik heb met andere bewoners 
langs de weg gestaan als afscheid van 
buurtgenoten die aan het virus waren 
bezweken. Je gevoel krijgt een knauw en 
je wordt er zo verdrietig van en voelt je zo 
machteloos. Toch kun je het alleen maar 
accepteren, hoe moeilijk dat ook is. Het is 
een uitputtingsslag van onbepaalde duur 
terwijl iedereen steeds meer verlangd naar 
het eind ervan om te kunnen overgaan 
tot de orde van de dag zonder angst en 
onzekerheid.

Er steekt nog steeds aan de weg bij mijn 
huis een dun plastic draadje glasvezel 
uit de grond. Het wacht op aansluiting 
voor een snelle internetverbinding, 

want die is langzaam. Ik bel ook nog steeds 
met de gewone telefoon (vanwege slecht 
bereik achter in Wiesel) hoewel een onlangs 
aangeschafte notebook voor mijn gevoel 
ook zonder die glasvezelkabel toch wel snel 
gaat. Het mag dan wel zinvol zijn om met 
de computer voor je neus te vergaderen 
(coronamaat-regelen maken immers 
een normale bespreking onmogelijk), 
maar momenteel zijn de beelden van de 
deelnemers aan een dergelijk gesprek vaak 
schokkerig en is de inbreng niet altijd even 
duidelijk.

Hoewel er bij zowel ons als bij de gemeente 
veel projecten (helaas al bijna een jaar) 
vanwege de coronabeperkingen op een laag 
pitje staan, zitten we als bestuur van de 
dorpsraad niet stil en gaan onverdroten door 
met de hete hangijzers van Wenum Wiesel, 
samen met de leden van de werkgroepen. 
Dat is naar mijn mening dan ook hard 
nodig, want zonder onze gezamenlijke inzet 
zouden we door de gemeente Apeldoorn 
teveel op een zijspoor komen te staan. Het is 
en blijft nodig dat de gemeenteraadsleden, 
de wethouders en de burgemeester goed 
doordrongen blijven van ons bestaan en  
wat we van ze verwachten.

Dat we bestaan weten ze daar wel, maar 
of ze Wenum Wiesel met zijn bewoners 
ook echt kennen vraag ik me soms af. Dat 
Apeldoorn kampt met geldgebrek hoeft naar 

mijn mening 
geen reden te 
zijn om op onze 
jaarlijkse subsidie 
te beknibbelen. 
Door onze inzet 
besparen we de gemeente veel kosten en 
versterken we de band met het stadsbestuur, 
maar dan moet er wel adequaat worden 
gereageerd en mogen zaken niet op hun 
beloop worden gelaten. Dat geldt in ieder 
geval voor sommige projecten, voor resoluut 
optreden, de handhaving niet laten sloffen, 
voor de verkeersveiligheid en voor de 
bescherming van de natuur.
De werkgroep Natuur en Landschap is 
in ieder geval erg druk met verschillende 
projecten. Onder ‘Stand van zaken’ leest u de 
verslagen van de verschillende activiteiten.

De aanleg van zonneparken baart ons grote 
zorgen omdat hiermee de natuur geweld 
wordt aangedaan. Het bestaan van de dassen-
burcht, waarvan de hele buurt op de hoogte 
was, heeft in ieder geval de aanleg van het 
zonnepark aan het Wenumseveld doen 
stilleggen. Mede doordat ik De Stentor en 
TV Apeldoorn hiervoor om aandacht vroeg 
heeft ontwikkelaar Statkraft nu een ontheffing 
nodig van de provincie Gelderland om door 
te kunnen gaan. Ook De Snelle Fietsroute 
(SFR) vereist onze nadrukkelijke inbreng 
want, waar die ook zou moeten komen, het 
plan stuit op veel verzet van de bewoners en 
vooral van de direct aanwonenden.
Het college en de raad van de gemeente 
Apeldoorn zijn van mening dat de dorps- en 
wijkraden vanzelfsprekende gesprekspartners 
zijn voor de plannen en het beleid dat 
hun gebied aangaat, maar dat dit ook voor 
andere gebiedsparticipanten geldt. Andere 
gebiedsparticipanten zijn bijvoorbeeld al dan 
niet georganiseerde inwoners, organisaties, 
bedrijven enz. Doordat de subsidieregels 
zijn veranderd is het de bedoeling dat voor 
elk project, hoe groot of klein dan ook, 
of door wie bedacht, steeds opnieuw een 
subsidieaanvraag moet worden ingediend.  
En dan maar afwachten of je aanvraag  
wordt goedgekeurd!

Dit jaar gaan we ook aan de slag met de 
Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012-2020, de 
rode draad voor het bestuur die aangeeft wat 
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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
Werkgroep Verkeer

•	 Het	verkeer	in	Wenum	Wiesel	en	
Noordelijk	Noord	Apeldoorn

In oktober vorig jaar heeft een vreselijk 
ongeval plaatsgevonden aan de Zwolseweg. 
Helaas is daarbij een jongen van 14 jaar om 
het leven gekomen. Het raakte niet alleen 
mij persoonlijk, maar ook heel veel inwoners 
van Wenum Wiesel. Groot verdriet voor de 
familie en vrienden van het slachtoffer en 
voor de betrokken chauffeur. Een noodlottig 
ongeval dat alleen maar verliezers kent. Het 
bestuur wenst alle betrokkenen sterkte met 
het verwerken ervan.

Er zijn in Wenum Wiesel een aantal 
verkeersknelpunten die samen met de 
gemeente worden besproken om tot een 
oplossing van de veiligheid te komen. De 
gemeente heeft extra geld gekregen van 
de Provincie Gelderland om verschillende 
onveilige verkeerssituaties aan te pakken. 
Helaas is er geen geld gereserveerd voor de 

buitengebieden. Erg jammer, aangezien ook 
bij ons gevaarlijke situaties zijn die dringend 
moeten worden aangepast.

We blijven in gesprek met de gemeente 
en hierbij is ook de Zwolseweg ter sprake 
gekomen. De maximumsnelheid is er 60 
km/h, maar omdat dit een lang recht traject is 
wordt de Zwolseweg door de weggebruikers 
vaak gezien als een racebaan.

Er is veel verkeer vanuit de Bentweideweg, 
maar ook naar en uit de Wieselsedwarsweg 
vanwege de voetbalvereniging. Vele (jonge) 
fietsers steken er de Zwolseweg over, zo ook 
op 1 oktober 2020 toen daar het vreselijke 
ongeval plaatsvond. Onderzocht gaat worden 
of er aanpassingen noodzakelijk zijn. Ook 
wordt de verkeersituatie op de Papegaaiweg 
tussen de Zwolseweg en de Oude Zwolseweg 
voortdurend gemonitord. Geen eenvoudige 
klus, maar samen doen we ons best om de 
situatie te verbeteren. Heb je suggesties over 
verkeerssituaties die volgens jou veiliger 
kunnen? Mail ze naar info@wwnna.nl

er leeft in ons dorp. Alle wensen en ideeën 
vanuit de dorpsbewoners worden op papier 
gezet.  Hierbij hoort een praktisch plan van 
aanpak, maar ... wederom lastig in deze 
coronatijd. Hoewel het inmiddels 2021 is 
zal dit toch nog even worden uitgesteld. De 
afgelopen maanden hebben we veel aandacht 
besteed aan de toekomst van de Wenumse 
Watermolen en intensief overleg gevoerd 
met de gemeente Apeldoorn die het gehele 
complex wil verkopen. Zonder succes!
Met drie gegadigden worden inmiddels 
voorbereidingen getroffen voor een plan 
dat voldoet aan de door de gemeente 
gestelde voorwaarden en dat past in de rijke 
cultuurhistorie van Wenum Wiesel. Ons 
uitgangspunt daarbij is dat de dorpsraad 

ervan uitgaat dat de gemeente Apeldoorn het 
belang van de meer dan drieduizend inwoners 
niet uit het oog verliest en de watermolen en 
het gehele complex inclusief de gebouwen en 
gronden in erfpacht aan Wenum Wiesel gunt.

Voor de komende tijd wens ik iedereen veel 
wijsheid en sterkte toe bij zijn/haar inzet voor 
de bewoners, de natuur en de veiligheid van 
Wenum Wiesel. Samen met de bestuursleden 
van de dorpsraad hoop ik daartoe ook het 
nodige te kunnen bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Agnes de Bruijn, 

voorzitter Dorpsraad Wenum Wiesel
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We leven in een uniek stukje van de gemeente 
Apeldoorn en omstreken met zeer veel 
historie. Om dit niet verloren te laten gaan 
zoeken we vrijwilligers die zitting willen 
nemen in de dorpsraad, de werkgroepen en 
de buurtvereniging.

Het vraagt niet heel veel tijd, maar wel 
interesse en de wil om actief bij te dragen. 
Ook jij kunt bijdragen in welke vorm dan 
ook. Door het organiseren en/of uitvoeren 
van activiteiten, meedenken met het bestuur 
of de werkgroepen, draag je bij aan je eigen 
leefomgeving.
Stuur ons een e-mail naar info@wwnna.nl  
en wij nemen contact met je op! Samen 
kijken we waar je interesse ligt en hoe je kunt 
bijdragen aan een plezierige leefomgeving.

•	 Corona

Corona is misschien wel het meest uitgespro-
ken woord van 2020. Deze vreselijke ziekte 
is ook Wenum Wiesel niet voorbijgegaan en 
is nog steeds actief. Helaas zijn er in 2020, 
maar ook in 2021 bewoners uit ons dorp door 
deze ziekte ons ontvallen. Ook zijn mensen 
er erg ziek van geworden en ondervinden er 
nog steeds de gevolgen van. Wij wensen allen 
heel veel sterkte toe. Het kan zijn dat corona 
je op een andere manier raakt. Denk hierbij 
aan eenzaamheid, angst of werkeloosheid. 
De gemeente Apeldoorn heeft voor deze 
inwoners hulpinstanties die kunnen bijdragen 
aan ondersteuning in elke vorm. Kijk 
hiervoor op www.apeldoorn.nl. 
Als je vragen hebt of je wilt je verhaal even 
kwijt, dan kun je ook contact opnemen met 
ons. Wij zullen dan zorgen dat je wordt 
gehoord! Ook onze ondernemers hebben 
het zwaar in deze onzekere tijd. Steun ook 
hen in deze periode door lokaal te kopen en 
verwen jezelf wat vaker met hun lekkere of 
handige producten. Kijk op de website van de 
bedrijven voor de mogelijkheden. Laten we 
samen voor elkaar zorgen!

Tristan Harleman, 

Werkgroep Verkeer

•	 Veilig	Buitengebied

Sinds december 2020 is er een werkgroep opgericht die zich bezig-
houdt met een veilig buitengebied. De groep bestaat onder andere uit 
het Waterschap, gemeente Apeldoorn, politie, gemeentelijke Hand-
having, provincie, Veiligheidsregio, Staatbosbeheer, Kroondomein, 
Geldersch Landschap, brandweer, bewonersvertegenwoordigers uit alle 
dorpen van de gemeente Apeldoorn en nog vele andere diensten. Het 
doel is om met elkaar alle onderwerpen te bespreken die betrekking 
hebben op onze veiligheid. Dit kan gaan over verkeerszaken, overlast in 
allerlei vormen, illegale dumpingen van afval, illegaal onderverhuur van 
huizen en schuren en criminele activiteiten. Maar ook bijvoorbeeld over 
straatverlichting die moet worden geplaatst om de omgeving veiliger 
te maken. Een heel breed pakket van onderwerpen waarover wordt 
gesproken.
Doordat er van alle partijen een vertegenwoordiger is, kan er sneller 
actie worden ondernomen. Iedere deelnemende partij kan zijn 
expertise inbrengen en toepassen waar nodig. Een verontrustende 
ontwikkeling is bijvoorbeeld het verhuren van schuren aan criminelen 
voor de hennepteelt. In een buitengebied valt dat niet snel op en de 
eigenaar van de schuur is vaak onder druk gezet door het uiten van 
bedreigingen of het plegen van vernielingen. De gemeente past een 
harde maatregel toe als er drugspanden worden aangetroffen. Ook 
zien we dumpingen van drugsafval vaker voorkomen. Dit heeft zeer 
grote gevolgen voor de leefomgeving.

Indien er sprake is van een casus, dan kan iedere deelnemer zijn 
rol oppakken en worden zaken sneller gerealiseerd. Ook worden er 
ervaringen en informatie met elkaar gedeeld en kan de aanpak van 
problemen daardoor doeltreffender zijn. Natuurlijk kan de werkgroep 
niet zonder informatie van de bewoners. De werkgroep wil graag 
weten wat er zich afspeelt in de dorpen en hebben daar de inwoners 
bij nodig. Mocht jij iets willen melden, dan kun je een e-mail sturen 
naar info@wwnna.nl. Wij zorgen dan dat jouw melding wordt 
meegenomen in het overleg. Het kan zijn dat je iets zeer urgents 
moet melden, zoals bijvoorbeeld verdachte personen of voertuigen. 
Dan is het verzoek rechtstreeks met de politie contact op te nemen. 
Wil je iets melden over criminele activiteiten, illegale handel in 
dieren, stroperij, illegale verhuur van huizen of schuren, illegale 
dumpingen, hennepkwekerijen of andere ernstige zaken, maar wil je 
dat anoniem doen? Bel dan naar het speciale telefoonnummer 0800-
7000 Meld Misdaad Anoniem. Kijk voor informatie hierover op www.
meldmisdaadanoniem.nl. Samen zorgen we dat onze leefomgeving 
veilig is en blijft.

•	 Nieuwe	bestuursleden	en	vrijwilligers

Het bestuur van de dorpsraad en buurtvereniging bestaat uit leden 
met verschillende achtergronden en leeftijden die allemaal een 
gezamenlijk doel hebben; namelijk de zorg voor Wenum Wiesel 
en haar leefomgeving. Wij zijn vrijwilligers die graag een steentje 
bijdragen aan een veilige, schone en vooral duurzame leefomgeving. 
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Werkgroep Sociale Cohesie
 
•	 Dorpsraad	aan	zet	voor	behoud	en	

toekomst	Wenumse	Watermolen

Het wordt tijd dat de Wenumse Watermolen 
als monument, graanmolen, raadhuis, 
theehuis, koffiehuis, werkplaats of ander 
alternatief, een bestemming gaat krijgen zoals 
dat door de bewoners van Wenum en Wiesel 
wordt gewenst. De dorpsraad heeft, samen 
met drie overgebleven initiatiefnemers, van 
de gemeente Apeldoorn een periode van 
zes maanden gekregen om met voorstellen 
te komen. Voorstellen die een rendabele 
exploitatie van de Wenumse Watermolen 
mogelijk maken, eventueel op basis van een 
erfpachtconstructie.
De drie partijen zijn aan het brainstormen en 
proberen met elkaar een plan te presenteren 
dat:
a. voldoet aan de door de gemeente  

gestelde voorwaarden; en 
b. past in de rijke cultuurhistorie van 

Wenum Wiesel.

Vanwege de slechte financiële situatie gaf 
de gemeente Apeldoorn acht jaar geleden 
aan verschillende onroerende goederen te 
willen verkopen. Toen bleek dat zij ook van 
de Wenumse Watermolen af wilde, richtte de 
dorpsraad direct het verzoek tot de gemeente 
Apeldoorn om als eerste serieuze partij 
hiervoor in aanmerking te komen.
Herman Dijkkamp, de toenmalige voorzitter 
van de dorpsraad, overtuigde samen met  
adviseur John Buitenhuis, de gemeente 
Apeldoorn dat bijvoorbeeld een ontmoetings-
plek voor de buurt, een streekwinkeltje of 
misschien een VVV-steunpunt heel goed  
zou passen in de omgeving.

Misschien bestond de mogelijkheid voor de 
dorpsraad, om onder de vleugels van een 
op te richten stichting, de gebouwen van 
de Wenumse Watermolen aan te kunnen 
kopen. Ten behoeve van maatschappelijke 
doeleinden zouden deze vervolgens heel goed 
geschikt zijn voor multifunctioneel dorpshuis. 
Verkoop van het watermolencomplex was de 
eerste optie van de gemeente, maar dan wel 
voor de geldende marktwaarde. Hierover zijn 
de gemeente Apeldoorn en de dorpsraad acht 
jaar later nog steeds in gesprek. 

Leidraad is nog steeds dat de dorpsraad ervan 
uitgaat dat de gemeente Apeldoorn het belang 
van onze meer dan drieduizend inwoners 
niet uit het oog verliest. En dat de gemeente 
de watermolen inclusief de gebouwen en 
gronden voor een luttel bedrag in erfpacht 
aan Wenum Wiesel gunt.

In de afgelopen periode van ruim tien jaar 
is er heel wat water door de Meibeek naar 
de wijerd gestroomd. Soms draaide de 
watermolen er zelfs een paar uur op om het 
rijpe graan te malen voor Wenumse broden 
en Wieselse krentenwegge. Er zat niet veel 
schot in de zaak en het bleek taaie kost om 
met de gemeente tot een overeenstemming 
te komen. Maar de dorpsraad hield vol en 
Herman Dijkkamp wilde van geen wijken 
weten, zelfs niet nadat hij was afgetreden als 
voorzitter.
Hij zegt: “Ook als adviseur en gevraagd door 
het huidige bestuur ga ik gewoon door met 
het project Wenumse Watermolen. Mijn inzet 
hiervoor is dat dubbel en dwars waard!”

•	 Stand	van	zaken	tot	nu	toe

De eerste besprekingen met de gemeente 
vonden vanaf september 2012 plaats. Groot 
was de verbazing van het bestuur toen bleek 
dat de toenmalige wethouder, zonder nader 
overleg, bezig was om een van de gebouwen 
van het watermolencomplex te verkopen aan 
een horecaondernemer. Met hulp van De 
Stentor werd dit plan de grond ingeboord; 
deze krant plaatste in maart 2013 een artikel 
in de krant dat Wenum Wiesel bang was 
dat er bij de watermolen een pretpark zou 
komen, met waterfietsen op de wijerd en 
een pannenkoekenrestaurant in het oude 
woonhuis!
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Toen uiteindelijk bleek dat verkoop niet haalbaar was, stelde de 
gemeente Apeldoorn voor om een deel van de gronden te behouden 
en een overdracht in erfpacht van de gebouwen en het terrein te laten 
plaatsvinden. Daarbij zou het geheel dus in eigendom blijven van de 
gemeente en zou een andere partij (de firma BOEI) de exploitatie voor 
zijn rekening nemen. Maar ook gesprekken in die richting liepen op 
niets uit, vooral omdat het achterstallig onderhoud van het complex 
en de vervuilde grond een te grote kostenpost bleek te zijn.

Overleg van de dorpsraad met de gemeente Apeldoorn, aangevuld 
met de andere direct belanghebbenden (DVS, Stichting Wenumse 
Watermolen, de Imkervereniging, Stichting Terrein en Accres  
leidde niet tot concrete voorstellen. Er werden verschillende andere 
opties onderzocht op de mogelijkheid van een kostendekkende 
exploitatie, waarbij ook de Van de Bent Zorgstichting (zorgsteun-
punt) aanhaakte. Maar toch zagen alle gegadigden bij nader inzien  
af van het watermolenproject, of om financiële redenen of omdat  
het project een veel te lange doorlooptijd zou krijgen.

Eind juni 2020 deelden twee wethouders plotseling mee dat de 
gemeente Apeldoorn voornemens was het gehele complex van de 
Wenumse Watermolen (gronden en gebouwen ten oosten van de 
Oude Zwolseweg) in de verkoop te brengen. De dorpsraad werd, 
pas na een dringend verzoek tot uitstel, uiteindelijk ook door de 
gemeente Apeldoorn in de gelegenheid gesteld om met voorstellen 
te komen. Het uitgangspunt daarbij was dat de watermolen voor de 
gemeenschap behouden moet blijven door het complex op rendabele 
gronden te exploiteren.
In een kort daarna door de dorpsraad georganiseerde brainstormsessie 
met geïnteresseerde buurtbewoners werd de stand van zaken van het 
watermolencomplex nader toegelicht. De door de dorpsraad gestelde 
voorwaarden voor deelname luidden: 
•	 De	deelplannen	mogen	niet	detoneren	met	de	omgeving.
•	 De	deelplannen	moeten	elkaar	versterken.
•	 De	deelplannen	moeten	passen	in	de	omgeving.
•	 De	deelplannen	mogen	geen	afbreuk	doen	aan	elkaar.
•	 De	deelplannen	moeten	elkaar	juist	versterken.
•	 De	deelplannen	moeten	economische	haalbaar	zijn.
•	 Het	rendement	van	de	gezamenlijke	plannen	moet	een	rendement	

boven 5% opleveren.

•	 Wie	zijn	er	betrokken	bij	de	projectgroep	toekomst	
complex	Wenumse	Watermolen?

De Stichting Wenumse Watermolen (voorzitter Tom Jacobs), 
Imkervereniging (voorzitter Chris Bos en Nolly Spijkerbeek), de 
Stichting tot Herinrichting Beheer en Onderhoud van het Terrein 
(voorzitter Chris Bos en Jenny Mijnheer), de Veluwse Schutters DVS 
(voorzitter Timo Stoffels en Ria Endlich), Dorpsraad Wenum Wiesel 
(voorzitter Agnes de Bruijn) en Herman Dijkkamp, adviseur en oud-
voorzitter Dorpsraad Wenum Wiesel. Tom Petri (adviseur DVS) is 
gespreksleider.

•	 Drie	initiatiefnemers

De afgelopen maanden hebben drie 
initiatiefnemers een gemeenschappelijke visie 
ontwikkeld. Zij zouden de locatie Wenumse 
Watermolen verder uit willen bouwen als een 
dorpskern voor Wenum Wiesel met respect 
voor de historie, de natuur en de cultuur en 
de activiteiten moeten worden gedragen door 
de bewoners. Een belangrijke waarde die de 
drie initiatiefnemers gezamenlijk delen is dat 
zij zich vooral richten op samenwerken en 
verbinden op inhoud. Op de locaties zijn dan 
ook meerdere stichtingen en verenigingen 
betrokken bij de dienstverlening van de 
drie deelnemers. Hun initiatief richt zich 
samengevat op een mozaïek van ontmoeten, 
leven, werken, wonen, ontwikkelen, 
ontzorgen en genieten, gebaseerd op het 
creëren van wederkerigheid tussen burgers en 
lokale (zorg)-organisaties.

Hun	plan
Hoe zien drie initiatiefnemers de toekomst 
voor de locatie Wenumse Watermolen?
1. Habitat lekker leven en wonen (gezinshuis 

ouderen, respijtzorg en tijdelijke opvang 
met zorg), zinvolle daginvulling en 
ontmoeting.

2. Rust, informatie, ontmoeting, verblijf voor 
toerisme, verblijf B&B en horeca/winkel.

3. Dagbesteding groen omgevingsbeheer 
boerderij/erf/dieren.
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Voor de uitvoering en realisatie creëert 
de initiatiefgroep een ontwikkelsamen-
werkingsverband in afstemming met de 
dorpsraad en de overige gebruikers.
Dit artikel is een globale weergave van 
de veranderingen en initiatieven voor 
een nieuwe toekomst van de Wenumse 
Watermolen. Toekomstplannen van 
de aangesloten verenigingen, zoals 
nieuwbouwplannen van DVS, ontbreken hier. 

Al in 1313 wordt een watermolen op 
deze plaats vermeld. In 1395 kwam deze 
korenmolen in het bezit van de Hertog 
van Gelre; in 1493 verkreeg het klooster 
Monnikhuizen bij Arnhem de watermolen. Ten 
tijde van de Reformatie (circa 1580) kwam de 
molen in bezit van Gedeputeerde Staten van 
het Kwartier van Veluwe. Later werd de molen 
weer particulier bezit, en in 1767 werd Daniël 
de Jongh eigenaar. Hij liet de molen verbouwen 
tot kopermolen, waarbij tevens de molenvijver 
werd aangelegd. In 1858 liet de leerfabrikant 
Peter Kok Ankersmit de molen verbouwen 
tot korenmolen en liet er een runmolen 
aan toevoegen. Later werd deze runmolen 
verbouwd tot kaasmakerij.

In 1917 werd het huidige gebouw opgericht 
en werd er uitsluitend graan gemalen, met 
een koppel op waterkracht en twee koppels die 
door een dieselmotor werden aangedreven. 
Dit duurde tot 1965, toen het gaandewerk 
beschadigd raakte en de molen stilgezet 
moest worden. In 1972 verkreeg de gemeente 
Apeldoorn de molen. Hij wordt beheerd 
door Stichting De Wenumse Watermolen 
en in 1985 gerestaureerd. In een deel van 
het pand( Korenschuur) bevindt zich een 
ontmoetingsruimte; de molen maalt op 
vrijwillige basis.

Agnes de Bruin en Herman Dijkkamp, 

werkgroep Wenumse Watermolen

Afvalbrigade

Onze afvalbrigade bestaat uit 18 enthousiaste 
buurtbewoners die zich vrijwillig inzetten om 
Wenum Wiesel schoon te houden. Regelmatig 
gaan deze dames en heren op pad om het 
achtergelaten afval te verzamelen.

De laatste keer liepen ze op een mooie 
zaterdag met zijn tienen door ons dorp met 
als resultaat 28 zakken afval, 2 autobanden 
en heel veel mondkapjes! Om u een idee te 
geven; het traject Oude Zwolseweg, vanaf de 
Plasweideweg via de Papegaaiweg naar het 
kanaal, is nog geen 1,5 km en leverde maar 
liefst vier volle zakken afval op.

Het is echt heel erg; volle vuilniszakken 
worden in de berm gegooid, autobanden, 
bouwafval, groenafval, blikjes enz. Mensen 
denk toch eens na voordat je wat weggooit! 
Denk aan de dieren en aan de toekomst! 
Laten wij met zijn allen Wenum Wiesel mooi 
en schoon houden!

Jenny Mijnheer, 

werkgroep afvalbrigade
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Werkgroep Communicatie

•	 Vernieuwing	communicatie	Dorpsraad	en	
Buurtvereniging	WWNNA

De dorpsraad communiceert door middel van deze nieuwsbrief, 
Facebook en de website www.wwnna.nl. Jaarlijks wordt er een 
algemene ledenvergadering georganiseerd om de leden de mogelijk-
heid te bieden uitgebreid geïnformeerd te worden over de voortgang 
van gemeentelijke zaken van de dorpsraad en activiteiten van de 
buurtvereniging. 
Tijdens de laatste ledenvergadering is een aantal keren de wens 
geuit om meer en beter op de hoogte te willen zijn van de voortgang 
van gemeentelijke zaken. Ook is de wens de nieuwsberichten en 
activiteiten welke georganiseerd worden door de buurtvereniging 
meer en nog beter onder de aandacht te brengen. Hier willen de 
dorpsraad en buurtvereniging graag gehoor aan geven.

Inmiddels hebben wij een communicatieplan opgesteld met de 
volgende doelen:
• Meer zichtbaarheid dorpsraad en buurtvereniging.
• Updaten website.
• Activiteiten nog meer onder de aandacht brengen.
• Meer leden werven; met als doel 90% van de bewoners  

(voor slechts € 5,- per jaar).
• Meer publiceren op Facebook en Instagram.
• Digitale nieuwsbrief naast de al bekende en goed gelezen  

fysieke nieuwsbrief.
• Zowel positief als negatief gemeentelijke zaken delen.

Alle actuele activiteiten van zowel de buurtvereniging als de dorps-
raad zijn inmiddels in kaart gebracht en worden meegenomen in de 
communicatiemiddelen. Te denken valt aan bijvoorbeeld: Digiduif, 
digitale nieuwsbrief éénmaal per zes weken, Instagram. Bij het bepalen 
van nieuwe communicatiemiddelen is het van belang oog te houden 
voor de diverse doelgroepen en een goede balans te vinden tussen 
online en fysieke communicatie.
Omdat wij de communicatie binnen onze buurtbewoners zo optimaal 
mogelijk willen laten verlopen hebben wij ook uw inzet nodig. Daarom 
nodigen wij u van harte uit mee te denken met ons communicatieplan 
en de daarvoor benodigde middelen. Hebt u een idee, of misschien wel 
meerdere ideeën, waarmee wij de communicatie kunnen verbeteren? 
Dan zien wij dat met enthousiasme tegemoet via ons e-mailadres: 
secretaris@wwnna.nl

Tijdens de volgende algemene ledenvergade-
ring wordt het punt communicatie activiteiten 
en nieuwsberichten dorpsraad en buurt-
vereniging op de agenda geplaatst. Op 
deze manier willen wij graag onze leden de 
gelegenheid geven hierover mee te denken  
en te praten.

Ingrid van Houttum, 

werkgroep Communicatie

Werkgroep Natuur en Landschap

•	 Nog	steeds	te	droog

Via de nieuwsbrief hebben we in de afgelopen 
jaren regelmatig aandacht gevraagd voor 
droogval van ‘onze’ beken onder de koppen:

“Alarmerende situatie voor beken in Wenum 
Wiesel” – “Een beek zonder water is geen 

beek” – “Toekomst voor het Sprengenbeken 
landschap, het begint met water” – “Droge 

zomers funest voor onze beken”.

Drie achtereenvolgende droge zomers hebben 
het gebrek aan duurzaam watervoerende 
beken keihard onder de aandacht gebracht. 
Niet voor niets hebben wij middels ons 
Groenplan in 2018 al bij de gemeente aan-
dacht gevraagd maatregelen te treffen voor 
duurzame watervoerendheid van onze beken. 
De dorpsraad heeft bij de gemeente in 
november 2020 hiervoor nogmaals aandacht  
gevraagd, ditmaal met een brief gericht aan 
het College van B&W, met daarin het verzoek 
initiatief te nemen om met waterpartners in 
gesprek te gaan. We zijn ons zeer wel bewust 
van het feit dat Wenum Wiesel niet alleen 
staat met de gevolgen van de droogvallende 
beken. Maar is het niet vreemd dat vooral 
beken en sprengen, in de nabijheid van het 
drinkwateronttrekkinggebied van Vitens 
aan de Amersfoortseweg, als eerste de 
gevolgen van een verlaging van de grond-
waterstand ondervinden? Hierdoor vervalt 
ook de kweldruk bij de sprengkoppen van 
bijvoorbeeld de Badhuisspreng (al jaren 
geleden drooggevallen), maar ook de spreng-
koppen in het paleispark. Die laatste worden 
trouwens bijna jaarrond kunstmatig van 
water voorzien middels een aantal grond-
pompen.
Het lijkt er dus sterk op dat onze beken 
in Wenum Wiesel ook het slachtoffer zijn 
geworden van de drinkwateronttrekking.



913e jaargang, maart 2021

Gevolgen
Niet alleen de beken, maar ook de bomen in 
Wiesel zijn indirect het slachtoffer geworden 
van deze verlaagde grondwaterstand. De 
letterzetter, een kever uit de familie van 
schorskevers, tast voornamelijk door de 
veranderingen in de vochthuishouding de 
naaldbomen aan om deze dodelijk te treffen. 

Greutelseweg: hectares naaldbos zijn in de  
afgelopen tijd gekapt

Wieselseweg: herplant met gemengd loofbos  
is het antwoord

Het zal niemand zijn ontgaan dat langs de 
Wieselse- en Greutelseweg kaalslag van deze 
dode naaldbomen heeft plaatsgevonden.
De droogte heeft ernstige gevolgen voor de 
ecologische waarden en de biodiversiteit in 
Wenum Wiesel. Denk daarbij ook aan het 
teruglopende insectenbestand.

In Gelderland bestaat grote zorg over 
verdroging van de Veluwe. Dat was voor de 
onafhankelijke vereniging Natuur en Milieu 
Gelderland, opgericht om de natuur en het 
milieu te beschermen, aanleiding om een 
dringend beroep te doen op herijking van 
het waterbeheer en -beleid. Samen met de 
organisaties: Natuurmonumenten, Gelders 
Landschap en Kastelen, Staatsbosbeheer, 

IVN, RAVON en de Vlinderstichting vond  
de oproep plaats: “Verdroging	stoppen		
door	robuust	watersysteem”.

Deze werd gericht aan het bestuur van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland en de  
Waterschappen; een kopie hiervan ging naar 
Vitens, Provinciale Staten en LTO.
Hopelijk is deze oproep een wake up call  
voor de bestuurders!

In het recente verleden zijn nieuwe drink-
waterinfiltratieprojecten gerealiseerd nabij 
Loenen, met water uit het Apeldoorns kanaal 
en nabij Epe met water uit onder andere de 
Grift. Beide locaties hebben door gebrek 
aan infiltratiewater de afgelopen jaren niet 
altijd optimaal gefunctioneerd. Vanwege de 
grote drinkwatervraag moest daarom extra 
grondwater worden opgepompt aan de 
Amersfoortseweg. Met het gevolg dat mede 
hierdoor in de afgelopen drie jaar onze beken 
gemiddeld meer dan zes maanden (55% van 
het jaar) droog stonden.
De nieuwjaarswens voor 2021 van alle natuur-
liefhebbers: hopelijk een mooie zomer, maar 
dan wel met zo nu en dan (vooral ‘s nachts) 
een regenbuitje.

Wieselsebeek tot februari nog kurkdroog

Begroeide vistrap A50-tracé staat maanden  
te lang droog
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•	 	Eikenprocessierups,	mooie	maar	lastige	diertjes

De eikenprocessierups, de Thaumetopoeaprocessionea Linnaeus is een 
inheemse diersoort die in Nederland vanaf oudsher voorkomt, maar 
alleen niet in de grote populaties zoals wij die nu elk jaar meemaken. 
Rond 1800 werd deze rups ook al bestreden, daarna is hij een hele tijd 
weggeweest. 
De nachtvlinder ervan werd rond 1989 weer in Nederland gesigna-
leerd en uiteraard kort daarna ook de rupsen. De onopvallende grijs 
gekleurde vlinders leven in de toppen van eikenbomen en dan met 
name in de zomereik. Vanaf juli tot september leggen de vrouwtjes-
vlinders daar hun eitjes. Deze eitjes overwinteren in de eikentoppen, 
waarna eind april/begin mei, de jonge oranje gekleurde rupsjes uit de 
eitjes komen.

Nest met kleine rupsjes

De rupsen maken, vaak aan dikke takken of aan de stam van de eik, 
een dicht spinsel waar vervellingshuidjes, brandharen en uitwerpselen 
inzitten. Vanuit deze nesten gaan ze ’s nachts op pad, in processie, op 
zoek naar eikenbladeren die tot aan de nerf kaalgevreten worden. Het 
schijnt dat eikenprocessierupsen op hun tocht een leider hebben. Hoe 
zit dat, wordt hij/zij gekozen, heeft hij/zij bepaalde eigenschappen of 
komt het door feromonen (chemische middelen die zowel mensen als 
dieren worden afgescheiden om soortgenoten van de andere sekse aan te 
trekken)? Dit is onbekend en in de literatuur is er weinig over te vinden.

Processie, met zijn allen op weg naar de top

Processie in een lage sliert

Na een aantal vervellingen zijn de rupsen 
ongeveer 3,5 cm lang, aan de rugzijde blauw-
grijs gekleurd en aan de buikzijde groengrijs. 
Ze hebben een vrij grote zwartachtige kop. 
De rupsen vervellen vijf keer voor zij vlinder 
worden, maar bij de derde vervelling ontstaan 
er de zogenaamde brandharen, lange witte 
haartjes die op bultjes aan het lichaam 
zitten. Deze brandhaartjes, waarvan de 
rups er duizenden heeft, zijn pijlvormig en 
hebben weerhaakjes waardoor ze gemakke-
lijk in de huid (maar ook in de ogen en/
of luchtwegen) kunnen komen. Het is een 
verdedigingsmechanisme dat de rupsen 
gebruiken als zij worden aangevallen.
De rupsen kunnen deze brandhaartjes 
afschieten als ze bedreigd worden. Als de 
haartjes in de lucht zweven of in de nesten 
aanwezig zijn kunnen zij nog jaren voor 
irritatie zorgen bij mens en dier.
Ja, ook onze huisdieren zoals hond en kat 
kunnen flink last krijgen van brandhaartjes. 
Het is belangrijk om huisdieren uit de buurt 
van geïnfecteerde bomen te houden. De 
rupsen verpoppen zich in hun boomnest 
dat zij gezamenlijk hebben gemaakt of ze 
verpoppen zich in de grond.

In bosgebieden met een grote variatie aan 
boomsoorten komt de processierups ook 
wel voor, maar vormt er geen plaag. Er 
heerst natuurlijk, biologisch evenwicht in 
het bos aangezien veel vogelsoorten onder 
andere spechten, spreeuwen, koolmezen, 
boomklevers, boomkruiper, koekoek en 
vinken de verschillende stadia van eitjes tot 
rupsen eten. Maar ook vleermuizen, spinnen 
en allerlei insecten eten de vlinders en/of 
rupsen. Sluipwespen zetten eitjes af waarna 
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larfjes de rupsen van binnenuit opeten. Het 
weer kan ook een rol spelen. Warmte en 
koude zijn vaak geen probleem, maar vochtig 
weer wel. Schimmel kan zich dan ontwikkelen 
en daar kunnen veel insecten niet tegen. 
Het is bekend dat koninginnenwespen bij 

een winter, waarbij het niet vriest 
maar wel koud en nat is, vaker 
zullen sterven dan bij vriesweer. 
Maar bij een milde winter met 
weinig regen kunnen zowel 
de koninginnenwespen als de 
mannetjes overleven en in april 
uitvliegen met als gevolg veel 
wespen dat jaar.

Waarschuwing voor processierupsen

In veel steden is de variatie aan planten en 
bomen minder dan in een bosgebied, dus zijn 
er ook minder insecten en minder vogels met 
als gevolg minder vangen, doden en opeten 
van de vlinders en eikenprocessierupsen.
In buitengebieden en natuurgebieden met 
veel eiken komt de rups vaker voor dan in een 
gevarieerd bos. Langs deze lanen worden de 
rupsen goed in de gaten gehouden en worden 
er vaak linten om aangetaste bomen gedaan.

Bestrijding
Er zijn diverse bestrijdingsmiddelen toege-
past maar je moet wel goed weten waar je 
mee bezig bent.

• Opzuigen en vernietigen: een kostbaar 
gebeuren, maar wel effectief, alleen 
hoeveel materialen en mensen moet je 
inzetten om dit aan te kunnen?

• Feromoonvallen: door geurstoffen worden 
de mannetjesrupsen gelokt en gevangen 
met als gevolg minder en kleinere nieuwe 
generaties eikenprocessierupsen.

• Huishoudfolie met dubbelzijdig plakband: 
(niet erg vriendelijk!). Om de eik wordt 
huishoudfolie gedaan en daaroverheen 
dubbelzijdig plakband. Processierupsen 
komen bij het plakband. De ‘leider’ komt 
als eerste vast te zitten, paniek bij de 
rupsen die daardoor massaal hun haartjes 
afschieten. Het kan een tijd duren eer er 
weer rust is in de groep. Een groot nadeel 
is dat andere dieren ook in het plakband 
gevangen kunnen worden; vogels, vleer-
muizen, vlinders en vele rupssoorten die 
geen probleem veroorzaakten.

• Xentari: (nóg minder vriendelijk!). Dit is 
een bacteriepreparaat (wel een biologisch 
bestrijdingsmiddel) dat op bladeren 
wordt gespoten. Die bladeren worden 
door de rupsen opgegeten.De rups wordt 
geïnfecteerd door de bacterie. In het 
darmkanaal van de rups ontwikkelt zich 
een proces waarbij een gif vrijkomt dat er 
voor zorgt dat de kaakspieren verlammen 
met de dood van de rups als gevolg. Maar 
het doodt ook andere insecten en het kan 
doorwerken in de voedselketen. Daardoor 
kunnen ook andere dieren bijvoorbeeld 
vogels in de problemen komen. Ook 
imkers zijn hier fel op tegen.

• Nematoden: dit zijn microscopisch kleine 
parasieten (aaltjes, wormachtig) die in de 
grond leven. Ze worden ook wel ingezet 
tegen insectenplagen in grote tuinen. Deze 
aaltjes zijn te koop in tuincentra en zijn 
niet gevaarlijk voor mensen, huisdieren, 
vogels, bijen en regenwormen, maar wel 
voor onder andere rupsen. Nematoden 
kunnen het beste gespoten worden in 
het eerste en tweede vervelstadium van 
de eikenprocessierups (de nematoden 
worden voor het spuiten gemengd met 
water en een gel). Ze komen bij de rups 
via natuurlijke openingen binnen, eten 
van het inwendige van de rups en maken 
een soort gif aan dat het insect van 
binnenuit doodt. Als de rups leeg gegeten 
is ontwikkelen de nematoden zich verder 
in het omhulsel van de rups, waarna een 
nieuwe generatie aaltjes ontstaat die op 
zoek gaat naar nieuwe prooidieren.

Waarschijnlijk raken wij de processierups niet 
kwijt en misschien hoeft dat ook helemaal 
niet. We zullen ermee moeten leven, maar we 
kunnen bermen, plantsoenen, bosjes, lanen 
enzovoorts wel zo inrichten dat er meerdere 
insecten kunnen leven.
Laat onder eikenbomen meer planten 
opkomen en maai niet alles weg!
Zorg voor wat meer vogelnestkastjes. Dan 
zullen er meer vogels komen met als gevolg 
meer natuurlijke vijanden voor de eiken-
processierupsen en hopelijk minder last. 
De natuur blijft heel mooi en uitdagend, ook 
met de eikenprocessierups.

Met dank aan auteur Henry Kats en Stichting 
Behoud Dierenwereld Veluwe, www.sbdv.nl
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•	 Invasieve	planten	in	Wenum	Wiesel

Wat	zijn	dat	ook	alweer	en	de	vraag	is:	hoe	komen	we	ervan	af?
Invasieve planten: dat zijn planten die van nature niet in ons land 
voorkomen en daarmee een bedreiging zijn voor inheemse soorten. 
Ze vermeerderen zich snel, groeien hard en vormen daardoor een 
bedreiging voor inheemse planten en daarmee onze biodiversiteit.

Hoe komen we ervan af? Hieronder de herkenning en bestrijding van 
de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw.
Beide soorten zijn nog steeds te vinden in Wenum Wiesel.

Links: ronde blad van de Japanse duizendknoop Rechts: diep ingesneden  
blad reuzenberenklauw

Herkenning	Japanse	duizendknoop
Regelmatig hebben we in deze nieuwsbrief aandacht gevraagd voor 
deze woekeraar. Het is een vaste plant die ‘s winters boven de grond 
afsterft, maar in het voorjaar bij warmer weer snel opkomt. De planten 
kunnen metersdiep wortelen en zo’n drie meter hoog worden. In 
augustus/september bloeit hij met crème-witte bloempjes in losse 
pluimen, het is zeker een decoratieve plant. De verspreiding vindt 
plaats via uitgroei van de wortelstokken en door resten van de stengels 
(knopen) die na het maaien blijven liggen. Gelukkig vindt (nog) geen 
verspreiding plaats via de bloemzaden.

Bestrijding
De bestrijding ervan vraagt veel geduld en volhouding; hieronder 
enkele maatregelen:
1. Afmaaien en maaisel afvoeren*) meerdere keren per jaar, plant 

raakt uitgeput.
2. Jonge planten (eenlingen nog niet diep geworteld), uittrekken en 

afvoeren*)
3. Wortels uitgraven, kunnen diep zitten (zwarte wortels in grijze 

container)
4. Voer de plantenresten af. Niet op de composthoop*)
5. Wie dit verantwoord vindt kan wettelijk toegestaan 

onkruidbestrijdingsmiddel gebruiken (voorkom verspreiding 
hiervan bij vijver, beek of watergang)

*) De inhoud van de groencontainer wordt door een gecertificeerd bedrijf 
(Attero in Wilp) verwerkt tot GFT keurcompost. Tijdens het compos-
teerproces wordt de temperatuur langere tijd boven de 65 graden 
gehouden, waardoor kiemkracht en zaad hun werking verliezen.

Het bestrijden van de Japanse duizendknoop 
wordt pas echt problematisch als de planten 
naast een beek staan. Verspreiding via water 
door plantresten is een groot risico. 
Bestrijding met chemische middelen is 
uitgesloten in verband methet vernietigen 
van het aquatisch leven in het water. Langs de 
Wenumse Beek ter hoogte van de Zwolseweg 
stonden een drietal grote locaties, tot ergernis 
van de eigenaar en het Waterschap. Hier heeft 
het Waterschap V&V de bestrijding rigoureus 
aangepakt. Eerst zijn de planten gemaaid en 
is het maaisel afgevoerd, daarna is de grond 
met een kraan afgegraven en afgevoerd. Dit 
jaar zal worden gemonitord of deze genomen 
maatregel effectief is geweest.

Wenumse Beek: groeiplaats Japanse 
duizendknoopafgegraven door het Waterschap

Ook de gemeente Apeldoorn pakt de bestrij-
ding van invasieve exoten voortvarend aan. 
Japanse duizendknoop-locaties in Wenum 
Wiesel worden meerdere malen per jaar 
gemaaid om de plant te verzwakken. Elk 
jaar worden enkele groeiplaatsen intensiever 
behandeld door injecteren of bladbespuiting. 
Vanuit de werkgroep doen we nazorg op die 
locaties. Het resultaat is dat we tot het jaar 
2021, in Wenum Wiesel 25 locaties definitief 
‘schoon’ hebben kunnen verklaren.

Herkenning	reuzenberenklauw
De afmeting van deze plant, die in de 19e 
eeuw als tuinplant vanuit de Kaukasus in 
Europa werd geïntroduceerd, is indruk-
wekkend! De planten worden drie tot vijf 
meter hoog en de bladeren, die ook wel drie 
meter lang kunnen worden, hebben diepe 
veervormige insnijdingen. De grote witte 
bloemhoofden zijn bijzonder mooi om te zien. 
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De vermeerdering vindt gemakkelijk plaats 
door zaadverspreiding via wind en water (en 
de mens) en blijft jarenlang kiemkrachtig. 
Mede door de schadelijke werking van het 
sap op huid en ogen wordt deze plant als een 
groot probleem ervaren.

Decoratief bloemhoofd reuzenberenklauw

Pas op dat u de plant niet verward met de 
inheemse Berenklauw. Deze plant hoort hier 
thuis en is aantrekkelijk voor de insecten. 
Deze inheemse Berenklauw wordt minder 
hoog, maximaal één à anderhalve meter en 
heeft ook een andere bladvorm(minder spits) 
en deze moet u zeker niet verwijderen.

Diep ingesneden puntig blad reuzenberenklauw·

Bestrijding
Zoals gezegd: aanraking met de plant kan 
voor ernstige huidirritatie en gevaarlijke 
brandwonden zorgen. Vermijd daarom onder 
alle omstandigheden contact met de huid en 
mijdt zonlicht.
Draag altijd beschermende kleding, vooral 
handschoenen en bescherm ook de ogen.
1. Indien bloeiend, verwijder bloemen en/of 

zaaddozen (zaait zich makkelijk uit).
2. Afmaaien is een optie, dit dient enkele 

malen in het seizoen herhaald te worden.
3. Steek de plant 15-20 cm onder de grond 

af. Zo nodig enkele keren herhalen.
4. Voer de plantenresten af. Niet op de 

composthoop, mogen wel in de groen-
container.

5. Wie dit verantwoord vindt kan wettelijk 
toegestaan onkruidbestrijdingsmiddel 
gebruiken (voorkom verspreiding hiervan 
bij vijver, beek of watergang.)

Doet u mee? Help Wenum Wiesel van 
invasieve exoten af.

Ruur Lorwa, 

werkgroep Natuur en Landschap

Bladvorm inheemse berenklauw (Wikipedia)
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Werkgroep Natuur en Landschap

•	 Bewoners	planten	streekeigen	bomen	en	struiken

Onder normale omstandigheden (zonder corona) zou rond de uitdeel-
dag van het plantmateriaal een klein feestje worden gebouwd. Met 
koffie, een gebakje en een toespraakje waarmee de planters zouden 
worden gefeliciteerd en bedankt met hun aankoop, waardoor het 
buitengebied van Wenum Wiesel nog mooier wordt. Als aftrap voor 
de plantdag zou de wethouder zelf de eerste boom planten.

Niets	van	dat	alles,	de	wethouder	werd	weer	afbesteld.	Het	was	
een koude en nevelige zaterdag in november toen wij, leden van 
de werkgroep Natuur en Landschap, mochten meehelpen met 
het uitdelen van bosplantsoenstruiken, hoogstamfruitbomen en 
laanbomen. Het ging om 16.500 inheemse struiken, 500 bomen en  
de benodigde boompalen. Van de struiken waren er 34 soorten, van 
de laanbomen 13 soorten en de fruitbomen waren onderverdeeld  
in 23 appelrassen, 8 kers, 15 peer, 11 pruimen en 1 soort mispel.

Deze bomen en struiken werden aangeplant onder de projectnaam: 
‘Kwaliteitsimpuls LandschapWenum Wiesel’. Een samenwerking 
tussen de gemeente Apeldoorn, Dorpsraad Wenum Wiesel en de 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Bewoners konden zich 
online aanmelden voor informatie en advies.Indien gewenst kregen 
ze een veldbezoek van een deskundige van Landschapsbeheer voor 
een advies afgestemd op hun erf. Circa 60 bewoners hebben van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt. Bij het advies werd rekening gehouden 
met de wensen van de bewoner, het landschapstype en grondsoort 

ter plekke.Via deze actie worden erven en 
kavelgrenzen verfraaid met streekeigen 
beplanting, zoals elzensingels, struikenrij, 
een haag of met hoogstamfruitbomen. Het 
plantmateriaal kon voor kostprijs worden 
geleverd dankzij een bijdrage van de 
gemeente en provincie.

Op de uitdeeldag liep het dankzij de 
voortreffelijke voorbereiding van Robert 
en Eward (SLG) met een zogenaamde 
‘drive through’ gesmeerd. In verband 
met de toen geldende coronamaatregelen 
was een strakke planning gemaakt met 
tijdssloten waarop men mocht komen. 
Het bestelde pootgoed stond op nummer 
verspreid over de parkeerplaats achter de 
Wenumse Watermolen. De mensen die 
op de afgesproken tijd kwamen hadden 
afwisselend een laag of een hoog nummer, 
zodat de uitdelers goed de onderlinge afstand 
tot elkaar konden bewaren. Het was wel 
de bedoeling dat de bewoners in of op hun 
voertuig, auto, trekker of aanhanger bleven. 
Het laden gebeurde door de uitdelers.

Gelukkig voor de uitdelers en medewerkers 
van Landschapsbeheer werd door Ines Lorwa 
goed voor de inwendige mens gezorgd. Koffie 
en thee en aan het einde een heerlijke kop 
snert die welkom was  gezien de waterkou.
Al met al kunnen we concluderen dat het 
een geslaagde dag was. Kort daarna zag je op 
veel plekken in Wenum Wiesel dat er ijverig 
gegraven en geplant werd.

Maaike van Arkel, 

werkgroep Natuur en Landschap
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•	 Tweede	Klompenpad	Wenum	Wiesel

De wens om in ons mooie Wenum Wiesel 
nog een tweede Klompenpad te ontwikkelen 
is er al heel lang. Ons eigen Kopermolenpad 
wordt druk belopen en staat genoteerd 
in de top tien van alle Klompenpaden 
in Nederland. Dat is vooral te merken 
op de parkeerplaats van de Wenumse 
Watermolen waar soms wel 60 auto’s staan. 
De reacties die wij ontvangen zijn positief. 
In deze coronatijd hebben wandelaars de 
Klompenpaden ontdekt, op zonnige of 
minder zonnige dagen, het is hier altijd 
lekker druk. De wandelaars genieten van het 
afwisselende landschap van west naar oost, 
van de Veluwerand tot aan het begin van 
het IJsseldal. De klompenpadvrijwilligers 
controleren het pad elke maand op afval en 
of alle pijltjes en bordjes nog aanwezig zijn en 
kloppen. Helaas zijn er nog steeds mensen die 
denken dat je op een klompenpad mag fietsen 
of paardrijden. Doe dit niet en hou het veilig 
voor elkaar.

Omdat wij denken dat er nog zoveel meer 
moois te zien is binnen de grenzen van ons 
dorp, hebben we globaal een conceptroute op 
papier uitgezet. We zoeken de randen op van 
Wenum Wiesel. Het is best een hele zoektocht 
om het succes van het Kopermolenpad te 
evenaren. Om die reden herhalen we nog 
maar eens de oproep aan de gemeente 
Apeldoorn en aan de grondeigenaren die 
door ons zullen worden benaderd. Wij 
verzoeken jullie mee te werken om van het 
nieuw te ontwikkelen pad net zo’n succes te 
maken als van het Kopermolenpad.

Klompenpad routeverkenning op de fiets

Samen met de coördinator Martijn van 
Landschapsbeheer heeft onze werkgroep 
in een aantal gesprekken, helaas nu digitaal 
via zoom, al de grote lijnen uitgezet. Op 
zaterdag 13 september hebben we een eerste 
praktische fietsverkenning van de route 
uitgevoerd.
Een handige manier om de open eindjes 
nader te bekijken en naar alternatieve 
oplossingen te zoeken. Onderweg even 
uitrusten en bijpraten en ook nog verrast 
worden met een kopje koffie bij een rustpunt, 
dat is toch wat het vrijwilligerswerk leuk 
maakt nietwaar?

Routeverkenning: verrassing bij het rustpunt

We hopen op een positieve uitkomst van 
gesprekken met grondeigenaren die deels 
nog gevoerd moeten worden. Helaas is dit 
nu niet het goede moment in verband met 
de beperkte contactmogelijkheden. Hopelijk 
kunnen we binnenkort deze weer hervatten.

We beloven jullie onze uiterste best te doen 
om er weer een bijzonder Klompenpad 
van te maken! Eentje waarbij u van de 
unieke plekjes in het landschap kunt 
genieten en waar u als bewoner misschien 
nog nooit eerder bent geweest. Zodra de 
omstandigheden het toelaten pakken we met 
enthousiasme de draad weer op. U hoort 
zeker weer van ons.

Eddie Bouwmeester, 

coördinator tweede Klompenpad, 

werkgroep Natuur en Landschap
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•	 Bewoners	Wenum	Wiesel	bezorgd	over	landbouwgif

Resultaten	onderzoek	gevolgen	gladiolenteelt	bekend
In het voorjaar van 2020 werd de aandacht van bewoners uit Wiesel 
getrokken door activiteiten op een akker, gelegen aan de Greutelseweg 
in de nabijheid van Natura 2000-gebied. Bij navraag werd gemeld 
dat het voorbereidingen waren om op de acht hectare grote akker 
mais in te zaaien. Argwaan werd gewekt toen een week na het 
bewerken de akker helemaal geel kleurde, kennelijk werd ongewenste 
begroeiing doodgespoten met ...? Kort daarna werd duidelijk door de 
grondbewerking en de aangevoerde bollen dat het geen mais, maar 
gladiolenteelt werd. Eerder waren al enkele bomen tussen de akker en 
de openbare weg omgezaagd, maar bewoners schrokken toen werd 
vastgesteld dat een solitaire boomgroep met geweld werd vernield. 
Gelukkig kon door ingrijpen van de gemeente verdere schade worden 
voorkomen. Met lede ogen werd vastgesteld dat ten koste van de 
al te lage grondwaterstand de aanplant dagen en wekenlang met 
grondwater werd beregend.
Pas toen wekelijks de aanplant werd bespoten met zogenaamde gewas-
bestrijdingsmiddelen gingen de alarmbellen pas echt rinkelen. Dat 
kan nooit gezond zijn voor mens en dier. Dat was ook het moment 
om de koppen bij elkaar te steken. Een eerste actie van een aantal 
bezorgde bewoners was een oproep in de nieuwsbrief, waardoor ruim 
200 bewoners zich uitspraken eveneens bezorgd te zijn. Inmiddels 
werd bekend dat voor de teelt geen vergunning was aangevraagd en 
dat het op deze locatie ook niet is toegestaan.Door onderzoek was het 
bekend dat bestrijdingsmiddelen voor gladiolenteelt ernstige schade 
aan de gezondheid van mensen kunnen veroorzaken. Dat was de 
aanleiding voor een volgende stap: bodemonderzoek.

Resultaten	bodemonderzoek
Een erkend bureau werd ingeschakeld en er zijn grond en bladmonsters 
verzameld. De resultaten daarvan zijn deze maand beschikbaar gekomen 
en de uitkomst lezende zat de schrik er pas echt goed in. Een korte 
opsomming uit het rapport:
• Er zijn 17 gifstoffen gebruikt, zowel schimmelwerkende middelen 

als insecticiden.
• Meerder stoffen zijn zowel in de bodem als ook op blad van bomen 

aangetroffen.
• Door de vervaltijd van de gifstoffen betekent dat het bodemleven 

voor jaren is vernietigd.
• Door de gebruikte insecticiden is al het insectenleven in een wijde 

omgeving  gedood.
• Het gebruikte middel ethoprofos mocht in Europa niet meer 

worden toegepast.

Onderzoek van het RIVM heeft aangetoond dat zelfs omwonenden 
van bollenvelden, wonende op meer dan 500 meter afstand van de 
velden, aan deze middelen worden blootgesteld. Dit kan leiden tot 
zeer veel verschillende aandoeningen die zich in de regel pas na 
jaren openbaren. Datzelfde geldt waarschijnlijk voor effecten op de 
biodiversiteit. Er wordt in veel gebieden een geleidelijke, maar gestage 
achteruitgang van de biodiversiteit waargenomen. De gebruikte 
middelen verergeren dit.

Door de werkgroep Natuur en Landschap 
is namens bewoners en bezorgde onder-
tekenaars een brief uitgegaan aan de eigenaar 
van het bollenveld met daarin de zorgen 
veroorzaakt door zijn activiteit.
Neem voor meer informatie contact op met 
de coördinator van de werkgroep Natuur en 
Landschap van de Dorpsraad Wenum Wiesel.

•	 Wenum	Wiesel	gifvrij

Ongetwijfeld is het een hoop mensen opge-
vallen dat er het afgelopen jaar bloembollen 
werden gekweekt op de akker op de hoek 
van de Greutelseweg en de Kopermolenweg. 
Bij de teelt van bloembollen worden er veel, 
zoals dat heet, gewasbeschermingsmiddelen 
gebruikt. In februari werd de Werkgroep 
Natuur en Landschap erover geïnformeerd. 
Er is contact geweest met de eigenaar die op 
dat moment nog niet zei te weten wat er voor 
een teelt zou komen. Dat werd een maand 
later echter wel duidelijk. Reden voor de 
werkgroep om daarover bij de gemeente aan 
de bel te trekken. Vanaf mei zijn wij daarmee 
bezig geweest zonder daar een enkele reactie 
op te hebben terug ontvangen. Inmiddels 
had zich ook een groep ongeruste bewoners 
van Wenum Wiesel verzameld onder de 
noemer ‘Wenum Wiesel Gifvrij’. Namens deze 
actiegroep heeft de werkgroep contact gehad 
met de Stentor, RTV Apeldoorn en Omroep 
Gelderland om de ongerustheid kenbaar te 
maken. In september leidde dat tot een artikel 
in de Stentor en op woensdag 26 januari 2021 
werd opnieuw in de Stentor aandacht besteed 
aan dit probleem. Ook in september vulden 
wij een item bij Omroep Gelderland en RTV 
Apeldoorn.

In juli bleek de eigenaar een vergunning aan 
te vragen voor deze teelt. Opvallend, omdat 
er al een half jaar bollen stonden en er al 
kwistig met gif werd gespoten en inmiddels 
ook nog eens een puls was aangelegd om de 
akker te besproeien.
Voor de actiegroep was dit genoeg om 
gas te geven in het verzet tegen deze 
kweek. Er werden pamfletten verspreid 
in Wenum Wiesel. Dat leverde ruim 200 
steunbetuigingen op. Door de werk- en 
actiegroep werd de gemeente bevraagd 
enWaterschap Vallei en IJssel bestookt. Er 
zijn door de actiegroep verzoeken ingediend 
onder de wet Openbaarmaking van Bestuur 
en de documenten opgevraagd. Vanuit 
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deze groep is ook een onderzoek gedaan 
naar de soorten gif die zijn gebruikt. Een 
en ander kwam de afgelopen weken bij 
elkaar. Inmiddels zijn de bollen gerooid. 
De vergunningaanvraag is door de 
eigenaar ingetrokken. De gemeente heeft 
hem twee keer de legeskosten gerekend. 
Een te verwaarlozen bedrag tegenover de 
praktijken die een aanslag betekenen op de 
biodiversiteit, de watercultuur van het gebied 
en de schade die is toegebracht wat nog jaren 
zal doorwerken. De actiegroep is er nog niet 
klaar mee.

De Werkgroep Natuur en Landschap blijft 
deze actie ondersteunen en via de eigen 
overlegvormen met het waterschap en de 
gemeente druk blijven uitoefenen en zich 
teweerstellen tegen deze ongewenste teelt. 
Waar nodig zullen we de politiek en de 
media opzoeken om verslag te doen van 
de ontwikkelingen. De steunbetuigingen 
stromen binnen bij de actiegroep ‘Wenum 
Wiesel Gifvrij’ en bij de Werkgroep Natuur 
en Landschap. Blijf ons ook steunen.
Wij roepen iedereen op om melding te 
doen bij de werkgroep wanneer zich 
ontwikkelingen voordoen, zoals op deze 
akker, zodat wij daarop bij de gemeente aan 
de bel kunnen trekken. Dergelijke activiteiten 
horen niet in Wenum Wiesel. Daarvoor is 
het landschap ons te lief en de natuur ons te 
dierbaar.

•	 Zonnepark	Het	Wenumse	Veld

In het najaar bleek dat er een dassenburcht 
op het Wenumse Veld te zijn. De werkzaam-
heden aan de verplaatsing van de persleiding 
waren toen al in volle gang en ook Liander 
was bezig met een kabel voor de aansluiting 
van het zonnepark. De das is een beschermde 
diersoort. Op grond daarvan ontvingen we 
een bericht van Statkraft:

De gemelde aanwezigheid van een dassen-
burcht op de locatie heeft ons verschillende 
onderzoeken doen opstarten. We hebben 
de Stichting Das&Boom ingeschakeld, 
die op basis van waarnemingen heeft 
geconcludeerd dat er een burcht aanwezig 
is. Dit betekent dat de bouwactiviteiten van 
het zonnepark direct zijn gestopt. Er is een 
ontheffing van de Wet Natuurbescherming 
nodig voor we verder kunnen met de bouw. 
We hebben Das&Boom opdracht gegeven 
deze ontheffingsaanvraag voor te bereiden. 
Over deze aanvraag en de mitigerende 
maatregelen die hiervan deel uit maken, 
zijn we nu in gesprek.

Na het indienen van de ontheffingsaanvraag 
bij de Provincie Gelderland verwachten we 
binnen zes maanden een reactie. Daarna 
kennen we de impact op de planning en 
zullen we nieuwe tijdslijnen uitzetten en 
communiceren.

Het aanleggen van een klantstation, het 
aansluitpunt voor het zonnepark op 
het elektriciteitsnet van Liander, gaat 
onveranderd door, omdat het klantstation 
op voldoende afstand van de burcht staat. 
Ook zal de inrichting van de ecologische 
verbindingszone, door Waterschap Vallei  
en Veluwe, volgens planning verlopen.

Het gesprek met de aannemer, waarover we 
eerder met de dorpsraad contact hadden, 
wordt dus opgeschort, net als alle uit te 
voeren activiteiten door de aannemer. De 
eerste prioriteit is nu de bescherming van de 
dassenburcht en de provinciale goedkeuring 
daarop.

Het gesprek met de werkgroep Natuur en 
Landschap over de inrichting en beplanting 
en beheer en onderhoud van het park 
wordt dus uitgesteld. Inmiddels hebben 
zich twee schapenhouders gemeld die daar 
door schapen te weiden het gras kort willen 
houden. Deze zijn op de hoogte gesteld 
van de vertraging. Uiteraard nemen wij dit 
aanbod mee in de gesprekken met Statkraft.

Jos Tiel Groenestege, 

werkgroep Natuur en Landschap, 

e-mail kleincannenburgh@gmail.com
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Dorpsraad en Buurtvereniging  
Wenum Wiesel 2021

In verband met de voortdurende corona-
maatregelen heeft het bestuur van 
WWNNA besloten de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering, die traditiegetrouw eind 
maart wordt gehouden, te verplaatsen naar 
het najaar. De reden hiervoor zal duidelijk 
zijn, een vergadering op normale wijze in 
de Wenumse Watermolen is nog steeds niet 
mogelijk. Van overheidswege wordt met klem 
afgeraden niet essentiële bijeenkomsten te 
houden waarbij meerdere personen in een 
ruimte bijeenkomen. Covid-19 waart nog 
steeds rond en voor iedereen is gezondheid 
het belangrijkste nietwaar?

Een digitale ledenvergadering (via internet, 
Teams of Zoom) zou tot de mogelijkheid 
behoren, maar deze kost veel inspanning, tijd 
en vergt veel kennis van het bestuur en van de 
leden. Bovendien zijn internetverbindingen 
in Wenum Wiesel niet overal optimaal en 
die in de Wenumse Watermolen is ronduit 
slecht. De exacte datum van deze vergadering 
wordt bekend gemaakt in de nieuwsbrief van 
september en natuurlijk op onze website en 
via Facebook.

het bestuur

De Herenboerderij op het Wenumseveld

Op de fiets, wandelend of misschien zelfs met de auto, de 
veranderingen op het Wenumseveld zijn je vast al opgevallen. 
Grenzend aan het Klompenpad enerzijds en de Wenumseveldweg 
aan de andere kant, liggen daar de boomgaard en de nu nog 
groene weilanden van de Herenboerderij. De varkensweide en de 
kippencaravan vallen op als je dichterbij komt.

De akkers zien er voor het grootste deel nog kaal en koud uit, het is 
immers winter. Maar begin februari gaat dat, ondanks dat de lente nog 
even op zich laat wachten, veranderen. Dan worden er meer dan 4.000 
struiken van Stichting Landschapsbeheer Gelderland geplant. Dit om 
een nog mooier buitengebied te creëren en in het landschap iets terug 
te brengen van hoe het vroeger was; met streekeigen beplanting.
Onderliggende reden is natuurlijk ook om de biodiversiteit te bevor-
deren, met genoeg ruimte voor insecten, vogeltjes en dieren om  
te kunnen schuilen en voedsel te vinden.

De boomgaard die we vorig 
jaar april hebben geplant, is 
nog niet compleet. Er komt 
een hoogstamboomgaard bij 
met appel-, peren-, kersen- en 
perzikbomen, als aanvulling 
op de laagstam fruitbomen.

Bedrijfsleider
Voor ons als Herenboeren is het bijzonder 
fijn dat we nu twee vaste boeren in dienst 
hebben. Fabian Kemps Verhage en Mas van 
de Pol zijn nu onze vaste krachten en werken 
hard om ons 
straks verse 
groenten en 
fruit, vlees en 
eieren van de 
boerderij te 
kunnen laten 
ophalen. 
Want daar is uiteindelijk de Herenboerderij 
voor opgezet. Lokaal duurzaam voedsel 
produceren. Ook Fabian en Mas hebben hier 
oog en een warm hart voor.
 
Fabian wil graag naar Wenum-Wiesel 
verhuizen, zodat hij snel bij de boerderij 
kan zijn als het nodig is. Hij zoekt in deze 
omgeving een appartement of kleine woning 
voor één persoon. Weet u iets voor hem?  
Mail dan naar onderstaand e-mailadres.
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Het pluktuin journaal
Een overzicht van het afgelopen jaar

Opening
De officiële opening laat nog even op zich 
wachten en de reden hiervoor is corona. Vol 
goede moed kijken we nu uit naar half mei 
en hopen dan een mooi feest te organiseren. 
Maar nog steeds geldt: onder voorbehoud,  
het is helaas niet anders.

Het werk gaat door op de 
boerderij. Vele vrijwilligers 
(die volgens de richtlijnen 
van het RIVM met slechts 
enkelen per keer mogen 
komen en soms op hun 
beurt moeten wachten), 
verzetten zwaar werk. Vol 
enthousiasme melden zij 
zich steeds weer aan en ze 
zijn ook hard nodig!

Op	de	hoogte	blijven?
Wil je op de hoogte blijven van de gebeurtenis-
sen op en om Herenboerderij Wenumseveld? 
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via 
wenumseveld@herenboeren.nl, kijk op onze 
site wenumseveld.herenboeren.nl en/of volg 
ons op Facebook, Twitter, Insta en LinkedIn.

Laura de Jong, 

kartrekker Herenboerderij Wenumseveld

Zoals iedereen, waar ook ter wereld, had ook de pluktuin 
te maken met coronamaatregelen. Maar we kunnen 
wel stellen dat de tuin hiervan niet al teveel nadelige 
gevolgen heeft ondervonden, waarmee we ons heel 
gelukkig prijzen.

Wel konden een aantal festiviteiten het afgelopen jaar 
geen doorgang vinden, waaronder NL Doet van het 
Oranjefonds, dat gepland stond op 13 maart 2020.
Op 1 juni konden we wel de poorten weer openen toen 
er voldoende bloeiende bloemen waren. Veel mensen 
kwamen juist in de afgelopen zomer naar de tuin om 
toch even buiten te zijn en te genieten van de bloemen en 
natuurlijk ook om een mooie bos mee naar huis te nemen. 
In het  winkeltje waren er iedere week weer verse groenten 
en aardappelen te koop. Ook werd er een assortiment aan 
zelfgedroogde kruiden en kruidenolie verkocht.

En dan was er natuurlijk de jaarlijkse Burendag op 
25 september. Deze kon en mocht gelukkig doorgaan 
met	de	nodige	afstand,	wat	geen	afbreuk	deed	aan	de	
gezelligheid. Er kon geproefd, gedronken, gewandeld  
en geplukt worden en we kijken met plezier terug op  
een fijne middag.
Door mee te doen met de RABO Clubsupport-actie 
mochten we dankzij de vele stemmen op onze Pluktuin 
een cheque van € 554,45 in ontvangst nemen. Met 
deze bijdrage realiseerden we de aanschaf van een 
tiental fruitbomen, waarmee de fruit- en bessentuin 
werd uitgebreid. Het is ook de bedoeling dat het 

bloemenassortiment gevarieerder wordt. Voor het 
komende seizoen hopen we op dezelfde voet te kunnen 
doorgaan en staan er weer nieuwe plannen op stapel.  
Kijk hiervoor op onze Facebookpagina Pluktuin 
Apeldoorn; op onze website: pluktuinapeldoorn.nl  
of in onze nieuwsbrief.
We hopen u vanaf eind mei/begin juni weer te  
kunnen begroeten!

Pluktuin Apeldoorn, Wieselse Kampweg 41 

Info: Etta Mulder, 06 16 78 06 97
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Gedenkstenen in Wenum Wiesel

Door heel Europa liggen ze al, gedenkstenen ter nagedachtenis aan 
de slachtoffers van het nationaalsocialisme. Binnenkort ook in onze 
buurtschap, stenen in het plaveisel voor villa De Beukenhorst. Ter 
herinnering aan het Joodse gezin Schäfer: vader Oskar, moeder Meta 
en de kinderen Walter, Dora en Ruth. Allemaal werden ze slachtoffer 
van de Holocaust.

Eigenlijk hadden ze vorig jaar al gelegd zullen worden bij de 
viering van 75 jaar bevrijding. Maar toen kwam corona en door alle 
beperkingen ging de geplande herdenking niet door. Op maandag  
12 april 2021 om circa 10.30 uur worden de gedenkstenen alsnog 
gelegd bij het adres Zwolseweg 526. Belangstellenden zijn welkom.

Gedenkstenen worden gelegd voor de voormalige woonhuizen van 
mensen die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of 
tot zelfmoord gedreven werden. Ter herinnering aan Joden, Sinti 
en Roma, politieke gevangenen, dienstweigeraars, homoseksuelen, 
Jehova’s getuigen en gehandicapten. In deze stenen, die het formaat 
10 x 15 cm hebben, staat de naam, leeftijd, plaats van overlijden en 
de sterfdatum van de vroegere bewoner gegraveerd, die er tijdens de 
oorlog werd weggevoerd. Betreft het een gezin, dan wordt er voor  
elk omgekomen gezinslid een gedenksteen gelegd.

Gedenkstenen zijn een monument voor al deze slachtoffers en de 
eerste steen werd geplaatst in 1992 in Keulen. Inmiddels liggen er  
in heel Europa al meer dan zeventigduizend, voor Nederland had 
Borne de primeur. Daar werden in de oude kern op 29 november  
2007 zestien gedenkstenen gelegd op zes verschillende locaties in  
het trottoir voor de vroegere woonhuizen.

De	Beukenhorst
De geschiedenis van De Beukenhorst begint in 1928 als Antoon 
Savelkoul de villa laat bouwen door Christiaan ten Tuynte. Hij was  
de zoon van aannemer Willem ten Tuynte. Had vader zich beperkt tot 
de bouw van eenvoudige woningen, Christiaan werd naast aannemer 
ook architect. Hij ontwierp en bouwde vooral dure landhuizen en 
villa’s. Apeldoorn was, zeker in de jaren ‘20 van de vorige eeuw, erg 

Een voorbeeld van Apeldoornse gedenkstenen

in trek bij Indische Nederlanders om er na 
hun repatriëring of tijdens hun verlofperiode 
te wonen. Deze migranten waren erg 
Oranjegezind en verbleven graag in de buurt 
van het koningshuis. Zij die niet in Den 
Haag wilden wonen kozen daarom voor 
Apeldoorn, immers Wilhelmina had hier op 
Paleis Het Loo haar zomerresidentie. Voor 
deze mensen met veel geld bouwde Chris ten 
Tuynte riante woningen in de ‘Parkenbuurt’. 
Ook ontstond in die tijd ‘De Indische Buurt’ 
en om meer mensen te trekken werden  
daar de namen van de Indische eilanden  
als straatnaam gebruikt.

Voor Antoon Pieter Wijnand Savelkoul, die 
zijn huis zelf tekende en ontwierp, bouwde 
deze Chris ten Tuynte villa De Beukenhorst 
aan de Zwolseweg 526 in Wenum Wiesel. 
Deze woning heeft inmiddels de status van 
gemeentelijk monument.
Antoon (zijn roepnaam echter was 
Wijnand), die op dat moment bijna 30 jaar 
oud was, bouwde hier zeker niet vanwege 
het Oranjehuis. Hij had belang bij het vele 
land dat bij zijn nieuwe huis lag waarmee 
hij grootse plannen had. Op het grondstuk 
driehoek Zwolseweg - Klein Cannenburg 
- Nieuwe Molenweg wilde hij een pluimvee-
houderij beginnen.
 
Hij kwam uit de bemiddelde en vooraan-
staande Nederlandse koopmansfamilie 
Savelkoul die al vanaf het begin van de twin-
tigste eeuw herenmodezaken had in Batavia, 
Bandung en Soerabaja. Modehuis Savelkoul 
of Toko Savelkoul was een begrip. Naast het 
huis De Beukenhorst in Wenum Wiesel bezat 
Wijnand ook een prachtige woning aan de 
Daendelsstraat 100 te Soerabaja.

Wijnand was getrouwd met de tien jaar 
jongere Jeltje (Jetty) Brijker die hij op de 
tennisbaan in Apeldoorn had leren kennen. 
Hij zat min of meer in een zogenaamde 
‘pendel migratiecircuit, wat inhoudt dat  
hij tijdens zijn leven geregeld tussen Indië  
en Nederland heen en weer reisde.
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Als voorbeeld: zoon Hans werd op 21 juni 
1937 geboren in het Darmo Ziekenhuis in 
Soerabaja, maar op de passagierslijst van  
28 december 1938 van het luxe schip ‘Johan 
van Oldenbarnevelt’ staat het gezin A.P.W. 
Savelkoul alweer vermeld om van Nederland 
naar Indonesië te varen. De kort daarvoor in 
Den Haag geboren baby Liesbeth was net zes 
weken oud. Vanwege dit vertrek verhuurden 
Wijnand en Jeltje Savelkoul vanaf oktober 1938 
voor onbepaalde tijd hun leegstaande woning 
Zwolseweg 526 aan de Joodse familie Schäfer. 

Op 8 december 1941 verklaarde Nederland 
de oorlog aan Japan. Nadat het KNIL 
(Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) 
capituleerde, werd eiland voor eiland 
ingenomen door het Japanse Keizerlijke 
Leger. Op 8 maart 1942 werd Soerabaja bezet 
en was heel Java in Japanse handen. Het 
lukte maar weinig mensen om tijdig, vaak in 
gecamoufleerde boten, te ontsnappen naar 
bijvoorbeeld Australië. Nederlandse burgers, 
andere Europeanen en Indo’s kwamen er vast 
te zitten. Zij waren een belangrijk doelwit 
van de Japanners en werden als vijandelijke 
buitenlanders geïnterneerd in zogenaamde 
Jappenkampen. Ook de familie Savelkoul 
ontkwam hier niet aan. Ze werden van elkaar 
gescheiden, Jeltje Savelkoul-Brijker kwam met 
haar drie kinderen Ellen, Hans en Liesbeth 
terecht in vrouwenkamp Ambarawa (Bunsho 
III) op Midden-Java. Wijnand Savelkoul 
verdween als burgergeïnterneerde in een 
werkkamp in Bandoeng. Eigenlijk waren 
deze kampen passieve vernietigingskampen, 
immers door het grootschalig en consequent 
onthouden van voedsel, water en medicijnen 
en door de harde en wrede behandeling 
die de gevangenen constant moesten 
ondergaan, stierven er ontzettend veel 
mensen. Pas nadat de Amerikaanse 
atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki 
een onvoorwaardelijke overgave van Japan 
tot gevolg had, kwam er dan eindelijk in 
augustus van 1945 een einde aan de oorlog 
in Nederlands-Indië. Alle familieleden 
Savelkoul wisten, hoewel mishandeld, zwak, 
ziek en ondervoed, de Japanse internering te 
overleven. Na hun hereniging vlogen ze op 17 
september 1945 van Bandoeng naar Batavia 
en wilden ze zo snel mogelijk naar Nederland 
terug. Met het passagiersschip ‘Indrapoera’ 
kwamen ze in de winter van 1946/1947 aan 
in Amsterdam.

Pluimveehouderij
Hoe Wijnand Savelkoul en Oskar Schäfer 
elkaar hebben leren kennen is niet meer te 
achterhalen, maar het is zo goed als zeker dat 
dit tóch via de pluimveehouderij is gebeurd. 
Oskar werd op 22 juli 1890 geboren in het 
Poolse Tarnopol, dat tegenwoordig in de 
Oekraïne ligt. Als kind verhuisde hij met zijn 
ouders naar Karlsruhe in Duitsland en tussen 
1907 en 1909 werkt hij daar als leerling bij 
een bank.

Ondanks uitstekende referenties verlaat hij 
in 1909 de bank om te gaan werken in het 
bedrijf van zijn vader die een groothandel in 
eieren heeft. Deze zaak, die door opa Schäfer 
werd opgericht, zal hij uiteindelijk later zelf 
overnemen. Oskar dient een verzoek in om 
Duits staatsburger te mogen worden, maar 
dit wordt afgewezen. Politieke redenen liggen 
hieraan ten grondslag. Vóór het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog was het erg onrustig 
in Europa en de angst in Duitsland was groot 
dat er zich teveel buitenlanders zouden gaan 
vestigen. Toen de Eerste Wereldoorlog in 
1914 uitbrak meldde hij zich aan om dienst 
te doen in het Keizerlijke Duitse leger. Hij 
slaagde erin deze oorlog te overleven en kreeg 
in 1918 als dank voor zijn inzet het Duits 
staatsburgerschap.

Hij had een Joods meisje leren kennen, de in 
1899 geboren Meta Kleinmeyer, dochter van 
Heinrich Kleinmeyer en Bertha Kleinmeyer-
Feibelmann en hij trouwde met haar op  
15 november 1921. Meta had een belangrijke 
functie in de Spiegel Und Glasfabrik en 
bracht in het huwelijk een bruidsschat mee 
van 50.000 Deutsche Reichsmark. Met dit 
geld wordt hun woning in Karlsruhe naar de 
eisen van die tijd gemoderniseerd. Ze krijgen 
drie kinderen: zoon Walter wordt in 1923 
geboren, dochter Dora in 1924 en de tweede 
dochter Ruth een paar jaar later in 1929. 
Beide ouders zijn werkzaam in het bedrijf van 
Oskar’s vader, waardoor de zorgtaken voor 
de kinderen worden overgedragen aan het in 
dienst genomen personeel.
Oskar Schäfer neemt de groothandel over, het 
bedrijf floreert en heeft diverse medewerkers 
in dienst. Vanaf 1933 verandert het tij; in dat 
jaar grijpt Hitler de macht en begint met zijn 
vervolgingspolitiek. Er woonden in dat jaar 
ongeveer een half miljoen Joden in Duitsland, 
minder dan één procent van de bevolking, 
maar Hitler zag hen als de belangrijkste 
bedreiging voor de Duitsers.
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Oskar gelooft niet dat de dictator lang aan de macht zal blijven, maar 
als Joodse ambtenaren worden ontslagen en er een algemene ‘Juden-
Boykott’ wordt afgekondigd bedenkt hij een list. In 1936 schrijft hij 
zijn bedrijf over op de naam van een niet-Joodse vriend. Het plan 
slaagt en het bedrijf kan blijven voortbestaan.

Zoon Walter wil naar het gymnasium, maar als Joodse jongen moet 
hij aan specifieke voorwaarden voldoen. Als hij kan aantonen dat 
zijn vader in de Eerste Wereldoorlog voor Duitsland heeft gevochten, 
wordt hij toegelaten. Het steeds sterker wordende antisemitisme en 
toenemend nationaalsocialisme doet de familie besluiten Duitsland  
te ontvluchten.

Naar	Nederland
Als ze in Apeldoorn aankomen hebben ze niet meer dan een paar 
koffers met kleding en wat spulletjes bij zich. Ze wonen vanaf 
augustus 1936 aan de Prinsesselaan 14. In enkele rapporten van 
het Vreemdelingenregister Apeldoorn wordt over Oskar Schäfer 
geschreven dat hij zich wegens economische belangen heeft gevestigd 
in Nederland en dat hij ‘voorziet in zijn onderhoud van zichzelf en 
zijn gezin door zijn werkzaamheid als pluimveehouder’.
Vermoedelijk is de familie religieus, want het gezin komt voor op 
de lijst van financiële afdrachten aan de plaatselijke Nederlands-
Israëlitische Gemeenschap.
 
Vanaf oktober 1938 huren Oskar en Meta Schäfer voor onbepaalde  
tijd de leegstaande woning van de familie Savelkoul aan de Zwolseweg 
526 en beheren vanaf dat moment ook de  pluimvee-houderij. De 
familie wordt door een voormalige buurjongen (*1928), die zich de 
familie nog goed kan herinneren, beschreven als terug-getrokken 
mensen. Mogelijk bang voor een nieuw te ontwikkelen netwerk dat 
hen in de toekomst zou kunnen verraden?

En	dan	vallen	op	10	mei	1940	de	Duitsers	ons	land	binnen	...
Vanaf 1941 verandert het ook voor de Joden in Nederland. Ze krijgen 
te maken met tal van nieuwe wetten, maatregelen en beperkingen. 
Economisch gaat het ook steeds slechter met Nederland. Import 
en export vallen weg, waardoor Nederland moet leven van wat het 
zelf voortbrengt. De productie begon te dalen, maar terwijl deze 
daalde steeg het deel van de productie dat de bezetter meenam naar 
Duitsland. Hierdoor nam de hoeveelheid voedsel af en sloeg schaarste 
toe. Voedselvoorzieningsautoriteiten berekenden wat een mens echt 
nodig had en dat werd via distributie verstrekt. Landelijk werd de 
rundveestapel tot 80% van zijn vooroorlogse omvang teruggebracht; 
80% van de varkens werd geslacht.
Bovendien moesten alle kippen eraan geloven die niet konden leven 
van het afval van de boerderij; je mocht er daarom maar maximaal 
tien hebben. Kippenvoer (mais, graan etc.) was immers bestemd  
voor menselijke consumptie en deze maatregel werd catastrofaal  
voor Oskar. De eerdergenoemde buurjongen weet te vertellen dat  
de buurt zich destijds afvroeg: “Hoe kunnen die mensen leven van  
zo weinig kippen?”
Niemand wist natuurlijk dat het gezin in Duitsland voldoende 
financiële middelen had en mogelijk ondertussen hun spaargeld  
aan het opeten was.

In hetzelfde jaar, 1941 dus, wordt het bedrijf 
van Oskar in Duitsland tóch onteigend. De 
eerder ondernomen poging om deze dreiging 
het hoofd te bieden door het bedrijf over te 
schrijven op naam van een niet-Joodse vriend 
mislukte alsnog. Familie Schäfer, die op dat 
moment al vijf jaar in Nederland woont, 
moet vanuit Apeldoorn de afwikkeling 
van de onteigening van hun bedrijf en 
woning in Duitsland zien te regelen. De 
administratiekosten van deze onteigening 
brengen de Duitsers bij Oskar in rekening ... .

Zoon Walter, een vriendelijke, hoffelijke 
en leergierige jongen, was ondertussen 
achttien jaar oud. Hij was, nadat hij de H.B.S 
in Apeldoorn had afgerond, in dienst bij 
zijn vader gekomen. Toen de druk van het 
naziregime toenam vertrok hij naar Gouda 
om daarna bij een boer in Voorst terecht 
te komen. Hij was aangesloten als pupil bij 
Deventer Vereniging, een organisatie voor 
Palestina pioniers. Zoals eerder gezegd, het 
dagelijkse leven voor de Joodse mensen werd 
in 1941 steeds beklemmender.
Dit betekende voor dochter Dora, die 
dan zeventien is, dat zij dat jaar na de 
zomervakantie niet meer mocht terugkeren 
naar de H.B.S. Vanaf eind december werkte 
zij daarom als aspirant leerling-verpleeg-
kundige in het Apeldoornsche Bosch. De 
andere dochter Ruth is twaalf en gaat naar de 
Joodse school die grensde aan de synagoge 
aan de Paslaan. Tekenend voor de sfeer in 
dat jaar vernielden NSB-ers deze synagoge 
verschillende keren; later probeerden ze 
deze zelfs in brand te steken. Ruth wordt na 
de vakantie in de zesde klas van een apart 
geopende school geplaatst.

Het wordt 1942 en vanaf zondag 3 mei is 
het dragen van een Jodenster verplicht. De 
sfeer in Nederland wordt steeds grimmiger 
en de Joden proberen op allerlei manieren 
te vluchten of gaan wanhopig op zoek naar 
een onderduikadres. Omdat Joodse gezinnen 
vaak bij elkaar wilden blijven was het lastig 
voor hen een geschikte plek te vinden. In een 
vlak en dichtbevolkt land als Nederland kun 
je niet zomaar duizenden mensen verbergen. 
Bovendien, wie Joden hielp werd door de 
Duitsers zwaar gestraft. De razzia’s komen op 
gang, ze kunnen geen kant meer op.
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Deportatie
In de nacht van 17 op 18 november 1942 is 
het mis, goed mis in Gelderland. De Duitsers 
hebben het gemunt op Joodse Gelderlanders 
in Arnhem, Nijmegen, Doetinchem, Borculo, 
Tiel, Winterswijk, Zutphen en ... Apeldoorn. 
Honderden mensen worden uit hun huizen 
gehaald en naar het treinstation gebracht 
om afgevoerd te worden. Hieronder zijn ook 
Oskar, Meta en Ruth Schäfer.

Oskar, Meta en Ruth Schäfer

De eerder aangehaalde vroegere buurjongen 
herinnert zich nog dat een buurtbewoner  
naar hem toe kwam en zei: “Wat een lawaai  
hè vannacht?” Hij vertelde over voertuigen 
die in het holst van de nacht voor het huis 
stonden, daarna was het gezin weg en werd 
nooit meer teruggezien. Familie Schäfer wordt 
op 18 november in Westerbork geregistreerd 
en drie weken later op 12 december, met 
transport 42 naar Auschwitz gedeporteerd. 
De trein telt tien wagons met in totaal 757 
personen, bij aankomst worden hieruit 121 
mannen geselecteerd voor dwangarbeid.  
Het gezin Schäfer wordt er op 15 december 
1942 rechtstreeks naar de gaskamer gestuurd 
en vermoord; Oskar is dan 52 jaar oud, Meta 
42 jaar en dochtertje Ruth pas 13 jaar.

Zes	weken	later
In de vroege ochtend van vrijdag 22 januari 
1943, zes weken nadat haar ouders en zusje 
om het leven zijn gebracht, wordt dochter 
Dora met het beruchte ‘Apeldoornsche Bosch 
transport’ van Apeldoorn naar Auschwitz 
gedeporteerd. Zij werkt op een kleine afdeling 
met zwakzinnige kinderen en kinderen met 
opvoedkundige problemen. Deze kinderen 
worden als eerste hardhandig in vrachtauto’s 
geladen die af en aan naar het station rijden, 
waar een trein met 40 goederenwagons 
klaarstaat. 

Daarvan zijn er 39 voor de bijna 1.300 
patiënten; wagon 40 is voor de 50 
personeelsleden. Op 25 januari 1943 worden 
alle patiënten, als ze al niet eerder vermoord 
of bezweken waren, omgebracht. Uit het 
begeleidende personeel wordt Dora bij 
aankomst geselecteerd voor dwangarbeid.

Zij overlijdt op 
19 februari 1943.  
Op haar overlijdens-
akte staat dat zij is 
overleden aan falen 
van zowel het hart 
als de bloedsomloop. 
Zij was nog maar  
net 18 jaar oud.

Dora Schäfer

Zoon Walter Schäfer werkt ondertussen 
bij boer Wilbrink aan de Gravenstraat 
B281 in Voorst. Op 8 februari 1943 schrijft 
hij een briefje naar de Joodse Raad in 
Amsterdam, waarin hij om inlichtingen 
vraagt betreffende de verblijfplaats van 
zijn zus Dora die op transport is gesteld. 
Walter wordt opgepakt (of verraden), 
waarschijnlijk op zijn werkadres, en overlijdt 
op 17 september 1943 in de plaats Lahde in 
de buurt van Hannover. Het kamp waarin 
hij zat werd door de Duitsers gepresenteerd 
als heropvoedingskamp voor ontsnapte 
gevangenen. Ook mannen die niet reageerden 
op de oproep om zich te melden voor de 
Arbeidsinzet kwamen hier terecht. Het 
dagelijkse leven in een dergelijk kamp stond 
gelijk met het leven in een concentratiekamp. 

Dwangarbeid, aframmelingen, honger en 
ontbering, de Duitsers hadden er niet meer 

dan twee maanden 
voor nodig om je 
tot vel over been te 
reduceren. Walter 
werd 20 jaar.

Walter Schäfer
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Op een ongedateerd document, opgesteld in opdracht van of 
door de bezetter, staat dat huis van het gezin Schäfer niet meer 
bewoond wordt en dat de sleutels van De Beukenhorst in het 
bezit zijn van de politie. Op basis van alle namen en adressen 
op deze lijst is te herleiden dat deze is opgesteld tussen eind 
november 1942 en half januari 1943. Het huis wordt door de 
Duitsers gevorderd, waarna de NSB-familie S. erin komt te 
wonen. In de Nieuwe Apeldoornsche Courant is te lezen dat er 
in dit gezin op 10 mei 1944 een dochter wordt geboren. Toen 
de rechtmatige eigenaar Wijnand Savelkoul met zijn gezin uit 
Indonesië terugkeerde, was het interieur totaal vernield, de 
kogelgaten zaten in de deuren. De familie besluit om tijdelijk 
bij een zus van Wijnand in Hilversum te gaan wonen. Pas 
in oktober 1947 was hun woning zover hersteld dat zij deze 
konden betrekken. De geestelijke en lichamelijke wreedheden 
in het Jappenkamp eisten hun tol. Wijnand werd nooit meer 
de oude en overleed in 1954 op 55-jarige leeftijd. Het huis 
heeft daarna verschillende eigenaren gehad, maar het heeft de 
naam De Beukenhorst altijd gehouden.

Hopelijk gooit corona dit jaar niet weer 
roet in het eten en gaat de steenlegging op 
maandag 12 april om circa 10.30 uur door, ter 
nagedachtenis aan het tragische lot van het 
gezin Schäfer, slachtoffer van de Holocaust.
Op deze manier wordt de geschiedenis weer 
levend en kunnen alle mensen zien dat de 
plek waar zij lopen een historische plek is met 
een verschrikkelijke achtergrond. 
Het is niet de bedoeling dat je letterlijk 
struikelt over een van deze stenen, maar		
wel	dat	je	erover	struikelt	met	je	hoofd	en		
met	je	hart	...	.

Peter Ansems

Met dank aan:
De heer Roeland Oudejans-Albers (voorzitter 
Werkgroep Gedenk-stenen Joods Apeldoorn), 
de heer Frank Buitenhuis, mevrouw Marie 
Spek-Teunissen en Mrs. Liesbeth Ratcliffe-
Savelkoul (Engeland).

Bronnen: Google-Wikipedia, Delpher, Digitaal 
Joods Monument, CODA Archief Apeldoorn

Het originele briefje dat door Walter Schäfer aan de Joodse Raad  
werd geschreven.
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Beste buurtbewoners

De nieuwe Raatakkers

En dan moet je besluiten om alle activiteiten 
stil te leggen ...

In maart 2020 moesten we als bestuur, 
vanwege de corona-uitbraak, de zware, 
maar niet te vermijden beslissing nemen 
om alle activiteiten per direct stil te leggen. 
De watermolen ging dicht en dat betekende 
in een keer geen dinsdagavondactiviteiten 
meer, geen gepland stamppottenbuffet, geen 
paaseieren zoeken voor de buurtkinderen, 
geen barbecue, niets van dat alles meer. Voor 
iedereen een onwerkelijke situatie.

Iedereen was het ermee eens dat dit de beste 
oplossing was om Covid-19 tegen te gaan. 
Net zoals u dachten wij dat dit een tijdelijke 
maatregel zou zijn. Het leek er even op dat 
het voor een maand of wat zou zijn. Al snel 
veranderde dit in: alle geplande activiteiten 
komen te vervallen tot een nader te bepalen 
tijdstip. Hadden we eerst nog goede hoop 
om het jaarlijkse Sinterklaasfeest wel te 
kunnen vieren, moesten we naar mate het 
jaar vorderde onder ogen zien dat ook dit 
traditionele feest niet door kon gaan.
Het is voor iedereen een onwerkelijke 
situatie als alles stil ligt, een stille water-
molen, geen Oranjefeest, geen reuring, 
geen vergaderingen, geen maandelijkse 

buurtborrel bij Café De Hamer, geen  
plek meer waar buurtbewoners elkaar 
kunnen ontmoeten. 
Naast de financiële gevolgen voor de 
verschillende bedrijven in ons dorp is  
de lockdown ook een sociaal drama.

We kennen hier best wel wat ouderen 
en deze mensen dreigen echt in een isolement terecht te komen. 
Door hun leeftijd komen ze vanwege het virus de deur haast niet 
meer uit en hebben ze weinig contact met anderen, ook overlijden er 
buurtbewoners door corona.
Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en zijn de maatregelen eerder 
strenger geworden dan versoepeld. Wij zijn het hele jaar bezig voor 
u, iets wat nu even niet gaat en dit gaat ons best aan het hart. Op dit 
moment denken we na over het organiseren van activiteiten in de  
1½ metersamenleving, maar dit is nog een hele uitdaging. Gelukkig
was er een korte periode van sneeuw en ijs, die het mogelijk maakte 
dat er weer eens kon worden geschaatst op de vijver van ‘Van Bree’ 
tegenover de watermolen. Dankzij de inzet van Wim Breden en Peter 
den Houtdijker lag het ijs er prachtig bij. Ze zorgden voor nieuwe led-
verlichting, waardoor de ijsbaan ook ‘s avond kon worden gebruikt. 
Jong en oud maakten hier maar al te graag gebruik van.

Als het goed is worden we allemaal binnenkort gevaccineerd, behoort 
corona tot het verleden en kunnen we als bestuur weer vooruit. 
We hopen onze leden en buurtbewoners dan weer snel in goede 
gezondheid te mogen ontmoeten.

Peter Ansems, 

voorzitter Buurtvereniging

Een raatakker is een kleine, min of meer 
vierkante of rechthoekige aaneensluitende 
akker omringd door een houtwal. Vanaf de 
late Bronstijd tot in de Romeinse tijd werd 
deze als landbouwsysteem gebruikt. Men 
verbouwde er primitieve graansoorten op 
zoals emmertarwe en spelt. In het heide-
landschap bij Vaassen zijn ze nog te zien.

Aan de Wieselseweg ter hoogte van nr. 60 
bewerken enthousiaste tuinders sinds drie 
jaar een ‘nieuwe’ raatakker, zo genoemd 
omdat ze graag terug willen naar het 
kleinschalige landschap van vroeger. Het 
landstuk van een halve hectare is ver-
deeld in 15 akkertjes en tuinen en wordt 
natuurvriendelijk bewerkt. Met veel plezier 

onderhouden 20 enthousiaste tuiniers ieder 
hun tuinstrook van 2,5 bij 30 meter. Hierop 
zaaien ze granen, boekweit, wilde planten en 
planten ze aardappels, uien, bietjes, suiker-
maïs, zonnebloem, artisjokken en nog veel 
meer. Een gedeelte van deze oogst wordt 
verkocht op de Pluktuin Apeldoorn aan de 
Wieselsekampweg 41, waar nauw mee wordt 
samengewerkt. Men is er bezig met de aanleg 
van een voedselbosje en een rij druivelaars.
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Uitbreiding
Op vrijdagmorgen kan iedereen, na afspraak, een kijkje komen nemen 
op de raatakkers. Opmerkelijk is dat er veel vraag naar is om een 
dergelijke tuin te kunnen bewerken en zo te genieten van een mooie 
natuurlijke omgeving.
Omdat het huidige areaal bijna maximaal bezet is denkt men er aan, 
met iedereen die wil meedoen, om een groter complex op te zetten van 
ongeveer één tot vijf hectare met hierop een schuur of gebouw(tje). De 
bedoeling is dat het een combinatie van moestuinen en natuurtuinen 
gaat worden, een ‘Natuur Tuinen Park’. De drie speerpunten: gezond 
voedsel verbouwen, de natuur herstellen en de mensen met de natuur 
in contact brengen en hiervan te laten genieten.
Hopelijk komen de vogels die schaars zijn geworden, zoals de 
zomertortel, de patrijs en de zanglijster op deze nieuwe leefomgeving 
af. Door ook het inrichten van natuurstroken tussen de tuinen, 
vogelbosjes en een brede houtwal voor vlinders, insecten en kleine 
dieren kan een goede biotoop gecreëerd worden.

Welke	landeigenaar	in	Wenum	of	Wiesel	stelt	zijn	grond	
hiervoor	beschikbaar	en	wil	deze	verhuren?
De eigenaar van die grond kan eventueel zelf actief meedoen als hij 
of zij dat leuk vindt. De bedoeling is ook dat, als er een groter ‘Natuur 
Tuinen Park’ is ingericht, er een soort van ‘vriendenorganisatie’ komt. 
Deze hebben altijd toegang tot dit park waar ze kunnen wandelen of, 
zittend op een bankje, te genieten van de vlinders, vogels en de rust. 
Ook zal er voor de tuiniers en vrienden een voedselbos aangelegd 
worden. De bedoeling ervan is om overtollige oogst van de moes-
tuinen te verkopen aan deze vrienden.

Wie heeft hiervoor belangstelling om dit 
samen met elkaar op te zetten in Wenum 
of Wiesel? Graag aanmelden op de website  
denieuweraatakkers.nl of rechtstreeks bij 
janbulthuis@planet.nl

Jan Bulthuis 

(055) 366 47 91

Groeten van de Wilhelminakerk

Livestream
Het zijn vreemde tijden voor u en ook voor de kerk. Mochten er tot 
half december nog 30 mensen in een kerkdienst aanwezig zijn, nu 
zijn het kerkdiensten zonder mensen in de kerk. Dat geeft een totaal 
andere beleving.
Sinds kerst hebben we camera’s in de kerk om de kerkdiensten te 
kunnen uitzenden! De livestream van de kerkdiensten vergroot de 
verbondenheid. Beelden zijn directer dan alleen geluid. Nieuwsgierig 
geworden? U kunt de kerkdiensten live of op een later tijdstip bekijken 
en beluisteren via kerkdienstgemist.nl

Interieur
De komende tijd worden de banken uit de kerk verwijderd en door 
stoelen vervangen. Het is voor sommige mensen even wennen dat 
het oude, vertrouwde interieur verandert. De stoelen geven tal van 
nieuwe mogelijkheden. Zo kan er in een gezinsdienst worden gekozen 
voor een opstelling van tafeltjes met stoelen eromheen. De kerk 
kan worden verhuurd voor een concert met een groot koor. Ook de 
vloerbedekking zal worden vernieuwd. Wanneer de maatregelen het 
weer toelaten, bent u van harte welkom een kijkje te komen nemen!

Vakantiegeld	Samen	Delen
De Wilhelminakerk wil graag van betekenis 
zijn voor mensen in de buurt. Dit jaar zullen 
we weer meedoen 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 mensen met een krappe 
beurs in staat net even iets extra’s te doen. 
Zoals een dagje uit met (klein)kinderen, 
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het vervangen van een wasmachine of 
aanschaffen van nieuwe kleding.
Wilt u in aanmerking komen voor een 
bijdrage vanuit deze actie? Vanaf half april 
tot eind mei kunt u terecht op de website 
vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl 
Daar kunt u het deelnameformulier down-
loaden. Mocht dat niet lukken, dan zijn er 
tegen die tijd folders beschikbaar. Belt u mij 
gerust voor een formulier: (0575) 56 58 84.  
Op de website is ook het rekeningnummer  
van deze actie te vinden voor een donatie. 
Laten we in deze moeilijke tijd extra inzetten 
op verbondenheid met elkaar.

Houd	moed,	heb	lief!
Voor de kerk wappert een vlag met de 
woorden: Houd moed, heb lief. Er wordt veel 
van ons gevraagd aan geduld en veerkracht. 
Er is veel onzekerheid, angst over gezondheid 
en inkomen, zorgen over kinderen, ouders, 
dierbaren. Met elkaar meeleven kan veel goed 
doen. Een appje, een telefoontje, een kaartje. 
Een klein gebaar kan van grote waarde zijn. 
Houd goede moed!

Hartelijke groet,
ds. Jolanda Al-van Holst 

wilhelminakerk.com

JobHulpMaatje
Werkloos zijn is heftig!

De gevolgen zijn vaak niet te overzien. 
Denk bijvoorbeeld aan verlies van status, 
inkomen, zelfvertrouwen, sociale contacten 
of zingeving. In zo’n situatie heb je enorme 
behoefte aan steun van een maatje of andere 
werkzoekenden. Iemand die naast je staat,  
je motiveert, aanmoedigt en ondersteunt.

In 2020 is in Apeldoorn vanuit het diaconaal 
platform een initiatief geboren om werk-
zoekenden te ondersteunen. Hiervoor is de 
hulp gezocht bij Stichting JobHulpMaatje 
Nederland. Deze stichting maakt het verschil 
voor mensen in nood door werkzoekenden de 
ondersteuning door een vrijwilliger als Maatje 
te bieden. Naar dit voorbeeld is Stichting 
Met Elkaar Apeldoorn ontstaan, die onder-
steuning biedt onder de naam JobHulpMaatje 
Apeldoorn bij het zoeken en vinden van een 
passende baan. Wij geloven dat iedereen in 
deze samenleving van waarde is. Gedreven 
door bijbelse motivatie en de opdracht om op 
te komen voor kwetsbare mensen willen we 
omkijken naar mensen in nood.

Door veranderingen en bezuinigingen 
bij arbeidsreïntegratie komen niet alle 
mensen altijd in aanmerking voor een 
begeleidingstraject. Als je in de WW of 
participatiewet terecht komt, wordt er door 
veel instanties ook aangestuurd op online 
tips voor hulp in de zoektocht naar werk. 
JobHulpMaatje Apeldoorn biedt echter 
persoonlijke hulp aan de werkzoekende.

Een maatje geeft je vertrouwen en hulpver-
lening op een positieve manier! Zo vergroot 
je de kans op een betere toekomst!
JobHulpMaatje Apeldoorn is er voor alle 
werkzoekenden die een extra steuntje in de 
rug nodig hebben. Dit kan door het volgen 
van de JobGroups, een programma van zeven 
bijeenkomsten, waar werkzoekenden samen 
nadenken over vragen als: Wie ben ik? Wat 
kan ik? Wat wil ik? etc. Of door de hulp 
van een JobHulpMaatje. Dit is individuele 
begeleiding aan de hand van een specifiek 
ontwikkeld maatjestraject. De JobGroupleider 
en de JobHulpMaatjes zijn opgeleide 
gecertificeerde vrijwilligers.

Mocht u werkloos raken of werkloos zijn en 
geholpen willen worden door deel te nemen 
aan een JobGroup met gelijkgestemden, meld 
u dan aan.
Ook is JobHulpMaatje Apeldoorn op zoek 
naar vrijwilligers die opgeleid worden om 
werklozen te ondersteunen in het proces naar 
de arbeidsmarkt. U kunt zich aanmelden op 
de site: www.jobhulpmaatje.nl
Wilt u vooraf informatie? Dan kunt u mailen 
naar: coordinator@jobhulpmaatjeapeldoorn.nl

Wilma Potkamp 

coördinator JobHulpMaatje Apeldoorn 

06 34 40 13 80 

werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag
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PCBO de Sjofar 
Prinses Beatrix

Een kijkje achter de schermen Achter de schermen zitten we niet stil. 
We zijn bezig met een nieuwe aanvraag 
bij de gemeente om het schoolplein te 
vernieuwen, een plein waar kinderen kunnen 
onderzoeken en bewegen en uitgedaagd 
worden. Een plein waar je als voorbijganger 
je boterhammetje voor onderweg opeet of als 
buurtbewoner even op adem komt, onder de 
majestueuze bomen bij de hoofdingang. De 
gemeente Apeldoorn kan hiervoor subsidie 
geven, daar wordt nu een plan voor gemaakt. 
Het eerste plan van vorig jaar is helaas niet 
goedgekeurd. Wij als school hopen dit keer 
op een positieve uitkomst. Ook willen we 
graag vertellen welk soort onderwijs wij op 
onze school geven. Daarvoor is het nodig om 
eerst een paar definities te lezen.

Definitie:	kindgericht	onderwijs	(KGO)
De kern van kindgericht onderwijs is steeds 
dat het onderwijs wordt vormgegeven met 
de brede ontwikkeling van de leerling als 
uitgangspunt op basis van welbevinden en 
betrokkenheid en zelfstandige leerhouding 
van de leerling, waarbij variëteit in leerroutes 
en werkvormen wordt geboden, ondersteund 
door ICT.
Definitie:	eigenaarschap
Eigenaarschap houdt in dat je je ergens ver- 
antwoordelijk voor voelt én deze verantwoor-
delijkheid neemt. Als je eigenaarschap toont, 
doe je iets omdat je het belangrijk vindt, 
omdat je je eigenaar voelt van de uitkomst.  
Je doet het niet voor een compliment.
Eigenaarschap bij leerlingen is de mate 
waarin leerlingen verantwoordelijkheid 
nemen over hun eigen leerproces (Hintze, 
Burke, & Beyerlein, 2013).

In september zijn we met veel plezier begonnen op school. Het weer 
was prachtig, we hadden een goede, aangepaste vakantie achter de 
rug, we waren klaar om te beginnen.

Ouders zetten hun kinderen af voor het hek. Sommigen blijven 
wachten om te zien of zoon of dochter de ingang goed bereikt, 
anderen maken gebruik van de Kiss & Ride plek, om kinderen uit 
de auto te laten om vervolgens door te kunnen rijden. Alle ouders 
weten dat tijdens het brengen en halen, éénrichtingsverkeer geldt 
voor de Papegaaiweg voor school. Je komt aanrijden vanaf de Oude 
Zwolseweg en rijdt door naar de Zwolseweg. Het brengen verloopt 
heel goed, geen praatjes bij het hek, iedereen op afstand, op afstand 
van elkaar, op afstand van de leerkrachten, op afstand van mij.

Afstand, afstand, afstand! De dorpsschool, het zou een kern van 
ontmoeting moeten zijn; de dorpsschool, een plek waar verbinding tot 
stand komt. Het lijkt zo lang geleden. Lang geleden dat Sinterklaas op 
het plein aankwam, dat een kerstviering in de Wilhelminakerk plaats 
kon vinden, glühwein op het plein. Ontmoeting!

Tot 16 december ontmoetten de kinderen elkaar nog op school, 
daarna was dat niet meer mogelijk. Na de kerstvakantie zijn we gestart 
met noodopvang. Hadden we vorig jaar maximaal acht kinderen op 
een dag in de noodopvang, nu zijn dat er 18.

Hoe	organiseren	we	dat	eigenlijk?
Ons team bestaat uit zeven leerkrachten, twee onderwijsassistenten 
en een directeur. In de eerste sluiting van school konden we met 
één leerkracht en een onderwijsassistent de noodopvang draaien. 
Een rooster was zo gemaakt. Door de groei is het nodig om twee 
leerkrachten en één onderwijsassistent in te zetten. Per week is een 
rooster en komt iedereen een keer aan de beurt. De opvang is niet 
hetzelfde als dat je onderwijs op school zou krijgen. We begeleiden 
kinderen bij het ‘onderwijs op afstand’.
De instructies worden door de eigen leerkrachten online verzorgd en 
het vragenuurtje is ook bij de eigen leerkracht ingepland. Ook als je op 
school bent. En dit gaat goed. We horen wel dat andere kinderen ook 
graag naar school willen. Ze missen de klasgenoten.
Wij als team van de Sjofar Prinses Beatrix willen niets liever. Deze 
situatie klopt gewoon niet, een bijna lege school. We hopen dat als 
deze editie bij jullie op de mat valt, de school al vanaf 8 februari 
gevuld is met kinderen, zoals het hoort.
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Het	begint	bij	de	leerkracht?
We hebben als team en als organisatie PCBO 
ervaren dat het belangrijk is dat leerkrachten 
zelf mogen meedenken over wat de te 
behalen doelen voor henzelf zijn. Want als 
je invloed hebt over hoe die doelen bereikt 
gaan worden, werk je met meer plezier en 
motivatie. Daarnaast is het belangrijk dat een 
leidinggevende vraagt wat je nodig hebt om 
met plezier te werken. En dat je collega’s je 
helpen en samen met je optrekken.

Als	dat	voor	leerkrachten	geldt,		
waarom	dan	niet	voor	leerlingen?	
Wij gaan leerlingen meer betrekken bij het 
stellen van doelen. We geven ze meer invloed 
over hoe ze die doelen gaan bereiken. We 
vragen hen feedback en passen onze lessen 
daarop aan. We laten hen samenwerken en 
leren van elkaar. Vanuit onze visie hoofd, 
hart en handen en met God’s woord als 
fundament.
Waar leerlingen vroeger de rol hadden van 
passieve ontvangers, wordt hen nu een veel 
autonomere rol toebedeeld (Schraw, Crippen, 
& Hartley, 2006).

Door leerlingen meer eigenaarschap in het 
leerproces te leren nemen, kan de intrinsieke 
motivatie van leerlingen toenemen en 
kunnen de leerprestaties verbeteren.
Bovendien zal de jeugd van nu later in een 
werkomgeving terechtkomen die continu 
verandert en die van hen vraagt zich continu 
aan te passen aan nieuwe eisen en dus te 
blijven leren. Daardoor is het vermogen 
tot eigenaarschap van het leerproces voor 
leerlingen niet alleen belangrijk voor succes 
op school, maar ook voor hun verdere leven 
(Conley & French, 2014).

Een paar mooie voorbeelden van onderzoeken 
die gedaan zijn naar de ontwikkeling binnen 
het onderwijs. Het zijn geen loze woorden. 
De kinderen van nu zijn snel, vluchtig, willen 
geboeid worden, willen meepraten, maar 
moeten nog leren hoe. Deze ontwikkeling is 
binnen onze school volop in beweging.

Open	dagen
De open dagen zijn nu al 
drie keer niet doorgegaan. 
Nieuwe ouders hebben 
geen mogelijkheid om 
‘zomaar’ even binnen te 
lopen op de open dag. Wij betreuren dat. Op 
onze Facebookpagina hebben we in oktober 
een virtuele rondleiding geplaatst. Het geeft 
een klein beeld van hoe onze school eruit ziet 
en waar we voor staan. 

https://beatrix.pcboapeldoorn.nl/
Maar de sfeer proeven, ervaren hoe je je voelt 
en belangrijker, hoe je kind zich voelt als je 
door school loopt, kan alleen door even naar 
binnen te komen. We zijn een open school, 
iedereen is welkom. Dus wil je even langs  
komen, dan kan dat, zodra de scholen weer 
open zijn. Geheel vrijblijvend leid ik je graag 
rond in onze mooie school en vertel ik je graag 
waar we mee bezig zijn, wat onze plannen zijn 
en hoe belangrijk we het vinden om met je in 
gesprek te gaan en te blijven. Wij hebben voor 
aankomend schooljaar nog plaats voor nieuwe 
inschrijvingen, dus voel je welkom om contact 
op te nemen en kennis te maken.

Tot ziens! Mede namens het team,

Saskia Stindt, 

directeur Sjofar Prinses Beatrix 

(055) 312 19 77, keuze nr. 2 

b.g.g. 06 46 39 59 38

Speurtocht

Heb je weleens aan een speurtocht meegedaan? Het  
kan binnenkort en wel op zaterdag	12	juni	2021. 
Hou deze datum vrij om het mooie van Wenum 
Wiesel op te speuren. Hoe en wat we gaan doen 
verneem je tegen die tijd via Facebook, Instagram 
en onze website.

werkgroep Buurtvereniging, 

Mirjam Harleman en Marianne de Wilde



30 Nieuwsbrief nr. 26

Het jaarlijkse Sinterklaasfeest

We horen u denken als u de titel leest:  
is er dan ondanks corona een Sinterklaas-
feest geweest?

Nou nee, er is geen Sinterklaasfeest in de 
Wenumse Watermolen geweest; wel is er aan 
elk huishouden in Wenum Wiesel gedacht. 
Het plan was om het Sinterklaasfeest op 
zaterdag 28 november 2020 te vieren, maar 
dan vanwege alle coronabeperkingen alleen 
voor de buurtkinderen en in twee zittingen. 
Hoe dichter we richting 28 november kwamen 
hoe meer we eraan gingen twijfelen of we 
dit jaarlijkse kinderfeest wel moesten laten 
doorgaan. De organisatoren kwamen nog 
maar weer eens bij elkaar en hebben in overleg 
met de Sint besloten dat het verstandiger zou 
zijn om dit niet te laten doorgaan.

Op 8 november 2020 heeft de Sint het 
volgende bericht op Facebook geplaatst:

Ook hier wordt een oplossing voor bedacht. 
We pakken de letters leuk in met een passend 
gedicht en benaderen links en rechts wat 
buurtgenoten of deze iets voor ons willen 
betekenen. Binnen no-time hadden 16 vrij-
willigers zich aangemeld aan wie verteld  
werd dat ze op 28 november wat rond 
moesten gaan brengen, maar niet wat!

Op de woensdagmiddag ervoor zijn de letters 
met een begeleidend Sinterklaasgedicht in 
een leuk ‘organzatasje’ verpakt en verdeeld 
over de bezorgers. Op vrijdag 27 november 
werd het volgende bericht op Facebook 
geplaatst:

We hebben zojuist een bericht ontvangen 
van Sinterklaas! Woon je in  

Wenum Wiesel? Hou dan je brievenbus 
maar goed in de gaten!

Op zaterdagmorgen gingen alle vrijwilligers 
vroeg op pad om huis-aan-huis een letter in 
de brievenbus te  
stoppen of aan  
de deurklink te  
hangen; een  
steuntje in de rug  
in deze onzekere  
coronatijd.  
Weet dat we aan  
u denken!

Rond 12.00 uur begon het via internet  
en Facebook te regenen van enthousiaste 
reacties van onze buurtbewoners. Maar  
liever organiseren we eind van het jaar  
toch maar weer een echt Sinterklaasfeest  
in onze vertrouwde Watermolen.

Namens het Sinterklaascomité, 

Marianne de Wilde

Lieve kinderen, beste ouders,

Helaas kan ik dit jaar niet naar Wenum Wiesel komen! Het  
Sinterklaascomité van de buurtvereniging en ik hebben samen  
met de hoofdpiet druk overlegd en besloten dat het feest in de 
Wenumse Watermolen, dat gepland staat op 28 november, niet  
kan doorgaan. Heel erg jammer, maar corona gooit roet in het eten.
Er is gewikt en gewogen, er zijn alternatieven bedacht, maar 
helaas. Jammer voor alle buurtkinderen, vaders en moeders, 
opa’s en oma’s, maar natuurlijk ook voor mij en alle pieten! 
De buurtvereniging en ik hopen in 2021 wel een geweldig 
Sinterklaasspektakel te kunnen organiseren.

Lieve groeten van Sinterklaas

Geen traditioneel Sinterklaasfeest dus, maar 
wat kunnen we dan wel doen? Opnieuw gaan 
de dames en heer van het Sinterklaascomité 
aan het brainstormen en besluiten dat het 
eigenlijk wel leuk is om alle huishoudens 
eens met een aardigheidje te bedenken. Ze 
komen op het idee om huis-aan-huis een 
chocoladeletter te bezorgen.

Plan	van	aanpak
Er moeten in ieder geval letters worden 
besteld, maar hoe krijgen we deze bij onze 
buurtbewoners en hoe laten we die dan  
weten dat die afkomstig zijn van de dorps-
raad/buurtvereniging?
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Paaseieren zoeken

Kleurplaat

Rij, fiets, wandel en 
handel in Wenum Wiesel

De leukste route door Wenum Wiesel!

Zaterdag 12 september 2020 stond Wenum Wiesel in 
het teken van Wandel en Handel. Die dag organiseerde 
de buurtvereniging weer deze jaarlijkse activiteit 
waar deze keer 16 enthousiaste buurtbewoners aan 
meededen. Bewoners verkopen dan hun overtollige 
spullen vanuit de eigen tuin, garage of carport. De 
meesten waren al vroeg in touw om hun spulletjes 
klaar te zetten, ervaring heeft inmiddels geleerd dat 
koopjesjagers ruim voor de openingstijd van 10.00 uur 
al op pad gaan.

Het weer werkte volop mee die dag, waardoor veel 
bezoekers op de fiets kwamen. Bij de Wenumse  
Watermolen, het startpunt van de route, kon de 
lijst met deelnemende adressen mét plattegrond, 
opgehaald worden. Ondanks alle coronabeperkingen 
waren er veel belangstellenden op de been die zich 
keurig aan de vereiste  
maatregelen hielden.

Jong of oud, de meesten  
vonden wel wat van hun  
gading en gingen met hun  
‘nieuwe’ eigendommen op  
huis aan. Zowel verkopers  
als bezoekers hadden een gezellige dag.

Het bestuur heeft besloten om ook dit najaar weer 
een Wandel en Handel te organiseren mits corona-
beperkingen geen roet in het eten gooien. Reserveer 
zaterdag	25	september	2021 alvast in uw agenda. 
Weet u nu al dat u wilt meedoen? Meldt u aan en  
stuur een mailtje naar peter.ansems@wwnna.nl

In de najaarsnieuwsbrief, die uitkomt in de eerste week 
van september wordt opnieuw aandacht besteed aan

deze succesvolle activiteit 
die de buurtvereniging 
graag voor u organiseert. 
Zowel deelname als 
bezoek zijn gratis!

het bestuur

Op	3	april	aanstaande is het paaseieren zoeken in 
Wenum Wiesel. Anders dan in andere jaren, maar hoe 
houden we nog even geheim! Wel adviseren we jullie (en 
jullie ouders) om onze website en Facebook goed in de 
gaten te houden.
Iedereen die nog op de basisschool zit mag meedoen. Geef 
je vóór 29 maart op via mail buurtvereniging@wwnna.nl
Vermeld hierin je naam en in welke groep je zit en dat 
je wilt meedoen. We hopen dat er veel kinderen komen 
zoeken.

werkgroep Buurtvereniging 

Mirjam Harleman en Marianne de Wilde

De kleurplaat is deze keer los bij- 
gevoegd. Kleur deze plaat zo mooi  
mogelijk en lever deze in vóór 1 mei bij Mirjam Harleman, 
Zwolseweg 408 of bij Marianna de Wilde, Oude Zwolseweg 
135a.  Uit de beste inzendingen wordt een winnaar geloot 
die hiervoor een prijsje ontvangt. Veel plezier en succes!  
De prijswinnaar van de vorige kleurplaat was Fosse Kwint.

werkgroep Buurtvereniging 

Mirjam Harleman en Marianne de Wilde



Koninginnelaan 113  •  7315 DT  Apeldoorn
T  (055) 521 71 98  •  M  06 22 24 29 27

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 2021.

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
secretaris Tristan Harleman
penningmeester Bert de Groot
bestuurslid Peter Ansems
 Ingrid van Houttum
 Nico van der Horst 
 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 
 7345 AM  Apeldoorn
 info@wwnna.nl 
 www.wwnna.nl

bankrekeningnummer NL92 INGB 0672 8409 01

Colofon
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

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

Telefoonnummers
Wijkagent: 

Esther Groeneveld 0900 8844

Buitenlijn gemeente 14055

Stichting Vrijwillige
hulpdienst De Kap 529 55 20

Stimenz 088 784 64 64


