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Beste buurtbewoners,

Voor je vakantie kun je het beste gewoon 
in Wenum Wiesel blijven en genieten van 
alles wat er te bieden is aan schoonheid. 
Geen risico op prikacties, huisarrest of 
mondkapjes met het coronavirus op veilige 
afstand. Jammer genoeg is de Wenumse 
Watermolen nog steeds niet toegankelijk en 
wordt op het ogenblik ook niet verhuurd; 
er is geen beheer. Ik hoop dat dit spoedig 
zal veranderen.
Ondanks allerlei beperkende maatregelen 
heeft het bestuur de afgelopen maanden 
niet stil gezeten, want er was genoeg  
te doen.

Over de toekomst van de watermolen 
wordt door ons met de gemeente 
Apeldoorn en met initiatiefnemers 

onderhandeld. Ons doel is dat het hele 
complex weer in de oorspronkelijke staat 
wordt gebracht, omdat het nu eenmaal geldt 
als één van de mooiste (Rijks)monumenten 
op Apeldoorns grondgebied. Uiteraard is ons 
doel ook dat het beheer en onderhoud ervan 
in goede handen komen en dat de bewoners 
daarbij een belangrijke rol gaan spelen. Zoals 
in de voorjaarsnieuwsbrief is uiteengezet 
wordt er nu aan een plan van aanpak gewerkt 
en hoop ik dat dit tot een bevredigend 
resultaat zal leiden. Mijn droom is dat het 
molenrad weer gaat draaien, de molenaar er 
graan kan malen en met het meel Wenumse 
Bolussen en Wieselse Wafels kunnen worden 
gebakken.

Hete hangijzers die de afgelopen maanden 
veel stof hebben doen opwaaien zijn om 
te beginnen het gemeentelijk plan voor 
de aanleg van een snelle fietsroute tussen 
Apeldoorn en Epe. Aangezien er weinig 
voorstanders en erg veel tegenstanders zijn, 
hebben we er dan ook alles aan gedaan om 
deze heilloze weg (het fietspad!) te verlaten. 
Het plan is in ieder geval vooralsnog uitgesteld 
en zonodig gaan we er weer volop tegenaan.

Huize Vrijland is inmiddels in andere 
handen overgegaan. Er komen geen 
arbeidsmigranten, er is een plan in 
ontwikkeling voor de bouw van (huur)
woningen en voor de vervallen villa is  
er een plan voor een wooncomplex.

Steeds meer functioneert ons bestuur naar 
mijn mening als een goed team dat de 
problemen niet uit de weg gaat. Daarnaast 
vinden we contact met de buurtbewoners 
van belang voor hun mening en vragen. 
Elkaar alleen ontmoeten op de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering (ook dit jaar 
weer coronaproof, dus toegankelijk voor een 
beperkt aantal leden) is weinig. Laat via onze 
website weten wat er bij u leeft. Meldt u aan 
voor een bestuursfunctie of neem deel in een 
werkgroep.

Op 1 september gaat Steven Gerritsen van 
de gemeente Apeldoorn met pensioen. Als 
gebiedsmanager Dorpen en Buitengebied 
heeft hij een grote bijdrage geleverd aan 
goede samenwerking met ons bestuur.
We hopen voor de toekomst op eenzelfde 
samenwerking met zijn opvolger.

Met vriendelijke groet,

Agnes de Bruijn, 

voorzitter Dorpsraad Wenum Wiesel

Van de voorzitter
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Stand van zaken Dorpsvisie Wenum Wiesel

Hoe ziet Wenum Wiesel eruit in 2040?

Onze gemeente Apeldoorn heeft in juni 2021 
haar visie voor de komende 20 jaar bekend 
gemaakt. Dit is vastgelegd in het document 
Omgevingsvisie 2040 onder de titel: 
‘Woestaantrekkelijk Apeldoorn’.
Zie ook www .apeldoorn .nl/omgevingsvisie 
voor het volledige document.

In deze omgevingsvisie worden de ambities 
van Apeldoorn voor 2040 beschreven en 
daarin staat ook grofweg beschreven hoe en 
waar deze ambities gerealiseerd gaan worden. 
Deze omgevingsvisie wordt aan het einde 
van dit jaar behandeld in de gemeenteraad en 
daarna definitief gemaakt.

De ambities van Apeldoorn voor 2040 liegen 
er niet om:
• groei van 165.000 nu naar 180.000 

inwoners
• 12.500 nieuwe woningen
• 77 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen
• 250+ hectare nieuwe zonneparken (250 

hectare voor 2030 te realiseren en daarna 
waarschijnlijk nog meer).

Deze plannen hebben ook behoorlijke impact 
op ons dorp en staan beschreven in het 
hoofdstuk ‘Gebiedsprofiel Stadsrand Noord’. 
Dit gebiedsprofiel omvat de dorpen Wenum 
Wiesel en Beemte Broekland en wordt onder 
aan dit artikel integraal weer gegeven.

Dus het antwoord op de vraag “hoe ziet 
Wenum Wiesel eruit in 2040?” kunnen 
we daar lezen en dan zien we de volgende 
geplande ontwikkelingen:

1. ‘Dorpseigen’ groei van het aantal 
woningen in Wenum (maar het wordt niet 
duidelijk wat daarmee precies bedoeld 
wordt en om hoeveel woningen dat gaat).

2. Circa 30 tot 40 hectare nieuw bedrijfs-
terrein in Wenum (uitbreiding 
Stadhoudersmolen).

3. Minimaal 100 hectare aan nieuwe 
zonneparken (met name in Beemte 
Broekland, maar ook in Wenum).

4. Circa 30 hectare nieuwe ‘natte’ natuur in 
het Wenumsebeekdal en het Papegaai-
beekdal.

Let op: dit zijn nog slechts plannen en voor-
nemens. Deze moeten nog in de gemeenteraad 
worden goedgekeurd! De plannen hebben 
alleen betrekking op Wenum. Wiesel is een 
beschermd dorpsgezicht dus daar staan geen 
ontwikkelingen voor gepland.

Als dorpsraad hebben wij de omgevingsvisie 
getoetst aan ons dorpsvisie document: ‘Wat 
Wenum Wiesel Wil’. Zie de website:  
www .wwnna .nl/dorpsraad/dorpsvisie/

Dan blijkt dat we in Wenum Wiesel 
enthousiaster worden van meer woningen 
voor het creëren van een duidelijk herkenbare 
dorpskern met woningen en zeker ook voor 
starters en senioren.
Ook voor meer natuur in Wenum worden wij 
wel enthousiast!
Op uitbreiding van bedrijventerreinen en 
meer zonneparken in Wenum Wiesel zitten 
we veel minder te wachten. Dit standpunt 
hebben we als dorpsraad aan de gemeente 
laten weten door middel van het indienen 
van een zienswijze op deze omgevingsvisie.

Bert de Groot, 

lid Dorpsraad Wenum Wiesel

Hieronder volgt het ‘Gebiedsprofiel Stadsrand 
Noord’, dat integraal is overgenomen uit het 
document ‘Omgevingsvisie 2040’.

Dorpsvisie Wenum Wiesel
Voor zover u deze visie (nog) niet in brochurevorm in uw bezit heeft, dan 

kunt u deze downloaden van: http://www.wwnna.nl/dorpsvisie/
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1. Toekomstig nieuw werkgebied 
Apeldoorn Noord

Om de verwachte groeiopgave voor nieuwe 
bedrijfslocaties op te vangen, zoeken we 
op termijn naar nieuwe uitleggebieden. We 
ontwikkelen eerst Ecofactorij II en maken 
Kieveen en Uddel af. Daarna is de noordzijde 
van de stad een logisch zoekgebied. Op 
termijn kijken we naar uitbreidingsruimte in 
aansluiting op het bestaande bedrijventerrein 
Stadhoudersmolen.
We zien ook uitbreidingsruimte ten noorden 
van de Oost-Veluweweg. Voor beide zones 
denken we aan een gemengd type bedrijven-
terrein. Deze zoekgebieden zullen na 2030 
nodig zijn voor bijvoorbeeld het verplaatsen 
en/of uitbreiden van bedrijven binnen de 
stad. Daarnaast is er een ontwikkeling van de 
marktvraag naar nieuwe vestigingslocaties. 
We weten nu nog niet exact hoe groot 
deze vraag zal zijn. De groene ecologische 
verbinding tussen het Wolvenbos en het 
buitengebied en de ontwikkeling van de 
beekdalen zijn sturende voorwaarden bij  
de groei van de noordrand van de stad en  
de toekomstige ontwikkelingen.

Kansen
• Smartgrid en lokaal warmtenet meten 

ergieopwekking. Koppelkansen tussen 
bedrijven onderling en woonwijken, 
bijvoorbeeld voor waterzuivering.

• Benutten van circulaire reststromen 
in de industriële keten, op het terrein 
en regionaal door het creëren van 
overruimte. Bodemenergie benutten 
(koude warmte opslag).

• Flexibiliteit van grotere panden met 
meerdere gebruikers onderzoeken.

• Circulair bouwen, veranderbaar en 
modulair.

Gebiedsprofiel Stadsrand Noord – Duurzaam 
werklandschap

Het landschap aan de noordkant van Apeldoorn bestrijkt een ruim 
gebied; van het beschermde dorpsgezicht van Wenum Wiesel tot 
en met het agrarische land van Beemte Broekland ten oosten van 
de A50. Hier gaat de Veluwerand over in de IJsselvallei en wordt in 
noord-zuidelijke richting doorsneden door het Apeldoorns Kanaal. 
Gelet op de groei van Apeldoorn zal in dit gebied in de fase na 2030 
sprake zijn van veranderingen. Dit gebied is een logische zoekzone 
voor nieuwe bedrijfslocaties, in goede ruimtelijke aansluiting op de 
bestaande werklocatie Stadshoudersmolen en Apeldoorn-Noord. 
Het dal van de Wenumse beek en de Papegaaibeek worden aangelegd 
als recreatieve kwaliteitsdrager van het landschap. Zo wordt er meer 
water vastgehouden en ontstaat er nieuwe natuur met bosareaal. 
Samen met het beekdal van de Grift ontstaat er een klimaatrobuuste 
groenstructuur. Het dorp Wenum Wiesel en het buurtschap Beemte 
Broekland gaan zich beperkt en op dorpse wijze ontwikkelen, 
voornamelijk met nieuwe woningen.
De Grift en het Apeldoorns Kanaal kenmerken de landschappelijke 
structuur, ook als begeleidende route tussen stad en buitengebied voor 
fietsers en wandelaars. Ook de verbinding met het Wolvenbos blijft 
behouden, als groene wig aan het kanaal. Dit wordt als park een nieuw 
uitloopgebied voor de aangrenzende toekomstige werkgebieden.
Al deze landschapsstructuren van beekdalen en hogere delen in oost-
westelijke richting vormen de onderlegger voor de verstedelijkings-
opgave. De lage delen gebruiken we voor het vasthouden van water 
in combinatie met natuur- en bosaanleg en het vergroten van de 
recreatieve waarde.
Ten oosten van de A50 zoeken we een groter gebied voor het 
aanleggen van een waterbuffer. Ook hier gaan we verdroging van 
de Veluwe tegen en zetten we een eerste stap naar het meer circulair 
maken van onze waterkringloop. Het grotere landschappelijke casco 
zorgt voor nieuwe waarden, in samenspel met de ontwikkelopgaven. 
Om onze klimaatambities te realiseren, maken we ruimte voor 
een energielandschap op twee locaties: ten oosten van de A50 en 
ten noordwesten van het kanaal. De aanleg van deze grootschalige 
opwekking gaat altijd gepaard met een landschappelijke opzet. Voor 
windenergie markeren we ten oosten van de A50 een zoekgebied  
voor windturbines vanuit de regionale energiestrategie.

Deelgebieden
1. Toekomstig nieuw werkgebied Apeldoorn Noord:  

duurzame gemengde werklocatie.
2. Ontwikkeling Wenumse beekdal en Papegaaibeekdal: 

ontwikkeling van unieke kwaliteitsdragers in het  
Apeldoornse landschap.

3. Dorpseigen groei: 
de dorpen Wenum Wiesel en Beemte Broekland groeien  
met dorpskarakter.

4. Energielandschap Beemte Broekland en Wenum Wiesel: 
geclusterde grootschalige energieopwekking.
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2. Ontwikkeling Wenumse beekdal  
en Papegaaibeekdal

De Wenumse beek en de Papegaaibeek 
worden verder ontwikkeld tot een klimaat-
robuust beekdallandschap, in aansluiting op 
de Grift. De beekdalen worden verruimd, 
vernat en beleefbaar gemaakt. Er ontstaat 
een duurzame groenblauwe verbinding 
tussen Veluwe en IJsselvallei. Hier gaan de 
wateropgave, natuurontwikkeling, versterking 
van biodiversiteit, bosontwikkeling, beleving 
van cultuurhistorie en recreatief gebruik 
hand in hand. In het hele gebied ontstaan 
wandelmogelijkheden en een snelfietsroute 
versterkt de verbinding naar het centrum in 
noord-zuidelijke richting. Deze route maakt 
ook duurzaam woon-werkverkeer voor 
werknemers van toekomstige werklocaties 
mogelijk.

Kansen
• Thema ‘natte natuur’ inzetten bij  

de inrichting van nieuwe bedrijven-
terreinen, ruige natuur.

• Waterbergings opgave combineren met 
opgave beekdalen, multifunctioneel 
ruimtegebruik.

3. Dorpseigen groei

Met de groei van Apeldoorn ontstaan 
er nieuwe kansen voor onze dorpen 
om te groeien. De woningvraag zal qua 
vestigingsplaatsen vertaald worden naar 
het aantrekkelijke dorpsmilieu. Dus ook in 
Wenum Wiesel en het buurtschap Beemte 
Broekland maken we ruimte voor dorpseigen 
groei. Bijvoorbeeld wanneer er agrarische 
bebouwing vrijkomt of als kleinschalige 
initiatieven ontstaan, geïnspireerd op de 
recepten uit het ‘Kookboek voor de dorpen’.

Kansen
• Functies combineren, zoals wonen, 

zorg,recreatie, verkoop lokale producten.
• Geclusterd wonen en nieuwe samenleef-

vormen die passen bij de dorpsidentiteit.
• Experimentele zelfbouw.
• Bouwen aan lokale zelfvoorzienende 

woongemeenschappen, energieneutraal 
via lokale coöperaties.
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4. Energielandschappen Beemte 
Broekland en Wenum Wiesel

Om klimaatambities aan de noordzijde 
te realiseren,clusteren we zoek zones 
voor de grootschalige energieopwekking 
op twee geconcentreerde locaties. Aan 
de noordoostzijde van de A50 en aan de 
westzijde van het kanaal, ten noorden van 
de beekdalen. We sluiten hiermee aan op 
initiatieven, die al in gang gezet zijn in deze 
gebieden. De locatie ten oosten van de A50 
is ook een zoekzone voor windturbines 
in onze regionale energie strategie. In dit 
meer grootschalige landschap zorgt een 
clusterinpassing met landschapselementen 
voor een zorgvuldige en efficiënte inrichting. 
De klimaatrobuuste Nieuwe Wetering en 
de Grift worden als kwaliteitsdrager mee 
ontwikkeld; voor recreatie, waterberging en 
vergroting van de biodiversiteit. Denk hierbij 
aan een natuurvriendelijke oeverstapstenen 
en fijne fiets- en wandelpaden.

Kansen
• Toegankelijkheid van zonneparken, 

doorgaanbaarheid mogelijk maken.
• Combineren met nieuwe fiets- en 

wandelroutes.
• Koppeling opbrengst met ontwikkeling 

bedrijfslocaties.
• Hoge natuurwaarden in energiepark door 

bloemrijke randen, hagenstructuren en 
moeraszones.

• Tijdelijkheid zonneparken meenemen in 
conceptinrichting en doorontwikkeling 
naar toekomstige functies, eventueel te 
combineren met dubbelgebruik zoals 
wateropslag.

Samenvattend voor Gebiedsprofiel 
Stadsrand Noord:

Werken en wonen
• Ruimte voor toekomstige bedrijven-

terreinen circa 30 tot 40 ha.
• Profiel is gemengd, zonder grootschalige 

detailhandel.
• Alle nieuwbouw zon op dak, woningen 

nul op de meter, ‘plus-energie’ als extra 
kans.

• Natuurinclusief, klimaat adaptief 
ontwikkelen.

• Bereikbaarheid auto, fietser én openbaar 
vervoer plus aansluiting wandelnetwerk.

• Hoogwaardige stadsrand in beeldkwaliteit 
en landschappelijke inpassing.

• Ontwikkeling dorpen en stad blijven 
ruimtelijk helder gescheiden.

Energie
• Op twee locaties geclusterde, grootschalige 

energieopwekking, zorgvuldig te integreren 
in een gebiedsvisie. Er is ruimte voor 
minimaal 100 ha. De verhouding opper-
vlakte is 60% zonnepanelen/40% landschap 
en natuur.

• De oostelijke locatie is een zoekzone voor 
windturbines vanuit de RES.

Fysiek en sociaal
• Versterken en ontwikkelen van Wenumse-

beekdal met circa 30 ha natte natuur en 
Papegaaibeekdal met circa 20 ha nat bos. 
Versterken van de Nieuwe Wetering en 
de Grift. Ontwikkelen van bufferzone/
waterreservoir ten oosten van de A50.

• Versterken van biodiversiteit en herstellen 
van verbinding tussen Veluwe en IJssel-
vallei.

• Wolvenbos blijft als onderdeel Groene 
Mal een groene vinger tussen stad en 
buitengebied.

• Bij ontwikkeling van bedrijventerreinen 
staat economisch maatschappelijke 
meerwaarde voorop, bijvoorbeeld door 
lokale bedrijven te herhuisvesten.

• Dorpseigen ontwikkeling: DNA centraal, 
aansluiten op sociale/ maatschappelijke 
behoeften, ruimte voor lokale klein-
schalige bedrijvigheid.
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Genoeg (van) kerstbomen

Naar aanleiding van vragen van omwonenden van kerstboomvelden 
heeft de werkgroep Natuur en Landschap ruim twee jaar geleden 
hierover vragen gesteld bij de dienst Gemeentelijke Handhaving. 
Volgens een bericht in de Stentor van 26 juli jl. heeft de rechter 
over een kwekerij aan de Oranjeweg in Emst de gemeente Epe 
terechtgewezen. Verontruste omwonenden, de Stichting Behoud 
van de Veluwse Beken en Sprengen, de Gelderse Natuur en 
Milieufederatie, Das & Boom, Geldersch Landschap & Kasteelen, 
Vereniging Milieuzorg Epe en KNNV Epe/Heerde hebben deze 
zaak aangespannen na een jarenlang conflict hierover met de 
gemeente. Hieronder de redenen die de rechter aangeeft waarom 
kerstbomenteelt niet is toegestaan.

Grondwater
Grondwater is één van de punten waarop de gemeente Epe nat gaat. 
De gemeente heeft onvoldoende gemotiveerd hoe groot de risico’s 
van de bestrijdingsmiddelen voor de grondwaterkwaliteit zijn, vindt 
de bestuursrechter. De rechter wijst onder meer op wat de provincie 
Gelderland heeft bepaald: wie kan vermoeden dat ‘door zijn handelen 
of nalaten’ de kwaliteit van het grondwater in een beschermingsgebied 
kan worden aangepast, moet alles doen om dat te voorkomen. 
Weliswaar ligt de Oranjeweg niet in een beschermingsgebied, maar 
wel in een ‘intrekgebied’. Het gebied heeft daarmee wel degelijk 
een functie in de drinkwaterwinning, zegt de rechter, nu of in de 
toekomst. Bij het telen van kerstbomen worden bestrijdingsmiddelen 
gebruikt, vervolgt hij. Als die volgens de gemeente niet in het 
grondwater kunnen raken, moet dat worden aangetoond.

Woon- en leefklimaat
De gemeente had ook gesteld dat het woon- en leefklimaat van de 
omwonenden ‘niet onevenredig wordt aangetast’ als er op korte 
afstand van hun woningen kerstbomen worden geteeld met gebruik 
van bestrijdingsmiddelen. Als Epe, nu het besluit is vernietigd, 
opnieuw een vergunning wil verlenen, moet de gemeente dat eerst 
maar eens onderbouwen, zegt de rechter.
Het andere heikele punt waarop de gemeente terecht wordt gewezen 
is het thema ‘open gebied’, wat rond de Oranjeweg als ‘kernkwaliteit’ 
wordt gezien. Het telen van kerstbomen tast dat aan, stelden de 
tegenstanders. De rechter vindt dat ze een punt hebben. 

De gemeente gaat daar hoe dan ook te 
gemakkelijk aan voorbij, stelt hij vast. Als de 
gemeente bij de bewering wil blijven dat de 
openheid van het landschap ‘niet evenredig 
wordt aangetast’, zal ze dat beter moeten 
motiveren. Het besluit dat de gemeente in 
2018 nam om een vergunning te verlenen 
wordt vernietigd. Ook in het gebied Wenum 
Wiesel zijn er plaatsen waar kerstbomen en 
sierteelt verschijnen en waar vraagtekens bij 
geplaatst kunnen worden. Om die reden is de 
bollenteelt nadrukkelijk niet toegestaan. In 
een eerdere nieuwsbrief hebben we daarover 
gepubliceerd. In de gebruiksregels van de 
agrarische bestemming in bestemmingsplan 
‘Wenum Wiesel en buitengebied’ staat 
dat het bedrijfsmatig uitoefenen van een 
kwekerij niet is toegestaan. Indien de 
betreffende locatie in het bestemmingsplan 
de aanduidingen ‘open landschap’, ‘cultuur-
historisch gebied’, ‘natuur en landschap’ of 
‘beschermd dorpsgezicht’ heeft, dan geldt 
dat er een aanlegvergunningplicht geldt 
als er beplanting wordt aangelegd. In de 
toetsingscriteria waar dan naar moet worden 
gekeken staat dat er geen bomen, bosgaarden 
en kwekerijen worden toegestaan en dat de 
aanleg van beplanting passend moet zijn 
binnen de cultuurhistorische waarden en 
het beschermde dorpsgezicht én dat dit niet 
ten koste mag gaan van de openheid van het 
landschap.

De werkgroep heeft in kaart gebracht 
waar de kwekerijen in Wenum Wiesel zijn 
aangetroffen. De dienst Handhaving van 
de gemeente Apeldoorn heeft aangegeven 
dat er op één uitzondering na, voor geen 
enkel veld vergunning is aangevraagd en 
ook niet is verleend. De eigenaren/pachters 
van de velden zullen door de dienst worden 
benaderd en in de gelegenheid worden 
gesteld een vergunning aan te vragen. 
Wanneer de vergunning wordt verleend 
kunnen belanghebbenden daartegen bezwaar 
aantekenen.

Jos Tiel Groenestege, 

werkgroep Natuur en Landschap
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Legging gedenkstenen

Stimenz Sociaal Werk Ouderen  
biedt advies en ondersteuning

De werkgroep Gedenkstenen Joods Apeldoorn  
laat weten dat er op dinsdag 14 september 2021  
om 11.00 uur voor het eerst in Wenum Wiesel 
gedenkstenen gelegd gaan worden.

Ouder worden brengt de nodige vragen  
met zich mee. Vraagt u zich ook wel eens 
af hoe dat nu straks moet als u ouder bent? 
Houden bijvoorbeeld de volgende vragen  
en gedachten u bezig?
• Kan ik hier blijven wonen?
• Wie helpt mij bij het huishouden,  

in de tuin of met de boodschappen?
• Ik voel me alleen.
• Ik ben bang om te vallen.
• Het lopen gaat steeds moeizamer.
• Mijn partner is overleden en nu sta ik  

er alleen voor.
• Ik heb minder energie.
• Mijn netwerk wordt kleiner.
• Mijn gezondheid gaat verder achteruit.

Zijn dit gedachten die u bezighouden of 
heeft u iemand in uw naaste omgeving die 
deze zorgen heeft? Neem dan contact op met 
Stimenz Sociaal Werk Ouderen. Deze sociaal 
werkers kunnen u voorzien van informatie, 
advies en indien nodig van de gewenste 
ondersteuning. 
U kunt hiervoor bellen of mailen met 
Stimenz, 088 784 64 64 of info@stimenz.nl

Lisa, mantelzorger van moeder Thea van 79 
jaar, zocht ondersteuning voor haar moeder 
en nam daarom contact op met Sociaal Werk 
Ouderen van Stimenz. Lisa doet al veel voor 
haar moeder, maar moeder doet steeds vaker 
een beroep op haar en het wordt Lisa allemaal 
iets teveel. Moeder Thea woont in een mooie 

eengezinswoning in  
Apeldoorn. Haar  
partner is helaas twee  
jaar geleden overleden.  
Lisa ziet haar moeder  
steeds verder achteruit  
gaan. Ze loopt steeds  
moeizamer en is  
onlangs een keer gevallen. Lisa ziet dat haar moeder steeds somberder 
wordt en daardoor zichzelf minder goed verzorgt.Ze belt Lisa steeds 
vaker voor hulp. Lisa geeft aan te doen wat ze kan, maar heeft ook een 
gezin en een baan en het gaat zo niet langer. Wat nu?

Lisa gaat naar haar huisarts om haar verhaal te doen. Die vraagt haar 
of het goed is als er iemand van Sociaal Werk Ouderen eens bij haar 
moeder op huisbezoek gaat. Dat lijkt Lisa een prima idee en al snel is 
het contact gelegd en een afspraak gemaakt.
Samen met moeder en Lisa is er gekeken naar de wensen en mogelijk-
heden om zo lang als mogelijk in de huidige woning te kunnen blijven 
wonen. Er wordt een vrijwilliger ingezet om moeder te helpen met 
de wekelijkse boodschappen. Personenalarmering is geregeld, dat 
geeft een gerust gevoel. De Sociaal Werker Ouderen brengt Thea in 
contact met een buurtgenoot met dezelfde interesses en nu drinken ze 
wekelijks samen een keertje koffie en gaat Thea één per week naar een 
ontmoetingsplek voor gezamenlijke kookactiviteit. Haar moeder heeft 
daar haar draai helemaal gevonden en gaat daar met plezier naar toe. 
Ze belt Lisa nog steeds, maar nu voor de gezelligheid.

Marijke de Groot, 

communicatieadviseur Stimenz

Tijdens een korte plechtigheid zullen deze worden ingemetseld in 
het plaveisel voor het huis ‘De Beukenhorst’ aan de Zwolseweg 526. 
Ze worden geplaatst ter nagedachtenis aan de vandaar weggevoerde 
en vermoorde Joodse familie Schäfer. Vanwege corona is deze cere-
monie al twee keer uitgesteld. Hopelijk kan deze nu wel doorgaan. 
Buurtbewoners en belangstellenden zijn van harte welkom.

Deze gedenkstenen worden ook wel struikel-
stenen genoemd, maar het is niet de bedoeling 
dat je letterlijk struikelt over een van deze 
stenen. Maar dat je erover struikelt met je 
hoofd en met je hart ...

Peter Ansems



913e jaargang, september 2021

Groeten van de 
Wilhelminakerk
Kidskerk en Tienerkerk
De teams van de Kidskerk én van de Tiener-
kerk verheugen zich om weer gezellige 

ochtenden met de jeugd 
te kunnen organiseren! 
Dit is eens per maand op 
zondagochtend om 10.00 
uur in de zaal naast de 
Wihelminakerk. Nu de 
versoepelingen het toelaten 
is het heerlijk om elkaar weer 
te zien en samen iets leuks te 
gaan doen. Alle kinderen en 
tieners zijn welkom!

Interieur kerk
Het interieur van de kerk is 
veranderd. De banken zijn 
nu vervangen door stoelen, 
wat voor sommigen onder u 
even wennen is. Maar velen 
zijn verrast door de open en 

lichte ruimte die hierdoor is ontstaan. Door 
deze opstelling zijn er mogelijkheden ontstaan 
voor verhuur, bijvoorbeeld voor concerten of 
congressen. Maar vooral is het in deze tijd van 
corona gemakkelijker om de 1,5 meter afstand 
tijdens kerkdiensten in acht te nemen.

Vakantiegeld samen delen
Nog nooit was de actie ‘Vakantiegeld Samen 
Delen’ zo succesvol! Vrijwilligers uit dertig 
kerken hebben samengewerkt om deze actie 
mogelijk te maken. In het vorige nummer 
heeft een oproep gestaan om uw vakantiegeld 
te delen of om een aanvraag in te dienen. 
Deze oproep verscheen in meerdere media en 
hier is heel goed op gereageerd. Er werd ruim 
900 keer gedoneerd en deze giften leverden 
een recordopbrengst op van: € 155.077,55!
Van alle aanvragen werden er meer dan 800 
goedgekeurd; het gemiddelde bedrag dat een 

huishouden ontving was ruim 190 euro. Dat 
is een groot bedrag als je gewend bent om 
van weinig te moeten rondkomen. Alle gevers 
en aanvragers worden bedankt voor het grote 
vertrouwen in deze actie en voor het geloof in 
Samen Delen!

Stichting Vrienden van de 
Wilhelminakerk
We zijn er trots op dat de Stichting 
Vrienden van de Wilhelminakerk een feit 
is! Deze stichting organiseert activiteiten 
voor gemeenteleden, zoals Oud-hollandse 
spelletjes en bingo. De winterfair, die plaats 
gaat vinden in samenwerking met dorpshuis 
‘Ons Huus’ is toegankelijk voor iedereen.
De stichting verzorgt ook uitvaarten, 
condoleances, bruiloften, verjaardagen en 
concerten; de Wilhelminazaal is een fijne 
ruimte hiervoor.

Wilt u meehelpen om de Wilhelminakerk 
in stand te houden, zodat de kerk van 
betekenis kan blijven voor haar leden en 
voor de inwoners van Wenum Wiesel, 
Beemte Broekland en ’t Loo? De stichting 
heeft een ANBI-status en u kunt uw donatie 
overmaken naar NL24 RABO 0364 2854 51.

Niet alleen
De afgelopen anderhalf jaar zijn anders 
geweest dan voorgaande jaren. Wie weet 
wat er nog voor ons ligt, hoe zal het verder 
gaan? De ervaring leert dat tegenslag bij ons 
leven hoort. Immers, ieder van ons maakt 
moeilijke, verdrietige en blije dingen mee. 
Op onze reis door het leven hoeven we niet 
alleen te gaan. Er is er één die ons nooit in  
de steek laat. Hij gaat met je mee, een leven 
lang en nog langer.

Voor actuele informatie: 
wilhelminakerk.com

Hartelijke groet, 

ds. Jolanda Al-van Holst
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Dorpsraad en Buurtvereniging Wenum Wiesel
Buurtbewoners en belangstellenden,

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering 
van de Dorpsraad en Buurtvereniging W.W.N.N.A.

Locatie Wenumse Watermolen 
 Oude Zwolseweg 164 te Wenum
Datum 1 november 2021 
Aanvang 20.00 uur. Koffie staat vanaf 19.45 uur klaar.

Ja
ar

ve
rg

ad
er

in
g

• Opening door de voorzitter

• Verslag jaarvergadering 28 september 2020
 Te raadplegen via onze website, maar ook (beperkt) beschikbaar  

tijdens de vergadering.

• (Jaar)verslag Dorpsraad 2020
 Presentatie: Agnes de Bruijn, voorzitter.

• (Jaar)verslag Buurtvereniging 2020
 Presentatie: Peter Ansems, voorzitter.

• Financieel jaarverslag 2020
 Presentatie: Bert de Groot, penningmeester.

• Verslag kascommissie
 Door Jenny Mijnheer en Mieke de Bruijn

• Goedkeuring Financieel Jaarverslag/ 
decharge penningmeester

• Benoeming nieuwe kascommissie

• (Her)benoeming bestuursleden
 - Voordracht nieuwe leden dorpsraad/buurtvereniging, 

 stemming en benoeming  
 (er hebben zich geen kandidaten aangemeld)

 - Regulier aftredend en niet herbenoembaar: Nico van der Horst
 - Aftredend: Ingrid van Houttum

• Voorgenomen actiepunten 2021/2022

• Rondvraag

• Sluiting

De maatregelen rondom het coronavirus 
blijven gehandhaafd en daarom worden 
enkel geregistreerde leden van WWNNA 
uitgenodigd voor deze Algemene 
Jaarvergadering. U kunt zich hiervoor alleen 
via e-mail aanmelden op info@wwnna.nl  
(vol = vol!). Graag één persoon per huis-
houden/lidmaatschap. 

Alleen noodzakelijke onderwerpen zullen 
worden behandeld. Er zijn geen gastsprekers 
uitgenodigd, er is geen pauze en geen borrel 
aan het einde van de vergadering. Sober, 
maar helaas noodzakelijk. 

Voor de goede orde: bij stemmingen hebben 
alleen geregistreerde en betalende leden stem-
recht. U wordt verzocht voor aanvang van de 
vergadering de presentielijst te tekenen.
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De geheime schuilplaats

In de voorjaarsnieuwsbrief heeft u het 
verhaal kunnen lezen over de Joodse familie 
Schäfer die aan de Zwolseweg 526 woonde 
en slachtoffer werd van de holocaust. Kort 
daarop werd ik benaderd door de heer Wim 
Hafkamp uit Zundert en mevrouw Betsie 
Trovero–Hafkamp uit Heenvliet. Zij groeiden 
op aan de Wieselse Kampweg 12 en 
vertelden mij een bijzonder verhaal dat  
wél goed afliep.

De vader van broer en zus Hafkamp was 
Helmig, een zoon van Willem Hafkamp die 
woonde aan de Wieselse Kampweg 61. In 
zijn schuur werden eind jaren ‘90 van de 19e 
eeuw altijd de bijbellezingen gehouden. Dit 
gebeurde tot in het begin van de 20e eeuw; 
toen schonk Willem een stuk akkerland 
voor een ‘te stichten evangelisatiegebouw te 
Wiessel’. Mede hierdoor kon er in 1909 het 
Pniëlkerkje aan de Wieselse Kampweg op 
nummer 83 worden gebouwd. Naast grond 
voor het kerkgebouw schonk Willem tijdens 
zijn leven ook aan ieder van zijn zeven 
kinderen een perceel grond waarop ze een 
eigen woning konden bouwen.

Helmig Hafkamp (1908) en Grada van Zwam 
(1910) kregen het 1900 vierkante meter 
grote landstuk aan de Wieselse Kampweg 12. 
Hoewel hun huis nog niet af was trouwden ze 
op 28 juni 1933 en in 1935 was het huis klaar. 
Er werden drie dochters geboren, Mieke, 
Dora en Betsie. Later kwamen er nog twee 
jongens, Wim vernoemd naar opa en Helmig 
vernoemd naar zijn vader.

Helmig en Grada waren vooruitstrevende 
en moderne mensen, betrokken en ruim-
denkend. Hard werken was noodzakelijk en 
heel gewoon in die tijd en net als iedereen 
probeerden ze wat extra geld te verdienen. 
In die jaren voor de oorlog werd begonnen 
met de aanleg van rijksweg A50 Apeldoorn 
– Zwolle. De sporen van de wegaanleg, 
langgerekte percelen grond, zijn nog duidelijk 
zichtbaar in het landschap. Aan de Wieselse 
Kampweg, echt direct naast het huis van 
Helmig en Grada en dus zowat in hun 
achtertuin, werd het dijklichaam van het 
viaduct over de nieuw te bouwen snelweg 
gelegd (de realisatie van deze weg zou na de 
oorlog niet doorgaan). Enkele werknemers 
van dit project namen ze in de kost; ze 
verleenden hen tegen betaling voedsel en 
onderdak. Naast hard werken hielden beiden 
ook van ontspanning en met hun kinderen 
trokken vader en moeder er graag op uit. Pa 
reed motor en de dochters namen maar wat 
graag plaats achterop.

In 1940 brak de Tweede Wereldoorlog uit 
en veranderde voor iedereen het dagelijkse 
leven. Weliswaar niet direct, maar door alle 
veranderingen en voortdurend opgelegde 
beperkingen, werd het er niet gemakkelijker op.
Wonen in Wenum Wiesel had zijn voordeel; 
je had meestal genoeg ruimte rondom je huis 
voor een moestuin, je kon kippen houden en 
niet onbelangrijk, je had er wat meer vrijheid. 
Je werd minder in de gaten gehouden dan 
in de stad. Beiden waren zeer anti-Duits en 
toen zij hiervoor benaderd werden namen 
Helmig en Grada als vanzelfsprekend 
Joodse onderduikers op in hun huis; het 
Amsterdamse echtpaar Goudsmit van 
midden dertig.

In de slaapkamer aan de voorkant boven 
was een schuilplaats gebouwd. In de diepe 
hangkast met een houten achterwand zat 
een onzichtbare toegang: een verborgen luik, 
gecamoufleerd door hangkleding. Als het luik 
werd weggeschoven kon je in de verborgen 
ruimte, gebouwd tussen twee muren, die 
groot genoeg was voor twee volwassen 
mensen. 

Het landgoed aan de Wieselse Kampweg 12
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In Apeldoorn waren foute politieagenten, 
‘jodenjagers’ genoemd en die ook regelmatig 
onze buurtschap afstroopten op zoek naar 
onderduikers. Bij razzia’s of gevaar konden 
de Joodse mensen die Jan en Mien werden 
genoemd zich hierin zonder hulp van 
anderen snel verbergen. Beiden brachten  
hun dagen boven door, enkel voor toilet-
bezoek kwamen ze naar beneden. In de 
dichte gordijnen die voor de ramen hingen 
zaten kleine gaatjes waardoor ze naar buiten 
konden kijken. Meestal lezend brachten zij 
hun dagen daar door. 

Niemand wist van hun bestaan, behalve de 
huisarts van de familie Hafkamp en Bernard 
Dijkkamp, de kruidenier die zijn winkel 
had op de T-splitsing Wieselse Kampweg/
Huisakkers.
Deze laatste bezorgde immers de wekelijkse 
boodschappen en zou wellicht aan de 
hoeveelheid boodschappen op de bestellijst 
kunnen merken dat dit eigenlijk teveel 
was voor de familie Hafkamp. Toen er 
voor het verkrijgen van de boodschappen 
distributiebonnen nodig waren, werden 
deze geleverd door het verzet. Er vonden 
regelmatig overvallen plaats op de kantoren 
waar deze bonnen werden bewaard en de 
op die manier verkregen bonnen werden 
verdeeld onder personen die onderduikers 
in huis hadden. Op die manier kon men 
toch het extra benodigde voedsel voor deze 
mensen kopen.

Vader Helmig Hafkamp werd op een zeker 
moment door de Duitsers opgepakt en naar 
Duitsland overgebracht. Arbeitseinsatz was 
tijdens de Tweede Wereldoorlog een manier 
om de arbeidskracht van Duitse mannen, 
die als soldaten dienden, te vervangen. Hij 
kwam terecht in Altenahr, een plaats in de 
deelstaat Rijnland-Palts waar hij niet slecht 
is behandeld. In de brieven die hij naar huis 
schreef vraagt hij ook naar het welzijn van 
‘Jan en Mien’.

Grada Hafkamp had van de huisarts een 
briefje gekregen dat de besmettelijke ziekte 
roodvonk in huis heerste. En voor roodvonk 
waren de Duitsers erg bang en kwamen vast 
niet binnen voor controle. 

De drie meisjes gingen niet in Wenum 
naar school, maar naar de Koningin 
Wilhelminaschool in Apeldoorn en kwamen 
hierdoor minder in contact met de andere 
kinderen. Als bijna vanzelfsprekend praatten 
ze, hoe jong ze ook waren, nooit met anderen 
over wat er thuis speelde.
Omdat de familie zich een beetje afzijdig 
hield, vond de buurt eigenlijk dat ze ‘het een 
beetje hoog in de bol hadden’ of dat moeder 
‘wel eens met de Duitsers kon heulen’.

Wat de buurt niet wist was dat bij haar regel-
matig passanten werden ondergebracht die 
onderweg waren naar weer een ander onder-
duikadres. Moeder zat zeker niet actief in het 
verzet, maar hulpverleners en verzetstrijders 
waren op de hoogte van het gastvrije en 
veilige adres Wieselse Kampweg 12. 
Dochter Betsie vertelde mij dat zij een keertje 
thuis kwam en dat er een vreemde mevrouw 
aan de keukentafel zat met een handdoek over 
haar schouders. Achter haar stond moeder die 
in de weer was met de luizenkam, de hand-
doek zag zwart van het ongedierte! Deze 
mevrouw bleef slapen, maar was de volgende 
dag alweer vroeg vertrokken. Apeldoorn werd 
bevrijd, vader Hafkamp kwam weer thuis. 
Voor zijn kinderen was hij een ‘vreemde 
meneer’. Ze herkenden hem niet. 
Op 10 mei 1945 was de algehele bevrijding 
van Nederland een feit, de Joodse onder-
duikers hadden de oorlog gelukkig overleefd 
en gingen terug naar huis. Over het verdere 
verloop van hun leven is niets meer bekend. 

Die dag schreef Grada Hafkamp op een stuk 
karton (het lijkt op de achterkant van een 
schrijfblok) het volgende:

Deze geheime bergplaats  
heeft twee menschen geborgen 
in de oorlog van 1940 – 1945

H.J.Hafkamp 
10 mei 1945
Apeldoorn

Het waren het Joodse echtpaar 
Goudsmit uit Amsterdam.



1313e jaargang, september 2021

Vader werd chauffeur voor de Canadezen 
en vier of vijf soldaten werden bij de familie 
Hafkamp ingekwartierd.
Langzaam kwam het gewone leven weer 
op gang. Zolang de kinderen nog klein 
waren werden de zomers thuis in Wiesel 
doorgebracht en werd er gezwommen in  
de Meibeek bij de Greutelseweg. 

Zwemmen in de Meibeek bij de Greutelseweg

Maar naar mate die ouder werden begonnen 
de avontuurlijk aangelegde ouders te reizen 
en met de auto bezochten ze verschillende 
landen. Later bleek dat de kinderen óók 
zo ondernemend waren; dochter Betsie 
bijvoorbeeld reed op haar 14e al rond op de 
motor. Ze verlieten Wiesel, reisden de wereld 
rond en vestigden zich elders.

Eind jaren ‘60 werd het huis verkocht aan de 
familie Van Zevenbergen en het beschreven 
karton bleef achter. Het huis werd grondig 
verbouwd waardoor de inbouwkast met 
de schuilplaats verdween. In 1998 verkocht 
familie Van Zevenbergen het huis aan de 
familie Huismans en weer werd het karton 
overgedragen; dit hoorde immers bij de 
geschiedenis van het huis. In 2020 besloot 
familie Huismans, om te voorkomen dat 
het ooit zou verdwijnen, het karton over te 
dragen aan Vereniging Oud Apeldoorn.

N.B.  Volgens Betsie Trovato-Harskamp waren 
de ondergedoken Joodse mensen geen echtpaar, 
maar twee voor elkaar vreemde personen. 
De achternaam van de man (voornaam 
onbekend) was zeker Goudsmit en hij was 
veehandelaar in Amsterdam. De vrouw zou 
Ilona Hegenbart zijn. Beiden moesten niet 
alleen overdag de tijd samen in een ruimte 
doorbrengen, maar ook ‘s nachts hetzelfde 
bed delen. Van de man heeft de familie nooit 
meer wat vernomen. De vrouw schijnt na de 
oorlog nog een keer op visite te zijn geweest en 
bracht als dank een elektrisch straalkacheltje 
mee. Omdat Grada Hafkamp op het karton 
‘het echtpaar Goudsmit’ schrijft, heb ik die 
informatie aangehouden.

Peter Ansems 

Met dank aan:
De heer Wim Hafkamp, mevrouw Betsie 
Trovato-Hafkamp en de Vereniging Oud 
Apeldoorn, met name de heer Berry de Dreu.

Het door Grada Hafkamp beschreven karton
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Beste buurtbewoners

Paaseieren zoeken 2.1

Normaal gesproken zou ik u nu vertellen 
waar we meer bezig zijn en waren en wat 
we voor u doen en deden. Maar door de 
voortdurende coronaregels blijven onze 
activiteiten op een laag pitje staan. Voor 
binnenactiviteiten blijft de verplichte 
anderhalve meter afstand de grote 
boosdoener, maar nu lijkt het erop dat deze 
maatregel misschien wordt versoepeld.

We zijn als bestuur druk op zoek naar 
alternatieven en de steun die wij van u 
krijgen stemt ons positief. Hartverwarmende 
berichtjes ontvingen wij van jullie na het 
Paaseieren zoeken en de georganiseerde 
speurtocht. Doordat deze activiteiten buiten 
werden georganiseerd trokken ze veel belang-
stellenden. Wij beschouwden dit als een groot 
compliment en het gaf ons een fijn gevoel, we 
doen het dus toch niet voor niets! Ook voor 
het najaar zijn er buitenactiviteiten gepland; 
verderop leest u meer hierover.

Het bestuur van de buurtvereniging is 
niet voltallig meer, want in goed overleg 
hebben we afscheid genomen van ons 
trouwe bestuurs-lid Harry Bisseling. Vol 
enthousiasme heeft hij zich jarenlang voor 

ons en dus voor u ingezet, maar al een 
poosje laat zijn gezondheid het een beetje 
afweten. Harry, vanaf hier, dank je wel 
voor je tomeloze inzet! 
Ook in het bestuur van de dorpsraad en in 
verschillende werkgroepen zijn vacatures 
en het lukt ons helaas maar niet om deze 
op te vullen. Lijkt dit je wat? Neem gerust 
contact met ons op.

In 2023 bestaat de buurtvereniging 100 jaar, dat is dus al over twee 
jaar! Hoewel de tijd van feesten op dit moment zowat overal stil lijkt 
te staan hopen we deze mijlpaal dan wel te vieren. We denken aan een 
feestcomité die de motor achter dit feest wordt. Een groepje dames 
en heren van verschillende leeftijden die het leuk vinden om mee te 
helpen bij de organisatie ervan. We laten ons graag verrassen! Enkele 
buurtbewoners hebben zich al spontaan aangemeld, maar we kunnen 
nog wel wat meer mensen gebruiken. Interesse? Stuur me gewoon een 
mailbericht (peter.ansems@wwnna.nl).

Mochten er verdere versoepelingen rondom de coronaregels komen 
waardoor we ook de populaire activiteitenavonden op de dinsdag-
avond in de Wenumse Watermolen weer kunnen organiseren, dan 
hoort u dit van ons via onze website of Facebook.

Met warme groet,
Peter Ansems, 

voorzitter Buurtvereniging

Vorig jaar ging het traditionele eieren zoeken 
op Paaszaterdag vanwege corona niet door. 
De buurtvereniging zocht naar een oplossing 
om deze populaire activiteit dit jaar voor de 
buurtkinderen wel te kunnen organiseren. 
Vanwege de voortdurende coronamaatregelen 
moest er aan diverse regels worden voldaan, 
dus hoe gaan we dit aanpakken?

Hierover werd goed nagedacht en na veel 
bellen en mailen kwam het werkcomité, 
bestaande uit Marianne de Wilde en Mirjam 
Harleman tot een oplossing. Er zou een soort 
bingo worden gehouden voor de oudere 
kinderen en voor de jongere kinderen een 
soort van memoryspel. Er werd een bericht 
op de website van WWNNA geplaatst en 
natuurlijk ook op Facebook. Voor het eerst 

in de geschiedenis konden de kinderen zich 
alleen via een mailbericht opgeven en was 
er ook een uiterlijke datum van opgave. 
Spannend voor de organisatie, want hoeveel 
aanmeldingen zouden er binnenkomen?

Nadat de inschrijvingstermijn was vervallen 
kregen de ouders een bevestigingsmail met 
de mededeling dat verdere informatie na 29 
maart 2021 zou volgen. Er werd enthousiast 
gereageerd en de aanmeldingen liepen al heel 
snel richting de 40. Voor de organisatie het 
moment om te besluiten de kinderen in twee 
tijdsgroepen te verdelen.
Groep 1 startte om 13.30 uur en groep 2 om 
14.30 uur; de ouders mochten hun kinderen 
brengen, later weer ophalen, maar verder niet 
aanwezig zijn in verband met de beperkingen. 
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Speurtocht 12 juni 2021

De oudste kinderen kregen een bingo-
formulier met hierop de getallen 70 tot en 
met 90. Voor hen was een gedeelte van het 
parkeerterrein achter de watermolen afgezet 
waar pingpongballetjes lagen verstopt met 
hierop de getallen 76 tot en met 90 vermeld. 
De getallen 70 tot en met 75 waren niet 
aanwezig en konden zodoende ook niet 
gevonden worden. Sommige kinderen hadden 
dit snel in de gaten, maar een enkeling dacht: 
“weet je wat, ik streep gewoon alle cijfers 
door, dan heb ik een volle kaart en win ik 
misschien wel iets!”

Voor de jongste kinderen waren er op 
een ander gedeelte van het parkeerterrein 
verschillende afbeeldingen met eieren in de 
struiken gehangen. Met hulp van vrijwilligers 
werd er gezocht en herkend. Alle kinderen 
waren erg enthousiast!

Na ongeveer een half uurtje zoeken kwam het 
sein om te stoppen. Nadat alle kaarten waren 
nagekeken kreeg elk kind een doosje eieren 
en een zakje met paaseitjes. Hierna mocht elk 
kind ook nog grabbelen. Het nummer van 
het getrokken balletje werd genoteerd achter 
hun naam. Nadat alle balletjes weer terug in 
de ton waren, werd er opnieuw getrokken en 
kreeg het betreffende kind de extra prijs.

Het was dit jaar anders dan het ‘eieren zoeken 
in het bosje aan de Wieselseweg’, maar niet-
temin werd het een gezellige en geslaagde 
middag. Familie Huis in’t Veld, hartelijk dank 
voor het sponsoren van de eieren, Agnes, 
Jenny en Daphne, bedankt voor jullie hulp.

Marianne de Wilde en Mirjam Harleman, 

werkgroep Buurtvereniging

Op zaterdag 12 juni jl. werd er door de 
buurtvereniging een speurtocht uitgezet. 

Dit was voor de 
eerste keer in de 
geschiedenis en deze 
werd bedacht omdat 
er vanwege corona 
nauwelijks activiteiten 
georganiseerd  
kunnen worden.

Bij een speurtocht 
immers lopen deel-
nemers lekker in de 
vrije natuur en kan 
iedereen voldoende 
afstand bewaren.

Aanmelding hiervoor kon uitsluitend via de 
mail en 63 buurtbewoners wilden heel graag 
meedoen. Nu maar hopen dat het een mooie 
dag zou worden en inderdaad, het werd 
ideaal wandelweer die dag.
Er kon tussen 13.00 en 13.30 uur worden 
gestart vanaf het picknickbankje aan het 
voetpad/ruiterpad aan de Wieselse Kampweg 
(dit is naast huisnummer 32).

Bij de start kregen de deelnemers naast een 
routebeschrijving met de opdrachten, ook een 
tasje met koek, drinken, snoep en chips mee 
voor onderweg. Met tussenpozen vertrokken 
de groepen vanaf 13.00 uur voor een wande-
ling van ongeveer 5 kilometer door Wiesel. 
Onderweg moesten ze de nodige vragen 
beantwoorden en opdrachten uitvoeren.
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Activiteitenavonden winterseizoen opnieuw uitgesteld

Normaal gesproken zou er op dinsdag 28 september 2021  
de informatieavond zijn over de activiteiten die plaats-
vinden in de Wenumse Watermolen, op de dinsdagavonden 
gedurende het winterseizoen. Helaas houdt corona ons nog 
steeds in de greep en, hoewel het iets beter gaat, kunnen  
wij in de watermolen met zoveel mensen de verplichte  
1½ meter afstand niet handhaven. Helaas, maar het is niet 
anders; dus bloemschikken doen we nog thuis (de foto van 
de opdracht wordt wekelijks geappt begreep ik), kaarten 
maken doen we thuis, biljarten kunnen we niet en andere 
creatieve bezigheden staan op een laag pitje.

Ik heb de cursusleidsters benaderd en gevraagd naar hun 
mening. Ook zij vinden het lastig om in de watermolen 
tijdens hun bezigheden verplicht afstand te moeten 
bewaren. Zij helpen hun cursisten graag als die hulp nodig 
hebben, maar ... dat mag niet!
Afgesproken is dat, mochten alle coronamaatregelen 
komen te vervallen, we op dat moment bekijken of we de 
activiteitenavonden dan weer wekelijks op kunnen starten. 
Wij houden u hiervan op de hoogte. 

namens het bestuur, 

Peter Ansems

Na ongeveer 1½ uur arriveerden de eerste 
deelnemers weer bij het vertrekpunt en 
kregen alle opgegeven kinderen een stoere 
(eetbare) medaille. De reacties waren 
lovend, de deelnemers hadden genoten 
van de prachtige omgeving en sommigen 
lieten weten op plekjes te zijn geweest waar 
ze nooit eerder waren geweest. Van deze 
complimenten genoot het bestuur dan weer! 
Al met al werd het een geslaagde middag die 
zeker voor herhaling vatbaar is.

Namens de werkgroep,  

Mirjam Harleman, Peter Ansems  

en Marianne de Wilde

De stoere (eetbare) medaille
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Rij, fiets,  
wandel en handel  
in Wenum Wiesel

De leukste route door Wenum Wiesel!

Zaterdag 25 september 2021  
van 10.00 tot 15.00 uur.

Benieuwd naar de schatten en spullen die 
op de zolders en in de garages van Wenum 
Wiesel verstopt liggen? Dan is dit je kans! 
Doe mee aan het jaarlijks terugkerend 
evenement dat de buurtvereniging graag 
voor u organiseert!

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

De toegang en deelname zijn gratis.

In de nieuwsbrief van maart kondigden 
wij deze activiteit al aan. Als u zich in 
de afgelopen maanden hiervoor al heeft 
opgegeven, staat u al op onze deelnemers-
lijst. Wilt u echter na het lezen van dit 
artikel toch nog meedoen aan Wandel en 
Handel? Meldt u zich dan per omgaande 
(in ieder geval vóór 15 september) aan. 
Gewoon even snel een mailberichtje aan: 
peter.ansems@wwnna.nl 

het bestuur

Herfstwandeling

De herfst is een prachtig seizoen voor  
(bos)wandelingen. Het is koeler dan in  
de zomer en het lijkt of de natuur door de 
prachtige kleuren in vuur en vlam staat. 
Zeker als de zon schijnt begrijp je meteen 
waarom de herfst misschien wel het  
mooiste seizoen van het jaar is.

De buurtvereniging organiseert op zaterdag 
2 oktober 2021 een wandeling voor jong en 
oud door onze mooie buurtschap, optimaal 
genieten dus.
We starten om 13.00 uur en de af te leggen 
route zal ongeveer 5 km zijn.

Zin om mee te wandelen? Stuur een mailtje 
naar buurtvereniging@wwnna.nl
Laat gelijk even weten met hoeveel personen 
u komt. Er zal in één groep gelopen worden 
en wij gaan er vanuit dat u zich aan de 
coronaregels houdt. Deelname is gratis; 
nadere bijzonderheden omtrent het startpunt 
ontvangt u na de aanmelding. U kunt zich 
inschrijven tot 25 september.

het bestuur
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W E R E S T A U R A N T

E I W M A N E G E N W L

N T E N D U M Z E A K O

W N N E N I E S N E L O

V A U K A L T D I R O H

O K M E L E E R U E M C

E A S B I L G A T V P S

T V F F E K E A K IJ E S

B IJ E N W O I P U V N I

A S E E N E T O L S P S

L L S S C H A A P I A A

W A T E R R A D S V D N

Streep de volgende woorden weg:

BASISSCHOOL  •  BEKEN 

BIJEN  •  DVS  •  EZEL  

FIETSEN  •  GEIT  •  KLOMPENPAD   

KOE  •  MANEGE  •  PAARD 

PLUKTUIN  •  RESTAURANT 

SCHAAP  •  SLOTEN

VISVIJVER  •  VOETBAL 

VAKANTIE  •  WANDELEN

WATERRAD  •  WEILAND 

WENUMSFEEST

Zet de 11 overgebleven letters in  
de onderstaande vakjes, zodat ze  
de volgende oplossing vormen:

Woordzoeker

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

Sinterklaasfeest 2.1

Helaas ging het traditionele kinderfeest in de Wenumse Watermolen 
vorig jaar niet door. Immers, corona gooide roet in het eten waardoor 
Sinterklaas niet op bezoek kon komen. In plaats daarvan stopte 
hij met zijn Pieten door heel Wenum Wiesel, huis-aan-huis, een 
chocoladeletter mét gedicht in de brievenbus. Dit werd door alle 
buurtbewoners enorm gewaardeerd.

Zoals het er nu uitziet kan dit jaar het feest doorgaan, maar dan wel 
in een ander jasje! Niet meer met alle papa’s en mama’s, opa’s en oma’ 
als haringen in een ton opeengepakt in de Wenumse Watermolen. 
Ontzettend gezellig, dat wel, maar zolang met corona de 1½ meter 
afstand nog geldt, kan het feest niet op deze manier worden gevierd.

Natuurlijk zit de Sint niet bij de pakjes
neer en heeft daarom besloten om op
27 november 2021 van 13.30-16.00 uur 
een soort ‘Walk Trough Sinterklaasfeest’

te houden. Zo kunnen de kinderen
Sinterklaas toch ontmoeten en een
cadeautje ontvangen.

Vanaf 1 november komen de collectanten 
graag weer bij u aan de deur. Geeft u uw 
bijdrage contant? Dan graag het gepaste 
bedrag zodat ze niet hoeven te wisselen;  
ook kunt met de iDeal – QR-code doneren.  
U kunt uw kinderen dan gelijk aanmelden  
en hoort u ook de juiste locatie waar het  
feest gevierd gaat worden.

Als de kinderen vragen aan de Sint willen 
stellen, kunnen ze vanaf 15 november een 
briefje sturen naar:

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

Mailen mag ook vanaf die dag naar: 
sinterklaas@wwnna.nl

Sinterklaascomité 

Buurtvereniging WWNNA
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Kleurplaat

Kleur deze plaat zo mooi als je kunt! Lever 
deze daarna vóór 1 oktober 2021 in bij 
Mirjam Harleman, Zwolseweg 408 of bij 
Marianne de Wilde, Oude Zwolseweg 135 a.

Uit alle inzendingen wordt  
een winnaar geloot die  
hiervoor een prijsje krijgt.  
Veel plezier!



Koninginnelaan 113  •  7315 DT  Apeldoorn
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E  benkdruk@planet.nl  •  W  www.benkdruk.nl

Drukwerk

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

en leggen deze prijzen vast t/m eind 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
vice-voorzitter Nico van der Horst
secretaris Tristan Harleman
penningmeester Bert de Groot
bestuurslid Peter Ansems
 Ingrid van Houttum

Bestuur Buurtvereniging
Peter Ansems, 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


