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Beste buurtbewoners,

Het voorjaar lonkt na een natte winter. De 
zon gaat ons weer verwarmen en de natuur 
bloeit op voor een lange heerlijke zomer. 
Speenkruid en krokusjes bloeien al volop, 
roffels van spechten klinken alom en bomen 
knotten uit.

Niet helemaal groen zijn de plannen voor 
Wenum Wiesel waar we ons als bestuur 
mee bezighouden. Maar dan heb ik het 
natuurlijk over de geplande bouw van 
nieuwe woningen aan de Astaweg en 
Elburgerweg. Over onze watermolen, 
die het als uniek monument verdient 
om niet alleen voor Wenum Wiesel, 
maar voor de hele gemeente Apeldoorn 
in stand te worden gehouden. Niet 
alleen de restauratie van de molen 

en de gebouwen er omheen, maar ook dat 
deze kan blijven dienen waarvoor die ooit is 
gemaakt, voor het malen van graan. Dat de 
korenschuur gebruikt kan blijven worden voor 
bijeenkomsten, vergaderingen en activiteiten 
van de dorpsraad/buurtvereniging. Samen met 
de gebruikers, de gemeente Apeldoorn en drie 
initiatiefnemers werken we aan de plannen 
hiervoor. Verder op in deze nieuwsbrief leest  
u over de huidige stand van zaken.

Al jarenlang zette de dorpsraad zich in 
tegen de aanleg van de F50, de geplande 
snelle fietsroute tussen Apeldoorn-Epe-
Zwolle. Vanaf het begin af aan was er veel 
weerstand tegen dit onzalige plan en er was 
een groot maatschappelijk vlak voor het 
niet doorgaan ervan. Ik kan u nu met grote 
vreugde mededelen dat deze SFR definitief 
niet doorgaat. Onder veel gemopper heeft 
de gemeenteraad hiertoe uiteindelijk eind 
februari de knoop definitief doorgehakt. Een 
groot succes voor de dorpsraad en voor alle 
bewoners die zich hiervoor met hart en ziel 
hebben ingezet. Dank jullie wel!
Het bestaande fietspad op het spoorwegtracé 
zal sober worden opgewaardeerd; misschien  
moeten er hier en daar bij kruisende wegen 
een paar waarschuwingsbordjes geplaatst 
worden en dan: fietsen maar! Sowieso, waar 
in Nederland zijn er zoveel mogelijkheden 
om je per fiets (snel of minder snel) te 
kunnen verplaatsen van een stadscentrum 
naar alle windstreken. Precies! Hier in onze 

gemeente Apeldoorn, ooit door de Eerste 
Nederlandse Fietsersbond (voorheen ANWB) 
uitgeroepen tot de meest fietsvriendelijke 
gemeente van Nederland. Talrijke fietswegen 
zijn aanwezig met aan top de Baronnenlijn 
en het fietspad aan de westzijde van het 
Apeldoorns Kanaal.

Woningen in Wenum Wiesel, ook een 
onderwerp om bij stil te staan. Wat komt er 
terecht van de plannen voor huizenbouw 
in ons gebied? Als bestuur dringen we bij 
de gemeente Apeldoorn aan op tempo, 
duidelijkheid en dorpsbelangen. Daarbij 
vragen we vooral aandacht voor meer 
huisvestingsmogelijkheden voor jonge 
Wenum-Wieselaren en voor het ontzien 
van Natuur en Landschap. Ik herinner 
me dat ik in mijn jeugd bij Dijkkamp aan 
de Huisakkers drop kon kopen, bij Koller 
aan de Houtentorenweg melk en bij Jaap 
Kragt aan de Zwolseweg brood (en later 
zelfs Wiesselaartjes). Al deze ondernemers 
zijn verdwenen; hopelijk gaat ook niet elke 
boerderij of elk huis hier in rook op om in 
een villa te veranderen. Ik hoop van harte 
dat er in de toekomst in Wenum Wiesel nog 
plaats is voor dorpsbakkers, dorpskruideniers 
en dorpsmelkboeren. Een toekomst voor ons 
dorp waar het bruist van het leven!

Als laatste aandachtspunt noem ik de 
Algemene Ledenvergadering, waar alle 
belangstellenden weer welkom zijn en  
die op 28 maart aanstaande zal worden 
gehouden in de Wenumse Watermolen.

Met vriendelijke groet,

Agnes de Bruijn, 

voorzitter Dorpsraad Wenum Wiesel

Van de voorzitter
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Stand van zaken Dorpsvisie Wenum Wiesel

Over beken en sprengen

Niet alleen als lid van een werkgroep, maar 
ook als inwoner van Wenum Wiesel wil ik 
graag mijn zorgen over het gebrek aan water 
in onze sprengen en beken met u delen.

Als contactpersoon van de Bekenstichting 
heb ik gedurende de afgelopen vier jaar 
de watervoerendheid van genoemde 
watergangen bijgehouden. Aanleiding 
hiervan was de droogval van meerdere  
beken als gevolg van de droge zomer in  
2018. De situatie is helaas in de afgelopen 
jaren niet verbeterd, zoals te zien is in de 
bijgaande grafiek.

Dorpsraad Wenum Wiesel heeft met een 
schrijven de gemeente Apeldoorn op de 
hoogte gebracht van de zorgen over het 
watergebrek in de beken en sprengen. 
Persoonlijk heb ik mijn zorg over het 
gebrek aan water in de beken onder andere 
kenbaar gemaakt bij het bestuur van de 
Bekenstichting. Hun werkgroep Hydrologie 
heeft de droogval vervolgens gedeeld met 
de volgende belanghebbenden: gemeente 
Apeldoorn, Waterschap Vallei en Veluwe, 
Vitens en de provincie Gelderland.

Hydrologen en ecologen van genoemde 
instanties hebben op initiatief van de 
betreffende werkgroep in 2021 een aantal 
malen digitaal overleg gevoerd over het 
gebrek aan water. Helaas heeft dat nog niet 
geleid tot oplossingen op de korte termijn. 
Wel krijgt dit overleg een vervolg met als  
doel de waterstand en doorvoer van alle 
beken in Wenum Wiesel te verbeteren. 
Hieronder in het kort de oorzaken en 
gevolgen van het weinige water in onze 
beken.

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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Vrijwilligers Natuur en Landschap

Laatst wandelde ik met mijn hond (aan de 
lijn!) langs het Kopermolenklompenpad en 
kwam daar twee dames tegen. Een van hen 
had een klein vuilniszakje in de linkerhand 
en in de rechterhand een knijper om vuil op 
te ruimen. ‘Goed 
bezig’, zei ik. ‘Ja, 
dat doe ik altijd op 
mijn wandeling. 
Het is makkelijk 
om dan meteen 
de rommel die ik 
tegenkom op te 
ruimen’. ‘Ligt er 
veel’, vroeg ik. ‘Nou, ik kom uit Den Haag en 
daar ligt veel meer langs de wandelpaden’. Een 
schrale troost. Want de hoeveelheid zwerfvuil 
langs de wegen en paden in ons dorpsgebied 
is nog altijd veel te veel. Ondanks het feit dat 
vrijwilligers het Klompenpad schoonhouden 
en ook regelmatig in groepen in delen van 
ons gebied de troep uit de bermen halen.

In de werkgroep Natuur, Cultuur en Land-
schap constateerden wij dat er veel mensen 
zijn die een bijdrage leveren aan onze 
leefomgeving. Of dat nu is door protest 
aan te tekenen tegen de snelle fietsroute, 
mee denken over een tweede Klompenpad, 
het bijhouden van de omgeving van de 
Wijert ofwel de vijver van Van Bree, de 
informatieborden langs de paden schoon-
maken, het blad van de weg blazen en een 
stukje verder dan waar het erf aan grenst, 
de waterlopen schoonmaken en de bermen 
een stukje mee maaien. Zo kan ik nog wel 
even doorgaan. Veel werk wat valt onder 
‘vrijwilligerswerk’, wat velen vanzelfsprekend 
doen omdat dat nu er eenmaal bij hoort. 
Zo houden we onze omgeving mooi en een 
beetje opgeruimd. Al die bijdragen van al die 
handen zijn vanzelfsprekend.

Oorzaak
•	Drie	droge	en	warme	zomers	op	rij,	met	gemiddeld	te	weinig	

neerslag.
•	Dalende	grondwaterstand	onder	het	Veluwemassief	(waterbel),	

kweldruk neemt af.
•	 Bovenstaande	als	gevolg:	onvoldoende	hemelwater	kan	de	bodem	

bereiken door verdamping.
•	Mogelijk	beschadiging	van	zogenaamde	kleischotten	in	de	stuwwal.
•	 Drinkwateronttrekking	door	Vitens	aan	de	Amersfoortseweg.

 Gevolgen
•	 Sterfte	van	vissen	en	waterplanten.
•	Macrofauna	essentieel	voor	de	waterkwaliteit	verdwijnt
•	 Afname	van	het	zuurstofgehalte	door	wegvallen	stroming.
•	 Vochthoudende	kwelgebieden	verdrogen	(sponswerking	verdwijnt).
•	 Ecologische	schade	en	de	biodiversiteit	neemt	af.
•	 Cultuurhistorische	aantasting	van	het	beekdallandschap.
•	Onvoldoende	aanvulling	water	voor	de	Wenumse	Watermolen.

Ruud Lorwa 

werkgroep Natuur en Landschap
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Graag zouden we die bijdragen wat 
meer aandacht willen geven. Een aantal 
vrijwilligers heeft daarover in december via 
Jennie Mijnheer een brief gekregen. Daarin 
werd aangekondigd dat er op een zaterdag 
in januari een inspirerende nieuwjaars-
bijeenkomst zou plaatsvinden waar we 
met elkaar kennis konden maken. Op die 
bijeenkomst zou er een demonstratie gegeven 
worden voor het maken van een bijenhotel. 
Door coronabeperkingen werd deze echter 
uitgesteld. Evengoed zit deze bijeenkomst  
nog steeds wel in de planning.

En nadrukkelijk niet alleen voor de vrij-
willigers die in december een brief hebben 
gekregen, maar voor iedereen die op een of 
andere wijze betrokken is bij onze natuur en 
ons landschap en daar een bijdrage aan (wil) 
leveren. Wanneer we elkaar kennen en gaan 
samenwerken maken we het voor elkaar wat 
gemakkelijker. Dan kunnen we allemaal met 
onze bijdragen en kwaliteiten nog meer gaan 
betekenen voor ons dorp. Ook mensen die 
mee willen denken en een bijdrage willen 
leveren aan de werkgroep Natuur, Cultuur 
en Landschap. Wij zullen al onze bekende 
vrijwilligers uitnodigen. Nadrukkelijk vragen 
wij aan hen om ook hun partner, buren en 
anderen mee te nemen die iets willen doen 
of met elkaar willen delen, aan elkaar willen 
vertellen of aan de werkgroep willen laten 
weten waar aandacht voor zou kunnen zijn. 
En dan nog zijn er mensen die wij nog niet 
kunnen bereiken. Ook die zijn van harte 
uitgenodigd op deze ontmoetingsdag. 

Wil je op een of andere wijze een bijdrage 
leveren en ook een uitnodiging ontvangen? 
Meld je dan aan: jos.tiel.groenestege@
wwnna.nl of bel even naar 06 5333 8569.

Met vriendelijke groeten,

Jos Tiel Groenestege, 

werkgroep Natuur en Landschap

Wenumse Watermolen

In 2010 is de gemeente Apeldoorn met het onderzoek gestart om de 
Wenumse Watermolen met de bijbehorende percelen en gebouwen 
te verkopen. Hiertoe werd een verzoek gedaan aan de dorpsraad. 
Deze heeft aangegeven hier in te willen participeren om voor het 
complex een goede bestemming te vinden en de landschappelijke 
waarde van de omgeving te behouden. Ook moest de gebruiksfunctie 
van de Wenumse Watermolen voor de inwoners van Wenum Wiesel 
gehandhaafd blijven. De dorpsraad deed het voorstel te besluiten 
voor een erfpachtmodel zodat de gemeente Apeldoorn te allen tijde 
eigenaar blijft van het geheel.
Na vele gesprekken 
tussen de dorpsraad 
en de gemeente gaat 
deze laatste pas in 
2014 in gesprek met 
Stichting BOEi; een 
maatschappelijke 
onderneming gericht 
op herbestemming 
van industrieel, 
agrarisch en religieus 
erfgoed. Restauratie en herbestemming gebeurt met veel oog 
voor authenticiteit, duurzaamheid, kwaliteit en innovatie. Deze 
onderhandelingen vonden plaats gebaseerd op het erfpachtmodel, 
maar lopen op niets uit.

In 2016 doet de dorpsraad het voorstel om het complex te betrekken 
bij de ontwikkelingen aan de Astaweg; daar sociale woningbouw op 
het al jaren braakliggende terrein van de kuikenbroederij en het multi-
functioneel gebruiken van het terrein Wenumse Watermolen. Denk 
hierbij aan huisartsenpost, streekwinkel met lokale producten, streek-
museum of horeca. De gemeente reageert niet op het gedane voorstel.

In mei 2017 stelt de gemeente Apeldoorn voor om opnieuw te onder-
handelen met de eerder genoemde Stichting BOEi om dan eind 2017 
te evalueren. De exploitatie van de Korenschuur, de publieke ruimte 
onder in de Wenumse Watermolen, is dan in handen van Stichting 
Accres. Deze stichting trekt zich terug en vanwege de uitgebroken 
pandemie is de Wenumse Watermolen vanaf maart 2020 gesloten  
voor verhuur.

In juni 2020 wordt de dorpsraad door wethouder Willems van de 
gemeente Apeldoorn geïnformeerd dat de verkoop van het complex 
doorgang gaat vinden. Hierop heeft de dorpsraad een schriftelijke 
reactie naar de gemeente gestuurd met een aantal vragen en het 
dringende advies om niet te verkopen. Er wordt een werkgroep 
geformeerd bestaande uit belanghebbende gebruikers van het 
complex (Molenstichting, buurtvereniging, DVS, Imkervereniging) 
die de dorpsraad ondersteunt en adviseert in de ontwikkelingen. Er 
melden zich drie initiatiefnemers aan met plannen voor exploitatie 
van het geheel en deze werden gepresenteerd op de Algemene 
Ledenvergadering van WWNNA op 1 november 2021.
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Onderhandelingen verlopen moeizaam, 
onder andere omdat de gemeente Apeldoorn 
aanstuurt op verkoop en de dorpsraad met 
de belanghebbenden pertinent vasthouden 
aan een erfpachtconstructie, zoals eerder 
vastgelegd werd in het conceptcontract tussen 
de gemeente en Stichting BOEi.
De plannen voor het terrein Wenumse  
Watermolen zijn ingediend bij de gemeente 
Apeldoorn. Projectleiders en beoordelende 
ambtenaren hebben vragen over deze plan-
nen, onder andere op juridisch gebied. Er 
is nu een verzoek ingediend om met deze 
mensen in gesprek te komen voor een 
toelichting. Op dit moment is het wachten 
op een uitnodiging van een gemeentelijke 
commissie die advies gaat geven wat er 
binnen de ruimtelijke ordening, bestemming 
etc mogelijk is. Hiervoor is een behoorlijke 
wachttijd die kan oplopen van vier tot zes 
maanden. U zult begrijpen dat onze teleur-
stelling erg groot is.

Peter Ansems

Even voorstellen ...

Beste dorpsgenoten,
Met veel plezier heb ik me eind vorig jaar 
aangemeld voor een bestuursfunctie. Ik ken 
Agnes en Peter al een lange periode en zag 
hoe zij zich met veel energie inzetten voor 
onze mooie woonomgeving. Zelf woon ik 
aan de Huisakkers in Wenum Wiesel en dat 
alweer bijna 30 jaar. Een heerlijke plek om te 
zijn en ik woon daar samen met mijn partner 

Olaf-Marijn en 
mijn honden, 
poezen en 
pony’s.
Ben ik geboren 
op de Veluwe? 
Nee, dat niet. Ik 
ben opgegroeid 
in Middelburg, 
ook een prachtig 
deel van Neder-
land en na een 
aantal jaren in 
Utrecht en Den 

Haag, nu dus in Wenum Wiesel beland. Het 
genieten van de natuur, de rust en een prettige 
leefomgeving is denk ik wat we allemaal 
nastreven en geeft mij ook ontspanning naast 
mijn baan bij het Politiedienstencentrum.

Ik ben me aan het inwerken in de verschillende ontwikkelingen  
die er in de buurt spelen. Daarbij streven wij ernaar dat we  
ieders belangen zo goed mogelijk bij elkaar kunnen brengen.  
En hoe we standpunten en overleggen duidelijk naar jullie  
kunnen communiceren. Ik heb er zin in!

Linda Russeler

Hallo buurgenoten,
Mijn naam is Johan van de Steeg en ik ben sinds 
de laatste Algemene Ledenvergadering lid van 
Dorpsraad WWNNA. Ik ben getrouwd met een 
geboren en getogen Wenumse en woon met 
vrouw en inmiddels twee volwassen kinderen 
aan de Plantageweg. 
Ik heb een eigen bouw- en timmerbedrijf en doe 
verbouwingen, aanbouwen, onderhoud en ga zo 
nog maar even door. Onze beide kinderen hebben op de Beatrixschool 
alhier gezeten en in die periode was ik lid van de ouderraad. Als 
vrijwilliger help ik mee met allerlei hand- en spandiensten tijdens 
het jaarlijkse Wenums feest. Door al deze activiteiten raakte ik 
steeds meer betrokken bij ons prachtige buurtschap. Als lid van de 
dorpsraad ga ik mij bezighouden met ruimtelijke ordening. Ik hoop 
hierdoor te kunnen bereiken dat er onder andere voldoende woningen 
beschikbaar komen voor de starters. Met vriendelijke groet,

Johan van de Steeg

Ruimtelijke Ordening

Op het gebied van ruimtelijke ordening valt op dit moment niet 
echt veel te melden. Er zijn diverse lopende zaken die onze aandacht 
genieten. We zijn bezig te onderzoeken of er nieuwe starterswoningen 
gebouwd kunnen worden in ons dorp. Woningen die betaalbaar zijn, 
want nu is het bijna onmogelijk om voor starters en jonge gezinnen 
hier een woning te vinden. Het is immers voor de nabije en verre 
toekomst van belang dat door nieuwe aanwas van mensen er ook  
meer kinderen kunnen opgroeien in onze omgeving.

Voor onze oudere bewoners zou het wenselijk zijn dat er kleinere 
woningen of huurwoningen beschikbaar zouden komen. Waar we  
aan de ene kant graag meer woningen gerealiseerd zien, willen we 
aan de andere kant geen ‘wildgroei’ van woningen. Juist het groene 
landschap maakt ons dorp aantrekkelijk om te wonen! Elk vrij stukje 
grond te bebouwen is dus zeker niet wenselijk. Op dit moment zijn  
er enkele ontwikkelingen gaande, maar deze duren lang.

Wij als dorpsraad hopen dat we in 2022 vooruitgang kunnen boeken 
en dat we de gemeente Apeldoorn en andere instanties ervan kunnen 
overtuigen dat wonen in Wenum Wiesel aantrekkelijk moet zijn voor 
alle leeftijdsgroepen. Wij houden jullie op de hoogte.

Johan van de Steeg 

lid Dorpsraad Wenum Wiesel
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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 Dorpsraad en Buurtvereniging W.W.N.N.A.

Locatie Wenumse Watermolen 
 Oude Zwolseweg 164 te Wenum
Datum 28 maart 2022 
Aanvang 20.00 uur. Koffie staat vanaf 19.30 uur klaar.
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• Opening door de voorzitter

• Verslag jaarvergadering 1 november 2021
 Te raadplegen via onze website, maar ook (beperkt) beschikbaar  

tijdens de vergadering.

• (Jaar)verslag Dorpsraad 2021
 Presentatie: Agnes de Bruijn, voorzitter.

• (Jaar)verslag Buurtvereniging 2021
 Presentatie: Peter Ansems, voorzitter.

• Pauze

• Financieel jaarverslag 2021
 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
 - Regulier aftredend en herbenoembaar:  

 Agnes de Bruijn, Bert de Groot en Tristan Harleman

• Wat staat er te doen in 2022

• Overzicht van activiteiten

• Rondvraag

• Sluiting

Alleen noodzakelijke onderwerpen zullen worden behandeld.

Voor de goede orde: bij stemmingen hebben alleen geregistreerde en betalende 
leden stemrecht. U wordt verzocht voor aanvang van de vergadering de 
presentielijst te tekenen en uw e-mailadres achter te laten.
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Afscheid gebiedsmanager Steven Gerritsen

In het voorjaar van 2021 gaf gebiedsmanager 
Steven Gerritsen aan met pensioen te 
gaan. Gemeente Apeldoorn bood hem 
weliswaar een algemene afscheidsreceptie 
aan, maar onze dorpsraad vond dat hij iets 
meer dan dat verdiende. Op een mooie 
zaterdag in september werd tijdens een 
informeel samenzijn Steven door ons in het 
zonnetje gezet. In de tuin van voorzitter 
Agnes de Bruijn waren alle bestuursleden, 
oud-bestuursleden, de oud-voorzitter van 
WWNNA en enkele gemeenteambtenaren 
aanwezig. Onder het genot van  een hapje 
en drankje en leuke anekdotes namen we 
met pijn in ons hart afscheid van hem. 
Steven werd bedankt voor de plezierige 
samenwerking en voor zijn tomeloze inzet 
voor Wenum Wiesel. Hij kreeg van de 

dorpsraad een cadeau onder couvert en zijn 
vrouw kreeg een mooi boeket bloemen. Zijn 
opvolger is gebiedsmanager mevrouw Harriet 
Althof, verbinder tussen de gemeente en de 
inwoners van de dorpen en het buitengebied.

Peter Ansems

Wmo-vervoer (regiotaxi)

Wmo-vervoer is een vervoersvoorziening 
die vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) kan worden geregeld. 
Deze wet is er om ervoor te zorgen dat alle 
burgers kunnen blijven meedoen in de 
samenleving en zelfstandig kunnen blijven 
(wonen). Daartoe behoort ook Wmo-vervoer, 
ofwel vervoer op maat.
 
Wie komt voor Wmo-vervoer in 
aanmerking?
De Wmo-vervoersvoorziening is bedoeld 
voor burgers die hun eigen vervoer niet  
meer zelfstandig of met hulp van familie  
of vrienden kunnen organiseren. 

Daar is bijvoorbeeld sprake van als iemand 
vanwege een handicap, beperking of psychische 
aandoening niet meer kan reizen met het 
openbaar vervoer.

Met een Wmo-taxipas is het dan mogelijk 
om tegen een gereduceerd tarief te reizen 
binnen vijf vervoerzones rond het woonadres. 
Normaliter geldt er een compensatie van 
500 vervoerzones per jaar, maar hier kan 
afhankelijk van de behoefte van worden 
afgeweken.

Wanneer er sprake is van reizen op langere 
afstanden (buiten de regio) komt men niet  
in aanmerking voor de Wmo-vervoer via  
de regiotaxi.

Hoe kan ik de regiotaxi aanvragen?
Wmo-vervoer per regiotaxi (of deeltaxi)  
kan men aanvragen via het Wmo-loket  
van de gemeente.
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Legging gedenkstenen

Nadat de plechtigheid al twee keer eerder was uitgesteld vanwege 
de voortdurende coronabeperkingen werden op 14 september 2021 
dan eindelijk de gedenkstenen gelegd bij het adres Zwolseweg 526.

Onder de belangstellenden was ook de 93-jarige heer Frank Buitenhuis. 
Hij woonde in zijn jeugd om de hoek aan de Nieuwe Molenweg en 
is een van de weinigen die de familie persoonlijk heeft gekend. Als 
buurjongen ging hij wel om het het jongste dochtertje Ruth, ze waren 
beiden even oud.

Bij 80 jaar gleden, in de nacht van 17 op 18 november 1942, werd de 
Joodse familie Schäfer gedeporteerd om uiteindelijk in Auschwitz 
en Lahde te worden vermoord. Vanuit Apeldoorn zijn in de Tweede 
Wereldoorlog ruim 400 Joden weggevoerd en omgebracht. Zij hebben 
geen graf waar ze kunnen worden herdacht. Een Joodse uitspraak is: 
“Een mens is pas vergeten, als ook zijn naam vergeten is.“
De werkgroep Gedenkstenen Joods Apeldoorn wil, door het plaatsen 
van gedenkstenen, ervoor zorgen dat hun namen niet vergeten 
worden. De kleine stenen zijn bedoeld als herinnering aan het lot  
van elk individueel persoon. Daarom draagt elke steen met opzet  
de naam van slechts één slachtoffer.

Vijf leerlingen van de Sjofarschool Prinses Beatrix viel deze eer te 
beurt. Eén voor één legden de kinderen de steen op hun plek: als 
eerste voor vader Oskar, daarna moeder Meta, zoon Walter, dochter 
Dora en als laatste voor dochter Ruth. Ze werden gelegd in de berm 
naast het fietspad, midden voor de woning en laten zien dat we door-
drongen zijn van de geschiedenis achter deze stenen. Laten we bij  
het passeren ervan er maar eens goed over nadenken.

Peter Ansems

Vlaggenparade

In oktober vorig jaar hebben de dorpen 
van de gemeente Apeldoorn hun vlaggen 
aangeboden aan de burgemeester. 
Inmiddels is er een mooie zichtbare plek 
gevonden, waar je niet omheen kunt:  
in de Burgerzaal (hal) van het Stadhuis.

Er hangen al acht vlaggen. Vanwege de 
eenheid moet het formaat van de vlag 
van twee dorpen nog gewijzigd worden. 
Zodra dit klaar is worden ook deze erbij 
gehangen.

Een mooi kleurrijk statement, zo vlak 
voor de verkiezingen!

Harriët Althof 

gebiedsmanager voor de dorpen  

en het buitengebied
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Huize Vrijland

De naam Wegener is onlosmakelijk 
verbonden aan de Nieuwe Apeldoornsche 
Courant ‘het dagblad voor Apeldoorn en  
de Veluwe’. Het eerste weekblad werd 
gedrukt op 14 november 1903 en de heer 
J.F. Wegener (Johan) was behalve directeur 
ook redacteur, colporteur en administrateur.

Na de verspreiding van de eerste vijfduizend 
exemplaren was er nog geen enkele abonnee, 
maar Johan liet zich niet ontmoedigen. 
Zijn grote ijver en doortastendheid werden 
ruimschoots beloond en het abonneebestand 
begon, na een moeilijke beginperiode gestaag 
te groeien. Weldra gleed het weekblad iedere 
dag bij de abonnees in de bus. Dankzij het 
harde werken en zijn tomeloze inzet ging 
het hem financieel voor de wind. Dit stelde 
hem in staat om in de jaren ‘20 van de vorige 
eeuw aan de Elburgerweg een perceel grond 
van ruim 3½ ha aan te kopen. Hierop liet hij 
een luxe villa bouwen die de naam ‘Huize 
Vrijland’ kreeg.
Na de dood van Johan Wegener betrok zoon 
J.C.G. Wegener (Jo) de villa met zijn gezin, 
die er tot 1941 zou blijven wonen. In de 
oorlogsjaren werden er in de villa niet alleen 
Duitsers ingekwartierd, maar bood deze 
ook onderdak aan meerdere, uit Arnhem, 
geëvacueerde families. Deze mensen werden 
gedwongen om tussen 23 en 25 september 
1944 vanwege de Slag om Arnhem huis en 
haard te verlaten. Zij mochten alleen de 
hoogstnoodzakelijke spullen meenemen 
en moesten maar afwachten waar ze 
terechtkwamen.

Na de oorlog werd Huize Vrijland nog 
verschillende keren verkocht, onder andere 
aan de familie Endenburg, totdat in 1955  
de villa verbouwd werd tot:

‘Hefsibah Spade Regen Gemeente 
Geloofshuis’.

Een kleine, zelfstandige geloofsgemeenschap 
met op het hoogtepunt misschien 150 
gelovigen, nam er zijn intrede. Zij woonden 
en werkten er en het geld wat zij bezaten 
of verdienden ging naar Spade Regen. 
Vrouwen droegen een blauw uniform met 
lange mouwen en hooggesloten kraag, 
zwarte schoenen en kousen; de mannen 
droegen khaki kleding. De Zuid-Afrikaanse 
zuster Mara Fraser, die de beweging rond 
1920 stichtte, had dit doorgekregen van 
de Heilige Geest. ‘Die Blourokkies’, zoals 
ze daar werden genoemd, hadden op 
alle continenten hun geloofshuizen en in 
Nederland was dit in Wenum Wiesel. De 
huisregels in Hefsibah waren ook door de 
Heilige Geest voorgeschreven te weten; 
regelmatig terugkerende gebedsuren vanaf 
vier uur ’s morgens en een ononderbroken 
‘kettinggebed’ van 24 uur per dag. De 
gelovigen waren erg op zichzelf, soms zag 
je deze introverte en vriendelijke mensen 
weleens ergens lopen in ons dorp. Omdat er 
nauwelijks aanwas kwam werd het Geloofs-
huis in 2015 opgeheven. De bewoners 
vertrokken, vaak met pijn in hun hart en 
zonder bron van inkomsten, al hun geld was 
opgegaan aan Spade Regen. Huize Vrijland 
kwam te koop of te huur.

In 2016 presenteerde de gemeente Apeldoorn 
op een voorlichtingsavond de plannen voor 
Huize Vrijland. In het huis, dat gehuurd zou 
gaan worden, zouden tijdelijk 100 alleen-
staande asielzoekers worden gehuisvest. Dit 
plan stuitte op veel weerstand. Het pand had 
zo veel achterstallig onderhoud dat het bij 
lange na niet aan de wettelijke veiligheidseisen 
voldeed en ook de verkeersveiligheid van de 
Elburgerweg liet te wensen over. Bovendien 
had Wenum Wiesel geen winkels of activitei-
ten, waardoor de vluchtelingen zich zouden 
kunnen gaan vervelen met overlast als 
gevolg. Er was veel tegenstand vanuit de 
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bevolking, bovendien moest er heel veel geld 
geïnvesteerd worden om Huize Vrijland voor 
opvang van de asielzoekers geschikt te maken. 
Uiteindelijk zag de gemeente Apeldoorn af 
van deze plannen.

Hierna bleef het pand zeker vijf jaar leeg-
staan, waarna het gekocht werd door een 
projectontwikkelaar met de bedoeling er  
130 arbeidsmigranten, voornamelijk afkom-
stig uit Litouwen en medewerkers in de 
vleesindustrie, te huisvesten. 

Om problemen en overlast te voorkomen 
zou er een beheerder van facilitair bedrijf 
Faciloo worden aangesteld om deze mensen 
te begeleiden. Er zou een huisreglement 
worden opgesteld in hun eigen taal, zodat 
de migranten zouden weten wat er van 
hen werd verwacht. Verschillende partijen 
kwamen in opstand tegen deze plannen die 
gepresenteerd werden in restaurant Gewoon 
Gastvrij. Hierna werd toegezegd dat het aantal 
migranten teruggebracht zou worden naar 50.

Ook deze plannen draaiden op niets uit en 
weer werd Huize Vrijland verkocht. OnWin 
BV werd de nieuwe eigenaar en het plan is nu 
om op het terrein de ontwikkeling en bouw 
van 86 één- en tweepersoonsappartementen te 
realiseren. Verdeeld over vier units, allemaal 
huur en deels in de sociale huursector, voor 
starters of ouderen. De oorspronkelijke villa 
en alle bestaande gebouwen op het terrein 
zullen worden gesloopt en het is de bedoeling 
dat er nieuwe hoogbouw wordt opgericht van 
maximaal vier woonlagen met een hoogte van 
18 meter. De plannen zijn ingediend bij de 
gemeente Apeldoorn die achterstand heeft in 
het beoordelen van bouwaanvragen, waardoor 
het enige maanden zal duren voordat deze 
beoordeeld zullen worden.

(Bronnen: Google-Wikipedia, Stentor,  
St. Wiesels Belang.)

Peter Ansems
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In je Kracht | assertiviteitstraining

Grootscheepse bomenkap voor een beter klimaat
Geldersch Landschap vervangt naaldbomen De Zandhegge met loofbomen

Heb je er hinder van dat je niet of 
onvoldoende voor jezelf kunt opkomen? 
Durf jij je wensen, ideeën en grenzen 
nauwelijks aan te geven? Hoe fijn is het als 
je ontspannen kunt omgaan met situaties 
en mensen. Wat zou het je opleveren 
wanneer je met meer zelfvertrouwen en 
overtuigingskracht in staat bent om voor 
jezelf en jouw mening op te komen!

Dan is het volgen van deze assertiviteits-
training vast iets voor jou! Na de cursus ben 
je meer bewust van je mogelijkheden en zal 
je met meer zelfvertrouwen en vaardigheden 
met anderen en situaties kunnen omgaan.

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten en 
start op maandagmiddag 14 maart 2021 
van 13.00-15.00 uur. De cursus kent een 
maximum aantal van 12 deelnemers en wordt 
gehouden in ontmoetingsplek Zilverschoon.

De kosten voor deelname aan deze cursus 
bedragen € 29,50. Betalen met stadspas is 
ook mogelijk. De cursus wordt gegeven door 
Margot Schuurmans (trainer Stimenz).
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Gerjanne van Middendorp  
via g .vanmiddendorp@stimenz .nl of  
06 5204 8564.

In het bos langs de Greutelseweg in Wenum Wiesel werden de 
afgelopen weken ruim drieduizend bomen gekapt. Er lagen grote 
stapels hout en de populaire wandelpaden waren door de zware 
bosbouwmachines compleet omgeploegd. Wandelaars en verontruste 
buurtbewoners vroegen zich af wat er aan de hand was.

Arjan van Knapen, werkzaam bij Geldersch Landschap is de beheerder 
van De Zandhegge. Hij legt ons uit dat de bomen – in totaal 200 lariksen,  
3.000 grove dennen en 50 douglassen – zijn gekapt om het bos uit te 
dunnen, zodat andere beter gaan groeien.
Deze bomen zijn ooit aangeplant voor de houtproductie, vertelt Arjan. 
Maar de bomen staan zo dicht op elkaar dat ze niet goed kunnen 
groeien en dat de ondergrond hierdoor wellicht wordt verstikt. Verder 
is er in het verleden niet goed genoeg gekeken naar diversiteit in 
bomen, waardoor er relatief veel naaldbomen staan. In tegenstelling 
tot loofbomen zijn naaldbomen minder klimaatvriendelijk. “Ze zorgen  
voor een drogere bodem en in lichte mate voor verzuring”, legt hij uit.
Ter voorbereiding op de kap is hij het bos ingegaan om te kijken welke 
bomen het best gekapt konden worden. Deze heeft hij handmatig 
gemarkeerd met oranje tekens en zijn omgezaagd.

De eiken en berken zijn blijven staan en er 
worden in de komende periode nog zo’n 
2.000 loofbomen bijgeplant, zoals zoete kers, 
linde en esdoorn. Op die manier krijg je een 
multifunctioneel bos.

Het blijkt dus dat voor herstel van het bos  
een doordacht plan klaar ligt. Hoe zit het  
met de wandelpaden die kapot zijn gereden?
“Door de regen is het inderdaad wat 
modderiger op de paden dan we zouden 
willen”, geeft Van Knapen toe. “Maar zodra 
het droger wordt knappen we de paden op 
zodat die weer goed toegankelijk zijn voor 
wandelaars.”
Met sporen in het bos zelf bemoeit de 
beheerder zich niet. De natuur krijgt de tijd 
om zichzelf te herstellen. En dat moet lukken, 
want nieuwe kapwerkzaamheden zijn er pas 
weer over een jaar of zes.

Het gezaagde hout van douglas en lariks 
is bestemd voor bouwen en timmeren. Er 
gaat dus niets naar biomassa. Het hout van 
de grove dennen wordt gebruikt voor de 
productie van OSB-platen (van houtvezels  
en lijm), spaanplaat en pallets.

Arjan van Knapen 

Geldersch Landschap
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Een veerkrachtig Apeldoorn

Een sterk en betrokken Apeldoorn waar iedereen ertoe doet,  
dat is ons doel. In de Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling 
2022-2030 “Een veerkrachtig Apeldoorn” heeft de gemeente met  
veel partners in het sociaal domein uitgewerkt hoe we dit sámen  
met de inwoners voor elkaar willen krijgen.

Wat wordt er anders?
Als gemeente gingen we tot nu toe vooral uit van onze eigen dienst-
verlening: Welke hulp kunnen wij geven aan de inwoner? Dat gaan we 
anders doen. Want er gebeurt al zoveel in Apeldoorn. Apeldoorners 
helpen elkaar en zien naar elkaar om. Ze kunnen veel zelf en samen. 
Daarop willen we aansluiten.

Aansluiten op wat inwoners, maatschappelijke organisaties en 
bedrijven zelf doen, is een grote verandering. En die is niet van de 
ene op de andere dag klaar. Maar daar gaan we de volgende jaren 
hard mee aan het werk. We hebben het dan in de kadernota over het 
versterken van een sociale basis en over het vangnet. Wat bedoelen  
we daar mee?

Sociale basis
Mensen hebben dingen nodig om zo gelukkig en gezond mogelijk te 
kunnen leven. Bijvoorbeeld een eigen woning, een baan, een sociaal 
netwerk en genoeg geld om rond te komen. Al deze dingen noemen 
we de sociale basis.
Inwoners regelen dat vooral zelf. Dat verwachten we ook van hen. 
Maar soms is daar extra hulp bij nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld 
door voor genoeg banen te zorgen. En door voldoende nieuwe 
woningen te bouwen in fijne buurten.

Bij de sociale basis kun je ook denken aan de sociale netwerken van 
inwoners, groepen en buurten. Hierin doe je dingen samen met 
andere mensen. Bijvoorbeeld in de straat, bij de sportclub of op het 
werk. Meedoen in sociale netwerken zorgt ervoor dat je beter wordt in 
dingen die je al kunt, nieuwe dingen leert en je goed voelt. En tegelijk 
draag je zo bij aan het samenleven in Apeldoorn. We gaan deze sociale 
basis versterken, zodat Apeldoorners zich na een tijdje nog beter 
samen kunnen redden.

Vangnet
Een stevige sociale basis, waar we het hiervoor over hadden, is niet 
voor iedereen voldoende. Voor hen is er een vangnet. In het vangnet 
helpen we Apeldoorners op weg om dat eigen sociale netwerk en die 
sociale basis sterker te maken. Het doel is om steviger in de eigen 
schoenen te staan en op eigen kracht verder te kunnen.

Als het nodig is, is extra ondersteuning beschikbaar. Daarbij bieden 
we maatwerk: het moet passen bij de (gezins-)situatie van de inwoner. 
En je moet niet vast komen te zitten in het vangnet, zodat je er niet 
meer uitkomt. Daar helpen we bij.

Vervolg op de kadernota
De Kadernota is op 23 december 2021 
door de gemeenteraad van Apeldoorn 
vastgesteld. Nu worden de doelen verder 
uitgewerkt in drie concrete plannen; Wonen 
en leefomgeving, Bestaanszekerheid, Gelijke 
kansen. Natuurlijk doen we dat samen met 
inwoners en maatschappelijke organisaties  
in onze gemeente.

Maatschappelijk werk in de dorpen
Iedereen heeft wel eens momenten dat het 
minder gaat. Meestal kom je daar zelf wel 
weer uit. Zeker als je familie, vrienden en 
buren om je heen hebt die kunnen helpen. 
Lukt het je niet om oplossingen te vinden? 
Of blijf je je zorgen maken over je gezin of 
iemand in je omgeving? In uw dorp is een 
maatschappelijk werker vanuit Stimenz. De 
maatschappelijk werkers werken binnen het 
netwerkverband Samen055 en kunnen u 
helpen met uw vragen over bijvoorbeeld zorg, 
werk, geld of opvoeding.
De contactgegevens van de maatschappelijk 
werkers zijn:
• voor de dorpen Hoenderloo, Loenen, 

Wenum Wiesel, Beemte Broekland en 
Klarenbeek:

 Ilona Boom, 06 3014 6504 of e-mail 
i .boom@stimenz .nl

• voor de dorpen Beekbergen-Lieren, 
Oosterhuizen, Hoog Soeren, Radio 
Kootwijk en Assel:

 Annemarie Heinink, 06 2069 2898 of 
e-mail a .heinink@stimenz .nl

• voor Uddel:
 Iris Langeveld, 06-30286325 of e-mail 

i .langeveld@stimenz .nl

Daarnaast is er voor leefbaarheid/buurt- en 
wijkaangelegenheden en nieuwe initiatieven 
buurtregisseur voor Uddel en Beekbergen 
Ama Mual. Hij is te bereiken via 06 2501 0470 
of e-mail a .mual@stimenz .nl
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Bericht van de pluktuin

De geheime schuilplaats (aanvulling)

Veel mensen kennen inmiddels de weg 
naar de Pluktuin aan de Wieselse Kampweg 
41, maar ook veel mensen helaas nog 
niet. Daarom volgt hier een klein stukje 
geschiedenis over hoe dit fleurige en 
geurige stukje Wenum Wiesel is ontstaan.

De Pluktuin is gevestigd op het tracé waar 
rond 1930 de nieuwe verbinding Rijksweg 50 
aangelegd moest gaan worden. Het verhaal 
gaat dat het Koningin Wilhelmina in eigen 
persoon geweest zou zijn, die dit plan heeft 
geblokkeerd mede omdat er onder andere 
grond nodig was van Paleis Het Loo. Dit op 
het allerlaatste moment, de boeren waren 
al onteigend en de twee zandbulten voor 
het nabijgelegen geplande viaduct lagen al 
klaar. Het gehele tracé is nog steeds duidelijk 
herkenbaar in het landschap. De Pluktuin ligt 
bij hoveniersbedrijf Het Vinkennest.

Op 25 januari 2022 bestond de Stichting de Pluktuin vijf jaar. 
Opgericht door Gregor van den Brink, die in de jaren hieraan 
voorafgaand ook aan de wieg stond van de Stadsakkers en van 
zorgboerderij Wenum Hoeve. Ongeveer gelijktijdig met de Pluktuin 
ontstond ook het initiatief voor ‘De Raatakkers’ aan de Wieselseweg 
naast huisnummer 60.
Aanvankelijk werden er voornamelijk groenten verbouwd, maar nu 
ligt de nadruk op de verkoop van snijbloemen, bessen, frambozen en 
bramen. Er wordt ook gewerkt aan aardbeienbakken op hoogte. De 
Pluktuin is geopend in het zomerseizoen van circa eind mei tot eind 
oktober, natuurlijk afhankelijk van het weer. In het winterseizoen 
zorgt het team van 17 vrijwilligers ervoor dat alles er weer mooi bij 
staat in de zomer, zodat er weer fijn geplukt kan worden.

Hopelijk vindt ook u de komende zomer de weg naar de Pluktuin;  
al is het alleen maar voor een wandelingetje tussen de bloemen of 
voor een kopje thee op één van de rode bankjes.
Voor informatie:

Etta Mulder, 

06 1678 0697

In de najaarsnieuwsbrief schreef ik het verhaal over de geheime 
schuilplaats aan de Wieselse Kampweg 12. Gedurende de oorlogs-
jaren verborgen Helmig en Grada Hafkamp op de bovenverdieping 
een Joodse man en vrouw. Deze overleefden de oorlog en na de 
bevrijding schreef Grada op een karton dat de geheime ruimte 
het Joodse echtpaar Goudsmit geborgen had. In het artikel van 
september 2021 heb ik deze informatie aangehouden.

Zoon Wim Hafkamp en dochter Betsie Trovato-Harskamp zeiden in 
het interview wat ik met ze had, dat zij twijfelden aan de woorden van 
hun moeder. Het was geen echtpaar; de vrouw zou Ilona Hegenbart 
geweest zijn en alleen de man zou Goudsmit heten.
Ze kregen gelijk! Ik ontving een reactie op dit verhaal van Roeland 
Oudejans-Albers. Hij is voorzitter van de werkgroep Gedenkstenen 
Joods Apeldoorn en heeft toegang tot verschillende archieven. Na 
de bevrijding begon het opduiken en in de kranten verschenen 
oproepen aan onderduikers om zich te laten registeren bij een LO-
bureau (Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers). Roeland 
ontdekte in archiefstukken de registratie van de ongehuwde Joodse 
man Louis Goudsmit, geboren te Amsterdam op 10-12-1897 en 
vertegenwoordiger in de vleesindustrie. Hij gaf als onderduikadres 
Wieselse Kampweg 61 op. De ouders van Louis overleden in de jaren 
‘30 al, maar zijn zus Judith en zijn broers Moritz en Jacob Jonas met 
hun gezinnen bleken vermoord te zijn in Auschwitz en Sobibor.  
Louis overleefde als enige van zijn familie de oorlog en trouwde op  
29 augustus 1953 op 56-jarige leeftijd met Agatha Sandtmann, die  
op dat moment 38 jaar was.

Onderduiken was niet gemakkelijk. Niet 
alleen moest je een vertrouwd onderduik-
adres zien te vinden, maar je kwam meestal in 
een totaal andere wereld terecht. De overgang 
van de stad naar het platteland was groot!
In veel gevallen (en op onverwachte 
momenten) kon je verplaatst worden omdat 
een adres niet meer veilig was. Vaak moest 
men kostgeld betalen, hoewel kerkelijke 
instanties of andere organisaties dit vaak  
voor hun rekening namen. Maar als je 
dan ook nog eens met een voor jou totaal 
vreemd persoon 24 uur per dag in een nauwe 
schuilplaats opgesloten zit, onzichtbaar voor 
de Duitse bezetter en zelfs samen in een bed 
moet slapen, heb je het toch wel heel zwaar.
Vandaag de dag is een dergelijke situatie 
nauwelijks voor te stellen!

Peter Ansems 

(met dank aan Roeland Oudejans-Albers)
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Groeten van de Wilhelminakerk

De Wilhelminakerk in de dorpsgemeenschappen
De Wilhelminakerk is de wijkgemeente voor Wenum Wiesel, Beemte 
Broekland en ’t Loo. Ze wil een plek zijn waar mensen God kunnen 
ontmoeten, waar samen gebeden wordt, gezongen, geluisterd naar 
Gods goede nieuws. Een plek waar kinderen worden gedoopt, waar 
de Maaltijd van de Heer wordt gevierd, waar wordt getrouwd en 
gerouwd. Een plek om ook elkaar te ontmoeten, samen te eten en bij 
te praten. Voor jong en oud. Door allerlei ontwikkelingen zijn we een 
kleiner wordende gemeente met veel ouderen, maar we zijn wel een 
vitale gemeente.

De kerk komt naar je toe!
Op zondag 5 juni aanstaande is er een Pinksterviering in de openlucht 
bij Buitenplaats de Poel, de Poel 1 in Wenum Wiesel. Vanaf 10.00 
uur is er koffie en de dienst begint om 10.30 uur. Voor de kinderen is 
er een apart programma. Het koor ‘Trees Voices’ uit Apeldoorn zal 
mooie liederen zingen. Wees welkom! Neem uw (klein)kind, buur, 
vriend, familielid mee. We hopen op mooi weer!

Kidskerk en Tienerkerk
Op de tweede zondag van de maand om 10.00 uur is er Kidskerk en 
Tienerkerk. De kids kunnen worden gebracht naar de zaal naast de 
kerk en om 11.00 uur weer worden opgehaald. De kids van vier t/m 
tien jaar hebben een gezellige ochtend rondom een bijbelverhaal. 
Dit jaar komen bijbelverhalen met dieren aan bod. Er is een 
vertelling, samen iets drinken en eten en een creatieve verwerking 
van het verhaal. Er is altijd plaats voor nieuwe kinderen en vriendjes 
en vriendinnetjes mogen mee! Mail voor meer informatie naar: 
kidskerk@wilhelminakerk .com
De tieners hebben een eigen ruimte boven in de kerk. Gezelligheid 
en spel staan voorop. Er worden ook onderwerpen besproken zoals 
‘liefde en vriendschap’. Belangstelling? Mail naar anneliesteloo@
hotmail.com

‘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, 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 deelname-
formulier downloaden. Ook is daar het rekeningnummer van deze 
actie te vinden voor een donatie.

Stichting Vrienden van de Wilhelminakerk
Om de kerk te behouden voor de inwoners en gemeenteleden van 
Wenum Wiesel, Beemte Broekland en ’t Loo is de Stichting Vrienden 
van de Wilhelminakerk in het leven geroepen. Deze stichting verzorgt 
uitvaarten en condoleances in de kerk. Ook verzorgt zij bruiloften, 
congressen, concerten en daarbij verjaardagen in de Wilhelminazaal. 

Alles heel goed verzorgd. Bovendien 
organiseert zij ook activiteiten die voor  
allen toegankelijk zijn.
Wilt u meehelpen om de Wilhelminakerk 
in stand te houden zodat de kerk ook in 
uw buurt van betekenis kan blijven? Meer 
informatie vindt u op de website van de kerk.

Hartelijke groet,
ds. Jolanda Al-van Holst 

voor actuele informatie: wilhelminakerk.com

Seniorenmarkt 
in De Stolp

Bijna met pensioen? Kom naar de 
informatiemarkt voor senioren op woens-
dag 23 maart in de Stolp in Apeldoorn 
(Violierenplein 101, Apeldoorn).

We werken steeds langer door. Eerst konden 
we vanaf 65 jaar met pensioen, nu schuift 
deze leeftijd verder op. Het is niet voor 
iedereen gemakkelijk om hierin mee te gaan. 
De informatiemarkt Senioren wil u hierbij 
helpen. Een fijne levensstijl pak je samen 
aan! Verschillende gastsprekers geven u op 
deze middag informatie over bijvoorbeeld 
wonen, (mantel)zorg, mobiliteit en vrije 
tijd. Het doel van deze bijeenkomst is dat u 
voldoende informatie krijgt om uw talenten 
en mogelijkheden optimaal te kunnen 
benutten en ontwikkelen. Hierdoor neemt 
uw tevredenheid, geestelijke en lichamelijke 
gezondheid toe.

De informatiemarkt duurt van 14.00 tot 
16.00 uur. Inloop met koffie/thee vanaf  
13.45 uur. Deelname is gratis. Aanmelden 
kan tot 16 maart via m .trott@stimenz .nl  
of via 06 4194 5801). 



16 Nieuwsbrief nr. 28

PCBO de Sjofar 
Prinses Beatrix
Een kijkje achter de schermen (2)

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 ... .

Zo begon de laatste bijdrage in februari 2021. In het verhaal dat volgde 
heb ik gesproken over hoe kinderen gebracht en gehaald werden door 
hun ouders. De Kiss & Ride plek is ontstaan en de afspraak met ouders 
van school om vanuit de Oude Zwolseweg naar de Zwolseweg aan te 
houden als rijrichting zorgde voor een goede doorstroom. Dus als je 
eens richting kanaal moet rond half negen ‘s ochtends, dan weet je dat 
er sprake is van een éénrichtingsverkeer afspraak rondom onze school.
Ook nu nog komen veel kinderen op deze manier naar school. Een 
hele rij auto’s trekt langs het hek tussen 8.20 en 8.25 uur.
We zijn vanaf dit schooljaar met meer kinderen. Een heel aantal 
kinderen vanuit de Koningin Julianaschool, die gesloten is, hebben 
hun plekje bij ons op school gevonden. Met aandacht voor de nieuwe 
kinderen en de kinderen die hier al op school zaten, kan ik nu zeggen 
dat ze elkaar inmiddels goed hebben leren kennen.

Ontmoeting
De vorige keer heb ik gesproken over het gemis van elkaar ontmoeten. 
Het lijkt er nu op dat we hier weer wat activiteiten voor kunnen gaan 
bedenken. Want vanaf aankomende vrijdag, 25 februari, mogen 
ouders ook weer bij de sing-in zijn. Heerlijk! Ontmoeting gaat weer 
plaatsvinden. We kijken ernaar uit.

Organisatie
Niet wetende dat de school na de eerste sluiting nog twee keer gesloten 
zou worden, waren we vol goede moed dat we snel weer de normale 
gang van zaken op konden pakken. Hoe anders is het geweest. Ook 
kinderen die ziek waren, leerkrachten die ziek werden of persoonlijke 
omstandigheden die grote impact hadden, hebben ons voor de nodige 
uitdagingen doen staan. We zijn het afgelopen jaar uiteindelijk goed 
doorgekomen en we proberen nu met de extra gelden die beschikbaar 
zijn gesteld eventuele achterstanden weg te werken. Een juf is nu twee 
ochtenden extra aan het werk voor extra instructie.
Ons team bestaat inmiddels uit negen leerkrachten. drie onderwijs-
assistenten en een directeur. Groter dan vorig jaar omdat we ook  
meer leerlingen in school mogen verwelkomen; 118 kinderen al. En 
we krijgen nog meer kinderen in groep 1, zodat we volgend schooljaar 
ook starten met 118 leerlingen, nadat we groep 8 van elf leerlingen in 
juli hebben uitgezwaaid.

Schoolplein uitkomst aanvraag subsidie
Kennen jullie deze maquettefoto nog? 
Deze heeft als voorbeeld gediend voor het 
aanvragen van de subsidie van de gemeente 
om het schoolplein te vergroenen. Dit plan 
moest ook gekoppeld worden aan onze 

onderwijsvisie, waarbinnen we de dieren 
van het Land van Kben gebruiken om kind-
eigenschappen woorden te geven. Deze dieren 
zie je nu terug op ons schoolplein, want de 
subsidie van de gemeente Apeldoorn hebben 
we gekregen. In mei is de planning om het 
plein officieel te openen. Dan is het groen 
ook meer groen en hebben we hopelijk mooi 
weer. Als het zover is, zorgen we ervoor dat er 
posters in Wenum Wiesel komen te hangen 
en nodigen we iedereen uit die het leuk vindt 
om hierbij aanwezig te zijn. In de tussentijd 
kun je al komen kijken, kunnen kinderen 
spelen en kun je even op het plein zitten.

Open dagen
De open dagen zijn nu al drie keer niet 
doorgegaan. Nieuwe ouders hebben geen 
mogelijkheid gehad om ‘zomaar’ even binnen 
te lopen op de open dag. Wij betreurden dat, 
maar dat is in april dit jaar anders. Op 6 april 
is er weer een open dag, je bent dan van harte 
welkom tussen 9.00 en 12.00 uur om rond te 
kijken en kennis te maken met onze prachtige 
school. We hopen je te zien!
De manier van aanmelden is met ingang van 
maart dit jaar centraal geregeld. Voel je vrij 
om voor een goede keuze in voorkeur binnen 
te kijken.

Mede namens het team, een hartelijke groet,

Saskia Stindt 

directeur Sjofar Prinses Beatrix (055-3121977)
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Beste buurtbewoners

Paaseieren zoeken

Als ik dit schrijf is 2022 al weer twee maanden oud. De dagen 
worden langer en ik kijk, waarschijnlijk net als u, net als altijd uit 
naar het voorjaar. Hoewel we een winter van niks achter de rug 
hebben, vorst en sneeuw hebben nauwelijks voor overlast gezorgd, 
is de lente altijd weer een bijzonder vrolijk jaargetijde.

De voorjaarsnieuwsbrief ligt voor u en de buurtvereniging hoopt het 
komende jaar wat meer activiteiten te kunnen organiseren dan in 
de afgelopen twee jaar. Hoewel het aantal coronabesmettingen hoog 
blijft en er nog veel mensen thuis in isolatie of quarantaine zitten, 
blijft het aantal ziekenhuisopnames stabiel. We zijn beter tegen het 
virus bestand door de vaccinaties lijkt het toch. Sinds mei vorig jaar 
heb ikzelf nu vijf vaccinaties gehad, twee van Pfizer, een booster van 
Moderna, een griepprik en tot slot nog een pneumokokken- vaccinatie. 
Ik zal u eerlijk zeggen, ik ben er nu wel een beetje klaar mee.

Dorpsgenoten zijn overleden aan corona of hebben dierbaren verloren 
in deze pandemie, maar nu lijkt het er toch écht op dat we het ergste 
achter de rug hebben. Als alles goed gaat worden alle beperkingen 
binnenkort opgeheven en kan er weer meer. Hou daarom ook onze 
website en Facebook in de gaten.

Op 24 oktober 2023 bestaat de buurt-vereniging 100 jaar en deze 
mijlpaal zal zeker niet ongemerkt voorbij gaan. Hiervoor is een 
feestcommissie in het leven geroepen waarvoor tien enthousiaste 
buurtbewoners zich hebben aangemeld. Een groep dames en heren 

van verschillende 
leeftijden en met 
verschillende 
achtergronden. 
Hun doel heeft 
niet alleen te 
maken met gezelligheid, maar vooral ook 
met het in contact komen met u als inwoner 
van Wenum Wiesel. Het is de bedoeling dat 
dit jubileum gevierd wordt op vrijdag 27 en 
zaterdag 28 oktober 2023. Wij houden u op 
de hoogte.

Naast dit speciaal opgerichte feestcomité 
hebben we nog steeds vacatures in de 
verschillende werkgroepen. Heeft u hart voor 
onze dorpsraad/buurtvereniging? Meldt u 
dan aan als vrijwilliger. U heeft weinig tijd? 
Geen probleem, dat geldt voor bijna iedereen, 
maar vele handen maken licht werk. Bedenk 
daarbij dat het ook gewoon gezellig is om met 
elkaar iets te doen voor ons dorp!

Met warme groet,
Peter Ansems, 

voorzitter Buurtvereniging

Op zaterdag 16 april aanstaande is het weer  
paaseieren zoeken in Wenum Wiesel. Misschien  
op dezelfde manier en op dezelfde locatie als  
vorig jaar, maar dat houden we nog even geheim!  
We adviseren de ouders om onze website en  
Facebook goed in de gaten te houden.

Iedereen die nog op de basisschool zit mag meedoen, maar geef je 
wel hiervoor op. Wil je meedoen? Stuur dan vóór 8 april 2022 een 
e-mailberichtje naar buurtvereniging@wwnna.nl
Vermeld hierin je naam en in welke groep je zit.  
We hopen dat er weer veel kinderen komen zoeken.

Mirjam Harleman en Marianne de Wilde 

werkgroep Buurtvereniging

 

Kleurplaat

Voor wie dit paasei het mooist kleurt, beplakt of bewerkt wacht een prijsje. Je kunt de kleurplaat vóór 1 mei aanstaande 

inleveren bij Mirjam Harleman, Zwolseweg 408 of bij Marianne de Wilde, Oude Zwolseweg 135 a.

Deze kleurplaat wordt aangeboden door B&K Repro Service.

PS: vergeet niet de kleurplaat,  
die je los in deze nieuwsbrief 
vindt, te kleuren en waarmee  
je een leuk prijsje kunt winnen!

Loopt u op 2e Paasdag 18 april het populaire Koper-
molenklompenpad? Langs deze schitterende route van 
13 km liggen er die dag ‘gouden’ eieren te wachten op 
een vinder. Heeft u er één gevonden? Breng die dan 
naar Mirjam Harleman, Zwolseweg 408 en u krijgt  
er een lekker chocolade Paasei voor terug.
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Rij, fiets,  
wandel en handel  
in Wenum Wiesel

De leukste route door Wenum Wiesel!

Op zaterdag 25 september 2021 stond Wenum 
Wiesel in het teken van Wandel en Handel. 
Die dag organiseerde uw buurtvereniging 
deze jaarlijks terugkerende activiteit en 22 
enthousiaste buurtbewoners deden hieraan 
mee. Zij bieden dan hun overtollige spulletjes 
aan vanuit de eigen tuin, garage of carport. 
De deelnemende adressen worden in de 
voorafgaande week in de media vermeld.  
Op de dag zelf ligt er voor de belangstellenden 
bij de Wenumse Watermolen, het startpunt 
van de route, een plattegrond klaar met 
hierop de te bezoeken adressen.

Ondanks de coronabeperkingen waren 
er veel belangstellenden. Het weer werkte 
mee en zowel de verkopers als de bezoekers 
hadden een leuke dag. Een paar weken later 
werd er via de e-mail aan de deelnemers de 
vraag gesteld of de buurtvereniging door 
moet gaan met deze activiteit. Iedereen 
beantwoorde deze vraag met ‘ja’ waardoor 
we besloten hebben om op zaterdag 24 
september 2022 weer een Wandel en Handel 
te organiseren, mits corona geen roet in 
het eten gooit. Reserveer deze datum alvast 
in uw agenda. Weet u nu al dat u mee gaat 
doen? Meldt u zich dan alvast aan en stuur 
een e-mailtje naar peter.ansems@wwnna.nl

In de najaarsnieuwsbrief van begin september 
wordt opnieuw aandacht besteed aan deze 
succesvolle activiteit die de buurtvereniging 
graag voor u organiseert.

het bestuur

Activiteitenavonden

In de najaarsnieuwsbrief lieten wij u weten dat, zodra alle corona-
maatregelen kwamen te vervallen, de activiteitenavonden op 
dinsdag weer opgestart zouden worden. Vanaf 25 februari zou dit 
kunnen, immers vanaf dat moment is bijna alles weer mogelijk. 
Het bestuur van de buurtvereniging heeft vergaderd wat nu te 
doen. Gebruikelijk is dat deze avonden starten op de eerste dinsdag 
van oktober en dan ophouden rondom Pasen. Stel dus dat we nu 
nog op 1 maart zouden beginnen met deze avonden, dan moeten 
we op 12 april hiermee alweer stoppen. Om op zo’n kort termijn 
deze avonden opnieuw te organiseren wordt lastig, mede gezien 
het feit dat de Wenumse Watermolen bijna twee jaar nauwelijks 
gebruikt werd. Er is geen voorraad meer, alles werd weggegooid 
vanwege de houdbaarheidsdatum en om nu alles voor zes weken 
weer aan te schaffen ... .

Niet alle vrijwilligers staan te juichen en omdat er nog steeds veel 
besmettingen zijn moeten we hier bewust mee omgaan. Besloten 
is om toch in het najaar pas weer te starten met deze populaire 
activiteitsavonden. Maar dan wel eerder dan dat u van ons gewend 
bent. Begonnen we in voorgaande jaren pas op de eerste dinsdag 
van oktober, dit jaar is op 6 september de inloopavond, waarna we 
op dinsdag 13 september van start gaan.

het bestuur
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Sinterklaasfeest 2021

Was het in 2020 onmogelijk om een 
ouderwets Sinterklaasfeest te vieren 
in de Wenumse Watermolen, in 2021 
lukte het ons wel om dit te vieren 
voor onze buurtkinderen. Aangepast 
weliswaar vanwege de voortdurende 
coronabeperkingen, maar toch!

Het Sinterklaascomité had in april 2021 
al een keertje vergaderd met de bedoeling 
om in december (indien mogelijk) het 
Sinterklaasfeest te organiseren. In de zomer-
maanden leek het aardig de goede kant op 
te gaan en voorzichtig werden er plannen 
gemaakt. We hadden verschillende scenario’s 
in de kast liggen. Naar mate het jaar vorderde 
veranderde de situatie keer op keer en begin 
oktober hebben we de knoop doorgehakt; we 
vieren het feest. Maar wel op een aangepaste 
en verantwoorde manier. Hierna zijn we toen 
de mogelijkheden uit gaan werken.

Allereerst hebben we de Sint een 
berichtje gestuurd met de vraag of 
hij het wel zag zitten om naar de 
Wenum Wiesel te komen. Hij liet 
weten van de partij te zijn, want 
Sint en vooral zijn Pieten hadden 
het feest in 2020 enorm gemist. 
Hierop werden de collectanten 
benaderd en ook zij waren laaiend 
enthousiast. Vanaf eind oktober zijn 
deze dames en heren op pad gegaan. 
Voor het eerst kon men ook met 
een QR-code doneren en werden er 
kleurplaten uitgedeeld, die bedoeld 

waren als toegangsbewijs. Op deze kleurplaat 
konden de ouders ook aangeven of hun zoon/
dochter wel of niet op de foto mocht (deze 
foto’s zouden later op onze website worden 
geplaatst). Ouders en begeleiders mochten 
op de dag van het feest in principe niet 
mee naar binnen (dus was op dat moment 
toestemming voor een foto vragen erg lastig).

Als het kind echt te jong was of echt niet 
alleen naar Sinterklaas durfde, mocht papa 
of mama mee naar binnen. In de Wenumse 
Watermolen mocht iedereen zijn kleurplaat 
afgeven en ging vervolgens met de Sint of in 
ieder geval met de hoofdpiet op de foto. Op 
de door Wesley ingeleverde kleurplaat stond: 
“Lieve Sinterklaas, zoals u weet zijn wij aan 
het verbouwen. Mijn moeder heeft alles uit 
mijn kamer opgeruimd incl. kleurpotloden 
en stiften. Omdat ik mijn kleurplaat dinsdag 
pas kreeg heb ik niks meer kunnen regelen, 
maar volgende keer maak ik weer een mooie 
tekening”.

Alle jongens en meisjes kregen hierna van 
de Sint een tas met een cadeautje erin en 
mochten doorlopen richting de (achter)
uitgang. Onderweg kreeg elk kind van 
de Pieten nog een pakje drinken, fruit en 
verpakt snoepgoed mee voor thuis.
Sinterklaas was van 13.30 tot 16.00 uur in de 
Wenumse Watermolen en het werd, ondanks 
alle coronabeperkingen, een geweldig feest.

Na afloop heeft de Sint-commissie nog even 
met de Sint en de Pieten geëvalueerd en zij 
kijken samen terug op een geslaagd feest.

Marianne de Wilde
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Drukwerk

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

en leggen deze prijzen vast t/m eind 2022.

Reactiestrook
o Ik woon sinds kort in de wijk en wil meer weten over het werk van de dorpsraad/buurtvereniging
o Ik wil lid worden van de dorpsraad/buurtvereniging (€ 5,- voor inwoners van het werkgebied en  
 € 7,50 voor begunstigers – buiten het werkgebied) en machtig Dorpsraad Wenum Wiesel, tot weder-
 opzegging, de contributie jaarlijks van onderstaande betaalrekening af te schrijven
o Ik wil lid worden van een werkgroep
o Ik ben verhuisd en wil wel / geen lid meer blijven (vermeld hieronder uw naam en nieuwe adres)
o Ik heb de volgende opmerkingen / suggesties:
  .........................................................................................................................................................................................................................

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

Naam en voorletters  ...........................................................................................................................................................................................

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

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

IBAN-nummer .........................................................................................................................................................................................................

Ten name van ........................................................................................................................................................................................................

 Handtekening  ......................................................................................................

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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