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Beste buurtbewoners,

Wat zong het vrolijk vogelkijn  
dat in de boomgaard zat?

Hoe heerlijk blinkt de zonneschijn  
van rijkdom en van schat.

Joost van den Vondel bezingt in het gedicht 
‘Wildzang’ de schoonheid en eenvoud van 
de natuur. Daarin vliegen vogeltjes vrij rond 
en spaart de vrek zijn potgeld. Ik hoop 
dat de strekking ervan ook een beetje zijn 
weerklank vindt in ons leven door niet te 
veel stil te staan bij de materiële kant, 
maar ook oog te hebben voor onze mooie 
natuur. Dat er misschien zelfs weer een 
tijd komt dat goudvinken, geelgorzen 
en tortelduiven hier weer vrij kunnen 
vliegen zonder angst voor sperwer of 
havik zoals veertig vijftig jaar geleden.

Het nieuwste nieuws is alweer oud als het op 
papier staat. Maar soms ook niet, zoals nu. 
Ik kan u vertellen dat de plannen rondom 
een eventuele verkoop van de Wenumse 
Watermolen voorlopig zijn opgeschort. 
Het door Habitat Lekker Leven (HLL) 
ingediende plan voor de toekomst van de 
Wenumse Watermolen werd op financiële 
haalbaarheid en ruimtelijke uitvoerbaarheid 
getoetst. Er mogen op het terrein geen (zorg-) 
woningen worden toegevoegd om verdere 
verstedelijking van Wenum Wiesel tegen  
te gaan.

Dan is er nog het Didam-Arrest. De Hoge 
Raad heeft op 26 november 2021 overheden 
verboden om bouwgrond en vastgoed 
exclusief aan één partij aan te bieden, met 
andere woorden verschillende partijen 
moeten ook mee kunnen dingen.
Wethouder Peter Messerschmidt heeft HLL 
daarover geïnformeerd en het initiatief is  
op grond daarvan gestopt.

Met ons bestuur heeft hij een korte-termijn 
plan van aanpak besproken om tot een 
duurzame en levendige oplossing van het 
complex te kunnen komen. Omdat het geheel 
in een niet al te beste staat van onderhoud 
verkeert, zal worden onderzocht of er direct 
maatregelen moeten worden genomen. 
Mocht u het niet weten, sinds 21 april jl. 
heeft Apeldoorn een nieuw college met 
daarin twee wethouders voor Wenum Wiesel: 
Peter Messerschmidt (Lokaal Apeldoorn) 
en Henk van den Berge (SGP). In een eerste 
kennismaking hebben we de belangen van 
Wenum Wiesel onder hun aandacht gebracht 
met de nadruk op de toekomst van de 
Wenumse Watermolen, de bescherming van 
het dorpsgezicht en het behoud van natuur  
en landschap.
Het is de bedoeling om op basis van verder 
onderzoek in januari 2023 met de heer 
Messerschmidt weer in gesprek te gaan.

Wat er ook voor plannen komen, verkoop 
van de Wenumse Watermolen is voor ons als 
bestuur van de dorpsraad onbespreekbaar! 
Alleen een erfpachtconstructie kan als basis 
dienen voor welk plan dan ook; hiermee blijft 
de watermolen in het bezit van de gemeente 
Apeldoorn, van Wenum Wiesel dus.

Met vriendelijke groet,

Agnes de Bruijn, 

voorzitter Dorpsraad Wenum Wiesel

Van de voorzitter
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Van de Secretaris

Stand van zaken Dorpsvisie Wenum Wiesel 2020-2024

Ontwikkelperspectief Wenum Wiesels beekdal  
‘De blauwe motor van Wenum Wiesel 2040’

In juli heeft het College van Burgemeester en Wethouders het 
ontwikkelperspectief vastgesteld voor het Wenum Wiesels beek-
dal ‘De blauwe motor van Wenum Wiesel 2040’. Het betreft een 
nadere uitwerking van het gebiedsprofiel stadsrand Apeldoorn 
Noord wat weer een onderdeel is van de door uw raad vastgestelde 
omgevingsvisie ‘Woest aantrekkelijk Apeldoorn’.

Een integraal perspectief op de toekomst is juist nu noodzakelijk, 
want het cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle Wenum 
Wiesels beekdalgebied ligt zichtbaar onder druk. Dit wordt bevestigd 
door de werkgroep Natuur en Landschap, die bij de presentatie van 
de groenplannen in 2018 specifiek aandacht heeft gevraagd voor het 
Wenum Wiesels beekdal. Naar aanleiding hiervan is gestart met het 
doorlopen van een uitgebreid gebiedsproces met een breed palet 
aan stakeholders (inwoners, ondernemers, overheden, belangen-
vertegenwoordigers, onderwijs) om vast te leggen hoe we voor de 
toekomst willen en moeten omgaan met dit gebied.

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/

Zoals de meesten van jullie wel weten ben 
ik naast bestuurslid met portefeuille Verkeer 
en Veilige leefomgeving, ook secretaris van 
de Dorpsraad WWNNA.

In die hoedanigheid verricht ik verschillende 
administratieve werkzaamheden binnen 
het bestuur. Regelmatig krijg ik de meest 
uiteenlopende verzoeken via de mail die 
betrekking hebben op Wenum Wiesel. 
Verzoeken als woningruimte gezocht, 
informatie over de geschiedenis van Wenum 
Wiesel of vragen over bestemmingsplannen. 
Heeft u een vraag of wilt u zaken melden? 
Dan kan dat altijd via info@wwnna.nl

Ook al merkt u niet altijd direct wat het 
bestuur voor Wenum Wiesel doet, toch is het 
van groot belang dat de dorpsraad/ buurt-
vereniging er voor u is. Wekelijks worden er 

vele gesprekken gevoerd met de gemeente, 
wethouders en raadsleden en andere 
instanties. Ook zijn de bestuursleden druk 
met het bestuderen van vergunningaanvragen 
en stellen zij, indien nodig, bezwaarschriften 
op. Kortom, er is altijd werk!
Voel je je betrokken bij onze buurtschap? 
Meld je dan aan en neem plaats in één van  
de verschillende werkgroepen. Je maakt dan 
deel uit van een team van dorpsgenoten die 
zich als vrijwilliger inzetten voor het wel en 
wee van Wenum Wiesel.

Nog geen lid? Meld je dan aan, voor € 5,- per 
jaar steunt u de dorpsraad/buurtvereniging. 
Vul vandaag nog de bon op de achterzijde 
van deze nieuwsbrief in en stuur hem op!

Tristan Harleman 

secretaris Dorpsraad Wenum Wiesel

De klimaatproblematiek zorgt ervoor dat de 
beken met steeds groter wordende regelmaat 
droogvallen of nauwelijks water voeren. Het 
waardevolle landschap verrommelt door 
onder andere leegstand van gebouwen en 
het uitvoeren van activiteiten in strijd met 
het bestemmingsplan. Functies die zich 
bevinden op een plek waar die eigenlijk niet 
thuishoren, zoals forse industrie middenin 
het beekdal. De toekomst van het Wenumse 
Watermolencomplex en welke invulling is 
passend voor behoud. Naast de zichtbare 
problematiek zijn er ook diverse opgaven 
die een plek vragen in het Wenum Wiesels 
beekdal. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 
ontwikkeling van een klimaatrobuuste groen/
blauwe verbinding tussen Veluwe en IJssel-
vallei, uitbreiding van wonen en werken, 
transitie in de landbouw en de toekomst  
van het Wenumse watermolencomplex.
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Doel en resultaat
Het ontwikkelperspectief ‘De blauwe motor Wenum Wiesel’ 
geeft richting aan het herstel, het behoud en optimaliseren en te 
ontwikkelen van het beekdallandschap. In het ontwikkelperspectief 
is de diversiteit aan opgaven bij elkaar gebracht en waar mogelijk 
met elkaar verbonden. Resultaat: één kaart waar de samenhang 
tussen de verschillende opgaven zichtbaar is. Als verdere uitwerking 
van een deel van het gebiedsprofiel Apeldoorn-Noord van de 
omgevingsvisie kan het ontwikkelperspectief ingezet worden als 
richtinggevend document bij de ontwikkeling en beoordeling van 
ruimtelijke initiatieven, maar ook als fundament voor de uitvoering 
en samenwerking aan de ontwikkeling en inpassing van (nieuwe) 
opgaven in het gebied. 

Gebiedsproces
Om te komen tot een integraal ontwikkelperspectief is onder leiding 
van een kernteam van inwoners uit Wenum Wiesel, waterschap Vallei 
en Veluwe en de gemeente Apeldoorn een uitgebreid gebiedsproces 
doorlopen. Het gebiedsproces is opgebouwd uit vijf fasen: ophaalfase – 
keuzefase – uitwerkingsfase – vaststellingsfase – uitvoeringsfase.

Ophaalfase
De eerste fase van het proces stond in het teken van het ophalen van 
informatie uit en over het gebied. Enerzijds is dat een inventarisatie 
van gebiedskwaliteiten en bestaand beleid, anderzijds is dat het 
individuele gesprek met gebiedspartners (ondernemers, inwoners, 
belangenvertegenwoordigers, terrein beherende organisaties, water-
schap en provincie) om op te halen welke processen, programma’s, 
visies, ambities, knelpunten en toekomstperspectieven er zijn. Uit 
de individuele gesprekken is naar voren gekomen dat vier waarden 
belangrijk zijn voor het Wenum Wiesels beekdal die door alle stake-
holders worden gedeeld: gebruik, beleving, leefbaarheid en vitaliteit.

Keuzefase
De vier gedeelde waarden zijn opgesplitst in diverse ontwikkelthema’s. 
Over meerdere thema’s bleek een duidelijke richting voor ontwikkeling, 
maar over een viertal thema’s stonden de meningen/standpunten/
belangen recht tegenover elkaar. Gedurende twee gebiedsbijeenkomsten 
zijn de gebiedspartners met elkaar in gesprek gegaan over de potentiële 
ontwikkellocaties Nemef Gerfa en de Wenumse Watermolen, woning-
bouw, de beleving van het landschap en de beken en de beekzones. De 
gebiedspartners kregen de gelegenheid om hun standpunt, mening en 
belang op tafel te leggen en met elkaar te delen. Dit leidde tot positieve 
gesprekken, waarbij op basis van begrip voor elkaar de benodigde 
consensus ontstond over de te nemen richting.

Uitwerkingsfase
Alle informatie is onder begeleiding van het kernteam uitgewerkt 
tot één integraal ontwikkelperspectief. Belangrijk is dat het product 
herkenbaar is voor de gebiedspartners en daarop is bevestigend 
gereageerd.

Vaststellingsfase en uitvoeringsfase
Op basis van het vastgestelde ontwikkelperspectief wordt de vertaal-
slag gemaakt naar een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor realisatie.

Er is een gebiedsmakelaar aangesteld die 
de komende tijd aan de slag gaat met het 
opstellen van een uitvoeringsagenda. Zo 
wordt gewaarborgd dat de juiste plannen 
worden aangejaagd, blijft er continuïteit in 
het onderhoud van het opgebouwde netwerk 
en wordt ervoor gezorgd dat initiatieven van 
inwoners en ondernemers gewogen worden 
op gebiedsniveau.

Het ontwikkelperspectief gaat over de 
ontwikkeling van een duurzaam, vitaal, 
leefbaar en robuust beekdallandschap 
met een goede mix van wonen, werken 
en recreëren. Het perspectief omvat acht 
onderdelen waarvoor een specifieke opdracht 
is geformuleerd. Deze acht onderdelen zijn:
1. Landschap
Ontwikkeling van een vitaal en toekomst-
bestendig plattelandsdorp, met behoud en 
versterking van de waardevolle landschaps-
typen.
2. Klimaatadaptatie en natuur
Ontwikkeling van een duurzaam en robuust 
groen/blauw beekdallandschap voor een  
sterk natuurnetwerk tussen de Veluwe en  
de IJsselvallei.
3. Erfgoed
Ontwikkeling, behoud en optimalisatie van 
beleefbaar en zichtbaar erfgoed.
4. Economie
Ontwikkeling van een vitaal ondernemers-
landschap gericht op behoud, ontwikkeling 
en verandering van economische activiteiten 
voor instandhouding van een duurzame 
werkomgeving.
5. Recreatie en toerisme
Ontwikkeling van een aantrekkelijk 
landschap met behoud, versterking en 
ontwikkeling van kleinschalige recreatieve 
en toeristische activiteiten voor optimale 
beleving van het Wenum Wiesels beekdal.
6. Wonen
Ontwikkeling van een vitaal woonklimaat 
met een duurzame woningvoorraad.
7. Mobiliteit
Ontwikkeling van een duurzaam, veilig en 
recreatief wegennetwerk.
8. Duurzaamheid
Ontwikkeling van een duurzaam en energie-
neutraal Wenum Wiesels beekdallandschap.

Kortom, werk genoeg aan de winkel waar we 
in de komende jaren als dorpsgemeenschap 
op verschillende onderdelen in kunnen 
participeren.
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Afbakening van het onderzoeksgebied

‘De Blauwe Motor van Wenum Wiesel 2040’

Stakeholders Wenums Beekdal

Jos Tiel Groenestege 

werkgroep Natuur en Landschap

Even voorstellen ... Ben Roeterd

Beste bewoners van het Wenum Wiesels 
beekdal. Mijn naam is Ben Roeterd en  
sinds kort ben ik voor de gemeente 
Apeldoorn actief als gebiedsmakelaar  
voor het Wenum Wiesels beekdal.

Zelf ben ik woonachtig in het buitengebied, 
aan de oostkant van Apeldoorn nabij 
Teuge. Hier beheren we een kleinschalig 
agrarisch landschap met heggen, houtwallen, 
hoogstamfruitbomen en een poel. Een deel 
van de bloemrijke graslanden wordt begraasd 
door onze Coburger Fuchs schapen.
 
Ik ben en blijf werkzaam voor de gemeente 
Voorst als gebiedsregisseur Natuur en Land-
schap. Een aantal jaren was ik beheerder 
voor Natuurmonumenten op de noordwest 
Veluwe. Sinds 2016 werk ik weer voor de 
gemeente Voorst. Nu ga ik mij twee dagen 
per week actief inzetten voor uw prachtige 
woon- en werkgebied, het Wenum Wiesels 
beekdal in de gemeente Apeldoorn.
 
Net ben ik begonnen aan de klus, dus moet 
mij nog inlezen en het gebied eigen maken. 
Wel weet ik van collega’s dat er de laatste paar 
jaren diverse overleggen zijn geweest met 
bedrijven, personen en instanties om te horen 
en te luisteren wat er zoal leeft in het gebied.
Diverse actuele onderwerpen en opgaven 
zijn hieruit geformuleerd en graag ga ik hier 
samen met alle partijen de komende tijd aan 
werken.
 
Mocht u nu al vragen, opmerkingen of ideeën 
hebben, dan kunt u mij altijd mailen.
 
Met vriendelijke groet,

Ben Roeterd 

b.roeterd@apeldoorn.nl



6 Nieuwsbrief nr. 29

Update tweede klompenpad

Het uitzetten van een tweede klompenpad route Noord-Zuid neemt 
meer tijd in beslag dan we in eerste instantie hadden gedacht. 
Her en der zijn we nog steeds enkele mogelijkheden aan het 
onderzoeken om de route langs de mooiste plekjes in ons  
Wenum Wiesel te laten lopen.

Dat we iets langer met het pad bezig zijn biedt mogelijk ook extra 
kansen voor een verbindingsroute met Vaassen, waar ze op dit  
moment ook bezig zijn met een klompenpad. We hopen dat we  
in het najaar de laatste puzzelstukjes aan elkaar kunnen leggen.

Bijzondere bomen

Als ik door de omgeving fiets of wandel dan geniet ik volop van het 
landschap dat Wenum Wiesel ons biedt. Zo probeer je het landschap 
te lezen: hoe heeft het er vroeger uitgezien, wat is daar gebeurd? De 
industrie die door de aandrijfmogelijkheden van het sprengenwater 
al vroeg naar de Veluwe is gekomen. De oude enken waar de mest 
van de schapen voor vruchtbare delen in ons landschap zorgen. De 
prachtige stuwwal door het gebied van de Zandhegge. Een holle weg 
met hakhoutstoven ernaast. Maar ook het beekdal, het Wenumseveld, 
stukken grond zijn daar blijkbaar meer verkaveld of het deel bij de 
Wildkampen, waar de verkaveling toch ouder lijkt te zijn.

Soms kun je dingen in het landschap lezen door te zoeken naar de 
oude ongeroerde grond. Nu ben ik niet heel erg van de geschiedenis, 
maar weet wel veel van oude bomen. Als je daar dan weer een stukje 
geschiedenis aan kunt koppelen, dan vind ik dat mooi.
Die oude bomen krijg je alleen maar als er weinig in de ondergrond 
gebeurt, dus geen wortelschades door bouw of kabels, grondwater-
schommelingen enzovoort. Deze plekjes zijn vaak uniek en moeilijk 
vindbaar in ons overbezette landje. Toch zijn er in ons dorp best een 
aantal parels te vinden waar een leuk verhaal aan vast kan zitten.

In de komende tijd ga ik een aantal mensen benaderen om toch 
eens iets meer te horen van de bijzondere bomen die Wenum Wiesel 
ons biedt. Dus heeft u een boom met een verhaal die een stukje 
geschiedenis van ons dorp waarborgt? Dan hoor ik graag van u.

Eddie Bouwmeester 

(055) 312 10 41,  

eddie@treeworker.nl

Hoe zat het ook alweer met de 
plannen voor insecten-/bijenhotels?

In de voorjaarsnieuwsbrief van 2020 
kondigden we namens de initiatiefnemers 
de voorgenomen bouw van maar liefst twee 
insecten-/bijenhotels aan. Eén te plaatsen 
langs het Kopermolenpad in Wenum en de 
ander in Wiesel. Maar corona dwarsboomde 
het samenwerken met onze vrijwilligers (die 
voor een deel op zekere leeftijd zijn en dus tot 
een zgn. risicogroep behorende), waardoor 
de plannen op een laag pitje kwamen te staan.
Mede door de verontrustende publicaties 
in de landelijke media ‘Insecten met 70% 
afgenomen’ konden we er naar onze mening 
niet onderuit om alsnog, al was het met twee 
jaar vertraging, het oorspronkelijke initiatief 
te realiseren.

• Het gaat niet goed met insecten en dat is 
heel slecht nieuws  Algemeen Dagblad

• Ook niet-zeldzame insecten verdwijnen   
Trouw

• Met de insecten in Nederland gaat het 
slecht, toch?   Volkskrant

• Wereldwijd kwart minder insecten, in 
Nederland afname ...   Zembla

• Afname insecten desastreus voor natuur 
Vlinderstichting

• Dramatische afname van insecten 
Natuurmonumenten

Het gaat er nu toch van komen,  
er is een start gemaakt
Dit voorjaar werd de draad weer opgepakt! 
Gelukkig bleek dat bij navraag onze financiers, 
de gemeente Apeldoorn, Dorpsraad WWNNA 
en de KNNV afdeling Apeldoorn, deze nog 
steeds onze plannen steunden waardoor we 
aan het werk konden gaan. Na realisatie van 
een gedetailleerde stuklijst voor het benodigde 
hout door een professionele vrijwilliger, 
werd al vroeg in het jaar begonnen met het 
zagen van de houten constructie delen. Toch 
bijzonder, en daar zijn we best heel trots 
op, dat we geen beroep op een bouwmarkt 
hoefden te doen. Dankzij de boomzaagbank 
op het erf van een van onze vrijwilligers 
konden uit hele Douglasbomen, afkomstig  
uit de omgeving van Wenum Wiesel, alle 
houten delen worden gezaagd.
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De klus was toch wel wat omvangrijker dan we van tevoren 
hadden bedacht. Gelukkig hebben we na de Natuur en Landschap-
bijeenkomst (zie elders in dit blad) nog wat extra handjes gevonden 
die inmiddels vol enthousiasme aan het werk zijn. Er zijn drie 
belangrijke onderdelen/momenten voor wat betreft de realisatie:
1. Het in elkaar zetten van het houten frame.
2. Interieur delen voorbereiden: boomschijven met gaten,  

bamboe en riet op maat maken.
3. Plaatsing op locatie: fundatie maken, pannen leggen,  

interieur opbouwen en informatiepanelen bevestigen.

Het eerste onderdeel ligt al aardig op stoom, want de twee houten 
behuizingen zijn gereed. Aan de interieurdelen wordt hard gewerkt. 
Onder andere met extra lange boren worden gaten in de boom-
schijven geboord en de gaatjes in de snelbouwstenen worden  
gevuld met leemstuc.

We zijn al aardig op weg

Ons voorbeeld: een eerder  
gerealiseerd insecten-/ 
bijenhotel op de Noord-Veluwe

We hopen na een korte zomervakantie-onderbreking de plaatsing  
te realiseren. In Wenum hebben we van de gemeente toestemming  
om het hotel te plaatsen in het hooiland tegenover de watermolen, 
nabij de vistrap. En we zijn heel blij met de mooie locatie in Wiesel 
aan de Wieselse Enkweg op privéterrein, maar toch toegankelijk  
voor belangstellenden.
Er zijn plannen om leerlingen van de Beatrixschool te betrekken 
bij onze activiteit. Er wordt gedacht aan een extra natuurles over 
bijvoorbeeld wilde bijen en overwinterende vlinders.

We denken nog na om de realisatie op een feestelijke manier te  
vieren, wellicht met aandacht van de lokale pers en zeker betrekken 
we daarbij onze financiers, vrijwilligers en de schoolkinderen.

Namens alle vrijwilligers,
Ruud Lorwa 

werkgroep Natuur en Landschap

Het Wenum Wiesels beekdal,  
nader onderzocht

Twee studenten van de Hogeschool Van 
Hall Larenstein hebben in opdracht van de 
gemeente Apeldoorn dit voorjaar voor hun 
afstudeeropdracht een studie uitgevoerd in 
bovengenoemd beekdal. U leest elders in 
dit blad onder de kop ‘De blauwe motor van 
Wenum Wiesel 2040’ wat de toekomstplannen 
voor dit beekdal zoal inhouden. Beide 
studenten hebben tijdens vele veldbezoeken 
in Wenum Wiesel diverse onderzoeken 
met betrekking tot topografie, landgebruik, 
reliëf, water, bodem en vegetatie, uitgevoerd. 
Dat heeft geleid tot een eindverslag van 110 
pagina’s, een gedegen document en een basis 
waarop de gemeente en het waterschap voor 
verdere detailuitwerking een beroep kunnen 
doen. Beide studenten zijn geslaagd met een 
hoog cijfer. Het is mooi dat plaatselijke grond- 
en landeigenaren spontaan hun medewerking 
hebben verleend om de studenten op de  
door hun gekozen locaties het genoemd 
onderzoek uit te laten voeren. Hieronder  
een poging enkele details uit het onderzoek 
weer te geven. In de samenvatting worden  
een aantal mogelijke ingrepen in het land-
schap voorgesteld.

Aanleiding, probleemanalyse 
en vraagstelling
Door de klimaatverandering komen er steeds 
vaker extreme weersomstandigheden voor. 
Deze extreme weersomstandigheden kunnen 
leiden tot verdroging van het landschap. 
In het Wenum Wiesels beekdal leidt deze 
problematiek tot droogval van de beken en 
sprengen in het gebied. Het gevolg is dat de 
verdroging de natuur in het gebied aantast.

De twee studenten zijn de uitdaging aange- 
gaan om het beekdal te analyseren op basis 
van een Landschap Ecologische Systeem 
Analyse (LESA). Op basis van de LESA is 
een eco-hydrologische kansen- en knel-
puntenanalyse gecreëerd. Deze analyse geeft 
antwoord op de zoektocht van de gemeente 
en het waterschap naar oplossingen in dit 
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gebied voor het bergen en vasthouden van water en daarbij het 
versterken en het herstellen van de natuur in het beekdallandschap. 
De hoofdvraag van het onderzoek luidt:

Hoe kan de droogteproblematiek in het Wenum Wiesels beekdal  
worden aangepakt en welke locaties binnen het beekdal hebben de 
meeste potentie voor het aanpakken van droogteproblematiek met 
betrekking tot natuurversterking, natuurherstel, berging van water  
en het vasthouden van water?

Een van de vele kaarten die het onderzoek visueel ondersteunen. 
HOOGTEKAART MET BEKEN (RIJKSWATERSTAAT, MINISTERIE 
VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, & KADASTER, 2019) 
(BEKENSTICHTING, 2021).

Samenvatting
Door menselijke invloeden worden problemen, gerelateerd aan ver-
droging, steeds actueler. Voorbeelden hiervan zijn de achteruitgang 
van natuurwaarde in het landschap en toenemende droogteschade in 
het agrarisch land. De gemeente Apeldoorn en Waterschap Vallei en 
Veluwe zetten zich in op het matigen en oplossen van deze droogte-
problematiek in het groene- en blauwe domein. In het Wenum Wiesels 
beekdallandschap leidt deze problematiek tot de droogval van beken 
en sprengen. Binnen dit onderzoek is een Landschap Ecologische 
Systeem Analyse (LESA) uitgevoerd om tot een eco-hydrologische 
kansen- en knelpuntenanalyse te komen. In deze analyse van het 
Wenum Wiesels beekdal komen mogelijkheden naar voren voor het 
bergen en vasthouden van water, maar ook voor natuurversterking en 
natuurherstel. Het onderzoek is opgesteld in twee verschillende delen. 
Het Wenum Wiesels beekdal is allereerst op hoofdlijnen onderzocht 
op basis van het landschap ecologisch rangordemodel. Daarnaast zijn 
er, van noord naar zuid, vier transecten (zeg maar paden waarlangs 
men registreert) door het gebied getrokken. Eén in het westen, één in 
het midden en twee in het oosten. Op deze transecten is verdiepend 
onderzoek gedaan naar het reliëf, de hydrologie, de bodem en de 
vegetatie.

Het beekdalsysteem begint in het hoger 
gelegen westen. Hier zijn de Meibeek en de 
Wieselse beek als sprengen gegraven in de 
flanken van de Veluwe. Deze zijn langs hoge 
delen gegraven om een zo hoog mogelijk 
verval te creëren voor alle watermolens die 
zich vroeger in het gebied bevonden.
De Meibeek en de Wieselse beek komen 
in het midden van het Wenum Wiesels 

beekdal samen bij Landgoed 
de Kopermolen. Ten oosten 
van Landgoed de Kopermolen 
stromen beide beken als de 
Wenumse beek verder. Deze 
stroomt dan langs enkele 
vochtige hooilanden en langs 
de nog bestaande watermolen 
(met een wijer). Na de molen 
stroomt deze Wenumse beek 
door het oosten van het gebied 
en komt uit in de Grift.

In het zuiden van het gebied 
stroomt de Papegaaibeek, 
als laaglandbeek, veelal 
door agrarisch land. Het 
Wenum Wiesels beekdal 
wordt gekenmerkt door veel 
extensieve landbouw. Alleen 
in het oosten van het gebied 
is enige intensieve landbouw 

te vinden, voornamelijk rondom deze 
Papegaaibeek.
En juist in dit gebied zijn er veel mogelijk-
heden aanwezig voor meer waterberging. 
Door de diepe sloten te verondiepen,kan er 
meer (grond)water vastgehouden worden 
in het systeem. Op dit moment voeren de 
sloten dit (grond)water in een rap tempo af, 
waardoor dit niet ten gunste komt van het 
gebied. Voor deze manier van waterberging is 
vooral potentie op Landgoed de Kopermolen, 
rondom de Papegaaibeek en de als vochtige 
hooiland aangeduide percelen tussen de 
Wenumse Watermolen en Landgoed de 
Kopermolen. Door het bergen van het water 
ontstaat tevens meer potentie voor het 
vernatten en soortenrijker maken van vochtige 
hooilanden die in het beekdal aanwezig zijn. 
Naast het verondiepen van sloten, wordt er 
aanbevolen om een stuw te plaatsen in de 
onderbeek van Landgoed de Kopermolen.  
Dit is een ideale plek om water vast te houden 
in nattere tijden. Het vasthouden van water 
kan hier namelijk gecombineerd worden met 
het creëren van natte natuur in de hooilanden 
van het landgoed.
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In het midden van het onderzoeksgebied bevindt zich een vervuilde 
poel in de hooilanden van de gemeente Apeldoorn die verbonden is 
met het watergangensysteem. Om de natuurpotentie van deze poel  
te verhogen en de ontwatering van het hooiland te verminderen,  
wordt aanbevolen om de poel te isoleren door de sloot, waarmee  
deze verbonden is, met het systeem te dempen.
Naast het verbeteren van de hydrologie van het beekdalsysteem,  
wordt aanbevolen om de vele percelen die in het gebied bestempeld 
zijn als SNL-beheertypes vochtig hooiland of droog schraalgrasland, 
verder te verschralen. Dit kan gedaan worden door het (jaarlijks  
tot halfjaarlijks) maaien- en afvoeren van de aanwezige vegetatie.  
Een mogelijke rigoureuzere maatregel is om sommige percelen tot  
30 cm diepte ten opzichte van het momentele maaiveld af te graven. 
Dit geldt voor het als vochtig hooiland bestempelde perceel ten  
oosten van de Zwolseweg en het door de gemeente aangekochte 
perceel ten zuiden van de Papegaaibeek, ten oosten van de Wenumse 
weg. Door deze maatregelen toe te passen, zijn hier mogelijkheden 
voor het creëren van kruiden- en faunarijke graslanden of, bij 
rigoureuzere maatregelen, blauwgraslanden.
De bovenstaande maatregelen dragen bij aan het bergen en vast-
houden van water en aan natuurversterking en natuurherstel van het 
beekdal. Het systeem wordt hierdoor klimaatrobuuster en zal in een 
grotere mate bijdragen aan de groen-blauwe zone aan de randen van 
de gemeente Apeldoorn.

Let wel: Uit bovenstaande samenvatting uit het eindrapport mag niet de 
conclusie worden getrokken dat dit beleid van gemeente of waterschap is.

Meer details over het eindrapport? Klik naar de Storymap via link: 
https://arcg.is/1a4nPq

Ruud Lorwa 

werkgroep Natuur en Landschap

Natuur en Landschap vrijwilligersavond

Op 9 juni was er een bijeenkomst voor vrijwilligers van de werkgroep 
Natuur en Landschap. Deze bijeenkomst werd gehouden op het terrein 
van Eddie Bouwmeester Boomverzorging. Er waren 16 belangstellenden 
voor natuur en landschap, waarvan een deel ook daadwerkelijk als 
vrijwilliger een bijdrage daaraan leveren. Eddie zelf gaf tekst en uitleg 
aan de hand van foto’s van bijzondere bomen in Wenum Wiesel. In deze 
nieuwsbrief ziet u er een aantal voorbeelden van. Ruud Lorwa vertelde 
over de twee insectenhotels die binnenkort geplaatst gaan worden.

Aan de deelnemers werd gevraagd wie er in 
de laatste 15 jaar in de Wenumse Watermolen 
is geweest om daar kennis te nemen van 
het ambacht dat er sinds de 14e eeuw wordt 
bedreven. Een enkeling was er wel eens 
geweest, maar langer dan 15 jaar geleden.  
Om die reden organiseert de werkgroep 
Natuur en Landschap speciaal voor de dorps-
bewoners een excursie naar de watermolen.
Daarnaast kon iedereen zich inschrijven op 
activiteiten die wij de komende maanden 
zullen organiseren. Dat zijn: een excursie over 
het Landgoed ‘de Kopermolen’, wandeling 
over de Zandhegge onder leiding van een gids 
en de culturele historische fietstocht door 
Wenum Wiesel met uitleg over de bijzondere 
plaatsen waar langsgefietst wordt. Daarnaast 
dus een bezoek aan de watermolen met uitleg 
over de werking daarvan.

Op zaterdag 10 en zondag 11 september 
2022 is de Wenumse Watermolen in het 
kader van de Open Monumentendagen het 
hele weekend te bezichtigen. Tom Nijenhuis 
is dan aanwezig om een en ander te vertellen 
over de geschiedenis en de werking van de 
Wenumse Watermolen.

Zaterdag 21 januari 2023
13.30 uur wandeling Zandhegge onder 

leiding van John Buitenhuis.
Verzamelen aan de in de haakse 
bocht van de Greutelseweg bij 
het hek naar de Zandhegge.

Zaterdag 6 mei 2023
10.00 uur culturele fietstocht onder leiding 

van Kees Verdonk. Verzamelen 
bij de Wenumse Watermolen.

Datum en tijdstip van de excursie over 
Landgoed ‘de Kopermolen’ zijn nu nog niet 
bekend.

De activiteiten staan open voor op de eerste 
plaats vrijwilligers van de werkgroep Natuur 
en Landschap en daarnaast voor iedereen 
die belangstelling heeft voor ons mooie dorp. 
Deelname is gratis.
Om een beeld te hebben van het aantal 
deelnemers voor deze activiteiten vragen 
we u om zich op te geven via e-mail jos.tiel.
groenestege@wwnna.nl. U krijgt dan tegen 
die tijd ook een herinnering toegestuurd.

Jos Tiel Groenestege 

werkgroep Natuur en Landschap
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Start restauratie windmotor

Op vrijdag 1 juli jl. is met 
hulp van de firma Witteveen 
Mechanisatie uit Wenum Wiesel 
het restant van de windmotor 
bij de Papegaaibeek in Wenum 
Wiesel losgemaakt van zijn 
voetstuk en veiliggesteld. Jan Graafland van Caribbean Wind Works 
uit Apeldoorn zal deze windmotor gaan restaureren en begeleidde 
deze eerste stap van het restauratieproces.

Ook de andere windmotor die langs het kanaal 
richting Vaassen staat zal van zijn voetstuk worden 
gelicht en worden gerestaureerd. De bedoeling is 
zoveel mogelijk bedrijven uit Wenum Wiesel en 
Apeldoorn te gaan betrekken bij dit unieke project.

Na zes jaar voorbereiding is het dan nu eindelijk 
zover. Beide windmotoren zijn door de gemeente 
Apeldoorn twee jaar geleden op de monumentenlijst 
geplaatst. Stichting Apeldoornse Monumenten 
heeft deze monumenten geadopteerd. Dankzij de 
bijdragen van de gemeente Apeldoorn, het Prins 
Bernard Cultuurfonds, het Waterschap Vallei en 
Veluwe en de Stichting Apeldoornse Monumenten  

is nu bijna voldoende geld beschikbaar om tot restauratie over te gaan.  
De hoop is gevestigd op een subsidie van de provincie Gelderland  
om de begroting sluitend te krijgen.

Jos Tiel Groenestege 

werkgroep Natuur en Landschap

Werkgroep Verkeer

Het is alweer even geleden dat we het hebben gehad over het 
Verkeer en Veiligheid in Wenum Wiesel. Terwijl ik onder een boom  
zit in het warme zuiden van Frankrijk, met een orkest van cicaden  
op de achtergrond, ga ik jullie op de hoogte te brengen van de  
stand van zaken.

Zoals in een vorige nieuwsbrief werd aangegeven, zou de verkeers-
situatie rondom de school aan de Papegaaiweg worden aangepakt. 
Dat is in het begin van dit jaar ook gebeurd. Er zijn aan de zijde van 
de school obstakels geplaatst om het verkeer af te remmen en het 
stoppen en parkeren voor de school onmogelijk te maken. Ondanks 
de toezegging van de gemeente dat de bewoners bij de plannen 
betrokken zouden worden is dit niet gebeurd.
Dit resulteerde in onbegrip tijdens de werkzaamheden door overlast te 
ervaren en niet mee kunnen denken in de plannen over de inrichting. Ik 
zal dit opnemen in een overleg met de gemeente; hopelijk worden we in 
de toekomst dan wel beter betrokken bij dergelijke ingrijpende plannen.

Snelle Fiets Route
De plannen voor de Snelle Fiets Route (SFR) zijn definitief van 
de baan. Er werd in de media veel gepubliceerd over de te hoge 
kosten voor de aanleg ervan. Ondanks meerdere telefoontjes naar 

de betreffende media over het ingenomen 
standpunt van het bestuur van de dorps-
raad werd dit niet opgenomen in de 
communicatie. Het bestuur namelijk heeft 
jaren gestreden tegen de komst van het 
fietspad op gronden van veiligheid, natuur-
bescherming en behoud van landschap. Onze 
voorzitter heeft vele bijeenkomsten bezocht 
en gesprekken gevoerd met wethouders en 
fractievoorzitters omtrent de SFR.
Wie we ook niet mogen vergeten zijn de vele 
vrijwilligers die zich hebben ingezet om het 
jarenlange horrordossier te voorzien van de 
nodige weerstand. Zonder deze vrijwilligers 
was de fietsroute waarschijnlijk al een feit 
geweest. Dat het plan nu is afgewezen van-
wege de torenhoge kosten stelt het bestuur 
niet gerust. Nederland moet verduurzamen 
en stikstofuitstoot verminderen. Er zal in de 
toekomst vast meer geld beschikbaar worden 
gesteld, waardoor dergelijke plannen weer uit 
de vriezer gehaald kunnen worden om deze 
dan alsnog te realiseren. Het bestuur blijft 
hiertegen strijden en spreekt regelmatig haar 
visie uit tegen de wethouders en gemeente-
raad. Laten we niet vergeten dat tot 2040 
de plannen van de omgevingsvisie van de 
gemeente ook bedreigend kunnen zijn voor 
ons landschap. Een Snelle Fiets Route zou 
daar zo maar eens in kunnen passen ... .

Wieselseweg in het Kroondomein
Wellicht is het u ook opgevallen dat er 
al langere tijd bij het wildrooster aan de 
Wieselseweg een bord staat. Het staat bij de 
toegang van het Kroondomein met de tekst:

Verboden toegang tussen zonsondergang  
en zonsopkomst.

Dit bord is eigendom van het Kroondomein. 
Echter, de Wieselseweg is een weg die 
weliswaar eigendom en in beheer is van 
het Kroondomein, maar die absoluut een 
openbaar karakter heeft. Deze weg mag 
daarom niet zomaar worden afgesloten of 
andere beperkingen bevatten. Hiervoor moet 
eerst een verkeersbesluit worden genomen. 
Het bestuur van de dorpsraad heeft de rent-
meester van het Kroondomein in een brief 
om uitleg gevraagd, evenals de gemeente 
Apeldoorn. De gemeente zegt de kwestie 
juridisch te gaan onderzoeken en dat laat 
helaas nogal op zich wachten. De rentmeester 
van het Kroondomein heeft in een brief laten 
weten dat het bord is geplaatst om mensen te 
weren, zodat het wild rust heeft gedurende 
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de periode tussen zonsondergang en zonsopgang. Begrijpelijk, maar 
iedere wegbeheerder heeft zich te houden aan de regels over het 
beperken of afsluiten van wegen die een openbaar karakter hebben. 
Het bord suggereert nu dat u artikel 461 WvS overtreedt waaraan een 
forse boete hangt. Mocht u op de afsluiting worden gewezen of zelfs 
een boete krijgen dan horen wij dit graag van u.
Ons advies is dan ook bezwaar te maken tegen de opgelegde boete. 
In navolging van de brief van de rentmeester zal het bestuur hem 
verzoeken de bebording weg te halen om verwarring te voorkomen. 
Ook zal de gemeente worden verzocht tot het handhaven op illegale 
bebording die een weg met openbaar karakter afsluiten.

Veilige Leefomgeving
We zijn als bewoners van Wenum Wiesel verantwoordelijk voor 
een veilige leefomgeving. Een omgeving waarin we samen letten op 
onregelmatigheden zoals illegale bewoning, personen die zich vreemd 
gedragen of op locaties lopen waar ze normaliter niet behoren te 
zijn. Ook op langdurige leegstand van woningen en bijgebouwen, of 
voertuigen die op tijdstippen komen en gaan wat niet gebruikelijk is. 
Er is enige tijd geleden een werkgroep opgericht waarin de gemeente, 
politie, brandweer, bestuur van de dorpsraad en alle andere van belang 

zijnde diensten zijn vertegenwoordigd.  
Zo zijn de lijnen kort bij voorvallen die snel 
aandacht moeten krijgen en waarbij meerdere 
partijen betrokken zijn.
Bijvoorbeeld, u maakt een melding van een 
schuur, waarvan u weet dat deze langdurig 
leeg staat, maar waar u nu opeens op vreemde 
tijdstippen busjes af en aan ziet rijden.
Dit geeft u door aan de gemeente of politie en 
deze kan dan meerdere instanties inschakelen 
om de zaak te onderzoeken. Op die manier 
draagt u uw steentje bij om eventuele 
criminele activiteiten te voorkomen. Als 
u anoniem wilt blijven, meldt het dan via 
Meld Misdaad Anoniem. We zijn tenslotte 
allemaal verantwoordelijk voor een veilige 
leefomgeving!

Tristan Harleman 

werkgroep Verkeer

Even voorstellen: Harriët Althof
Gebiedsmanager dorpen en buitengebied

Mijn naam is Harriët Althof en sinds 
2016 werk ik als gebiedsmanager bij de 
gemeente Apeldoorn. In maart 2016 ben ik 
begonnen in deze functie in het stadsdeel 
Zuidwest voor de wijk Zuid en het dorp 
Ugchelen. Toen Steven Gerritsen in 2021 
aangaf dat hij met pensioen zou gaan, heb 
ik aangegeven graag de overstap te maken 
naar de dorpen en het buitengebied. Ik 
vind dat we binnen onze gemeentegrenzen 
tien hele mooie dorpen hebben en ik hou 
van de cultuur en betrokkenheid van de 
dorpelingen.

Voor wie mij (nog) niet kent, wil ik mij 
graag even voorstellen. Ik ben getrouwd 
met Vincent en samen wonen wij al jaren 
in Apeldoorn. We hebben twee dochters die 
beiden inmiddels al een tijdje ‘de deur uit 
zijn’, waardoor we weer met z’n tweeën thuis 
zijn door de week.

Sinds 2008 werk ik bij de gemeente 
Apeldoorn, waarvan acht jaar als relatie-
manager Economische Zaken en nu bijna  
zes jaar als gebiedsmanager. 

De relatiemanagers en de gebiedsmanagers 
zijn de ogen en oren van deze mooie gemeente 
– stad én dorpen – en hebben veel contact 
met de mensen in de wijk en het dorp.

Als gebiedsmanager ben ik de verbinder 
tussen de gemeente Apeldoorn en de 
inwoners van de dorpen en het buitengebied. 
Ik wil graag de samenwerking met bewoners, 
gemeente, woningbouwcorporatie, politie, 
welzijnsorganisaties en andere actievelingen 
in de dorpen bevorderen.

Samen met u, als inwoners van Wenum 
Wiesel, wil ik graag verder werken aan mooie 
en leefbare dorpen, waarbij zowel inwoners 
als gemeente zich verantwoordelijk voelen 
voor de omgeving van wonen en werken.

Voor vragen en opmerkingen over uw dorp 
kunt u bij mij terecht. Ik ben bereikbaar via 
telefoonnummer 06 3164 9895 en via e-mail 
h.althof@apeldoorn.nl

Graag tot ziens!
Harriët Althof
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Satellietstad Wenum Wiesel
Een plan dat (gelukkig) niet doorging

Hieronder de paragraaf met betrekking tot  
de Satellietsteden in het Structuurplan:

VI   DE SATELLIETEN
Denken wij ons in, na een periode van 
volgroeien van Apeldoorn, in Beekbergen 
verdere expansie te kunnen opvangen, dan 
zal er nu reeds voor gewaakt moeten worden 
toekomstig noodzakelijke verbindingen open 
te houden. 
Reeds eerder is een inwonertal van 60.000 
voor Beekbergen tot de mogelijkheden 
gerekend. Dit betekent, dat met de Arnhemse-
weg alleen, het verkeersaanbod te groot zal 
zijn. Voorts zal het verkeer een verschillend 
karakter hebben: woon-werk, woon-city, etc. 
Het ligt dus voor de hand de drie vanouds 
aanwezige routes: de Hoenderparkweg-
Marten Orgeslaan en de Beekbergerweg 
naast de Arnhemseweg intact te houden  
en in de toekomst te verbeteren. 
Nog verdere expansiemogelijkheid bevindt 
zich in Wenum Wiesel, doch met wat minder 
capaciteit en wel tot ± 40.000 inwoners. 
Het contact met dit gebied bestaat in de 
eerste plaats via de Zwolseweg, toch is 
het wenselijk een tweede route open te 
houden, die oostelijker zal moeten worden 
getraceerd, b.v. langs de westzijde van het 
industriegebied. 
In het ontwikkelingsplan van expansie in 
satellieten liggen de gedachte industrie-
gebieden in noord en zuid gunstig t.o.v. de 
uiteindelijke spreiding van woongebieden: 
korte afstanden voor het woonwerkverkeer 
en slechts weinig noodzaak tot menging  
met ander soort verkeer.

Begin jaren ‘60 is het Structuurplan 
uiteraard veelvuldig onderwerp geweest in 
de raadsvergaderingen van de gemeente 
Apeldoorn. Uiteindelijk is het plan van de 
Satellietstad Wenum Wiesel niet doorgegaan, 
omdat er dan nagenoeg geen groene ruimte 
over zou blijven tussen Apeldoorn-Noord en 
de nieuwe satellietstad. Daarvoor in de plaats 
kwam in 1967 een plan voor Groot-Vaassen, 
dat overigens ook niet echt van de grond is 
gekomen. Wel verrezen in die jaren de wijken 
Zevenhuizen en De Maten.

Dat plannen voor (sociale) woningbouw in Wenum Wiesel niet op 
gang komen is een vaststaand feit. Voor velen van ons spijtig en 
voor velen van ons gelukkig. We weten met betrekking tot onze 
buurtschap dat er wel meer plannen werden gemaakt die uiteindelijk 
niet doorgingen.

Het meest bekende is de aanleg van de autoweg A50 die dwars 
door Wiesel zou moeten komen. Voor en in de oorlogsjaren is 
daadwerkelijk aan de uitvoering ervan begonnen en dit is nog  
altijd in het Wieselse landschap te herkennen. Het duidelijk zicht- 
bare litteken staat bekend als het ‘Voormalig tracé rijksweg 50’.
Nog tijdens de oorlog werd dit project gestopt. Een meer recent 
voorbeeld is het plan voor een snelle fietsroute van Apeldoorn  
naar Epe. Na veel protesten van onze inwoners en de dorpsraad  
werd dit tientallen miljoenen kostende plan afgeblazen.

Een minder bekend voorbeeld betreft het plan uit de vroege jaren ‘60 
van de vorige eeuw om van Wenum Wiesel op termijn een satelliet-
stad van Apeldoorn te maken. Het beoogde inwonertal zou 40.000 (!) 
bedragen, u leest het goed: veertigduizend.
In het ‘Structuurplan Apeldoorn 1962-1966’ lezen we dat de beoogde 
verplaatsing van een aantal Rijksinstellingen naar Apeldoorn tot een 
bevolkingstoename van 75.000 zou leiden. Verondersteld werd dat 
deze toename, samen met de natuurlijke aanwas, slechts gedeeltelijk 
binnen het stedelijk gebied van Apeldoorn zou kunnen worden 
opgevangen. Gedacht werd daarom aan een tweetal satellietsteden,  
te weten Beekbergen (tot 60.000 inwoners) en Wenum Wiesel (tot 
40.000 inwoners). Op de bijbehorende kaart in het Structuurplan  
is de Satellietstad Wenum Wiesel globaal ingetekend:
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Nog in 1965 besloot de gemeente Apeldoorn 
tot aankoop van enkele onroerende goederen 
in onze buurtschap en deze aankoop werd 
gedaan “overwegende, dat de betreffende 
onroerende goederen in het ontwerp-
structuurplan Wenum Wiesel zijn aangewezen 
voor eengezinswoningen en flatbebouwing”.

Hier blijkt maar weer eens dat niet alle 
plannen ook echt doorgang vinden. Dit 
geeft wellicht hoop voor bijvoorbeeld de 
huidige plannen voor uitbreiding van het 

bedrijventerrein Stadhoudersmolen in noor-
delijke richting. Deze plannen zijn voorzien 
vanaf 2030. De gemeente Apeldoorn heeft 
nog even tijd om tot andere inzichten te 
komen ... .

Roelof Scholten

Bronnen: 
Structuurplan Apeldoorn 1962-1966
Raadsnotulen Gemeente Apeldoorn,  

via CODA-Archief

Een beweegpark in Wenum Wiesel?

Een beweegpark is een 
buitenlocatie waar iedereen 
kan bewegen en dat voor 
iedereen toegankelijk 
is. Het park bestaat 
uit een afwisselende 
inrichting welke de 
beleving met veelzijdige 
beweegtoestellen 
op allerlei manieren 
prikkelt. Een actieve en gezonde leefstijl is 
belangrijker geworden dan ooit en bewegen 
is een essentieel onderdeel hiervan.

Tijdens het beweegaanbod wordt er  
getraind op uithoudingsvermogen, lenigheid, 
coördinatie en spierkracht. Mensen binden 
zich steeds minder aan de traditionele sport-
verenigingen. Ze willen meer bewegings- 
vrijheid (letterlijk en figuurlijk).Hierbij past 
een beweegpark prima, want jong en oud 
vindt sporten wel heel belangrijk.
De functie van een dergelijk park is naast  
het actief zijn in de buitenlucht ook bedoeld 
voor het bevorderen en stimuleren van 
sociale contacten. 

Bovendien geeft een beweegpark een positieve 
impuls aan de lokale leefbaarheid in Wenum 
Wiesel. De manier van trainen is zeer verant-
woord en veilig; de kans op blessures is nihil. 
Je traint er zowel cardio (conditie) als kracht, 
waardoor je lichaam in balans blijft. Zo werk 
je efficiënt aan je vitaliteit en is het resultaat 
optimaal.

De kosten ervan zijn hoog, maar er zijn 
verschillende subsidiebronnen waar je een 
beroep op kunt doen. Hierdoor zou het 
financieel haalbaar moeten zijn om een 
dergelijk park gerealiseerd te krijgen. Het 
mooiste zou zijn dat het park ingebed wordt 
in de natuur ergens op gemeentegrond, maar 
... een beweegpark is een burgerinitiatief. 
Dit houdt in dat er vanuit Wenum Wiesel 
voldoende animo en draagkracht moet  
zijn voor de realisatie ervan. U als inwoner 
moet enthousiast en betrokken zijn bij dit 
plan. Misschien een werkgroep? Wat vindt  
u ervan? Laat het ons weten en mail naar:  
peter.ansems@wwnna.nl

Peter Ansems
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Hoe gaat het nu met Herenboeren Wenumseveld?

Over de Herenboeren Wenumseveld is veel te vertellen, te veel  
om allemaal in deze nieuwsbrief op te nemen. Deze keer iets over 
een veranderend landschap door toedoen van de Herenboeren en 
daarna nog iets over het ontstaan van een dynamische gemeenschap. 
Beide punten behoorden niet op voorhand tot de doelstelling van de 
coöperatie van de Herenboeren, maar blijken een welkome bijvangst 
van het concept.

Een veranderend landschap
Ter bevordering van de biodiversiteit zijn er in maart 2021 een 
drietal houtsingels aangelegd met diverse inheemse bomen en 
struiken. Onder andere eik, winterlinde, tamme kastanje, kers, 
krent, inlandse vogelkers, hazelaar, aalbes, egelantier, hondsroos, 
kardinaalsmuts, gelderse roos, wilg, vuilboom en els zijn aangeplant. 
Een mooie mix waarvan het idee is dat deze aanplant op termijn als 
voedselbos gebruikt kan worden. In totaal is ongeveer twee hectare 
aan houtsingels geplant. Dit kwam tot stand mede dankzij het 
benutten van een aantal subsidieregelingen. De singels zijn van west 
naar oost aangelegd. Allereerst een houtsingel ten noorden van het 
terrein langs het Kopermolen klompenpad, tussen de Wenumseweg 
en de Wenumseveldweg. Daarnaast is er een houtsingel aangelegd 
midden over het terrein, langs de A-waterleiding. Tenslotte nog een 
houtsingel aan de zuidkant langs de zandweg ten noorden van de 
Stadhoudersmolen. Een jaar later kan geconstateerd worden dat 
de singels goed zijn aangeslagen, er is nagenoeg geen uitval waar 
te nemen. Ze vallen nog niet erg op, maar binnen een paar jaar is 
de verwachting dat ze volgroeid zullen zijn. Ze bieden voedsel en 
schuilplekken aan allerlei vogels en kleine dieren. Het landschap in  
dit gedeelte van het Wenumseveld was vrij open van karakter, maar  
zal door deze houtsingels meer een coulissenlandschap worden.  
Dit sluit beter aan op het landschap tussen de Wenumseveldweg en  
de Grift, hoewel we maar moeten afwachten hoe dat eruit gaat zien  
als het geplande zonnepark daar eenmaal is aangelegd.

Naast de houtsingels is er op twee hectare grond een laagstam- en  
een hoogstamboomgaard aangelegd langs de Wenumseveldweg;  
vanaf het punt waar het klompenpad deze weg kruist tot aan de  
kassen van de Herenboeren. Ook deze boomgaard wordt, eenmaal 
volgroeid, een gezichtsbepalend element.

Een derde element dat van invloed is op het landschappelijk beeld 
zijn de akkers. Waar het terrein voorheen volledig in gebruik was 
als weiland, is een groot gedeelte nu in gebruik als akkerland. Een 
gedeelte is in gebruik voor de grove teelt, denk aan aardappels, uien, 

graan en diverse soorten kool. Het andere 
wordt gebruikt voor de fijne teelt, zoals 
verschillende soorten sla, andijvie, soorten 
bonen, etc. In totaal worden er ongeveer 50 
verschillende groentes verbouwd, waarbij de 
methode van ‘wisselteelt’ wordt toegepast. 
Ieder jaar schuiven de groentes een plekje  
op, ter voorkoming van ziektes en om de 
bodem niet te eenzijdig te belasten. Een  
zesde deel van de akkers wordt niet  
bebouwd om de bodem rust te gunnen.  
Ook dit niet-bebouwde deel schuift elk  
jaar een stukje verder op.

Deze aanpak zorgt voor een heel ander beeld 
van het Wenumseveld. Het idee is dat alle 
veranderingen, naast natuurlijk de hoofdzaak 
van voedselproductie, bijdragen aan de bio-
diversiteit.

Dynamische gemeenschap
De coöperatie Herenboeren Wenumseveld 
bestaat uit circa 225 leden. Lang niet alle 
leden, ik denk zelfs de meesten, zullen vooraf 
een goed beeld hebben gehad hebben waar 
het nu precies om ging. Het idee was eigenlijk 
vrij eenvoudig; je doet een eenmalige inleg 
waarvan de boerderij wordt opgebouwd, 
zoals bijvoorbeeld aanschaf van machines etc. 
Daarnaast betaalt elk lid een maandelijkse 
contributie voor elke mond van zijn/haar gezin 
dat gevoed moet worden. Deze contributie 
is bedoeld om de operationele kosten te 
kunnen dekken. Hiervan wordt onder andere 
het salaris van de boer, die in dienst van de 
coöperatie is, betaald. Ook het plantgoed wordt 
hieruit betaald. Verder kun je dan als lid elke 
week op een vast tijdstip je groentes afhalen op 
de boerderij. Dat was het idee, geld inleggen 
en vervolgens elke week je groentes afhalen, en 
vier keer per jaar een vleespakket. Eventueel, 
als je hierin zin zou hebben, zou je mee 
kunnen helpen op de boerderij. Dit zou niet 
echt nodig zijn en was zeker niet verplicht. Nu 
we twee jaar verder zijn wordt inmiddels wel 



1513e jaargang, september 2022

duidelijk dat dit uitgangspunt niet houdbaar is. Er is zo giga veel werk te 
doen op de boerderij dat de twee boeren die in dienst genomen zijn al 
het werk niet met zijn tweeën kunnen klaren. De inzet van ‘vrijwilligers’ 
(lees: leden die tijd hebben en die tijd willen spenderen aan werk op de 
boerderij) is noodzakelijk om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren. 
Er zijn vier hoofdzaken waaraan vrijwilligers hun steentje bijdragen.

Als eerste moeten groentes gezaaid, geplant, danwel gepoot worden. 
Tijdens de groei moet het onkruid in toom worden gehouden. 
Er wordt biologisch gewerkt, daardoor is het in bedwang houden 
van onkruid één van de grootste uitdagingen. Voordat de groentes 
uitgegeven kunnen worden moeten ze natuurlijk geoogst worden.  
Dit is ook een behoorlijk tijdrovende klus. Voor al deze werkzaam-
heden is een grote vrijwilligersploeg ontstaan, die de twee boeren de 
helpende hand biedt. Een apart onderdeel van wat de tuinbouwgroep 
wordt genoemd, wordt gevormd door het kasteam dat de tomaten, 
komkommers en de paprika’s verzorgt. Deze mensen werken vaak 
onder tropische omstandigheden, terwijl het oogsten buiten op het 
veld een enkele keer in de stromende regen moet plaatsvinden.
Immers als er ‘s middags een uitgifte is, dan moet de oogst wel op  
tijd klaar zijn, weer of geen weer.

Dan de uitgifte van groentes. Elke week zijn er twee van deze 
momenten en zijn er minimaal zes leden in de weer om alles in  
goede banen te leiden. Om te voorkomen dat steeds dezelfde zes 
mensen dit zouden moeten doen is er nu een poule van 40 à 50  
leden die om toerbeurt een shift te draaien. Dankzij twee jaar  
ervaring is dit team intussen een geoliede machine geworden.

Dan is er de verzorging van het vee op de boerderij, de hereford 
runderen, de varkens en de kippen. Dit wordt grotendeels door  
de twee boeren gedaan, maar aangezien zij in loondienst zijn,  
hebben ze twee dagen in de week vrij. De dieren moeten echter  
wel zeven dagen per week verzorgd worden. Een aantal leden  
met affiniteit hiervoor bleek bereid te zijn dit op zich te nemen.

Als laatste is de inrichting van het terrein 
een flinke klus. Er bleken een aantal handige 
Harry’s onder de leden te zijn die bereid zijn 
om wekelijks de handen uit de mouwen te 
steken. Allerlei klussen en klusjes worden door 
hen uitgevoerd. Zoals verharding van gedeeltes 
van het erf, het aanleggen van stroom- en 
waterleidingen, etc. Het voordeel van een 
organisatie van 225 leden is dat er altijd wel 
iemand is die verstand heeft van specifieke 
werkzaamheden. Hierdoor was de bouw van 
een nieuwe kapschuur geen enkel probleem.

Bovenstaande zaken kunnen gezien worden 
als kerntaken van de boerderij, die nood-
zakelijk zijn om de boerderij operationeel te 
kunnen houden. Maar in de loop van de  
tijd werden, vaak spontaan geïnitieerd vanuit 
 de leden, diverse initiatieven opgestart. Zo 
hebben een aantal leden een biodiversiteit-
werkgroep gestart die periodiek metingen 
op het terrein uitvoert met betrekking 
tot de biodiversiteit. De vraag die daarbij 
beantwoord moet worden is in hoeverre de 
activiteiten van de Herenboeren hieraan 
daadwerkelijk bijdragen. Je kunt wel mooie 
ideeën hebben, maar werkt dat ook in de 
praktijk? Een onderdeel van de biodiversiteit 
betreft de aanwezigheid van vogels op het 
terrein. Een aantal enthousiaste vogelaars 
onder de leden voert periodiek een vogel-
telling uit op het terrein. Op zondagochtend 
om 7.00 uur zijn ze dan aanwezig om een 
uurtje te turven.  
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Ze zien soms vogels die ik van mijn leven nog nooit heb gezien, maar 
misschien sta ik gewoon niet vroeg genoeg op ... .
Weer een groepje leden richt zich op het onderhoud van de boomgaard. 
Het bemesten ervan, boomspiegels vrij van onkruid houden, gras 
maaien en het snoeien van de fruitbomen. Dit allemaal met het doel,  
als over een jaar of twee, drie de bomen volgroeid zijn, een rijke oogst 
aan appels en peren tegemoet te kunnen zien.

Spontaan kwamen enkele leden met het voorstel om een pluktuin  
met bloemen en kruiden in te richten en te onderhouden. Het idee is 
dat men af en toe hier een boeketje kan plukken of de verse kruiden 
nodig bij de bereiding van gerechten.

Ook communicatie, zowel intern als extern, is erg belangrijk. Vrij-
willigers beheren onze website, facebook-pagina etc. en verzorgen  
de communicatie met diverse media.

Ik vergeet vast nog een aantal initiatieven te noemen, maar het is 
interessant om te zien hoe de organisatie groeit en zodoende ook 
een heel sociaal gebeuren aan het worden is. Het is interessant 
studiemateriaal voor antropologiestudenten en een aantal heeft  
dan ook al stage gelopen op de boerderij.

Nog steeds is het geen verplichting om als 
lid van de coöperatie mee te werken op 
de boerderij. Maar in de praktijk steekt 
het grootste deel van de leden op de een 
of andere manier graag de handen uit de 
mouwen.
Kijk voor meer informatie op de website 
www .wenumseveld .herenboeren .nl of neem 
eens een kijkje op Facebook: Herenboeren 
Wenumseveld

Interesse? Kom gewoon eens kijken op de 
boerderij, de herenboeren zitten op het 
terrein van de Wenumhoeve, met de ingang 
aan de Wenumseveldweg.
Interesse om lid van de coöperatie te worden? 
Er is een wachtlijst, maar er worden met 
enige regelmaat rondleidingen gehouden 
op de boerderij. Stuur een mailtje naar 
wenumseveld@herenboeren .nl

Roelof Scholten

Burenboerengolf

Als je met een groepje buren boerengolf wil 
spelen is het wel handig dat je stokken met 
een klomp en ballen hebt. Die hadden wij 
(de buren) van de Fluitersweg, Nieuwekamp, 
Plasweide- en Wenumseweg niet. Gelukkig 
konden we die ‘huren’ van Dorpsraad/
Buurtvereniging Wenum Wiesel. Voor ons 
als buren-in-de-buurt rekenden zij een 
zeer schappelijke ‘huur’. Die huur bestond 
uit reclame maken voor WWNNA. Het 
aantrekkelijkste zou natuurlijk zijn als de 
uitgereikte folders leidden tot aanmeldingen. 
We zijn blij dat het ook gebeurd is. Met een 
gerust hart konden we aan de slag met de 
verdere organisatie.

Allereerst het zoeken naar een geschikt 
terrein. Dat vonden we in de tuin van één 
van de huizen aan de Fluitersweg. Voor 
de ontvangst, de warming up en vooral 
de lange ‘derde helft’ was een clubhuis 
wel erg gewenst. Daarvoor konden we 
terecht in een van alle gemakken voorziene 
bedrijfsruimten van Installatiebedrijf Hamer. 
In de tuin konden twee parkoersen worden 
uitgezet. Met enig creatief geknutsel werden 
gesponsorde elektriciteitsbuizen gebogen tot 
sierlijke poortjes in verschillende hoogten. 

Voorzien van nummerbordjes ontstonden er 
twee duidelijk herkenbare banen. Met veel 
enthousiasme en gelach gingen vijf teams aan 
de ‘slag’. Ingewijden van WWNNA zullen op 
de foto hun eigen groene en rode stokken 
met klomp herkennen. Om de teams meer 
mogelijkheden te bieden gebruik te maken 
van de deskundigheid en vindingrijkheid van 
alle teamleden, stonden er nog drie totaal 
verschillende puzzels op het programma. 
Het vergde nogal wat rekenwerk om de 
prestaties om te zetten in een scorelijst. Maar 
uiteindelijk kon een team naar voren treden 
om een heuse gouden medaille omgehangen 
te krijgen. Het ‘clubhuis’ was uitermate 
geschikt om na een lange tijd weer contact 
met elkaar te hebben en kennis te maken met 
twee nieuwe buren. Mede door de klompen 
van WWNNA werd een het uiterste gezellige 
en verbindende middag.

Jacques Daenen
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Weasel Creek, wat is dat toch elk jaar?

Het valt elk jaar weer op. Opeens verschijnt 
er in de zomer een groot tentenkamp op het 
weiland van de familie Koetsier, tegenover 
de firma Fiets en naast de Wenumse 
Watermolen.

In eerste instantie denk je dan aan een 
activiteitenkamp van de scouting of iets 
dergelijks. Enig speurwerk levert echter 
op dat het gaat om een ‘Western-weekend’ 
onder de naam Weasel Creek. Deze naam 
wekt al enigszins verbazing op, want de naam 
suggereert een connectie met de Wieselse 
Beek, terwijl het kampement aan de boorden 
van de Wenumse Beek is opgetrokken. 
Daarnaast kun je je maar moeilijk een 
voorstelling maken van wat een western-
weekend inhoudt. Is het een verkleedpartij 
voor volwassenen waarin deelnemers als 
cowboy of als indiaan zijn verkleed en 
rondlopen met klappertjespistool of pijl-
en-boog? Of is het toch meer een muzikaal 
gebeuren met als thema countrymuziek en 
line-dancing? Is het een besloten gebeuren of 
kunnen belangstellenden uit onze buurtschap 
er een kijkje nemen met een hapje en een 
drankje? Er wordt vanuit de organisatie maar 
weinig aan naamsbekendheid gedaan, althans 
het enige dat te vinden is een aanvraag voor 
een evenementenvergunning. Het zal dus wel 
een besloten gebeuren zijn.
Wel blijkt de organisatie een website 
te hebben, waarop echter bitter weinig 
informatie staat.

Kennelijk wordt verondersteld dat iedereen 
wel weet wat een western-weekend inhoudt. 
Het enige dat vermeld wordt is dat het een 
gezellig weekend wordt met de aankondiging:
• 50 m: achter- en voorlaad geweer,  

vrij geweer
• 25 m: vuursteengeweer, achter- en voorlaad 

revolver, voorlaad pistool

Dat is het dan wat de informatie betreft. 
Je kunt je inschrijven, staat er nog, voor 
caravans en tenten, ik vermoed voor over-
nachtingen. Maar dat kost geld en dat moet  
je van tevoren overmaken. Als laatste staat  
er dat de bar vanaf donderdag is geopend. 
Dan snap je meteen waarom er van een 
gezellig weekend wordt gesproken ... .

Maar is de combinatie van vuurwapens en 
een geopende bar wel zo verstandig? Tijd om 
maar eens een kijkje te gaan nemen. Ik bezit 
helaas geen hoed, laat staan een verentooi, 
dus zet ik maar een pet op. Wat meteen 
opvalt is dat er niet alleen een tentenkamp 
in de wei is, maar dat ook er op het terrein 
van de Wenumse Watermolen allerlei 
tenten staan. Later zal blijken dat het hele 
gebeuren eigenlijk plaatsvindt op dit terrein 
en in het gebouw van de schietvereniging 
DVS. Het grote tentenkamp wordt eigenlijk 
alleen maar gebruikt als overnachtingsplek. 
Op het bordes van het gebouw van DVS 
zitten een paar mensen achter een tafeltje, 
overduidelijk onderdeel van de organisatie. 
Ik vertel hen dat ik nieuwsgierig ben naar 
wat het evenement inhoudt en vraag of ik 
zomaar hier het terrein op mag lopen. Dat 
is geen enkel probleem. Snel wordt Michel 
Oosterhuis opgetrommeld, hij is een van de 
organisatoren van het gebeuren en is meer 
dan bereid mij het een en ander te vertellen 
en een rondleiding te geven. Michel vertelt 
dat Weasel Creek wordt georganiseerd door 
de schietvereniging DVS, die haar domicilie 
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heeft in één van de gebouwen op het terrein van de watermolen. Het 
is een zogenaamd western-weekend dat dit keer voor de elfde keer 
wordt georganiseerd. Een western-weekend kan het best omschreven 
worden als een doorlopende schietwedstrijd met antieke wapens, 
dan wel replica’s van antieke wapens. Daarbij worden deelnemers 
aangemoedigd om zoveel mogelijk authentieke kleding te dragen, 
passend bij het thema ‘western’. Eerst een rondleiding over het 
buitenterrein waarbij opvalt dat zeker driekwart van de bezoekers  
zich aan het verzoek van passende kleding heeft gehouden.
Het lijkt wel of iedereen elkaar kent en Michel bevestigt dit.  
Vaak komen op elk western-weekend dezelfde mensen en zelfs  
met verschillende nationaliteiten, Duitsers, Belgen en Fransen.

Naast het schieten met antieke wapens is het evenement ook een 
sociaal gebeuren en gemoedelijkheid viert hoogtij. Er lopen gezinnen 
rond met kinderen, zelfs met hele kleintjes die nog in de buggy zitten. 
Het tentenkampje op het binnenterrein van de watermolen heeft 
een mooi authentiek western karakter. Bijna alle tenten hebben een 
uitstalling van western-gerelateerd materiaal. Men wil graag laten 
zien welke mooie spullen men heeft en uiteraard wordt er onderling 
gehandeld. Na de rondleiding buiten is het tijd voor het echte werk en 
neemt Michel mij mee naar binnen in het gebouw van DVS.

Hier lopen mensen in en uit 
met foedralen waarin hun 
vuurwapens zijn verpakt; ieder 
heeft zijn eigen wapen en er zijn 
tijdens dit weekend zo’n 400 à 
500 schutters actief. Je schrijft 
je in en je moet dan wachten 
op een vrije schietbaan. Ik 
mag eerst een kijkje nemen 
op de 25-meterbaan waar met 
revolvers en pistolen wordt 
geschoten. Michel heeft mij 
een paar oordopjes gegeven en 
die zijn zeker niet overbodig. 

De knal van een antiek vuurwapen is hard en het schieten is een 
indrukwekkend gebeuren. De term vuurwapen is gerechtvaardigd,  
want je ziet echt een vuurstraal als er geschoten wordt, waardoor er 
binnen ook een enorme kruitdamp hangt. Zo’n 25 meter is best een  
heel eind en de schutters hebben er geen probleem mee om de schiet-
schijf te raken. 

Hierna neem ik een kijkje op de 50-meterbaan waar ook met  
antieke geweren wordt geschoten. Daar zie ik dat schieten zeker  
geen exclusieve mannenaangelegenheid is, want op vijf van de zes 
banen zijn er vrouwen actief. Is 25 meter al een eind, 50 meter is  
bijna niet te overzien en hier houden schutters met verrekijkers  
hun tussenscore in de gaten.

Na de rondleiding praat ik in het gezellige clubhuis van DVS met 
Michel nog even na. Hij vertelt dat iedere schutter een licentie  
moet hebben om überhaupt te mogen schieten en er zijn strenge 
regels waar de schutters zich aan moeten houden. De minste is  
nog de Verklaring Omtrent Gedrag.

Ook is het zo dat voor veel van de antieke 
wapens geen munitie te koop is, dus die 
moeten de schutters zelf maken. Ik vraag 
ook nog even hoe het nu zit met alcohol in 
combinatie met vuurwapens. Schieten als 
je alcohol hebt gebruikt wordt absoluut niet 
getolereerd. Er is geen alcoholcontrole, maar 
iedereen kent elkaar en de sociale controle is 
groot. Als je betrapt wordt of als er ontdekt 
wordt dat je deze regel hebt overtreden is 
het einde oefening. Verbanning naar een 
ver eiland is dan de sanctie (bij wijze van 
spreken).

Al met al is er een wereld voor mij 
opengegaan. Merkwaardig toch dat dit 
evenement al elf jaar plaatsvindt; dat je  
een groot tentenkamp op het weiland ziet  
en niet weet waar het werkelijk om gaat.  
Mijn advies: loop de volgende keer eens  
het terrein van de Wenumse Watermolen  
op en laat je verrassen. Je hoeft natuurlijk  
niet onmiddellijk lid van Schietvereniging 
DVS te worden, maar het is wel interessant 
om te zien hoe serieus en toegewijd mensen 
bezig zijn met hun hobby.

Roelof Scholten



1913e jaargang, september 2022

Gerrit Goedhart ...

... wie in onze buurtschap kent hem 
niet? Altijd bezig in en om de Wenumse 
Watermolen, of met malen van graan, 
met het onderhoud van het gebouw en 
de molenstenen of met het vegen van 
de stoep. Samen met zijn vrouw Annie, 
dochters Tineke, Ansje en Marloes 
woonde hij jaren in de oude boerderij 
naast de watermolen. Toen deze toch 

echt te groot werd, verhuisde hij samen met Annie naar een kleine 
en meer comfortabeler woning aan de Papegaaiweg. Statistisch 
is hij de 23e molenaar van de watermolen, die al in 1313 in de 
geschiedenisboeken wordt genoemd. Recent stopte hij definitief  
als molenaar van onze prachtige watermolen.

Stammend uit een molenaarsfamilie en geboren te Leiderdorp in  
1936 kwam hij op de Veluwe terecht doordat zijn vader molenaar 
werd op de Corcordiamolen, die midden in het centrum van Ede 
staat. Na de middelbare school ging Gerrit in 1953 naar het ‘Station 
voor Maalderij en Bakkerij’ te Wageningen om daar zijn opleiding  
tot molenaar te volgen.
Op 1 april 1962 trad hij als beroepsmolenaar in dienst van Maal-
bedrijf Van Bree te Wenum. Malen was zijn lust en zijn leven. In de 
jaren ‘70 van de vorige eeuw stopten veel kleinere boeren met hun 
bedrijf. Grotere boeren stapten over op het telen van mais en mede 
hierdoor kwam de graanhandel onder druk te staan en er viel met de 
molen geen geld meer te verdienen. Gerrit ging in 1982 werken op 
Paleis Het Loo, waar hij hoofd Interne Dienst werd. Na zijn pensioen 
op 65-jarige leeftijd werkte hij daar nog vijf jaar voor halve dagen en  
hij heeft er een geweldige tijd gehad.
Doordat hij in de boerderij naast de watermolen bleef wonen, bleef 
hij ook altijd bij de molen betrokken. Na een uitgebreide restauratie 
tussen 1979 en 1983 was het dan ook niet vreemd dat hij er als 
vrijwillige molenaar werd aangesteld.

‘Als de bel gaat ... ! Leven in de schaduw van de kroon’

Sophie Booy was de tweede en laatste secretaresse van 
prinses Wilhelmina. Zij heeft nooit veel gesproken over 
haar leven. In de documentaire: ‘Als de bel gaat ... leven 
in de schaduw van de Kroon’ en die werd uitgezonden op 
NPO1, treedt Sophie uit de schaduw van haar zwijgen. 
Thijs en Sophie Booy-barones van Randwijck, woonden 
vlak bij De Naald aan de Zwolseweg 3 (foto links). In 
het prachtige gerestaureerde en monumentale huis naast 
de hondenuitlaatwei. Deze villa werd in 1905 gebouwd 
in opdracht van Koningin Wilhelmina als woning voor 
haar particuliere secretaris. Later werd het huis bewoond 
door verschillende Apeldoornse burgemeesters en na het 
vertrek van burgemeester des Tombes in 1954 werd de 
villa bewoond door het echtpaar Booy.  

Gerrit drong er bij de Stichting Wenumse 
Watermolen op aan dat er naar opvolgers 
gezocht moest worden. Hij werd ouder, kreeg 
problemen met zijn gezondheid en zou toch 
ook ooit eens willen stoppen! En nu is dat 
gelukt, heel goed gelukt want er zijn zelfs 
tien vrijwillige molenaars gevonden. Vier 
komen er uit Wenum Wiesel, de overige uit 
de rest van Nederland. Deze worden nu op 
de woensdag- en zaterdagmiddag opgeleid 
en leren er het vak van molenaar en Gerrit 
is hier vanzelfsprekend bij betrokken. Mits 
er voldoende water is om te draaien, want 
dat is het volgende probleem. Door de droge 
zomers hebben onze beken en sprengen 
amper water, waardoor de tegenoverliggende 
vijver nauwelijks wordt gevoed. Het water 
dat nodig is voor het draaien van het rad 
verdwijnt in het kanaal en komt natuurlijk 
niet meer terug.

De markante, maar bescheiden Gerrit zal 
altijd betrokken blijven bij de watermolen. 
Hij blijft adviseur voor de Stichting Wenumse 
Watermolen, maar als molenaar in de molen 
zullen we hem niet meer aan het werk  
zien. Op zijn 86e vindt hij dat het genoeg  
is geweest!

Peter Ansems

Deze documentaire werd gemaakt door onze buurt-
genoten Greetje en Rob Lousberg die sinds enkele jaren 
wonen in Wiesel Staete (de voormalige Pniëlkerk).

Zij willen graag deze in 2008 gemaakte interessante 
documentaire vertonen aan de inwoners van Wenum 
Wiesel. Immers veel van onze ouders en grootouders 
waren in het verleden werkzaam op Paleis Het Loo.

De film wordt vertoond in de Wenumse Watermolen  
op donderdag 19 oktober om 19.30 uur. U bent van 
harte welkom, de toegang is gratis en u krijgt van ons  
een kopje koffie.

het bestuur
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Groeten van de Wilhelminakerk

De Wilhelmina is een gastvrije 
gemeente voor jong en ouder!

Kidskerk
Zou je het fijn vinden dat je 
kind(eren) naar de Kidskerk  
gaan? De Kidskerk is er eens in  
de maand op zondagochtend 
om 10.00 uur in de zaal naast 
de kerk. De kinderen kunnen 
worden gebracht en gehaald. 
Vriendjes en vriendinnetjes zijn 
altijd welkom! Nieuwsgierig? 
Kom met je kind een keer 
kijken.

Tienerkerk
Voor tieners is er elke maand 
Tienerkerk om 10.00 uur boven  
in de kerk. Er is tijd om bij te 
praten, voor spel en gezellig-
heid. Gaat jouw kind dit jaar 
naar groep 8 of naar de eerste 
klas van de middelbare school 
en vind je dit iets voor hem/
haar? Alle kinderen in deze 
leeftijd zijn van harte welkom!

Lichtjesregen vrijdagavond  
11 november 2022
Iedereen is van harte uitgenodigd op 
vrijdag 11 november om 19.00 uur om 
samen waxinelichtjes aansteken bij de 
Wilhelminakerk. Jong en oud, kerkelijk en 
niet-kerkelijk. We steken kaarsjes aan in 
verbondenheid met elkaar en in herinnering 
aan geliefden die we hebben verloren.

Winterfair zaterdag 17 december 2022
Kom naar de gezellige Winterfair op  
17 december! Verschillende activiteiten  
in en rondom de kerk voor alle leeftijden.

Kinderkerstfeest 24 december 2022
Voor kinderen, ouders, grootouders, belang-
stellenden is er op kerstavond om 18.00 uur 
een interactieve voorstelling met poppen  
en muziek in de kerk. Wees welkom!

Hartelijke groet,
ds. Jolanda Al-van Holst

Thema VriendenLoterij Open Monumentendag 2022
Duurzaamheid ‘Duurzaam duurt het langst’

Het overkoepelende thema voor Open Monumentendag 
2022 is het thema ‘Duurzame Monumenten’. Ook dit jaar 
zijn we op zoek gegaan naar een geschikte Nederlandse 
vertaling van dit thema. Hierbij hebben we gekozen voor: 
Duurzaamheid ‘Duurzaam duurt het langst’.

De VriendenLoterij Open Monumentendag wordt jaar-
lijks georganiseerd door [comité] en landelijk bureau  
Open Monumentendag in samenwerking met de Vrienden-
Loterij. Met dit evenement willen wij gezamenlijk de 
aandacht voor de monumenten vergroten door dit 

bijzondere Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk  
te maken en te behouden voor een breed publiek.

Binnen dit thema is uiteraard ook plaats voor onze 
Wenumse Watermolen. Al vanaf de 14e eeuw is deze op 
de huidige plaats te vinden. Hoezo duurzaam? U bent 
van harte welkom op de historische locatie aan de Oude 
Zwolseweg op zaterdag 10 en zondag 11 september. 
Er is een gids aanwezig die u alles over dit bijzondere 
monument kan vertellen.

Jos Tiel Groenestege 

werkgroep Natuur en Landschap

Actuele info op: www.wilhelminakerk.com
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PCBO de Sjofar 
Prinses Beatrix

In de editie van het voorjaar heb ik teruggeblikt op de periode van 
september 2021 tot en met januari 2022. ‘Een mooi begin’ schreef ik 
toen. Het jaar is zo verdergegaan. We hebben weer meer activiteiten 
samen kunnen doen. Ouders mochten de school weer in, we konden 
weer op excursie passend binnen het thema waar we mee bezig waren.

Zes jaar geleden waren er 52 kinderen op onze school, nu zijn we 
gegroeid naar gemiddeld 115 tot 120 kinderen bij de start van een 
schooljaar. Gedurende het schooljaar stromen nieuwe kinderen in 
groep 1/2 in, waardoor we zijn gaan nadenken om dit op een nieuwe 
manier te organiseren. Sinds afgelopen schooljaar, gaan kinderen uit 
groep 2 na de kerstvakantie in groepjes over naar groep 3. Dit houdt 
in dat ze starten met de kinderen uit groep 3, spelen met de kinderen 
op het plein van groep 0/1 en dat ze gedurende de rest van de ochtend 
met een onderwijsassistent en/of leerkracht al meer uitdagender les-
activiteiten doen in de hal. De middag is vaak gezamenlijk met groep 
0/1 en wordt gekozen voor een creatief circuit of gym. Kinderen, 
ouders en leerkrachten zijn erg enthousiast en we zijn benieuwd of 
de overstap naar groep 3 dit schooljaar anders en meer ontspannen 
verloopt dan voorgaande jaren ... .

Op 19 mei werd ons nieuwe schoolplein geopend  
door de burgemeester Ton Heerts. Die middag  
waren de kinderen met een speelprogramma  
bezig, georganiseerd door Beweegwijs.

Ons plein, geopend door burgemeester Ton Heerts

Alle kinderen waren heerlijk aan het spelen, maar ook een beetje 
gespannen omdat de burgemeester kwam. Om vijf voor twee hebben 
we de kinderen verzameld in ons buitentheater. En om twee uur 
kwam de burgemeester aan. Maurits uit groep 5 mocht een cadeau 
aanbieden om de gemeente Apeldoorn te bedanken voor de subsidie 
die we hebben gekregen. Ook PCBO en BIXO kregen een bloemetje 
voor hun bijdrage. De ouders hebben na de opening kunnen genieten 
van koffie/thee en iets lekkers. Ook zij zijn bedankt voor de bijdrage 
die via de ouderraad aan het plein is gedaan.

We zijn heel blij met ons plein. Het past in de visie om pleinen in de 
gemeente Apeldoorn, die veel stenen bevatten, te vergroenen en we 
zorgen daarmee beter voor de natuur. Een mooie visie die ons inziens 
past in de prachtige omgeving van Wenum Wiesel, maar die ook past 

binnen het onderwijs dat wij willen geven. 
Allerlei mogelijkheden om de buitenomgeving 
te betrekken bij het onderwijs. Dit kan zijn 
bewegend leren, onderzoekend leren (wat zien 
we in onze omgeving) en natuuronderwijs. 
Waar komen de komkommers vandaan? Hoe 
komt het dat een zaadje uitgroeit tot een krop 
sla? Waar zijn insecten voor nodig? Welke 
rol spelen de vogels bij de ontwikkeling van 
planten en bloemen?
De oude zandbak is onze nieuwe moestuin. 
De klassen hebben allemaal een plekje in 
de moestuin om plantjes te kunnen poten, 
groenten te zaaien en vervolgens op te eten.

De kinderen hebben geleerd dat je groente 
uit de tuin echt kunt eten. In groep 2/3 
hebben ze tussen de middag sla op de boter-
ham gegeten. Het maakte niet uit of er jam, 
hagelslag of ham op zat, overal ging een 
blaadje sla tussen. Gaaf om kinderen mee te 
geven dat als je goed voor de plantjes zorgt, 
ze zo groot groeien totdat je ze kunt eten. 
In deze vakantie hebben de kinderen van de 
BIXO, kinderopvang in de vakantie, tomaatjes 
gegeten uit eigen tuin.

Helaas hebben de kinderen ook iets anders 
geleerd. Als je niet op het plein bent, kan 
het zomaar gebeuren dat andere mensen 
de moestuin als een speeltuin zien. Een 
speeltuin voor vandalisme. Toen ze afgelopen 
donderdag op school kwamen, troffen ze een 
kapotgetrokken moestuin aan. Worteltjes, 
radijsjes, gewoon uit de grond getrokken, 
niet om op te eten, gewoon om kapot te 
maken. Ook de boontjes zijn van de plant 
afgetrokken. Ze werden er verdrietig van.
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Stamppotbuffet
Graag nodigen wij iedereen uit voor een 
overheerlijk stamppotbuffet die zal worden 
gehouden op:

woensdag 15 februari 2023

• Tijd 17.30 uur
• Waar Wenumse Watermolen 

 Oude Zwolseweg 160
• Kosten nader te bepalen

In het kader van onderlinge ontmoeting, 
verbinding en kennismaking organiseert 
Dorpsraad/Buurtvereniging WWNNA 
een oudhollands stamppotbuffet. Een 
gezellige gelegenheid om samen met uw 
buurtbewoners te eten, zonder dat u er  
zelf wat voor hoeft te doen. 
Er zullen verschillende stamppotten met 
alles wat daarbij hoort worden geserveerd. 
Om er te eten is er in de watermolen plaats 
voor maximaal 90 personen. 
Omdat alle prijzen zo snel stijgen en alles 
steeds duurder wordt, weten we nog niet 
wat de prijs per persoon hiervoor op dat 
moment zal zijn. Reserveer in ieder geval 
de datum in uw agenda. 
Vanaf 15 januari 2023 zetten we deze 
activiteit met de kosten en inschrijfdatum 
op onze website en Facebook.

het bestuur

We snappen daar niets van. Misschien naïef van ons om te denken 
dat een nieuw schoolplein alleen maar een positieve aantrekking 
zou hebben voor ouders met kinderen, voor de buurtbewoners of 
voor mensen die even een pleisterplaats zoeken in een fietstocht. 
Zoveel mooie plekjes op het plein om te zitten en te genieten. Maar 
helaas is dat niet alleen de enige aantrekking. Al gedurende een 
paar maanden komen er na schooltijd personen op het plein die de 
schuur kapottrappen, ballen of iets anders tegen de ramen gooien 
die daardoor kapotgaan en spullen in de weitjes achter de school 
gooien, die slecht zijn voor de geiten en paarden die daar staan. 
Hierdoor komt de relatie die we hebben met de achterburen onder 
druk te staan. Het gevolg is dat er niet meer gevoetbald kan worden na 
schooltijd; het hek is op slot. Om te voorkomen dat achter de schuur 
over het hek heen geklommen wordt, is er al prikkeldraad gespannen. 
Het duurt niet lang meer of wij als school moeten camera’s gaan 
ophangen. We houden ons vast aan het ideaal dat we de kinderen 
kunnen leren zuinig te zijn op onze natuur en op andermans spullen. 
Is er nog sociale controle in de buurt? Spreken we mensen nog aan 
waar we het gevoel bij hebben dat ze er niet voor de gezelligheid  
zijn? Zie je ongeregeldheden of weet je wie op het plein geweest is  
ten tijde van de derde vakantieweek? Dan horen we dat graag op 
beatrix@pcboapeldoorn.nl. Alvast bedankt!

Zomerfeest
Op vrijdag 1 juli was het jaarlijkse zomer-
feest. Dit schooljaar kon de ouderraad dit 
feest weer organiseren. Er waren twee grote 
springkussens geregeld en de kinderen 
kregen er geen genoeg van. Ouders, 
kinderen, team, buurtbewoners, iedereen 
was welkom. Het was heerlijk weer en er 
werd veel bijgepraat. We zijn blij dat we 
elkaar weer hebben kunnen ontmoeten.
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Beste buurtbewoners

Hoewel het coronavirus ons verenigingsleven zeker nog beïnvloedt, 
hebben we toch enkele activiteiten kunnen organiseren. Voorzichtig 
durven we met ingang van komende maand september de dinsdag-
avondactiviteiten gedurende het winterseizoen ook weer op te 
starten. Onvoorstelbaar dat deze gezellige avonden al twee jaar 
niet konden worden gehouden in onze mooie watermolen. Heeft 
u hier belangstelling voor? Kom dan gerust eens kijken op de 
kennismakingsavond van 6 september aanstaande.

De Wenum Hoeve liet weten op te houden met het organiseren van 
boerengolf. De buurtvereniging heeft het speelmateriaal hiervoor  
van hen overgenomen. Mocht u het spel eens willen spelen tijdens  
een straat- of familiefeest, maar u heeft er geen uitrusting voor?  
Dan kunt u hiervoor natuurlijk bij ons terecht.
Bent u hier woonachtig en lid van Dorpsraad/Buurtvereniging 
WWNNA? Dan is dit gratis. Bent u geen lid? Dan vragen wij u om 
alsnog lid te worden voor € 5,- per jaar. Waar u het spel speelt laten  
wij aan uzelf over. Interesse? Neem gerust contact op met ons 
bestuurslid Mirjam Harleman (mirjam.harleman@wwnna.nl).

Ik hoop dat u met net zoveel plezier als ik de artikelen in dit blad 
leest die door onze buurtbewoner Roelof Scholten geschreven zijn. 
Schrijven is niet zijn vak, maar hij doet dit wel graag en met passie! 
Tijdens een kennismakingsgesprek bij Café De Hamer liet hij me 
weten voortaan graag zijn steentje bij te willen dragen aan deze 
nieuwsbrief.

De voorberei-
dingen voor 
het 100-jarig 
bestaan van uw 
buurtvereniging 
volgend jaar zijn 
in volle gang. De feestcommissie is bezig  
met het organiseren van verschillende 
activiteiten gedurende het hele feestjaar 
2023. Het is de bedoeling dat het programma 
gepubliceerd wordt in de feestelijke editie  
van de voorjaarsnieuwsbrief die in het teken 
van dit bijzondere jubileum zal staan.

Op 1, 2 en 3 september is het weer Oranje-
feest. Een van oudsher evenement in Wenum 
Wiesel, groots en veelzijdig van opzet. Een 
feest van ontmoeting en verbroedering. Zeker 
voor onze ouderen is ‘Buurten met de Buurt’ 
op de vrijdagmiddag een aanrader. Maar of 
u nu oud of jong bent, ik wens iedereen heel 
veel plezier op dit feest.

Met warme groet,
Peter Ansems, 

voorzitter Buurtvereniging WWNNA

Paaseieren zoeken

Zaterdag 16 april 2022 was het 
weer paaseieren zoeken in Wenum 
Wiesel en de 32 kinderen die zich 
hadden opgegeven hoopten er 

natuurlijk zo veel mogelijk te vinden.

Het bestuur van de buurtvereniging was in 
alle vroegte al begonnen met het verstoppen 
van ruim 200 witte en twee gouden balletjes 
op het terrein rondom de Watermolen. 
Rond de klok van 13.15 uur kwamen de 
eerste kinderen en werd het al snel gezellig. 
Om 13.30 hadden de meeste kinderen zich 
aangemeld en werden ze in twee groepen 
verdeeld (bassischool 1 t/m 4 en 5 t/m 8). 
De balletjes (symbolisch voor eitjes) lagen 
goed verstopt en er moesten op verschillende 
plekken zelfs takken aan de kant geschoven 
worden om ze te vinden.

Met veel gejoel en geschop tegen de 
bladeren werden de balletjes na ongeveer 
een half uurtje allemaal gevonden. Het 
zoeken naar de gouden exemplaren 
was best lastig, omdat die wel heel goed 
verstopt lagen, maar in beide groepen  
was er een kind die dit uiteindelijk vond.

Hierna werden alle kinderen weer bij 
elkaar geroepen en werden per kind de 
gevonden balletjes geteld. De kinderen 
met de meeste ballen en degene met het 
gouden ei kregen een extraatje. Verder 
kreeg ieder kind een doosje met eieren 
(gesponsord door familie Huis in ’t Veld), 
een zakje met chocolade paaseitjes en  
een chocolade lolly mee naar huis.
Wij kijken terug op een geslaagde middag.

het bestuur
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Buurtvereniging WWNNA bestaat 100 jaar!

Volgend jaar, op 24 oktober 2023, bestaat 
uw buurtvereniging 100 jaar en dan zijn 
we de oudste, nog bestaande en actieve 
buurtvereniging van de gemeente Apeldoorn!

In oktober 1923 nam de heer Peter Pas het 
initiatief tot het oprichten ervan. Samen 
met de heren Kluin, Colerus, Van Vemde, 
Slagman, Teunissen en Van Neck vormden 
hij het bestuur. De heer Pas nam de rol van 
eerste voorzitter op zich. De aanleiding 
van de oprichting van een buurtvereniging 
waren de feesten in september 1923 geweest 
rondom het 25-jarig regeringsjubileum van 
Koningin Wilhelmina. Veel buurtbewoners, 
zeker die uit Wiesel, werkten of op Paleis 
Het Loo of in de Kroondomeinen voor 
Hare Majesteit. Het doel van de vereniging 
was “de Buurtbelangen te bevorderen 
met uitzondering van staatkundige en 
godsdienstige aangelegenheden”.

De jaarlijkse contributie bedroeg 0,50 cent 
en activiteiten van het eerste uur waren de 
jaarlijkse tuinkeuring (om ervoor te zorgen 
dat de mensen het rondom huis netjes 
hielden), het versieren van de buurtschap bij 
festiviteiten rondom het Koninklijke huis, 
kinderspelen, toneeluitvoeringen (in het 
Pniëlkerkje aan de Wieselse Kampweg) en  
het Sinterklaasfeest.

Uiteraard laten we deze verjaardag niet 
ongemerkt voorbijgaan. Een aantal dorps-
genoten (waaronder ondergetekende) 
heeft samen een feestcommissie gevormd 
en is aan het nadenken over hoe we deze 
gebeurtenis samen kunnen vieren. Veel 
weten we nog niet, maar wat we al wel weten 
willen we alvast graag met jullie delen. In 
ieder geval organiseren we voor jong en oud 
verschillende activiteiten gedurende het hele 
jaar. Het officiële gedeelte zal op zaterdag  
27 oktober 2023 plaatsvinden waarna op  
4 november 2023 er een feest georganiseerd 
wordt voor alle inwoners van Wenum  
Wiesel in de Oranjehal. Overdag zullen  
er verschillende activiteiten met muziek,  
eten (foodtrucks) en drinken zijn.  
Uiteraard vergeten we de kinderen niet;  
ook voor hen is er een feestprogramma.

Binnenkort wordt de speciale website 
hiervoor gelanceerd en zullen er ook via 
de social media meer details over het feest 
gecommuniceerd worden. Het moet vooral 
een feest worden van en voor de inwoners 
van Wenum Wiesel.
Meer informatie, sponsoring of leuke  
ideeën? Mail naar info@wwnna.nl

Britt Seljak 

lid Feestcommissie
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Rij, fiets,  
wandel en handel  
in Wenum Wiesel

De leukste route door Wenum Wiesel!

Zaterdag 24 september 2022 
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. Dit jaar valt Wandel en 
Handel op de Nationale Burendag, dus 
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 heeft opge-
geven, dan staat u al op onze deelnemers-
lijst. Besluit u na het lezen van dit artikel 
ook te willen meedoen aan Wandel en 
Handel? Meldt u zich dan per omgaande 
(in ieder geval vóór 10 september) aan. 
Gewoon even snel een e-mailberichtje aan: 
peter.ansems@wwnna.nl 

het bestuur

Seizoensopening 2022/2023 
activiteitenavonden

Eindelijk, het is dan zover. Nu alles weer redelijk veilig lijkt te zijn 
na een lange coronaperiode starten we, eerder dan gebruikelijk, 
op dinsdag 6 september 2022 met een informatieavond over de 
activiteiten, die plaatsvinden in de Wenumse Watermolen. Deze 
avonden zijn wekelijks van 19.30 tot 21.30 uur (let op: gewijzigde 
tijden!). De eerste activiteitenavond van de buurtvereniging is dan 
vervolgens op dinsdag 13 september 2022 en de laatste op dinsdag  
4 april 2023. Wat kun je er allemaal doen?

Bloemschikken
Onder leiding van cursusleidster 
Willy de Wilde begin je de eerste 
avond met het maken van een 
biedermeier boeket. Aan het einde 
van de avond wordt er dan uitleg 
gegeven over het te maken stuk voor 
de week erop. Van welke materialen 
maak je dat en wat heb je daarvoor 
nodig? Op deze manier heb je een 
week voorbereidingstijd; hoe kan 
ik mijn eigen creativiteit eraan 
toevoegen?
Het voorbeeld bloemstuk namaken mag altijd, maar er een persoonlijk 
tintje aangeven met de aangereikte technieken wordt zeer toegejuicht.

Seizoenen, feestdagen en andere thema’s worden in de stukken 
verwerkt: herfst, winter, kerst, voorjaar enz. Naast bloemen werk 
je met wat in de natuur voorhanden is en werk aan je eigen creatie. 
De cursusleidster gebruikt het liefst materialen uit de natuur. Elke 
cursusavond neem je je eigen vaas, schaal, groen en bloemen mee.  
Te beginnen op 13 september dus met een biedermeier boeket.  
Wat heb je hiervoor nodig?

Niet plantaardig materiaal
- groen steekschuim (oasis)
- mandje, schaaltje of potje
- plastiekfolie
- snoeischaar, scherp snijdend mesje

Plantaardig materiaal
- groen: takjes Pieris, Viburnum tinus, klimopblaadjes
- zaaddozen van papaver
- bloemen: statice, rozen, kogeldistel, sedum 

alstroemeria (of naar eigen smaak!)

Maak er in komende seizoen een kleurrijk geheel van!

Schilderen
Helaas hebben we voor het schilderen geen nieuwe cursusleider 
kunnen vinden. Zodra we een geschikte kandidaat hebben gevonden 
maken we dit bekend op onze website of op onze Facebookpagina.
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Kaarten maken
Kaarten maken is een veelzijdige hobby. 
Onder leiding van cursusleidster Geertje 
Bovendorp leer je met knippen, plakken, 
borduren, prikken en vouwen prachtige 
kaarten te maken. Je kunt veel creativiteit 
kwijt in deze bezigheid en het is altijd 
leuk om iemand blij te maken met een 
zelfgemaakte kaart. Er wordt speciale 
aandacht besteed aan wenskaarten voor 
de feestdagen, verjaardagen en jubilea. 
Deelnemers leren samen de technieken en 
wisselen tips en ervaringen met elkaar uit.

Het wordt super veel gedaan en is heel erg 
leuk om te doen. Op verschillende manieren 
word je meegenomen in de ‘creatieve kaartjes- 
maakwereld’. Schuif gezellig aan bij de 
workshoptafel!

Wat heb je nodig? 
Basisgereedschappen zoals papier, 
schaar, liniaal, snijmat, hobbymes, 
decoraties en lijm. Ben je iets vergeten? 
Geen zorgen, de cursusleidster heeft 
altijd wel materialen beschikbaar. 
Beginnende en gevorderde kaarten-
makers zijn welkom.

Biljarten
Er bestaan 
verschillende 
vormen van 
biljarten. 
In het 
Nederlands 
wordt onder 
‘biljart’ zonder verdere aanduiding meestal 
het carambolebiljart verstaan, waarbij met 
drie ballen gespeeld wordt en de speelbal 
de andere twee ballen moet raken. Er 
bestaan verschillende spelsoorten binnen 
het carambolebiljart, zoals libre, bandstoten, 
driebanden en kaderspelen. Gedurende het 
winterseizoen kun je je gaan bekwamen in  
de verschillende spelsoorten.

U betaalt per avond dat u aanwezig bent. 
De kosten hiervan bedragen € 5,00 en dit 
is inclusief een kopje koffie of thee. De 
activiteitenperiode wordt altijd afgesloten  
met een gezellige dank-je-wel-avond.
Kom gerust eens langs om de sfeer te 
proeven. Wilt u gewoon eens binnenlopen 
voor een praatje of een drankje aan de  
bar? Ook dan bent u van harte welkom.

bestuur Buurtvereniging WWNNA

Herfstwandeling/puzzeltocht

Op zaterdagmiddag 8 oktober aanstaande 
organiseert Buurtvereniging WWNNA een 
leuke uitdagende wandeling/puzzeltocht voor 
jong en oud. U wandelt op individuele basis 
door Wenum en de route is ongeveer vijf km 
en onderweg beantwoordt u leuke vragen.

De wandeling start om 13.30 uur vanaf 
de Wenumse Watermolen aan de Oude 
Zwolseweg 164. U loopt langs de mooiste 
plekjes van onze buurtschap.  
Deze activiteit is gratis; wel verzoeken wij 
u zich vóór 1 oktober aan te melden via 
een e-mailbericht aan Mirjam Harleman 
(mirjamharleman@live.nl) of Marianne  
de Wilde (info@mdewilde .nl).

Laat even weten met hoeveel personen en 
kinderen u wilt meelopen. We hopen op  
jullie komst en op mooi wandelweer!

het bestuur
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Sinterklaasfeest 2.2

Proeverij
Vrijdag 11 november 2022

organiseert uw buurtvereniging, in 
samenwerking met Slijterij Hamer, weer 
een proeverij. U wordt om 18.30 uur 
verwacht in het gezellige proeflokaal  
van de slijterij. In de loop van de avond 
worden er verschillende gerechten 
geserveerd en wordt er door vinologen 
Alex en Christian op een ontspannen 
wijze uitleg gegeven over de geselecteerde 
wijnen. 

U hoeft dus voor de tijd niet te eten!

De kosten voor dit arrangement bedragen 
normaal € 50- p.p. maar voor onze 
buurtvereniging wordt een uitzondering 
gemaakt. Voor het speciale tarief van  
€ 40,- p.p. kunt u deelnemen aan deze 
bijzondere avond. Er is plaats voor 
maximaal 20 personen, dus geef u snel  
op, want vol = vol.

De volgeboekte wijnproeverij van  
30 oktober 2020 ging vanwege corona  
niet door. Om teleurstelling te voor-
komen hebben we voor de ingeschreven 
deelnemers van toen een extra avond 
georganiseerd die gehouden zal worden  
op vrijdagavond 4 november 2022. 
Voor deze avond zijn er nog enkele plekken 
vrij. Heeft u interesse voor die avond?  
Mail me dan even, ik kijk dan of dit lukt 
(peter.ansems@wwnna.nl).

Vul de reactiestrook in en geef hem af bij 
Peter Ansems. Gelieve dit bedrag direct  
bij de inschrijving te voldoen.

Wij hebben er zin in, u toch ook?  
Graag tot ziens!

het bestuur

Ondanks de toen geldende coronaregels bezochten veel buurt-
kinderen vorig jaar het jaarlijkse Sinterklaasfeest in de Wenumse 
Watermolen. Na afloop heeft de Sinterklaascommissie met de Sint  
en zijn Pieten geëvalueerd over de nieuwe opzet van het feest en 
beide partijen waren het erover eens dat een feest, gevierd op  
deze manier, zeker voor herhaling vatbaar is.

Op een mooie avond, nog ver voor de zomervakantie, heeft de buurt-
vereniging contact met de Sint gezocht. Er werd aan hem gevraagd 
hoe hij en zijn gevolg erover dachten om dit jaar weer naar Wenum 
Wiesel te komen met de bedoeling daar feest te vieren ter ere van zijn 
verjaardag. Sinterklaas was erg enthousiast en liet weten maar wat 
graag hiervoor naar de Watermolen te komen. In goed overleg werd 
besloten om het feest dit jaar op: 

zaterdagmiddag 3 december 2022

te vieren. Niet in twee zittingen. zoals dit jarenlang gebeurde, maar 
middels één Walk Trough-feest tussen 13.30 uur en 16.00 uur, net 
zoals het vorig jaar. Vanwege de  
voortdurende coronadreiging  
en beperkingen hebben we ook  
een noodscenario klaarliggen.

De collectanten komen vanaf  
begin november weer graag  
bij u langs. Geeft u uw bijdrage  
contant? Geef dan het  
liefst gepast, zodat  
ze niet hoeven te  
wisselen. Ook is  
het weer mogelijk  
om met de  
iDeal QR-code  
te doneren.
U geeft bij de  
collectant uw  
kinderen op en u  
ontvangt dan per kind  
een kleurplaat, die als toegangsbewijs moet worden ingeleverd.

Als de kinderen een vraag hebben die ze graag aan de Sint willen 
stellen (of ouders hebben iets door te geven), dan kan dit vanaf  
17 november 2022. Stuur dan een mailtje naar: sinterklaas@wwnna.nl 
of een briefje naar:

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

Sinterklaas, zijn Pieten en het organiserende comité kijken uit naar  
3 december!

Sinterklaascomité Buurtvereniging WWNNA
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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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