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Gedenkstenen in Wenum Wiesel

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

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

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

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

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

Een voorbeeld van Apeldoornse gedenkstenen

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

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

Wijnand was getrouwd met de tien jaar 
jongere Jeltje (Jetty) Brijker die hij op de 
tennisbaan in Apeldoorn had leren kennen. 
Hij zat min of meer in een zogenaamde 
‘pendel migratiecircuit, wat inhoudt dat  
hij tijdens zijn leven geregeld tussen Indië  
en Nederland heen en weer reisde.

Als voorbeeld: zoon Hans werd op 21 juni 
1937 geboren in het Darmo Ziekenhuis in 
Soerabaja, maar op de passagierslijst van  
28 december 1938 van het luxe schip ‘Johan 
van Oldenbarnevelt’ staat het gezin A.P.W. 
Savelkoul alweer vermeld om van Nederland 
naar Indonesië te varen. De kort daarvoor in 
Den Haag geboren baby Liesbeth was net zes 
weken oud. Vanwege dit vertrek verhuurden 
Wijnand en Jeltje Savelkoul vanaf oktober 1938 
voor onbepaalde tijd hun leegstaande woning 
Zwolseweg 526 aan de Joodse familie Schäfer. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het wordt 1942 en vanaf zondag 3 mei is 
het dragen van een Jodenster verplicht. De 
sfeer in Nederland wordt steeds grimmiger 
en de Joden proberen op allerlei manieren 
te vluchten of gaan wanhopig op zoek naar 
een onderduikadres. Omdat Joodse gezinnen 
vaak bij elkaar wilden blijven was het lastig 
voor hen een geschikte plek te vinden. In een 
vlak en dichtbevolkt land als Nederland kun 
je niet zomaar duizenden mensen verbergen. 
Bovendien, wie Joden hielp werd door de 
Duitsers zwaar gestraft. De razzia’s komen op 
gang, ze kunnen geen kant meer op.

Deportatie
In de nacht van 17 op 18 november 1942 is 
het mis, goed mis in Gelderland. De Duitsers 
hebben het gemunt op Joodse Gelderlanders 
in Arnhem, Nijmegen, Doetinchem, Borculo, 
Tiel, Winterswijk, Zutphen en ... Apeldoorn. 
Honderden mensen worden uit hun huizen 
gehaald en naar het treinstation gebracht 
om afgevoerd te worden. Hieronder zijn ook 
Oskar, Meta en Ruth Schäfer.

Oskar, Meta en Ruth Schäfer

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

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

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

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

Dora Schäfer

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

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

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

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

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

Peter Ansems

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

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

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

Beste buurtbewoners

De nieuwe Raatakkers

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

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

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

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

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

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

Peter Ansems, 

voorzitter Buurtvereniging

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

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

onderhouden 20 enthousiaste tuiniers ieder 
hun tuinstrook van 2,5 bij 30 meter. Hierop 
zaaien ze granen, boekweit, wilde planten en 
planten ze aardappels, uien, bietjes, suiker-
maïs, zonnebloem, artisjokken en nog veel 
meer. Een gedeelte van deze oogst wordt 
verkocht op de Pluktuin Apeldoorn aan de 
Wieselsekampweg 41, waar nauw mee wordt 
samengewerkt. Men is er bezig met de aanleg 
van een voedselbosje en een rij druivelaars.


