
Dit is de derde uitgave van ons nieuwsbulletin 
over het wel en wee van de stichting 
"Kerkepaden Beltrum e.o.". Wij wensen u veel 
leesplezier en hopen dat u weer met veel 
plezier rondom Beltrum gaat. 

Bestuur Stichting Kerkepaden Beltrum e.o. 

Over onze vrijwilligers
Het afgelopen jaar hebben we helaas 
afscheid moeten nemen van een van 
onze vrijwilligers. Jan Nijbroek kwam 
eind 2010 door een verkeersongeval 
om het leven. Jan zal in onze 
gedachten blijven als een zeer 
humoristisch en positief ingesteld 
persoon. Wij wensen zijn vrouw en 
familie veel sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies. 

Als bestuur zijn wij zeer blij met de 
toetreding van Willie Spilman als 
commissielid van de Stichting 
Kerkepaden Beltrum e.o. We zijn er 
van overtuigd dat we prettig zullen 
samenwerken om alles binnen de 
stichting in goede banen te kunnen 
leiden. 

Wij kunnen nog steeds nieuwe 
vrijwilligers gebruiken. U kunt zich 
hiervoor aanmelden bij Theo 
Stapelbroek, telefoon 0544-481507.

Dit voorjaar zijn we begonnen met 
een groot onderhoud van de 
kerkepaden. Na ongeveer zes jaar 
waren de meeste paden toe aan 
een nieuwe slijtlaag. Inmiddels 
zijn alle paden voorzien van een 
nieuwe toplaag Gralux of Puinstof. 
De oneffenheden zijn weggewerkt 
en de paden liggen er weer als 
nieuw bij. Dat dit ook financiële 
gevolgen heeft, laat zich raden. 
Elders in dit bulletin geeft de 
penningmeester een financieel 
overzicht van onze stichting. 
Hieruit blijkt dat we ons kunnen 
redden maar dat er nauwelijks 

ruimte is om een kleine buffer op 
te bouwen om eventueel nieuw 
materiaal aan te schaffen. De 
subsidiekranen van Provincie, 
Gemeente en overige organen zijn 
allemaal zo goed als 
dichtgedraaid. We zijn dan ook 
zeer blij met onze Vrienden van de 
Kerkepaden voor hun bijdrage. 
Maar misschien zijn er wel 
VRIENDEN die hun bijdrage een 
klein beetje willen verhogen. Wij 
zijn er zeer dankbaar voor. Alle 
kleine beetjes maken een grote. 

Fons Bokkers, 
voorzitter Stichting Kerkepaden Beltrum e.o. 

Paden dit voorjaar grondig 
onder handen genomen
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Nestkasten langs 
de route in trek 

Vanaf het jaar 2008 zijn wij bezig met 
het controleren en onderhouden van de 
nestkasten aan de kerkepaden. Langs 
de hele route zijn dit er ongeveer 
vijftig. In het najaar maken we de 
nestkasten schoon en tevens noteren 
we de bezetting. De afgelopen drie jaar 
zijn de verschillen minimaal en de 
bezetting varieert tussen de 75 en 80 
procent, wat overeenkomt met 
landelijke cijfers. De mezen hebben de 
overhand en verder nestelen ook de 
kauw, holenduif en spreeuw in de 
kastjes. In mei 2010 hebben wij aan het 
Slatpad elf kastjes geobserveerd en 
legsels geteld. Hier zijn we mee gestopt, 
omdat we de indruk kregen dat we de 
vogels te veel verstoorden en dat is 
uiteraard niet de bedoeling. Om te 
kunnen observeren en tellen moeten 
we de kastjes aanpassen waardoor ze 
makkelijk aan de bovenkant zijn te 
openen. Aan het Sonderen- en 
Austepad waren een tiental kastjes 
opgehangen die uit een binnenvolière 
kwamen, maar deze bleken niet 
geschikt voor buiten. Het gebruikte 
materiaal was niet bestand tegen vocht 
en knalde uit elkaar. Inmiddels hebben 
we er zes vernieuwd en de rest volgt. 
Nog een leuk detail: aan de 
Startmansweg heeft onze vriend de 
groene specht (bonte specht) onze 
nestkastjes, die eigenlijk bestemd 
waren voor de pimpelmezen, zo 
bewerkt dat de opening groot genoeg is 
voor koolmezen om er in nestelen. Een 
mooie vorm van samenwerking.     

Gérard en Willie Ribbers

Donderdag en vrijdag 26 en 27 augustus 2010 werd met name de Oost 
Achterhoek getroffen door heel veel neerslag dat voor veel overlast 
zorgde. Het was een extreme situatie. Het aantal millimeters regen dat 
donderdag in een etmaal was gevallen, valt normaal in twee maanden 
(130 mm). Hier was het watersysteem niet op toegerust. Dit zorgde 
onder andere in Lichtenvoorde, Groenlo en Doetinchem voor grote 
problemen waarbij grote delen land onder water kwamen te staan. Met 
name de situatie langs de (Groenlose) Slinge, baarde ons als Stichting 
Kerkepaden specifiek zorgen. Want  direct langs de Slinge ligt een 
fietspad met een lengte van maar liefst 8 km. De fietspaden zijn over 
grote lengtes ondergelopen, maar na het zakken van het water, bleek 
gelukkig de schade aan het fietspad mee te vallen.

Paden bestand tegen hoog water

Het pad langs de Slinge  
De Groenlose Slinge (kort: Slinge) is een laaglandbeek die ontspringt 
achter Winterswijk. Zoals de naam aangeeft loopt de beek langs 
Groenlo en mondt tussen Lochem en Borculo uit in de Berkel. De 
Groenlose Slinge heeft niet altijd dezelfde loop gehad. Zo was het een 
meanderend riviertje dat in vroeger tijden Slinck of Slingen heette, 
en door de stadsgracht van de vestingstad Groenlo liep. Later is hij 
verlegd langs het noorden 
van Groenlo en in de 20e 
eeuw is hij grotendeels 
gekanaliseerd voor een 
efficiëntere waterafvoer. 
Het meanderende karakter 
is de afgelopen jaren weer 
voor een gedeelte hersteld, 
waarbij over Beltrums 
grondgebied een fietspad 
op de wal is aangelegd.



De mannen van de techniek 
houden de machines draaiend  

De vrijwilligers die zorgen voor 22 km onderhoud

Naast de inzet van de vrijwilligers is 
ook het machine- en werktuigenpark 
onmisbaar. Wij hebben de beschikking 
over twee kleine trekkers met 
aanhangwagen, een tweetal 
gazonmaaiers, twee bosmaaiers, een 
schaaf voor achter de trekker met 
daarbij een molshopensleep en twee 
cyclomaaiers. Verder is er de 
beschikking over het nodige 
handgereedschap, zoals vorken, 
harken, schoppen, bezems, etc. 

Wij zijn heel blij met het materieel dat 
wij ter beschikking hebben, al blijven 
er ook steeds nog wensen. Een aantal 
van deze werktuigen is eigen ontwerp 
van enkele vrijwilligers met de nodige 
ondersteuning van de twee 
plaatselijke mechanisatiebedrijven. 
Dat juist stimuleert ook nog onze 
oudere jeugd om actief bezig te blijven 
in onze gemeenschap. Wij zijn dan ook 
heel blij met onze technische mensen 

Het bestuur en de vrijwilligers van Stichting Fiets- en Wandelpaden. Achterste rij (v.l.n.r.) Weinand Stapelbroek, Willie Spilman, Anton Huinink, Henk te 
Woerd, Aloys Koster, Frans Nijbroek, Harry Wolterink,  Gerrit Ras, Theo Maarse, Marcel Ribbers, Frans Hoitink, Hans Ribbers, Jan Orriëns, Frans Roerdink. 
Middelste rij: Leo Maarse, Jan Venderbosch, Theo Molendijk, Fons Bokkers, Willy Ribbers, Jan Luttikholt, Theo te Brake, Anton Meijer. Voorste rij (knielend): 
Gerrie Papen, Joop Ribbers, Theo Stapelbroek, Peter Molendijk, Paul te Woerd, Tonnie Ballast, Gerard Ribbers.

Hoe onderhoud je 22 kilometer aan 
fiets en wandelpaden in een 
uitnodigend goede conditie? 
Hiervoor heb je op de eerste plaats 
een heel enthousiaste groep van 
mensen nodig. Een groep die bereid 

is hier veel energie en tijd in te 
steken. Het onderhoud dat wij 
uitvoeren, is overigens niet alleen 
van de paden. Ook  verzorgen we de 
naastgelegen bermen, het knotten 
van bomen, het onderhoud van 

kikkerpoelen, bebording, 
afrasteringen en zitbankjes. 
Gelukkig hebben wij in Beltrum zo’n 
enthousiaste groep van vrijwilligers 
die dit op zich neemt en zich er zich 
volledig voor inzet. 



MACHTIGING
Naam: ___________________________________________________

Adres: ___________________________________________________

PC + Plaats: ______________________________________________

Tel. nr.: __________________________________________________

Bedrag: ________________ Euro/jaar (minimaal 10 Euro, meer mag)

Bank/Giro rekening nummer:  _________________________________

Handtekening: _____________________________________________

Hierbij geef ik Stichting Kerkepaden Beltrum e.o. toestemming om bovenstaand bedrag tot wederopzegging 

jaarlijks af te schrijven van bovenstaande bank/giro-rekening.

!

Als je kerkepaden beheert, moet je 
ook zorgen voor onderhoud aan deze 
paden. Het is een heel gepuzzel om 
elk jaar de financiën op orde te 
krijgen. We geven u in dit artikel een 
overzicht van onze uitgaven en 
inkomsten. 

In de loop der jaren hebben wij het 
en ander aangeschaft aan materiaal, 
zodat wij niet alles meer met de 
hand hoeven te doen. Het gebruik 
van gereedschap en machines 
betekent echter ook de nodige 
onderhouds- en brandstofkosten. 
Alleen al aan brandstof zijn de 
kosten per jaar een paar duizend 
euro. Onderhoud en reparatie is 
meer dan vijfduizend euro. Dit zijn 
toch fikse bedragen voor een 
stichting, die zelf bijna geen directe 
inkomsten kent. Bovenop de 
hiervoor genoemde kosten, komen 
nog allerlei bijkomende kosten, zoals 
verplichte verzekeringen, eet- en 
drinkwaren voor de vrijwilligers en 
eerlijk is eerlijk ook een feestje als 
beloning voor de inzet van de 

vrijwilligers. Verder moet u denken 
aan de verplichte bijdrage aan de 
Kamer van Koophandel, andere 
contributies, aanschaf allerlei kleine 
materialen, inrichting en onderhoud 
opslagruimte, etc. etc. 

Wij ontvangen als stichting directe 
inkomsten van het parochiebestuur 
voor het onderhoud aan de tuin bij 
de kerk, oude pastorie en Wit Gele 
Kruis gebouw. Deze bijdrage is 
vijfentwintighonderd euro. 
Daarnaast bestaat het inkomen van 
de stichting uit subsidies van de 
gemeente Berkelland en natuurlijk 
uit de bijdragen van de Vrienden van 
de Kerkepaden. Respectievelijk vier- 
en negenduizend euro. Verder 
verkopen wij af en toe wat folders 
(plattegronden). 

Het inkomen dekt de uitgaven, maar 
daar is eigenlijk ook alles mee 
gezegd. We proberen geld te 
reserveren voor een toekomstige 
noodzakelijke vervanging van 
materieel. Denk bijvoorbeeld alleen 

al aan de aanschaf van een andere 
trekker. Dan hebben we het toch al 
snel over een investering van 
tienduizend euro of meer. 

Als laatste wil ik u als 
penningmeester nog bedanken voor 
uw jaarlijkse bijdrage en ik hoop u 
met voorgaande duidelijk te hebben 
gemaakt, dat uw bijdrage goed wordt 
besteed.

Henk te Woerd, penningmeester

Het huishoudboekje van de stichting Kerkepaden

Word ook 
Vriend van de 
Kerkepaden 

Colofon

Rondom Beltrum is een uitgave van 
de Stichting Kerkepaden Beltrum e.o.
p/a  Abbinksweg 9, 7156 RW Beltrum
kerkepadenbeltrum@hetnet.nl

Voor slechts 10 euro per jaar bent u 
‘Vriend van de Kerkepaden’ en helpt 
u ons bij het onderhoud van de 
paden. Meld u zich aan door de 
machtiging in te vullen en in te 
leveren bij: 
Henk te Woerd (Haarstraat 20) of        
Fons Bokkers (Kampstraat 22) of 
sturen naar:  Secretariaat SKB, p/a 
Abbinksweg 9, 7156 RW Beltrum

mailto:kerkepadenbeltrum@hetnet.nl
mailto:kerkepadenbeltrum@hetnet.nl

