UITGAVE 8, VOORJAAR 2016

RONDOM BELTRUM
DONATEURSBLAD VAN DE STICHTING KERKEPADEN BELTRUM E.O.
Dit is de jaarlijkse 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, door
zijn overlijden helaas afscheid moeten
nemen van de heer Jan Geverink. Hij
heeft zich met zijn grote tractor en
wagen geweldig ingezet bij het
aanleggen van de paden. Wij wensen
zijn familie veel sterkte toe.
Harrie Jansen heeft zich afgemeld als
vrijwilliger en Jan Luttikholt heeft te
kennen gegeven niet meer als
trekkerchauffeur te willen fungeren,
maar blijft wel vrijwilliger.
Twee nieuwe vrijwilligers hebben zich
spontaan aangemeld, te weten Theo
Huurneman en Willie Reijerink. Zij
hebben nu allebei inmiddels een half
jaar meegedraaid.
Nieuwe leden, die graag een steentje
willen bijdragen aan het onderhoud
van de kerkepaden zijn van harte
welkom.U kunt zich opgeven bij Willy
Spilman, telefoon: 481399, of bij Fons
Bokkers telefoon: 481516.

Vrijwilligers bij de Kerkepaden:
veel inzet, maar ook ontspanning
De vrijwilligers van de
kerkepaden verzetten veel werk
om de fiets- en wandelpaden er
tip-top bij te hebben liggen. Dit
gebeurt in goede sfeer met
elkaar en vrijwilligers doen hun
werk in de vrije natuur met veel
plezier. Als dank voor hun inzet
organiseert het bestuur jaarlijks
een nieuwjaarsbijeenkomst. Dan
zien de vrijwilligers elkaar ook

in de wintermaanden en worden
ze bijgepraat over de actuele
zaken. Naast informatieoverdracht
is er ook tijd ingeruimd voor
gezelligheid. Dan wordt er een
kaartje gelegd en komt er een
hapje en drankje op tafel. Zo
kunnen de vrijwilligers
aangesterkt aan het nieuwe jaar
beginnen.

De fiets- en wandelpaden Beltrum
maken deel uit van een heel
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Donaties vanuit de gemeenschap voor twee picknickplaatsen

Winterse wandeltocht op de kerkepaden
DE BELTRUMSE KERKEPADEN ZIJN
IDEAAL VOOR EEN FIETS- OF
WANDELTOCHT OP EEN MOOIE
ZOMERSE DAG. MAAR OOK IN DE
WINTER IS ER VEEL TE GENIETEN,
ZOALS TIJDENS DE MIDWINTERHOORNWANDELTOCHT DIE
JAARLIJKS OP DE TWEEDE
ZONDAG VAN DE ADVENT
WORDT GEHOUDEN.
Om kennis te maken met het
midwinterhoornblazen,
organiseren de
Midwinterhoornbloazers ‘t Slat elk
jaar een mooie wandeltocht door
het authentieke natuurgebied ‘t
Slat. Tijdens deze wandeltocht kan
jong en oud genieten van de mooie
omgeving. De wandeling voert via
de prachtig aangelegde kerkepaden
richting het Kooibos om vervolgens
weer te eindigen op ‘t Slat. De
“Bloazers” staan op willekeurige
plekken langs de route en
verblijden de wandelaars
gedurende hun tocht met de zachte
en karakteristieke tonen van de
midwinterhoorn. Een belangrijk
onderdeel van de wandeltocht is de
gezelligheid op het rustpunt waar
de deelnemers bij een knus en
knapperend houtvuur kunnen
genieten van winterse

versnaperingen. Bij het eindpunt
van de route is er gelegenheid om
gezellig na te praten en
ambachtswerken te bewonderen
die op traditionele wijze zijn
vervaardigd.

Geluid draagt tot wel 10 km

Het blazen op de midwinterhoorn
kost behoorlijk wat energie. Om het
midwinterhoornblazen het best te
kunnen beluisteren is een stille
omgeving belangrijk en kan
iemand het beste op zo'n 100 meter
afstand staan. Als blazers bij vorst
in het open veld blazen, kan het
geluid van de midwinterhoorn wel
tot tien kilometer ver dragen.

NL-DOET HELPT KERKEPADEN BIJ ONDERHOUD
Stichting Kerkepaden Beltrum doet jaarlijks mee
met de Nationale Vrijwilligersdag van NL Doet. Op
11 maart van dit jaar kregen we van zes leerlingen
en een leraar van het A.O.C. uit Borculo
ondersteuning bij verschillende klussen. Fons
Bokkers en Willy Spilman van Stichting Kerkepaden
Beltrum hebben de vrijwilligers begeleid en wegwijs
gemaakt. Een groep heeft geholpen bij het
klaarmaken van de tuin rondom de Kerk en het
park ‘de Stroet’. Een andere groep heeft
picknicktafels en banken geschuurd en gelakt. Ook
is het ‘Spilmanshuuske’ van binnen opnieuw gesaust.
Het ziet er allemaal weer geweldig uit! Iedereen
was na afloop enthousiast over het resultaat en de
mooie dag samen in de buitenlucht. Het is volgend
jaar dan ook zeker voor herhaling vatbaar.

Geniet van de natuurwaarden van de Groenlose Slinge
HEB JE ZE WEL EENS ZIEN VLIEGEN?
EEN IJSVOGEL OF DE GROTE GELE
KWIKSTAART. GROTE KANS DAT JE
ZE TEGENKOMT ALS U OP DE
KERKEPADEN LANGS DE
GROENLOSE SLINGE FIETST. DE
IJSVOGEL BROEDT OP
VERSCHILLENDE PLEKKEN IN
STEILE OEVERS EN DE GROTE GELE
KWIKSTAART IN NESTKASTJES DIE
ONDER BRUGGEN OPGEHANGEN
ZIJN. DEZE EN ANDERE SOORTEN
HEBBEN DUIDELIJK GEPROFITEERD
VAN DE HERINRICHTING EEN
KLEINE TIEN JAAR GELEDEN.
hoogteverschil in het water
In de jaren 2006-2007 is een groot
overbruggen. Hun leefgebied is
deel van de Groenlose Slinge
daardoor enorm vergroot en
heringericht. Natuurlijke oevers
genetische uitwisseling is mogelijk,
(zowel steil als flauw) zijn aangelegd, wat positief is voor een stabiele
stuwen zijn passeerbaar gemaakt
populatie. Vooral de beschermde
voor vissen door de aanleg van
Bittervoorn is enorm in aantal
vistrappen. Wat verder van de beek
toegenomen. Bij de cascades is
zijn bovendien poelen en schralere
snelstromend water ontstaan. De
(voedselarme) graslanden
grote gele kwikstaart zie je vaak op
aangelegd. Door de herinrichting is
de stenen zitten. Hij zoekt hier
er meer variatie ontstaan in o.a.
voedsel. De ijsvogel profiteert ook
stroomsnelheid, waterdiepte,
van het stromende water en het
steilheid van oevers, schaduw- en
overhangende hout langs de beek.
zonneplekken en beschutting.
Hier gaat hij vissen of observeert de
Daardoor vinden er veel meer
omgeving.
verschillende soorten planten en
dieren er een plek.
Haften, Juffers en Libellen
Ook veel andere soorten hebben een
Vissen en vispassages
plek gevonden om in en langs de
Stuwen zijn onneembare
Slinge te leven. In de samenstelling
hindernissen voor vissen. Alle
van de macrofauna (kleine beestjes
stuwen in de Groenlose Slinge zijn
in het water) is een toename te zien
nu passeerbaar voor vissen. Ze zijn
van karakteristieke beeksoorten als
vervangen door cascades
steenvliegen, vlokreeften en haften.
(traptreden). Dit ziet eruit als een
serie drempeltjes van stenen in het
Opvallend is dat er ook veel meer
water. De bovenste traptrede is even libellen te zien zijn dan tien jaar
hoog als de vroegere stuw. Vissen
geleden. Doordat er meer variatie in
kunnen nu stapje voor stapje het
stroming is ontstaan, nemen soorten

Weidebeekjuffer (© Michiel Schaap)

Grote gele kwikstaart (© Michiel Schaap)
als kokerjuffer en weidebeekjuffer
toe. De kans dat je de
weidebeekjuffer ziet vliegen is groot.
Het hout langs de beek geeft
schaduw op het water en plek voor
libellen (o.a. houtpantserjuffer) om
vanaf overhangende takken hun
eitjes in het water te laten vallen.
Daarnaast bieden takken die in het
water vallen ook structuurvariatie
en schuilgelegenheid voor vissen en
macrofauna. Macrofauna dienen
onder andere als voedsel voor
vissen. Deze laatsten worden op hun
beurt, net als libellen weer gegeten
door vogels. Zo leven de soorten
langs de beek naast en met elkaar en
ontstaat een prachtig ecologisch
evenwicht.

DE VREEMDE VOGELS DIE ONZE
NESTKASTEN BEVOLKEN
De vele nestkasten langs de kerkepaden worden ieder jaar schoongemaakt.
Daarbij komen de vrijwilligers over het algemeen takken en nestresten
tegen. In de buurt van het Sonderenpad vonden ze wel een hele vreemde
vogel in een van de daar opgehangen nestkastjes.

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

KOFFIESCHUUR ‘DE BEKKE’ IN VOOR-BELTRUM
VALT IN DE SMAAK
LANGS HET KERKPAD LANGS DE
SLINGE IN VOOR-BELTRUM STAAT
EEN GEZELLIGE KOFFIESCHUUR
WAAR VOORBIJGANGERS KUNNEN
UITRUSTEN, KOFFIE KUNNEN
DRINKEN OF IETS KUNNEN ETEN.
INITIATIEFNEMERS KARLIJN
BRETHOUWER-PAPE EN ZIJN MAN
MARCO VERTELLEN OVER HOE ZE
TOT DIT INITIATIEF KWAMEN EN
OVER HUN ERVARINGEN.
Zo’n vijf jaar geleden zijn wij hier aan
de Veldpapendijk komen wonen in het

mooie Voor-Beltrum. Het viel ons
direct op hoeveel mensen er dagelijks
over het kerkepad langs ons huis
fietsen en wandelen. Soms staan
mensen even stil om te genieten van
het bos en de bekke, oftewel de Slinge.
Dit bracht ons op het idee om een
gelegenheid te creëren waar
voorbijgangers even rustig kunnen
zitten, wat kunnen drinken en iets
kunnen eten. Zo is de koffieschuur
ontstaan die we dezelfde naam als ons
verhuurbedrijf (bussen, auto’s en
fietsen) hebben gegeven: ‘De Bekke’.

Lovende reacties van bezoekers
In de koffieschuur ligt een gastenboekje waar mensen
iets in kunnen schrijven. Uit de reacties blijkt de
waardering voor kerkepaden en de aankleding.
Wat een gezellige plaats! In België kom je dit niet tegen. Groeten Ronny en
Chris vanuit Herentals.
Even gezellig genoten van dit prachtige plekje. We komen vast en zeker nog
een keer terug want we wonen kort in de buurt Groetjes de lopers van de
Kuijpersstraat.
Vielen Dank fur die angenhme Ruhe-pause die wir hier bei ihnen verbringen
könnten. Schön dass es menschen gibt die anderen eine Freude bereiten
möchte. Viele grusse aus Vreden. Die schwestern Doris, Ullu und Toni.
Super voor elkaar mensen! In Twente zoiets nog niet gezien. Lekkere
chocolademelk! Willem en Jacky uit Oldenzaal.

MACHTIGING
Naam: ___________________________________________________
Adres: ___________________________________________________
PC + Plaats: ______________________________________________
Tel. nr.: __________________________________________________
Bedrag: ________________ Euro/jaar (minimaal 10 Euro, meer mag)
IBAN rekeningnummer: _________________________________
Handtekening: _____________________________________________
Hierbij geef ik Stichting Kerkepaden Beltrum e.o. toestemming om bovenstaand bedrag tot wederopzegging
jaarlijks af te schrijven van bovenstaande bank/giro-rekening.

Wij zien vaak hoe
hard de vrijwilligers
werken om de
Kerkepaden mooi te
houden. Dat is iets
waar wij als
gemeenschap erg
trots op kunnen
zijn. Hoe vaak wij
wel niet horen van

mensen, vooral van buiten de
Achterhoek, hoe bijzonder ze het
vinden dat zoiets nog bestaat in
Nederland: een onbemand
koffieschuurtje en paden die helemaal
door vrijwilligers zijn aangelegd en
worden onderhouden. Wat een
vertrouwen! Om de Kerkepaden in
stand te houden zijn wij ‘Vrienden van
de Kerkepaden’ geworden. We hopen
dat meer mensen dat doen.
Wanneer u in de buurt van de
Veldpapendijk in Voor-Beltrum bent,
wees welkom, neem een kopje koffie,
rust uit, kijk om u heen, luister naar
de natuur en geniet! Tot ziens bij
koffieschuur De Bekke.

Ook eenmalige donaties zijn welkom!
Wilt u een bijdrage leveren aan het
onderhoud van de 22 kilometer
fietspad, dan zijn we u daar zeer
erkentelijk voor. U kunt uw
bijdrage storten op:

NL17 RABO 0386 1551 00
t.n.v. St. Kerkepaden Beltrum.
Ieder bedrag is welkom en zal ten
goede komen aan het onderhoud van
de Kerkepaden rondom Beltrum.

Word ook Vriend van de
Kerkepaden Beltrum!
Het werk aan de kerkepaden gebeurt door vrijwilligers. Het onderhoud
brengt echter de nodige kosten met zich mee. Om deze kosten te
dekken, zijn we aangewezen op de steun van onze donateurs, de
‘Vrienden van de Kerkepaden’. Geniet u ook van de goed onderhouden
paden, maar bent u nog geen donateur? Meld u zich dan aan door de
machtiging in te vullen. Voor slechts 10 euro per jaar bent u ‘Vriend van
de Kerkepaden’ en helpt u ons bij het onderhoud van de paden. U kunt
de machtiging inleveren bij: Fons Bokkers (Kampstraat 22) of sturen
naar: Secretariaat SKB, p/a Abbinksweg 9, 7156 RW Beltrum.

