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Welkom op onze paden
Voor u ligt de eerste uitgave van onze
nieuwsbrief ‘Rondom Beltrum’. Via
deze nieuwsbrief informeren we u
over de ontwikkelingen rondom de
fiets- en wandelpaden in het
Beltrumse buitengebied. Wij wensen u
veel leesplezier en hopen dat u met
nog meer plezier op pad gaat.
Bestuur Stichting Kerkepaden Beltrum e.o.

Stichting kerkepaden
verzorgt voortaan ook
onderhoud rondom kerk
Met ingang van dit jaar verzorgen
vrijwilligers van de kerkepaden ook
het onderhoud van de tuin rond de
Beltrumse kerk en het Wit-Gele Kruis
gebouw. Dit onderhoud wordt
ingeroosterd naast de
onderhoudswerkzaamheden aan de
fiets- en wandelpaden. Het bestuur
van de stichting had hiertoe het
verzoek gekregen van het
Kerkbestuur. Door het onderhoud
onder te brengen bij de Stichting
Kerkepaden wordt de ‘pool van
tuinmannen’ flink uitgebreid,
waardoor er meer zekerheid is over
de continuïteit. De stichting krijgt
voor het onderhoud een kleine
kostenvergoeding. Zie ook pagina 3.

VOORZITTER FONS BOKKERS roemde
in zijn welkomstwoord de inzet van de vele
vrijwilligers bij het tot stand komen van fietsen wandelpaden.

Kerkepaden Beltrum gereed
Eind 2008 zijn de laatste meters
van de fiets- en wandelpaden,
ofwel kerkepaden, in en om
Beltrum aangelegd. De aanleg van
de kerkepaden is daarmee gereed.
Het resultaat is een route van
maar liefst 21 kilometer goed
begaanbare paden door het mooie
buitengebied van Beltrum.
Goed voorbeeld doet volgen. Nadat
Zieuwent was begonnen met de
aanleg van kerkepaden, zag men
hiervoor in Beltrum ook
mogelijkheden. In november 1999
gaf de Raad van Overleg Beltrum
de eerste aanzet door het
oprichten van een werkgroep
kerkepaden. Deze werkgroep is na
veel voorbereidend werk op 21
juni 2004 overgegaan in de
Stichting Kerkepaden Beltrum

DE OFFICIËLE OPENING door Leo te
Woerd (links) en Dennis Meijerink (tweede
van links) bestond uit het onthullen van een
kunstwerk aan het Sonderspad.

e.o.. De stichting is in september
2004 begonnen met de
daadwerkelijke aanleg – in dit
geval renovatie - van de eerste
paden (Klumpersdiek en
Peppelendijk). Hierna volgden al
snel meer kilometers; uiteindelijk
maar liefst 21 kilometer. Op 6 juni
2008 hebben wethouder Dennis
Meijerink van de gemeente
Berkelland en Leo te Woerd,
voorzitter van Raad van Overleg,
de kerkepaden officieel geopend.
Zie ook onderstaande foto’s.
Het project is tot stand gekomen
dankzij de inzet van vele
vrijwilligers. Vanaf nu richten
diezelfde vrijwilligers zich op het
onderhoud van de paden Want wat
mooi is, willen we mooi (onder-)
houden.

DE VRIJWILLIGERS sloten de dag af
zoals ze elke werkdag afsluiten: even gezellig
napraten en samen een biertje drinken.

De kerkgang
Het verhaal van kunstenares Els Smit

Een onderhoudsdag van
een vrijwilliger
BIJ DE STICHTING KERKEPADEN STEKEN VEEL VRIJWILLIGERS DE
HANDEN UIT DE MOUWEN OM DE FIETS- EN WANDELPADEN TE
ONDERHOUDEN. WE VROEGEN ANTON HUININK, EEN VAN DE
VRIJWILLIGERS VAN HET EERSTE UUR, HOE ZO’N ONDERHOUDSDAG ER UIT ZIET.

Toen de kerkepaden bijna voltooid waren,
wierp mijn man Stef een balletje op bij de
stichting: ‘ie mot ‘n beeld zettn an’t
karkepad. Wi könt’t wal maak’n.’
Kennelijk vond men het geen slecht idee;
laat maar eens ‘n proefbeeldje zien. Maar
wat oh wat zal ik maken? Het moet passen
in het (cultuur)landschap van Beltrum.
Iets met de natuur, een reiger, een ree of
rammelende hazen? Gelukkig zijn die in
de natuur nog in het echt te vinden. Mijn
gedachten gingen terug naar vroeger toen
iedereen naar de kerk ging, dikwijls
lopend of fietsend over zandpaden. Ik zie
een flinke boerin voor me op haar Zondags
in mantelpakje. Hoedje op haar hoofd,
tasje aan haar arm. Op weg naar de kerk.
Dat inspireerde me. Het proefbeeldje
wordt goedgekeurd.

Een onderhoudsdag betekent om half negen ’s morgens bij
Koerboom beginnen. Als een van de trekkerchauffeurs moet ik
zorgen dat dan de machines en het gereedschap klaar staan. Ik zorg
dat ik er dan wat eerder ben. Na het werkoverleg, onder het genot
van een kopje koffie (voor mij hoeft dat niet), gaan we op pad. We
gaan vandaag bermen maaien. Dat betekent dat ik als
trekkerchauffeur bepaal hoe hard we aan het werk gaan. De maaier
gaat namelijk voorop en het andere werkvolk moet volgen. Ik krijg
vanzelf wel te horen wanneer het tijd is voor een kop koffie of om te
gaan eten. Het werk is gemoedelijk, maar als het te gemoedelijk
wordt, geef ik er een dot gas bij. Ik krijg dan vanzelf wel
commentaar en ook als het maaiwerk niet goed is, komt er wel
lawaai. We krijgen tijdens ons werk veel complimenten van
voorbijgangers. Dat doet ons, en ook mij, goed want voor hen doe je
het uiteindelijk. Zodra de andere vrijwilligers aanstalten maken om
er voor die dag mee te stoppen, moet ik maken om met het blauwe
trekkertje bij Koerboom te komen. Zeker als we in het Hartebroek
bezig zijn is dan snelheid geboden. Bij Koerboom volgt eerst het
onderhoud van de machines en daarna schuif ik aan bij de andere
vrijwilligers die al genoeglijk zitten te praten. Als ik ’s avonds
thuiskom vraagt mijn vrouw of er nog ni’js was. Het antwoord is
meestal ‘nee’, op het trekkertje hoor je niet zoveel. Als ze vraagt
wat ik heb gedaan, is het antwoord: bermen maaien. Dit was in het
kort een onderhoudsdag, oftewel voor mij een gewone werkdag.
Anton Huinink, Kampstraat 18, Beltrum

Ik mag iets maken voor een groot project,
een hele eer en uitdagende opdracht.
Wordt het figuratief of abstract? Bij die
overweging vond ik dat het herkenbaar
moest zijn, dus figuratief. Het maken van
een beeld is een spannend proces van
vormgeven en zoeken naar de juiste
verhoudingen. Maak ik het glad of met
structuur? Wat moet het uitstralen?
Langzaam, af en toe worstelend, komt het
beeld tot stand.
Een kunstwerk is pas af met een mooie
sokkel. Het maken daarvan was bij Frans
Roerdink in goede handen. Het beeld is er
stevig op verankerd. Ons werkstuk heeft
een ideale plek aan het Sonderspad. Fier
en met een vlotte gang gaat de vrouw naar
de kerk die al in zicht is, vereeuwigd in
het Beltrumse landschap.

Vrijwilliger in actie met een speciaal
aangepaste schijvenmaaier voor het
maaien van de bermen langs de
paden.

Trekkertje met grasmaaier en
aangepaste kiepkar.

Kerkepaden en
kerkbestuur vinden
elkaar
Onze mooie en statige kerk heeft een
prominente plek midden in het dorp.
Een mooie, ruime en goed
onderhouden tuin met hertenpark
maakt het plaatje compleet. De zorg
rond het onderhoud, maaien, snoeien,
vegen, schoffelen en nog veel meer, is
al decennia lang bij vrijwilligers in
goede handen. Maar ook zij worden
een dagje ouder. Zo hebben we in goed
overleg met hen uitgekeken naar hulp
en/of vervanging. Wij kregen een
aanbod van de Stichting Kerkepaden.
Zij wilden ons wel helpen tegen een
kleine vergoeding. Als kerkbestuur
zijn wij reuze blij met dit initiatief.
Het onderhoud blijft in Beltrumse
vrijwilligershanden en dan weten we:
dat komt goed. Onze oppertuinman
Theo zal nog een oogje in het zeil
houden en wij zullen te zijner tijd op
een gepaste wijze afscheid van hem
nemen. Theo heeft met zijn ploeg
ontzettend veel uren gemaakt. Weer
of geen weer, in het voorjaar, zomer,
herfst en winter met het vele blad, hij
nam altijd de verantwoordelijkheid
om de tuin er piekfijn uit te laten zien.
En dat was ook zo: om door een
ringetje te halen. Jongens of mansleu
CHAPEAU. Wij wensen de stichting
veel succes en benadrukken nogmaals
onze dank.

Het machinepark van de
Stichting Kerkepaden
Voor het onderhoud van de 21 kilometer fiets- en wandelpaden
beschikken de vrijwilligers over groot aantal machines en werktuigen.

Trekkertje met een egaliseerder
voor het egaliseren van de paden

Bladzuiger

Het Kerkbestuur

DE AANKLEDING: BRUGGEN, WEGWIJZERS EN BANKJES

Om u toegang te geven tot de mooiste
plekken in het Beltrumse
buitengebied is er o.a. een fietsbrug
over de Kooigoot aangelegd.
— Fietsbrug over Kooigoot , ‘t Slot

Via duidelijke bewegwijzering, zoals
deze authentieke wegwijzer aan het
Austepad, kunt u de kerkepaden
volgen.
— Authentieke wegwijzer, Austepad

Langs de route zijn verschillende
rustplekken gecreëerd, zoals deze
zitjes die door Jozef Huinink zijn
gemaakt van boomstammen.
— Zitjes, op verschillende plaatsen langs de route

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

Meer dan 50 nestkasten langs de route
De fiets- en wandelpaden leiden u
door de mooie natuur van het
Beltrumse buitengebied. Als
Stichting Kerkepaden proberen we
ons steentje bij te dragen aan het in
stand houden en zelfs ontwikkelen
van de natuur. Een van de
initiatieven is het ophangen van
ruim vijftig nestkasten langs de
route. Het plaatsen en onderhouden

van de nestkasten gebeurt door
Willie en Gerard Ribbers. “Wij zijn
hier in het voorjaar van 2008 mee
begonnen”, vertellen de twee broers.
“We hebben diverse soorten
nestkasten, die aan de Stichting
waren geschonken, langs de route
opgehangen.” Ze zijn hiermee eind
februari begonnen op ’t Slat en eind
april in Avest. Elke nestkast was
vooraf genummerd. In juni hebben
de broers de bezetting
gecontroleerd. Wat opviel is dat de
kasten op ’t Slat voor 90 procent
waren bezet en in Avest voor
ongeveer 60 procent. “Dit heeft
beslist te maken met het moment
van plaatsen. Met de behaalde score
zijn we dik tevreden.” Afgelopen
winter hebben Willie en Gerard alle

De meest voorkomende
bewoners van de kasten
1.

Koolmees

2.

Pimpelmees

3.

Zwartkopmees

4.

Houtduif

5.

Kauw

6.

Spreeuw

kasten schoon gemaakt om ze
gereed te maken voor het nieuwe
broedseizoen. “Waarom we dat
doen? We houden van het
buitenleven en willen zo een steentje
bijdragen aan de natuur langs de
kerkepaden.”

Ook een bijdrage leveren?
Word Vriend van de Kerkepaden Beltrum!
In 2007 hebben we met veel succes de actie
‘Vrienden van de Kerkepaden’ gehouden. We
willen nogmaals iedereen bedanken die zich
heeft aangemeld en ons werk steunt. Het werk
aan de paden gebeurt door vrijwilligers. Het
onderhoud van materialen en machines brengt
echter de nodige kosten met zich mee. Om
deze kosten te dekken, zijn we aangewezen op
de steun van vrienden zoals u. Geniet u ook
van de goed onderhouden paden, maar bent u
nog geen donateur? Meld u zich dan alsnog 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.
De machtiging kunt u inleveren bij:
Henk te Woerd (Haarstraat 18) of
Fons Bokkers (Kampstraat 22) of
sturen naar: Secretariaat SKB,
p/a Abbinksweg 9, 7156 RW Beltrum

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.

