
Dit is de vijfde 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
Ook dit jaar weer een kort overzicht 
van de stand van zaken betreffende 
onze vrijwilligers. Dit zijn de dragers 
van de stichting. Zonder hen kunnen 
we helemaal niet functioneren. Dit 
jaar verwelkomen wij drie nieuwe 
leden: Joop Heutinck, Wim 
Cornelissen en Henry Sonderen. Ze 
zijn alle drie ingeroosterd en draaien 
al heel wat dagen mee. De  nieuwe 
vrijwilligers zijn stuk voor stuk erg 
enthousiast en vinden zowel het werk 
als de sfeer uitstekend. Jan 
Venderbosch heeft te kennen gegeven 
om te stoppen als vrijwilliger. We 
hebben daar alle begrip voor en bij 
deze bedanken wij hem voor zijn inzet 
de afgelopen tien jaar. Als u 
belangstelling heeft om uw steentje 
bij te dragen aan het onderhoud van 
de paden, meld u dan aan bij een van 
de bestuursleden. U bent van harte 
welkom bij een gemotiveerde en een 
heel gezellige club.

Een van de grote klussen in het 
voorjaar is om de kerkepaden 
weer gereed te maken voor het 
nieuwe seizoen. Dit betekent 
onder andere het restaureren van 
gaten en waar nodig het 
aanbrengen van een nieuwe 
slijtlaag. Dit is elk voorjaar weer 
een forse klus voor onze 
vrijwilligers. Gelukkig konden we 

dit jaar beschikken over een 
nieuw trekkertje dat we afgelopen 
winter konden aanschaffen 
dankzij een bijdrage uit het 
Rabobank Coöperatiefonds (zie 
ook elders in deze nieuwsbrief).  
Onze nieuwe aanwinst moest dus 
meteen vol aan de bak, maar heeft 
zich uitstekend gehouden.

Nieuw trekkertje meteen 
goed aan de bak 
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Beltrumse	  paden	  in	  beste	  fietsregio	  van	  
Nederland	  	  

Het Landelijk Fietsplatform heeft afgelopen mei de Achterhoek 
uitgeroepen tot de beste fietsregio van Nederland. Verschillende 
vakorganisaties, toeristenbonden en individuele fietsers hebben 
gekeken naar de toegankelijkheid, de kwaliteit, het landschap, 
het beheer van de paden en naar de bewegwijzering. In totaal 
heeft de Achterhoek 3.164 km aan fietspaden met meer dan 
driehonderd fietsknooppunten. De Beltrumse paden hebben 
zeer zeker bijgedragen aan dit succes. De Achterhoek kan trots 
zijn op de vele regionale stichtingen die allen op hun eigen wijze 
bijdragen aan het onderhoud van de paden en het landschap.



Kerkepaden verrijkt  
met fruitbomen, 
notenbomen en 
koningslindes 

Als Stichting Kerkepaden hebben we in 
samenwerking met Landschapsbeheer 
Gelderland meegedaan aan de actie 
‘Berkellandse Dorpen in het Groen’. We 
hebben zeven hoogstam fruitbomen 
geplant bij de picknickplaats bij de 
Zeggelinkshagbrug en een 
walnotenboom bij het Spilmanshuuske. 
Het is de bedoeling dat wanneer deze 
bomen over enkele jaren vruchten 
dragen, de fietsers en wandelaars het 
fruit en de noten kunnen opeten. 
Verder hebben we drie koningslindes 
geplant bij het kunstwerk Karkgang. 
Deze drie lindes zijn geschonken door 
de Raad van Overleg in het kader van 
de troonswisseling. Wij vinden het een 
aanwinst voor onze paden en langzaam 
maar zeker wordt het landschap steeds 
mooier en groener.

Dit voorjaar is het bezoekers- en expositiecentrum Het Noasman 
geopend. Het ligt aan de Meenweg, pal aan de Beltrumse 
kerkepaden. Tonnie en Lucie Nahuis hebben hun voormalige 
boerderij omgebouwd tot een bezoekers- en expositiecentrum met 
ruimte voor kunst, cultuur en activiteiten. Hier zijn het hele jaar 
verschillende vaste en wisselende exposities. Vanaf 7 april tot 30 
juni loopt de eerste expositie, ‘Opgaan in de natuur’, met foto’s van 
Beltrumse fotografen Truus Stotteler en Astrid Lankveld-
Lageschaar. De expositie is elk weekend gratis te bezoeken. Vanaf 1 
juni tot en met 28 juli 2013 zullen de olieverfschilderijen van Jan 
Smit te zien zijn. Op de oude deel van de boerderij kunt u in alle rust 
genieten van een kop koffie, thee of een glas frisdrank. Zo is de 
locatie prima geschikt als start, rust en eindpunt voor toer-, fiets- en 
wandeltochten. 

Het centrum is een aanwinst voor de kerkepaden en een bezoek 
meer dan waard. De expositieruimte is open op zaterdagen, 
zondagen en feestdagen van 11.00 uur tot 17.00 uur en op afspraak. 
Wilt u meer weten over het bezoekers- en expositiecentrum of het 
natuurgebied? Bezoek  www.nahuisgroen.nl.

Kunst en cultuur langs de route  

Kerkepaden Beltrum deelnemer NLdoet
Stichting Kerkepaden Beltrum heeft dit jaar deelgenomen aan de jaarlijkse actie NLdoet. Met deze actie laat het 
Oranje Fonds zien, hoe belangrijk vrijwilligers en actieve burgers voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt NLdoet 
bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk en laat zien hoe leuk het kan zijn. Het Oranje Fonds organiseerde de 
actie dit jaar op 15 en 16 maart 2013. Hierbij zijn vrijwilligers in 
de spotlights gezet en het Oranje Fonds stimuleerde iedereen om 
een dag(deel) de handen uit de mouwen te komen steken. 
Stichting Kerkepaden heeft op 15 maart verschillende klussen 
uitgevoerd. Financieel werd deze dag met 450 euro ondersteund, 
waarvoor wij het Oranjefonds zeer dankbaar zijn. In 2014 staat 
NLdoet op 21 en 22 maart gepland en wij doen na het succes van 
dit jaar weer mee. Dus als u zin heeft om u als vrijwilliger een dag
(deel) in te zetten voor de kerkepaden, noteer dan in ieder geval 
deze data alvast in uw agenda!

http://www.nahuisgroen.nl/
http://www.nahuisgroen.nl/


Nieuwe trekker dankzij Rabo Coöperatiefonds 
Sinds dit voorjaar rijden de 
vrijwilligers van de Beltrumse 
kerkepaden rond met een 
feloranje tuinbouwtrekkertje. De 
aanschaf was mogelijk dankzij een 
bijdrage uit het Rabo 
Coöperatiefonds. Om deze bijdrage 
binnen te halen werden alle 
creatieve registers van onze 
vrijwilligers opengezet. En met 
succes! Een korte reconstructie. 

Het Rabo Coöperatiefonds is een 
fonds waarin jaarlijks een deel 
van de door de Rabobank 
gemaakte winst wordt gestort. 
Dat bedrag komt ten goede aan 
projecten die bijdragen aan het 
welzijn en de leefbaarheid van 
onze regio. In 2012 heeft het 
bestuur van de Beltrumse 
Kerkepaden besloten om mee te 
doen aan het Rabo 
Coöperatiefonds. Wij hadden voor 
het onderhoud behoefte aan een 
goed trekkertje. We wilden 
tweedehands aanschaffen, maar 
hadden zelf daar niet de financiële 

middelen voor. Ondanks de 
bijdrage van de Vrienden van de 
Kerkepaden is het telkens 
puzzelen om met het geld uit te 
komen. Door deel te nemen aan 
het Rabo Coöperatiefonds wilden 
we onze wens toch proberen te 
verwezenlijken. Wij hebben in de 
zomer van 2012 een aanvraag 
ingestuurd en waren één van de 
gelukkigen die door de ledenraad 
van de Rabobank uit alle 
inzendingen genomineerd werden 
voor een bijdrage uit het Rabo 
Coöperatiefonds. Deze nominatie 
was goed voor één van de vijf 
prijzen. De eerste prijs bedraagt 
10.000 euro en dat was natuurlijk 
de prijs waar onze stichting voor 
wilde gaan. Om dat te realiseren 
moest er wel een goede 
presentatie worden gegeven op de 
afdelingsbijeenkomst bij de Klok 
in Eibergen. Na overleg besloten 
wij om de presentatie te doen in 
de vorm van een toneeltje. Het 
toneelspel ging over de sores en 
frustraties, wanneer vrijwilligers 

moeten werken met slecht 
gereedschap. Het thema van het 
toneelspel was dan ook ‘Waj met 
olliedruk kunt doon, moj neet met 
blooddruk doon’. Het fantastische 
toneelspel dat ook geschreven 
was door onze eigen vrijwilligers 
Harry Wolterink, Joop Ribbers en 
Theo Stapelbroek bleek een schot 
in de roos. De eerste plaats en 
daarmee de ondersteuning van 
10.000 euro is met verve 
binnengesleept. Mede dankzij de 
massale aanwezigheid en steun 
van Beltrumse inwoners tijdens 
de presentatie, konden we onze 
droom verwezenlijken. We 
beschikken sinds dit voorjaar 
over een goede tweedehands 
Kubota tractor die we al voor heel 
veel werkzaamheden hebben 
kunnen inzetten



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.

!

Bijna iedere dag van de week,  
gedurende het seizoen, wordt er wel 
ergens door de vrijwilligers aan de 
kerkepaden gewerkt. Vaak gebeurt 
dat in ploegjes van 3 à 4 man in twee 
dagdelen (voor en na de middag). De 
vrijwilligers komen eerst samen in 
de ‘kantine’ bij Theo te Brake 
(Koerboom). Hier worden eerst de 
werkzaamheden onder genot van 
een kopje koffie afgestemd. 
Vervolgens gaan de vrijwilligers aan 
de slag. Nadat het werk is geklaard, 

is het gebruikelijk om even gezellig 
bij elkaar te gaan zitten, om onder 
genot van een biertje de 
werkzaamheden te evalueren. Dat 
het vele werk van de vrijwilligers 
door de Beltrumse bevolking wordt 
gewaardeerd, blijkt uit onderstaande 
kaart, die was vergezeld van een 
koud kratje bier……Een mooie 
verrassing die de vrijwilligers 
bijzonder op prijs stelden en met 
smaak hebben verorberd. Want na 
gedane arbeid…..

Na gedane arbeid……….

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:                                  
Fons Bokkers (Kampstraat 22) of 
te sturen naar:  Secretariaat SKB,     
p/a Abbinksweg 9, 7156 RW Beltrum

Stil en duurzaam aan het werk
Afgelopen winter was een deel van 
het handgereedschap aan 
vervanging toe en is gekozen voor 
moderne accugereedschappen. Dit 
houdt in dat deze gereedschappen, 
zoals een bladblazer en 
snoeigereedschap, worden 
aangedreven door een elektromotor 
die wordt gevoed door lithium-ion 
batterij met een hoog vermogen. Dit 
heeft voordelen voor zowel de 
vrijwilliger als de omgeving. De 
werktuigen stoten geen 

uitlaatgassen uit, maken minder 
geluid en zijn lichter van gewicht. 
Ook kostentechnisch heeft het 
voordelen: de onderhoudskosten 
zijn lager en brandstofkosten zijn er 
niet meer. Een ander voordeel is dat 
startproblemen tot het verleden 
behoren en op meer plekken 
inzetbaar zijn. Door te kiezen voor 
accugereedschap wil de stichting 
Kerkepaden haar bijdrage leveren 
aan een meer duurzame manier van 
werken.
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