UITGAVE 6, VOORJAAR 2014

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.". In deze
uitgave presenteren we u een aantal pareltjes
van de kerkepaden. 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
Dit jaar heeft de heer Jan Meekes
zich afgemeld als vrijwilliger vanwege
zijn verhuizing naar Eibergen.
Jan, bedankt voor de inzet en het
enthousiasme voor onze groep. Als
nieuwkomer hebben we Harrie
Janssen uit Groenlo kunnen
verwelkomen. De eerste testen heeft
hij glansrijk doorstaan en hij is een
aanwinst voor onze groep.
Nieuwe leden, zowel mannen als
vrouwen, die graag een steentje
bijdragen aan Beltrumse kerkepaden
zijn van harte welkom. U kunt zich
aanmelden bij Willie Spilman
telefoon 481399 of bij Fons Bokkers
telefoon 481516. U maakt dan deel uit
van een actieve groep vrijwilligers die
in een prettige sfeer in de vrije natuur
samen bezig is om de kerkepaden in
optimale conditie te houden.

Beltrumse Kerkepaden worden
elk jaar nog aantrekkelijker
Sinds de start van de aanleg van
de fiets- en wandelpaden in
Beltrum hebben we als Stichting
Kerkepaden door de aankleding
en plaatsing van bijvoorbeeld
banken en picknickplaatsen de
route verfraaid. De reacties die we
van de gebruikers krijgen zijn
overwegend heel positief en daar
zijn we erg blij mee. En bijna elk
jaar lukt het ons, dankzij de inzet
van vele vrijwilligers toch weer
nieuwe elementen toe te voegen.
In het afgelopen jaar hebben we
onder andere een ooievaarsnest
geplaatst en dit voorjaar is er aan
het Hieminkspad een rustplek

voor zwaluwen aangelegd. In deze
nieuwsbrief leest u daar meer
over. Zo proberen we naast goed
onderhoud ook te zorgen dat er
onderweg van alles te zien en te
beleven valt. Samen met het tot
wasdom komen van het groen
worden de paden elk jaar
aantrekkelijker. Wij hopen dat u
ervan geniet wanneer u rondom
Beltrum gaat en de inspanning
respecteert die de vele
vrijwilligers hiervoor leveren.
Fons Bokkers,
voorzitter Stichting Kerkepaden Beltrum e.o.

De fiets- en wandelpaden Beltrum
maken deel uit van een heel
netwerk van fietsroutes door de
Achterhoek. Voor een goede
verbinding met ander routes is over
de Slinge een fietsbrug aangelegd.
Een prachtig stuk vakmanschap.

ONDERHOUD RONDOM KERK. De
vrijwilligers van de Stichting Kerkepaden
verzorgen ook het onderhoud rondom de
Beltrumse kerk.

KERKEPADEN OP TV. Afgelopen zomer
besteedde Omroep Gelderland met het
programma Zomer in Gelderland aandacht
aan de Beltrumse kerkepaden.

VOLOP RUSTPLAATSEN. Langs de in
totaal 22 km aan fiets- en wandelpaden vindt
u tal van rustplekken zoals zitbanken,
picknickbanken en twee ‘Oetblaoshuuskes’.

Park De Stroet ligt er tiptop bij
dankzij onze vrijwilligers

Naast het onderhoud van de fiets- en
wandelpaden steken de vrijwilligers van
de kerkepaden ook op andere plaatsen in
Beltrum hun handen uit de mouwen voor
een mooie omgeving. Dit gebeurt
bijvoorbeeld bij het onderhoud rondom de
kerk en het park De Stroet. Een kort
overzicht van onze activiteiten.
Dat het park De Stroet er tiptop bijligt, is
te danken aan twaalf vrijwilligers die op
woensdagmiddag en vrijdagmorgen zich
hiervoor inzetten. De werkzaamheden zijn
heel divers: het schoonhouden van
toegangspaden, onkruidvrij houden en in
de winterdag sneeuwvrij en begaanbaar
maken. Door het plantsoen te spitten en
schoffelen blijft het onkruidvrij. Verder is
er het snoeiwerk, het knippen van de
hagen en het maaien van het gras. De
vrijwilligers zijn in principe twee halve
dagen in de week aan het werk. Als het
nodig is, met name om de rommel op te
ruimen die roeken veroorzaken rondom
de kerk, worden de handen vaker uit de
mouwen gestoken. De twaalf vrijwilligers
die dit werk verzetten zijn: Frans
Roerdink, Frans Hoitink, Joop Ribbers,
Gerrie Papen, Henk te Woerd, Gerard
Ribbers, Theo te Brake, Harrie Ribbers,
Fons Bokkers en Gerrit Ras. Frans
Nijbroek is invalkracht als er iemand niet
kan. Deze twaalf personen komen naast
het reguliere onderhoud twee maal een
middag in het voorjaar en in het najaar
samen om de borders en snoeiwerk in een
keer goed uit te voeren. Daarna is het een
kleine moeite om dit wekelijks bij te
houden met de werkzaamheden rondom
de kerk.

Laat de ooievaars maar komen
OM DE KERKEPADENROUTE AAN
TE KLEDEN, HEBBEN WE ALS
STICHTING AL ENKELE JAREN
NAGEDACHT OVER HET
PLAATSEN VAN EEN
OOIEVAARSNEST IN HET
BUITENGEBIED. SINDS AFGELOPEN
AUGUSTUS IS DIE WENS
WERKELIJKHEID EN TORENT
HOOG BOVEN HET
NATUURGEBIED LANGS DE
GOORMANSLATWEG EEN
PRACHTIG NEST. HET IS NU NOG
WACHTEN OP DE OOIEVAAR EN
WIE WEET….
De komst van het ooievaarsnest is te danken aan de vindingrijkheid en
handigheid van onze vrijwilligers. Het gewenste nest bleek
aanvankelijk onhaalbaar vanwege het kostenplaatje. De aanschaf van
een kant-en-klare paal met nest zou rond 2.500 euro hebben gekost en
dan nog exclusief de plaatsingskosten. Een bedrag dat wij niet zomaar
in kas hebben. Dat het nest er toch is gekomen, komt omdat we voor
een eigen ontwerp hebben gekozen en dat zelf hebben gebouwd. De
paalconstructie en het plateau zijn gemaakt door Frans Roerdink en
het vlechtwerk van het nest heeft Jan Orriëns voor zijn rekening
genomen. Na de voorbereidende werkzaamheden bij Theo te Brake aan
de Peppelendijk is het complete nest afgelopen augustus overgebracht
naar het natuurgebied van de VAN naast de Goormanslatweg.
Loonbedrijf Scharenborg heeft het nest vervolgens kosteloos op zijn
plaats gezet.
Het natuurgebied langs de Slinge is een ideale plek voor het nest. Een
ooievaar zoekt zijn prooien namelijk vooral in natte weilanden, poelen
en slootjes. Die zijn hier volop aanwezig. Het is nu afwachten of de
ooievaars het prachtige nest dit jaar of de komende jaren weten te
ontdekken. De verwachtingen zijn hoog gespannen.

WERK IN UITVOERING

Nostalgische zwaluwenrustplaats langs Hieminkpad
ALS STICHTING FIETS- EN
WANDELPADEN DOEN WE ONS
BEST OM DE PADEN GOED TE
ONDERHOUDEN MAAR OOK TE
ZORGEN VOOR EEN MOOIE
AANKLEDING. DIT VOORJAAR
HEBBEN WE LANGS HET
HIEMINKPAD EEN ZWALUWRUSTPLAATS AANGELEGD:
NOSTALGISCHE STROOMPALEN
MET DRADEN DIE NIET VOOR
STROOMTRANSPORT ZIJN
BEDOELD, MAAR ALS RUSTPLEK
VOOR ZWALUWEN.
Het idee voor een zwaluwenrustplaats ontstond tijdens een
bijeenkomst van de Raad van
Overleg Beltrum naar aanleiding
van het project ‘Trots op Beltrum’.
Als stichting hebben we dit idee
opgepakt. Samen met Alex Visser,
coördinator van de werkgroep
Zwaluwnesten in Beltrum, hebben
we een en ander nader uitgewerkt.
Dit resulteerde in een summiere
tekening, een eerste begroting en
het vinden van een geschikte
locatie. De ideale plek zou zijn langs
het Hieminkspad op grond van de
familie Maarse.
Met dank aan Liander
Bij de verdere uitwerking kregen we
de tip contact op te nemen met
netwerkbeheerder Liander. Zij
waren meteen erg enthousiast over
het idee en binnen twee weken
hadden we de toezegging binnen dat
zij wilden meewerken. Liander
zegde bovendien toe de kosten (zo’n
1.500 euro) voor hun rekening te
nemen. Een voorwaarde was
samenwerking met hun vrijwilligers
bij het plaatsen. Onze vrijwilligers

Frans Roerdink en Joop Ribbers
hebben in korte tijd alle oude en
nieuwe materialen bij elkaar
gebracht. Op 28 maart hebben we
met de zes vrijwilligers van Liander
de palen en de draden geplaatst. Ter
vervolmaking is er ook nog een
aansluiting naar de schuur van de
Familie Maarse gemaakt. Het
project is geslaagd en de uitstraling
is geweldig. Binnen een tijdsbestek
van slechts zes weken was het idee
voor een zwaluwenrustplaats
gerealiseerd. Nogmaals onze dank
voor het enthousiasme en de
bijdrage van onze sponsor
ALLIANDER FOUNDATION.

450 ZWALUWNESTEN
Uit inventarisatie van de
Werkgroep Zwaluwnesten van de
Vogelwerkgroep Eibergen blijkt
dat er in Beltrum de laatste jaren
gemiddeld 450 nesten bewoond
zijn. Per nest zijn er meestal twee
legsels van gemiddeld vijf eieren.
Dit komt neer op op een bruto
resultaat van ongeveer 4000
jonge zwaluwen per jaar.

HONDEN AAN DE LIJN HOUDEN EN
UITWERPSELEN MEENEMEN
Honden kunnen drager zijn van de Neospora-bacterie, die spontane abortus
bij rundvee kan veroorzaken. Dus graag uw hond aan de lijn houden en
uitwerpselen meenemen en niet in de aangrenzende weilanden deponeren.
Dit is in het belang voor de gezondheid van andere dieren maar ook van de
vrijwilligers bij het maaien van de bermen en onderhoud van de paden.

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

Er waren eens DRIE Koningslinden…

Enthousiast waren wij als Stichting Kerkepaden over de drie mooie
koningslinden die wij afgelopen jaar ter gelegenheid van de troonswisseling
mochten planten. De bomen kregen een mooi plekje bij het kunstwerk Kerkgang,
waar we tevens een prachtig zitje hebben geplaatst. Alles ging geweldig en de
bomen sloegen goed aan. Al het eerste jaar kon men genieten van deze bomen.
Maar het plezier was helaas van korte duur. Halverwege de zomer lieten
vandalen een spoor van vernielingen na langs de kerkepaden met als dieptepunt
het doormidden breken van de drie koningslinden. Dit zijn geen kwajongens
streken maar is pure vandalisme. De financiële schade bedraagt 260 euro, maar
de emotionele schade is veel groter. Elk jaar opnieuw hebben we te maken met
vernielingen aan borden, zitjes, afrasteringen of picknicktafels. Dit kost ons
jaarlijks meer dan 500 euro. Dit is zonde van het geld, maar ook jammer van alle
tijd en energie die de vrijwilligers in de kerkepaden steken. Laten we samen
zorgen dat alles in goede staat blijft. In het najaar zijn drie nieuwe Koningslinden
geplaatst. Wij hopen dat deze bomen een langer leven gegund wordt.

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.

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.

BLOEMENCORSO EN
FESTUNIQUE ONDER
DE AANDACHT

Sinds enkele jaren plaatsten wij op
verzoek van de Stichting Volksfeest
Beltrum in de zomer
aankondigingsborden aan het begin
en aan het eind van alle fietspaden.
Deze borden attenderen de mensen
op het bloemencorso en Festunique
dat jaarlijks in de eerste weekend
van september in Beltrum wordt
gehouden. Wij doen dit met veel
plezier en krijgen daarvoor een
welkome bijdrage in onze kas. Wij
danken de SVB voor deze prettige
samenwerking.

Nieuwe regels incasso:
dit is uw vooraankondiging
Binnenkort schrijven we bij
onze donateurs weer de
jaarlijkse bijdrage af. Volgens
de nieuwe regels van de
Europese incasso is een
incassant (in dit geval
Stichting Kerkepaden
Beltrum) verplicht om
14 dagen voordat de incasso
plaatsvindt, een vooraankondiging (Prenotificatie)
naar de debiteur (vriend(in)
van de Kerkpaden Beltrum)
te sturen. De vooraankondiging mag in een
infoblad staan en wij doen
dat in deze Rondom Beltrum.

Bij deze informeert Stichting
Kerkepaden Beltrum u als
vriend(in) van de
Kerkepaden Beltrum, dat uw
bijdrage als vriend van de
kerkepaden 14 dagen na het
verschijnen van Rondom
Beltrum 2014 zal worden
geïncasseerd. Ons incassantID is:
NL48ZZZ081259290000
De verdere afhandeling gaat
geheel automatisch. U hoeft
dus zelf geen actie te
ondernemen.
Henk te Woerd (penningmeester)

