UITGAVE 7, VOORJAAR 2015

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
In het afgelopen jaar hebben we
helaas afscheid moeten nemen van
onze vrijwilliger Theo Maarse die is
overleden. Jan Orriëns heeft zich
wegens ziekte afgemeld. Wij wensen
beide families veel sterkte toe. Ook
hebben we van Henk te Woerd, onze
penningmeester vanaf het eerste uur,
afscheid genomen. Hij heeft in de
afgelopen jaren zeer deskundig en
met grote inzet onze financiën
beheerd. Daarvoor onze dank.
Wij hebben twee nieuwe vrijwilligers
mogen verwelkomen namelijk Fons
Starte en Harrie Stegers. Nieuwe
vrijwilligers die graag een steentje
bijdragen aan Beltrumse kerkepaden
zijn van harte welkom. U kunt zich
aanmelden bij Willie Spilman (0544
481399) of bij Fons Bokkers (0544
481516). U maakt dan deel uit van
een actieve groep vrijwilligers die in
een prettige sfeer in de vrije natuur
samen bezig zijn om de kerkepaden in
optimale conditie te houden.

Een prachtige nieuwe thuisbasis
voor de stichting Kerkepaden
Sinds dit voorjaar heeft de
Stichting Kerkepaden een nieuwe
‘werkplaats’ bij de familie Huinink
aan de Peppelendijk. We hebben
hier de beschikking over een
prachtige onderkomen voor ons
gereedschap en werktuigen, en
niet onbelangrijk: een kantine
voor het werkoverleg.
Ongeveer 11 jaar hadden we een
mooi onderkomen bij de familie Te
Brake aan de Peppelendijk; dit
jaar waren we genoodzaakt om uit
te kijken naar een nieuwe locatie.
Na vele gesprekken en meerdere
pogingen is het ons gelukt om een

prachtig nieuw onderkomen te
vinden, opnieuw aan de
Peppelendijk, bij de familie
Huinink.
Vrijwilliger Frans Roerdink en
Jan Kok (spontaan zijn hulp
aangeboden) hebben in twee
weken tijd de ruimte voor ons
ingericht, waar we sinds 1 april
onze thuisbasis hebben. Het
nieuwe onderkomen is prachtig
geworden en wij hopen dat we nog
vele jaren bij de familie Huinink
ons onderdak mogen hebben.
Fons Bokkers,
voorzitter Stichting Kerkepaden Beltrum e.o.

Schoolkinderen
De fiets- enbetrokken
wandelpaden Beltrum
maken
deel
uit van een heel
bij de aanleg insectenhotel

netwerk van fietsroutes door de
Achterhoek.
Voor een
goede
De Vereniging Agrarisch
Natuurbeheer
Berkel
& Slinge
verbinding met ander routes is over
heeft vorig jaar een bloemenveldje aangelegd bij het
de Slinge een fietsbrug aangelegd.
Spilmanshuuske. Tegelijkertijd is op dezelfde locatie
Een prachtig stuk vakmanschap.
een insecten- en bijenhotel geplaatst. Dit gebeurde
samen met leerlingen van de Basisschool De
Sterrenboog uit Beltrum onder leiding van leerkracht
Annie Helmers. Het bloemenveldje en het insectenhotel
is weer een aanwinst voor onze kerkepaden en zeker de
moeite van een bezoekje waard.

De belevenissen van ʻnieuweʼ vrijwilliger Wim Cornelissen

Reet, panne, veur’n en weulsheupe? Waar gaat het over?
BIJ DE KERKEPADEN ZIJN VELE
TIENTALLEN VRIJWILLIGERS
ACTIEF. ENTHOUSIASTE MENSEN
DIE HARD WERKEN OM DE
PADEN EN DE OMGEVING IN
TOPCONDITIE TE HOUDEN,
MAAR SAMEN OOK VEEL PLEZIER
BELEVEN AAN HUN WERK. HIER
HET VERHAAL VAN WIM
CORNELISSEN, EEN VAN DIE
NOESTE WERKERS.
Na onze verhuizing van Dieren
naar Beltrum in 2012 wilde ik
vrijwilligerswerk gaan doen. Na
wat informatie te hebben
ingewonnen in onze ‘nieuwe buurt’
was mijn keuze al snel gemaakt.
Als enthousiast (race)fietser leek
mij de ‘kerkepaden’ wel wat.
Zonder dat ik mij had aangemeld,
werd ik al gebeld door Fons
Bokkers, de voorzitter, met de
mededeling dat ik van harte
welkom was. In uiterste verbazing
vroeg ik mij na dit telefoongesprek
af: “hoe kon die man nu weten wat
mijn plannen waren?” Zou hier de
Beltrumse A.I.V.D. bij betrokken
zijn geweest?
Mijn eerste werkdag was voor mij
meteen al zeer bijzonder. Na de
werkbespreking in de kantine

gingen we naar de eerste locatie.
Op mijn vraag waar dat was, kreeg
ik als antwoord: ”Wi’j gaot naor ‘t
reet”. Aangezien ik toen het
Beltrums nog niet machtig was,
kwam vooral dat laatste woord op
mij nogal vreemd over. Met reet
wordt bij ons in Dieren het
onderste gedeelte van de rug
bedoeld. Dus ik dacht “deze
grappenmaker neemt mij in de
maling”. Op de locatie aangekomen
begreep ik dat de Beltrumse
betekenis van het woord reet geen
kont, maar riet is. Zo waren er in
het begin nog al eens
misverstanden zoals die keer dat ik
gevraagd werd om even de panne
te pakken. Na eindeloos zoeken
naar een pan, braadpan, steelpan,
koekenpan of wat voor een pan dan
ook, ben ik radeloos teruggegaan
naar de opdrachtgever met de
mededeling dat zo’n ding in geen
velden of wegen te vinden was. Hij
zei toen dat men hier met de
benaming panne een bats (een
soort schop) bedoelde. Een andere
collega vroeg mij of ik wilde
veur’n? Daar snapte ik ook
helemaal niets van. Dat betekende
of ik het tractortje wilde besturen.
Of die keer dat ik weulsheupen
moest verwijderen, heb ik ook

Wim Cornelissen

slapeloze nachten van gehad.
Bleken molshopen te zijn. Vooral
het eerste jaar heb ik steeds de
ondertiteling erg gemist. Maar het
gaat nu steeds beter en heb het bij
de ‘kerkepaden’ ontzettend naar
mijn zin. Dit is zeker het geval als
er tijdens de werkzaamheden
fietsers voorbij komen die je zeggen
dat het er ”weer netjes bie ligt" of je
met andere bewoordingen duidelijk
maken dat ze je werk zeer
waarderen. Behalve die ene keer
toen een passerende fietser mij
vroeg of ik een taakstraf had?
Maar ondanks dat, hoop ik nog vele
jaren vrijwilliger van de Beltrumse
kerkepaden te mogen blijven.

NL DOET-VRIJWILLIGERS HELPEN HANDJE MEE
Als Stichting Kerkepaden Beltrum doen we al een aantal jaren mee
aan de Nationale Vrijwilligersdag van NL Doet. Ook dit jaar waren
we weer van de partij. In samenwerking met het AOC uit Borculo
kregen we dit jaar ondersteuning van zes jongeren uit Groenlo om
ons te helpen bij twee verschillende klussen.
Voor de middag kwamen drie jongens bij de familie
Starte om samen met Joop Ribbers en Fons Starte een
singel van vijf meter breed en vijftig meter lang te
planten. In totaal gingen zo’n honderd struiken en
boompjes de grond in. Rondom de kikkerpoel werden
bovendien drie wilgen geplant. Hoewel het een forse klus
was, lukte het dankzij de enthousiaste inzet van de
jongeren om het werk in een ochtend te realiseren.

Schuren en lakken
Na de middag kwam een verse groep jongeren om samen
met Harrie Jansen en Fons Bokkers zes picknicktafels
te schuren en opnieuw in de lak te zetten. Bij mooi droog
weer en een heerlijk zonnetje lukte het om de klus te
klaren. De tafels en zitjes staan er weer prima bij om het
komende seizoen de vermoeide fietsers een glimmende
rustplek te bieden.

Grazende pony’s in plaats van machines
WIE OVER HET FIETSPAD TUSSEN
DE BAKSMAATDIJK EN DE
LINTVELDSEWEG FIETST, KAN
GETUIGE ZIJN VAN EEN KUDDE
GRAZENDE PONY’S IN HET
BELENDENDE NATUURGEBIED. DE
PONY’S VERZORGEN ALS
NATUURLIJKE ‘GRASMAAIERS’ HET
ONDERHOUD VAN DE OEVERS
VAN DE BOVEN-SLINGE. HET ZIJN
ALS HET WARE DE VIERBENIGE
COLLEGA’S VAN DE KERKEPADENVRIJWILLIGERS.
Langs het kerkepad tussen de
Baksmaatdijk en de Lintveldseweg
ligt een langgerekt natuurgebied. Het
13 hectare grote perceel is eigendom
van het Waterschap Rijn&IJssel dat
ook verantwoordelijk is voor het
onderhoud. Om te onderzoeken of
het mogelijk is om het natuurgebied
als ‘natuurlijk begraasd beekdal’ te
beheren, is een proef gestart om bij
het beheer van de oevers machines
te vervangen door een kudde pony’s.
"We willen bekijken of het ecologisch
interessant is en tegelijk willen we
weten of het ook kostenefficiënt is",

vertelt Suzan Zweers, bij het
waterschap verantwoordelijk voor
het onderhoud. Het project duurt
vier jaar en eindigt in 2018.
Vijf tot negen ponyʼs
De pony’s zijn het jaar rond in het
natuurgebied te vinden. De
samenstelling van de kudde kan
wisselen doordat bijvoorbeeld dieren
te sterk vermageren, verkocht zijn of
moeten worden beleerd. De
samenstelling van de kudde bestaat
in de winterperiode uit vijf en in de
zomer uit negen pony’s. Het zijn
vooral New Forest of Welsh hengsten

en ruinen die eigendom zijn van een
hengstenhouder en fokker uit
Vorden. Om te voorkomen dat de
dieren uitbreken, is het graasgebied
omheind met een schrikdraad. Wees
daarom voorzichtig als u de pony’s
wilt bewonderen.

Koningslinden deel DRIE
Twee jaar geleden, in het kroningsjaar van Willem Alexander,
hebben we symbolisch drie lindes geplaatst ter herinnering
aan deze bijzondere gebeurtenis. Helaas werden deze jonge
bomen al na een jaar vernield. Als Stichting hebben we toen
besloten om de bomen te vervangen. Er rust echter geen
zegen op. Deze keer was de droogte er de oorzaak van dat ze
de zomer niet hebben overleefd en hebben we in het najaar
nogmaals drie lindes geplant. Hopelijk zijn deze een langer
leven beschoren. Driemaal is scheepsrecht, zullen we maar
zeggen.

TV PROGRAMMA ‘MAN BIJT HOND’ KRIJGT
RONDLEIDING OVER DE KERKEPADEN
Eind april bracht het populaire televisieprogramma ‘Man bijt hond’ een
bezoek aan Beltrum. De onofficiële dorpspromotor Bennie te Veluwe leidde de
programmamakers rond door Beltrum, waarbij uiteraard gebruik werd
gemaakt van de kerkepaden. Na de tour verraste Bennie zijn gasten met een
kopje koffie in Uutblaoshuuske Tokke-Wekke. Gastvrijheid op zijn Beltrums.

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

BELTRUMSE KERKEPADEN ONDERDEEL VAN FIETSKNOOPPUNTENNETWERK
ONGEVEER TACHTIG PROCENT VAN
ALLE IN BELTRUM GELEGEN
KERKEPADEN IS OPGENOMEN IN
HET FIETSKNOOPPUNTENNETWERK. MAAR WAT IS HET
FIETSKNOOPPUNTENNETWERK
EIGENLIJK EN HOE WERKT HET?
EEN KORTE TOELICHTING.

Een fietsroutenetwerk of fietsknooppuntennetwerk is een netwerk van
verschillende fietsroutes die via
knooppunten (meestal kruispunten
van fietspaden) met elkaar verbonden
zijn. Met behulp van een kaart van het
fietsroutenetwerk kunt u zelf uw eigen
fietstocht samenstellen door van
knooppunt naar knooppunt een route
te plannen. Fietsroutenetwerken zijn
dus anders ontworpen dan de reeds
langer bestaande langeafstandsfietsroutes of lusvormige fietsroutes,
waarbij u steeds dezelfde
(genummerde) route volgt.
De Fietskaart Achterhoek is
verkrijgbaar bij de VVV's in de
Achterhoek. De kaart kost € 8,95 en is
een samenwerking van Falk en

Word ook Vriend van de
Kerkepaden Beltrum!

ʻWaar kan ik een donatie doen?ʼ

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

Stichting Achterhoek Toerisme. Met
de Fietskaart Achterhoek kunnen
fietsers nog eenvoudiger fietsroutes
samenstellen langs de
fietsknooppunten in de Achterhoek.
Op de Achterhoek-kaart staan alle
fietspaden en knooppunten,
uitgebreide toeristische informatie,
een handige uitleg over de
knooppunten en vier kant-en-klare
fietsroutes door de Achterhoek.

!

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.

In het ‘Spilmans Huusken’
een van de uitblaasplekken
langs de kerkekaden nabij de
Kooigootsweg, kunnen
gebruikers van de
kerkepaden een reactie
achterlaten in een
notitieboekje. We hebben
vele positieve, mooie
reacties mogen ontvangen
van mensen uit alle hoeken
van Nederland en zelfs uit
het verre buitenland. Daar
zijn we natuurlijk heel blij
mee. Eén reactie die onze
speciale aandacht trok was
het geschreven briefje door
ene H. en G. uit Hengelo. Zij
wilden graag een éénmalige
donatie doen, maar wisten
niet hoe. Vandaar hun goede
tip om het rekeningnummer

te vermelden. En die tip
nemen we graag ter harte
want het sluitend krijgen
van de begroting is ieder
jaar weer een uitdaging.
Daarom:

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. En nu maar hopen
dat H. en G. uit Hengelo dit
bericht ook lezen.

