UITGAVE 9, VOORJAAR 2017

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
Ook dit jaar weer een overzicht van
de stand van zaken met betrekking
tot onze vrijwilligers. In 2016 hebben
we helaas afscheid moeten nemen
van Frans Klein Gunnewiek. Hij was
de man die jarenlang het park ‘de
Stroet’ voor ons fantastisch heeft
onderhouden. Wij wensen zijn vrouw
en familie veel sterkte toe. Jan
Luttikholt, Theo Molendijk en Marcel
Ribbers zijn gestopt als vrijwilliger.
Wij danken de heren voor al het werk
dat zij de afgelopen jaren voor ons
hebben gedaan. Frans Roerdink trekt
zich gedeeltelijk terug. Voor kleine
hand en spandiensten staat hij nog
steeds voor ons klaar. Gelukkig
hebben zich ook weer twee nieuwe
mensen aangemeld. Eward Daanen en
Glenn Hulshof draaien al volledig mee
in het werkschema.
Wij staan nog steeds open voor
nieuwe mensen. Lijkt het u ook wat
om in de buitenlucht te werken met
een gezellige en gemotiveerde groep?
Meld u dan aan bij Willy Spilman
(0544 481399) of bij Fons Bokkers
(0544 481516).

Het is prettig werken met
onze nieuwe machines
Jaarlijks besteden we een
behoorlijk deel van de begroting
aan het onderhoud en
vervanging van ons
machinepark. Afgelopen jaren
maakten we voor het maaien
van de kanten van de ﬁetspaden
gebruik van een cyclomaaier.
Deze maaier liep op zijn eind en
kostte op een bepaald moment
meer aan onderhoud dan dat de
machine waard was. Daarop

hebben we besloten de
cyclomaaier te vervangen door
een nieuwe klepelmaaier. Deze
bleek niet alleen goedkoper in
aanschaf, maar is bovendien veel
minder onderhoudsgevoelig.
Verder hebben we afgelopen jaar
ook een benzine grasmaaier en
twee bladblazers aangeschaft.
Met een goed uitgerust
machinepark is het prettiger
werken voor onze vrijwilligers.

Snoeibeurt voor onze fruitbomen
Stichting Kerkepaden Beltrum is in het bezit van een heel klein
stukje bosgrond. Het 5 are grote perceeltje ligt aan de
Peppelendijk, nabij de Zeggelaarsbrug. De aankoop dateert uit
2007 en was toentertijd noodzakelijk om zaken in verschillende
statuten goed vast te kunnen leggen. Het perceeltje is ingeplant
met fruitbomen. Een aantal vrijwilligers heeft de bomen dit
voorjaar voor onderhoud gesnoeid.

Succesvol broedseizoen voor
oeverzwaluwen op ‘Het Noasman’
In 2016 bevolkten voor het
tweede jaar oeverzwaluwen de
overzwaluwwand bij ‘Het
Noasman’ aan de Meenweg. Na

mooie opsteker en het gaf ook
vertrouwen voor het volgende jaar.
En…., het zanddepot van onze
helpers bij de bouw, Scharenborg,
bleef onbewoond.

15 nesten in het eerste jaar
telden we vorig jaar al meer dan
zestig nesten.
In september van 2011 is de
toenmalige VWG-Eibergen
(VogelWerkGroep) begonnen met
de bouw van de oeverzwaluwwand
annex vleermuiskelder in het
natuurgebied ‘Het Noasman‘ aan de
Meenweg in Beltrum. In april 2012
waren beiden voltooid. Tot begin
2015 mochten we in onze wand nog
geen oeverzwaluwen verwelkomen.
Er ontstond bij ons een beetje
twijfel: hebben we dan misschien
iets niet goed gedaan? In de
omgeving van Beltrum waren er in
voorgaande jaren in een drietal
zanddepots wel veel broedende
paren aanwezig (Ringweg – Groot
Wassink, Bosmansweg - Mentink
en aan de Sonderenweg bij
loonbedrijf Scharenborg).

Bijzonder blij waren we toen we in
mei 2016 opnieuw oeverzwaluwen
bij de wand zagen. Al snel
begonnen ze ook met het graven
van de ongeveer 60 tot 70 cm
diepe nestgangen. Het werd steeds
drukker voor de wand en de
zwaluwen vlogen af en aan. In
totaal werden zestig nestgangen
echt aangevlogen. Eind juni waren
er voorin de nestgangen regelmatig
3 tot 4 jongen te zien.
Na enkele jaren van twijfel, is de
nestwand dus nu duidelijk een
succes. De twee andere zanddepots
bleven in 2016 ook ‘leeg’, wat
betekent dat alle ‘Beltrumse
oeverzwaluwen’ in twee jaar naar
de Meenweg zijn verhuisd. De
IJsvogel heeft vorig jaar op een
andere plek op het landgoed
gebroed.
Klaar voor een nieuw broedseizoen

In juni 2015 zagen we voor het
eerst gravende oeverzwaluwen. In
dat jaar hebben 16 paren gebroed.
Tevens broedde er een IJsvogel in
één van de gaten. Het was wel een

Eind oktober 2016 is het geheel
weer onderhouden. Het gras en de
houtopslag op de hele bult zijn
gemaaid en afgevoerd. De

Een leerzame plek voor natuureducatie

De grote waterplas vóór de oeverzwaluwwand biedt naast voedsel voor allerlei vogels ook aan
schoolkinderen veel plezier. Diverse groepen van de basisschool ‘De Sterrenboog’ uit Beltrum
hebben hier educatieve lessen in de natuur gehad.Veel waterdiertjes werden er gevangen en bekeken.
Ook was er gelegenheid voor een kijkje in de vleermuiskelder.

zwaluwen houden namelijk van
een open broedplek zodat ze
eventuele belagers op tijd kunnen
zien. Ook zijn alle gebruikte
nestgangen schoongemaakt (met
een grondboor) en weer vol
gestouwd met nieuw zand. Zo
overleven er geen parasieten en
kunnen de zwaluwen in het
volgende broedseizoen weer
toegeven aan hun natuurlijke
graaﬁnstinct.
Begin 2017 zijn de vakken tussen
de muurankers met een in leem
gedoopte bezem genummerd. Dit
maakt het tellen van alle
nestgangen wat gemakkelijker. We
hopen dit jaar natuurlijk weer op
tenminste net zo veel broedparen
als in 2016.
Namens de VWG-Berkelland, Alex Visser

Stichting kerkepaden is deelnemer Hart voor
Achterhoek. Kunnen we op uw stem rekenen?
De Stichting Kerkepaden neemt
deel aan de actie Hart voor de
Achterhoek van Rabobank Noorden Oost-Achterhoek. Door uw stem

ontvangen van de Rabobank. Wij
hopen dat wij op uw stem
kunnen rekenen zodat u kunt
blijven genieten van onze
prachtige ﬁets- en wandelpaden.

op ons uit te brengen, kunt u ons
helpen aan een grotere sponsorbijdrage. Een bijdrage die we goed
kunnen gebruiken voor het
onderhoud van onze mooie ﬁets- en
wandelpaden. Helpt u ons?
Met de actie Hart voor de
Achterhoek laat de Rabobank haar
leden stemmen over de toekenning
van sponsorgelden aan lokale
verenigingen en stichtingen.Hoe
meer stemmen wij krijgen, hoe
groter de ﬁnanciële bijdrage die wij

Zo werkt het
Leden van de bank ontvangen
voor de stemperiode per post een
unieke code waarmee ze kunnen
stemmen. Van dinsdag 9 mei tot
en met vrijdag 26 mei 2017 kunt
u via een stemsite uw stem
uitbrengen op de verenigingen en/of
stichtingen die u een warm hart
toedraagt. Ieder lid ontvangt vijf
stemmen, waarvan maximaal twee
stemmen aan dezelfde vereniging of
stichting mag worden gegeven.

Breng uw stem uit!
Dus: als u onze ﬁets- en wandelpaden
een warm hart toedraagt geef dan uw
stem aan de Stichting Kerkpaden
Beltrum. Wij kunnen de ﬁnanciële
steun heel goed gebruiken. Alvast
bedankt.

NL-DOET WEER ACTIEF BIJ
ONDERHOUD KERKEPADEN

Honden aan de lijn!
Honden kunnen drager
zijn van de Neospora
bacterie (zonder dat u
dat weet) die spontane

Stichting Kerkepaden Beltrum heeft op vrijdag 10 maart weer meegedaan met de
jaarlijkse Nationale Vrijwilligersdag van NL-Doet. Acht leerlingen en een leraar van het
AOC in Borculo hebben ons ondersteund bij diverse klussen. Fons Bokkers en Willy
Spilman van de stichting Kerkepaden hebben gedurende deze dag de vrijwilligers
wegwijs gemaakt en geholpen. De eerste klus was het sausen van het ‘Spilmanshuuske’
en daarna zijn diverse picknicktafels geschuurd en gelakt. Alles ziet er weer geweldig uit
en kan er weer een jaar tegen. Het mooie weer, het samenwerken in de buitenlucht en
het uiteindelijke resultaat maakten iedereen enthousiast over deze geslaagde dag.

abortus bij rundvee kan
veroorzaken. Daarom
graag uw hond aan de
lijn houden en
uitwerpselen
meenemen, in ieder
geval uit de wei.

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

ONDERHOUD NESTKASTEN VOL VERRASSINGEN
Naast het onderhoud van de
ﬁetspaden verzorgen de vrijwilligers
ook de nestkasten die langs de paden
zijn geplaatst: zo’n 62 in totaal.
Afgelopen jaar (2016} waren maar
liefst 58 van de 62 nestkasten bezet.
Een mooie score. De koolmees,
pimpelmees, matkopmees, holenduif,
bonte vliegenvanger, spreeuw en de
mus maken veel gebruik van de
nestkasten. Ieder jaar met het
schoonmaken van de nesten zijn we
weer benieuwd wat wij aan zullen
treffen en soms word je verrast. In
één van onze duivenkasten troffen wij
een prachtig raten bouwwerk aan van
de hoornaar. De hoornaar is een soort
wesp maar dan 2x zo groot. Hij kan
± 3,5 cm groot worden. In

tegenstelling tot de honingbij bestaat
het voedsel van de hoornaar vooral
uit dierlijk voedsel. De hoornaar is
niet geïnteresseerd in zoetigheid. Ze
jagen namelijk op insecten (bijen,
rupsen, spinnen en libellen). Ook
troffen wij in een schuilhokje
restanten van muizen, vogels en een
gaaf kippen ei aan. Waarschijnlijk een
foerageplek van een marter.
Opvallend was het afgelopen jaar de
grote gaten die de specht (bonte /
groene) aan de nestkasten had
gebeiteld. De specht doet dit vooral om
zijn territorium af te bakenen. Vooral
aan de Startmansweg, Sonderenpad
en het Austepad hebben wij zo’n tien
nesten moeten repareren. Al met al
houden ze ons mooi aan het werk.

De beschadigde
nestingangen zijn
gerepareerd door er
een trespa plaatje
voor te plaatsen.

BANKEN GEMEENTE BERKELLAND KRIJGEN NIEUW LEVEN
Sinds een paar jaar hebben wij met de buitendienst van de gemeente Berkelland een
afspraak dat ze banken en tafels die aan vervanging toe zijn aﬂeveren bij onze
werkplaats aan de Peppelendijk. Wij geven deze afgeschreven straatmeubels een nieuw
leven (recycling is in). Eerst spuiten we ze grondig schoon en demonteren ze. De oude
planken die nog in goede staat zijn schaven we en eventuele kapotte planken
vernieuwen we. Daarna geven we de betonnen staanders een likje groene verf. Met
nieuwe bouten en moeren monteren we tafels en banken weer tot vrijwel nieuwe
exemplaren. In de afgelopen drie jaar hebben we de route zo kunnen verrijken met maar
liefst tien nieuwe banken en twee nieuwe tafels. Wij vinden dit een fantastische manier
van hergebruik van goederen. Ze krijgen bij ons een tweede bestemming en het scheelt
ons ﬂink in de kosten: ongeveer 6000 euro. Wij danken gemeente Berkelland voor de
samenwerking en dit gebaar om te komen tot hergebruik van materialen.

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.

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.

