UITGAVE 10, VOORJAAR 2018

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
Elk jaar geven wij een kort verslag
over onze vrijwilligers en ook dit jaar
weer. Zonder vrijwilligers kan de
Stichting Kerkepaden niet bestaan.
Het afgelopen jaar hebben wij helaas
afscheid moeten nemen van twee
vrijwilligers die vanaf het eerste uur
lid waren van onze club. Zo overleed
Henk te Woerd die dertien jaar lang
onze penningmeester is geweest.
Vooral de eerste tien jaar is hij
ontzettend druk geweest om de
financiën op order te houden. Ook Jan
Orriëns is ons helaas ontvallen. Hij
was eveneens vanaf de oprichting lid
van onze vrijwilligersgroep. Wij
wensen beide families veel sterkte
toe. Gelukkig heeft zich ook weer een
nieuwe vrijwilliger aangemeld:
Gerard Hartjes.

Nieuwe vrijwilligers welkom
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 48 13 99) of bij Fons Bokkers
(0544 48 15 16).

Voorbereiding op nieuw seizoen
Elk voorjaar bereiden we de
fiets- en wandelpaden voor op
het nieuwe seizoen. Dit jaar was
dat niet anders, maar de hevige
storm op 18 januari jl. zorgde
voor veel extra werk. Op
verschillende plekken waren
bomen omgewaaid en op de
paden gevallen. De omgewaaide
bomen zijn omgezaagd en
opgeruimd. Verder lagen her en
der over de route afgerukte en
dode takken op het pad. Met
vereende kracht hebben we
takken opgeruimd en de paden
weer vrij gemaakt. Hier en daar
was het nodig het beschadigde
pad te herstellen. Begin maart
zijn de wilgen op diverse

plaatsen geknot door een aantal
vrijwilligers en zijn de takken
versnipperd en afgevoerd. De
periode daarna zijn de
molshopen langs de paden
gesleept en zijn alle paden en
bermen opgeschoond met
bladblazers. Alle paden zijn dit
jaar ook weer geschaafd om ze
daarna met puinstof af te
strooien. Dit komt de berijdbaarheid voor de fietsers ten goede.
Door de inzet van onze vele
enthousiaste vrijwilligers liggen
de paden er weer prachtig bij.
Chapeau aan onze vrijwilligers
voor hun inzet. Heel veel
mensen beleven hier komende
tijd weer veel plezier aan.

Stichting kerkepaden ontvangt Erfgoedprijs
Afgelopen jaar bij de aftrap van de open monumentendagen mocht De
Stichting Kerkepaden Beltrum de Erfgoedprijs 2017 van de gemeente
Berkelland in ontvangst nemen. Toenmalige wethouder Joke Pot
(links) en Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik reikten de prijs
uit aan stichtingsvoorzitter Fons Bokkers.

Kennismaken met kunst langs de kerkepaden
Langs de Beltrumse kerkepaden
is heel wat moois te zien. Op
sommige plaatsen is er letterlijk
kunst te bewonderen. Zoals in
het atelier Anouk aan de
Spilmansdijk omgeven door een
prachtige plattelandstuin met
beelden van brons en keramiek.
Beeldend kunstenaar Anouk de
Groot heeft aan de Spilmansdijk
een goed uitgerust atelier. Haar
werkplaats is omgeven door een
plattelandstuin met een
oppervlakte van zo’n 3.000 m2. De
tuin bevat veel kleurrijke planten
en er is veel te zien, zoals een
leemvijver met waterval,
dierenweide en een bloementuin.
De tuin is voor groepen van
minimaal 10 personen op afspraak
te bezoeken van mei tot en met
september. Als Anouk niet elders
exposeert zijn de beelden te zien in
de tuin en in het atelier.

Cursussen en workshops
In haar atelier geeft de kunstenaar
cursussen en workshops keramiek.
Wekelijks kun je bij Atelier Anouk
terecht voor een ontspannen
cursus keramiek. Er is geen
ervaring nodig en je krijgt
professionele begeleiding bij het
boetseren in klei. De workshops
keramiek zijn zeer geschikt
voor een familiefeest, teambuilding
of vriendenuitje. Tijdens de
cursussen en workshops is er tijd
voor een kop koffie of thee met iets
lekkers, welke ook in de mooie
plattelandstuin genuttigd kan
worden.

Kunstenaar Anouk de Groot in haar atelier
en foto rechts is van de beeldentuin.

Het gehele proces
In haar werk nemen bronzen
beelden een belangrijke plaats in.
Het gehele proces wordt door de
kunstenaar zelf begeleid. Hierbij
komen naast de creatieve aspecten
ook de fysieke kant van het werk
aan de orde, zoals het patineren
van de bronzen beelden. Naast
brons werkt Anouk ook graag met
keramiek.

Figuratieve beelden
Met haar figuratieve beelden
creëert Anouk verhalen die een
reflectie vormen van het leven.
Met behulp van dieren en mensen
verbeeldt zij deze verhalen. De
onderwerpen kunnen variëren van
diepzinnige tot komische
vertellingen. De uitwerking van
haar kunst is een samensmelting
van vakmanschap en
gedetailleerde afwerking. De

kracht van haar beelden schuilt in
hun humor en verbeeldingskracht.
Voor een impressie van de beelden
van Anouk kijk op
www.AnoukdeGroot.nl en hier
kunt u ook meer lezen over de
cursussen en workshops keramiek.

Schuilhut vernoemd naar Henk Wolterinck
Boven de entree van de wilgentenen schuilhut aan Sonderenpad siert
sinds afgelopen zomer de naam van Henk Wolterinck, de bedenker en
initiatiefnemer van het opmerkelijke bouwsel. Het naambord is een
postuum eerbetoon voor zijn bijdrage aan de Beltrumse gemeenschap.
Het bord werd afgelopen zomer in het bijzijn van zijn familie onthuld.

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

Zo werkt het
Als u lid bent van van de bank
ontvangt u voor de stemperiode
per post een unieke code
waarmee u kunt stemmen. Van
dinsdag 22 mei tot en met woensdag
6 juni 2018 kunt u via een stemsite
uw stem uitbrengen op de
verenigingen en/of stichtingen die u
een warm hart toedraagt.

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

OPKNAPBEURT SPILMANSHUUSKE

Bij het aanleggen van het fietspad op het Slat kwamen we een zeer slecht
onderhouden schuurtje tegen. In de volksmond wordt dit gebouwtje wel het
Spilmanshuuske genoemd. Gezien de staat van onderhoud was Staatbosbeheer
voornemens het te slopen. De stichting kerkpaden heeft gebouwtje van
Staatsbosbeheer overgenomen om het te restaureren en in ere te herstellen. Het
opknappen en restaureren is prima gelukt en het gebouwtje is al enkele jaren
volop in gebruik als rustplaats en picknickplaats door de bezoekers van de
kerkepaden. Toch was er na de restauratie een terugkerend probleem. Bij elke
flinke windstoot of nog erger een hevige storm waaiden er telkens een aantal
dakpannen af. Bij de laatste storm afgelopen voorjaar zelfs ruim dertig stuks. Een
oplossing werd gezocht in het vastzetten van alle pannen met beugels. Ook dit
bleek niet voldoende. Daarom is gekozen voor een resolutie oplossing:
vrijwilligers hebben aan de binnenkant een soort dakbeschot gemaakt. We hopen
dat daarmee de problemen voor de toekomst zijn verholpen. Dit zal veel werk en
ergernis besparen en de fietsers bij weer en wind een mooie rustplaats bieden.

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

IN OETBLAOSHUUSKE STARTMANSWEG OP ADEM KOMEN
MET KOFFIE EN EEN MOOI UITZICHT
In het buurtschap Auste (Avest) aan
het kerkepad aan de Startmansweg
ligt het oetbloashuuske van de familie
Starte. Een van de mooie plekken in
de route van de kerkepaden om even
op adem te komen.
De familie Starte noemt het rustpunt
zelf de ‘koffiehutte’. De naam verwijst
naar de koffie die hier gedronken kan
worden maar u kunt hier ook kiezen
uit frisdranken en verschillende
soorten soep. Op deze oetbloasplek
kun je je zowel buiten als binnen even
op een van de zitjes neervlijen om de
benen strekken. Zo kun je genieten
van een prachtig uitzicht: een groot
stuk natuurgebied met water in het
midden waar u verschillende soorten
bloemen, vlinders, libellen en vele
andere soorten kunt tegenkomen. Om

de geur van de bloemen te kunnen
ruiken, wordt er elk jaar een
wandelpad door het natuurgebied
gemaakt. Het is een kronkelpad dat
ook langs het water loopt. U kunt
natuurlijk ook gewoon genieten van de

rust. Jaarlijks organiseert familie
Starte een kerst-/winterfair en een
lentefair. Hier kunt u genieten van
prachtige kerststukjes en lentebloemstukken die worden gemaakt
door een klein gezellig groepje.

Ook onderhoud naast de paden: wilgen knotten
Niet alleen de fietspaden worden door de Stichting
Kerkpaden Beltrum onderhouden, ook de aanpalende
natuur nemen we mee in ons onderhoud. Een voorbeeld
is het knotten van wilgen. Deze knotwilgen kunt u op
verschillende stukken langs de fietspaden tegenkomen.
Zeker in de wat natte delen.

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.

