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Van het bestuur
Met dit “rundjen umme” ontvangt u
de zesde nieuwsbrief van de Stichting
Kerk- en Fietspaden Sinderen e.o. Met
deze nieuwsbrief informeren wij onze
donateurs, sponsors, vrijwilligers en de
grondeigenaren bij de paden en allen die
van onze fietspaden gebruik maken en
dit waarderen.
Toen het eindelijk voorjaar werd in
2013 is er begonnen met de aanleg van
het Aorendshuuspad. Dit pad vormt de
laatste schakel in de fietsverbinding
tussen de Molenweg en de Luimesweg en is tevens de aansluiting op het
Ziegenbeekpad, dat op de Molenweg
uitkomt. Het tracé van dit pad, ongeveer
210 meter lang, ligt in het weiland van
de familie H. Hengeveld, woonachtig
in het Aorendshuus, vandaar de naam
Aorendshuuspad.
De familie Hengeveld stelde als voorwaarde om tot aanleg van dit pad te
komen dat de Stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen e.o. zou zorgen voor
een acceptabele oplossing aangaande
de zandweg tussen de landbouwpercelen van de heer L. Geven. Sinds de tijd
dat deze eigenaar was geworden van
beide percelen ter weerszijde van deze
zandweg, was deze zandweg al spoedig
gereduceerd tot een zandpad. Dit werd
hem niet in dank afgenomen en resulteerde vervolgens in diverse conflicten
tussen eigenaar en gebruikers van het
pad, voorheen zandweg. Echter de heer
Geven verklaarde steeds geen kwalitatieve verplichting voor een zandweg
te hebben ontvangen in de koopakte
van de percelen. De wegenligger in de
gemeente Oude IJsselstreek vermeldde
dat er een verplichting van een voetpad
rustte op het tracé van de zandweg. De
Stichting heeft toen contact gezocht
met de heer Geven. Hierbij hebben wij

hem aangeboden het zandpad te willen
adopteren, te willen verbeteren tot een
goed begaanbaar fietspad en als zodanig
te willen onderhouden.
Na een prettig onderhoud is de heer Geven met ons voorstel akkoord gegaan.
In het najaar, nadat de mais geoogst
was, is de opwaardering van het pad
doorgevoerd en zijn onze borden erbij
geplaatst. Iedereen was blij met deze
oplossing en vooral dat hiermee de conflicten tot het verleden behoorden.
Het Aorendshuuspad is in tegenstelling
tot alle voorgaande paden niet aangelegd met gebroken puin, maar met gebroken grind, een nieuw product van de
zandwinning in Netterden. Dit heeft het
voordeel dat het gebroken grindpakket
een betere doorlaatbaarheid heeft dan
een gebroken puinpakket. Verder is het
ook handzamer te verwerken, dat wil
zeggen ‘an de schuppe’ Dit maakt dat de
totale aanlegtijd korter wordt, dus ook
minder machine-uren vergt. Hoe het
pad zich verhoudt in een dooiperiode
hebben we deze winter nog niet in de
praktijk kunnen zien. De zandwinning
verzekert ons dat dit geen problemen
zal geven.
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Tot slot een woord van dank aan al onze
donateurs, sponsors en niet te vergeten
alle vrijwilligers. Jullie hebben het in
het afgelopen jaar ook weer mogelijk
gemaakt dat er weer volop gebruik is
gemaakt van onze paden. En dit naar
tevredenheid, want we mogen vele
complimenten in ontvangst nemen over
het onderhoud van de paden.
Met vriendelijke groet,
Dolf Wisselink, voorzitter
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vlaggen aan de huizen van de Harmenskampstraat

Opening Aorendshuuspad
Zaterdag 27 april was een
bijzondere dag om meerdere
redenen. In de eerste plaatst
omdat de verjaardag van Prins
Willen-Alexander was gekozen
tot de dag waarop hij tot koning
gekroond werd. Dus deze dag
was een bijzondere landelijke
feestdag, die ook in Sinderen
gevierd werd.
op weg naar de Koningslinde over het Ziegenbeekpad

burgemeester Alberse an de schuppe

Een van de dingen die in Sinderen plaatsvonden was het
planten van een Koningslinde
door burgemeester Alberse van
de gemeente Oude IJsselstreek.
Toen wij, van de Stichting Kerken Fietspaden Sinderen e.o.,
inspraak hadden in waar de Koningslinde gepland moest worden resulteerde dat in de plek
bij het begin van het nieuwe
Aorendshuuspad aan de Molenweg kant. De ligging van de
gekozen locatie is alleen bereikbaar via het Aorendshuuspad
dat nog niet officieel geopend
was. Zo ontstond het idee om
de burgemeester te vragen om
eerst het pad te willen openen,
alvorens de Koningslinde te
planten. En de burgemeester
stemde hier direct in toe. En zo
gebeurde het.
Op zaterdagmorgen 27 april, een
mooie zonnige dag, verzamelde
een groot deel van de Sinde-

rense bevolking zich bij het
buurtschapshuis, samen met de
vrijwilligers van de fietspaden
en de kinderen van de basisschool. Ter gelegenheid van de
heugelijke dag werden we daar
getrakteerd op koffie en koek.
Nadat alle voorbereidingen
klaar waren, gingen we te voet
op weg naar de plantingsplek
waar de Koningslinde, een boom
van ruim 4 meter hoog, reeds
geplaatst was. In een grote
drom liepen we via Aaltenseweg en Ziegenbeekpad richting
Aorendshuuspad.
De schoolkinderen waren voorzien van luchtballonnen. Het
Aorendshuuspad was afgezet
met lint. Na verwelkoming van
de burgemeester, verzocht de
voorzitter van de Stichting Kerken Fietspaden Sinderen e.o. hem
het Aorendshuuspad te willen
openen met het doorknippen
van het afzetlint. Nu was de
toegang naar de Koningslinde
vrijgekomen. Op uitnodiging
van de voorzitter van de Oranje
Vereniging Sinderen zette de
burgemeester zicht vervolgens
‘an de schuppe’. Hij kreeg daarbij hulp van de schoolkinderen,
die eerst nog een fles met hun
namen erin, in het plantingsgat deponeerden. Nadat het
plantingsgat was gedicht en het
bordje bij de Koningslinde was
onthuld, werden de luchtballonnen die de kinderen hadden
meegebracht, losgelaten om aan
hun tocht door het luchtruim
te beginnen. In het hoekje waar
de Koningslinde nu stevig in de
aarde stond, was ook een bank
geplaatst. De afdeling van ‘Vrouwen van Nu’ in Sinderen had
hiervoor het initiatief genomen.
Door samen met de voorzitter
van ‘Vrouwen van Nu’ plaats te
nemen op de bank werd deze
ingewijd voor gebruik. Na beëindiging van alle feestelijkheden

onthulling van het bordje bij de Koningslinde
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inwijding van het bankje door
de burgemeester en de voorzitter
van ‘Vrouwen van Nu’

zette d’n drom zich weer in
beweging richting buurtschapshuis. En ter gelegenheid van
deze bijzondere feestdag werden
daar nog vele consumpties en
hapjes genuttigd. Sinderen had
een mooie dag beleefd en was
een Koningslinde en een nieuw
recreatief fietspad rijker.

................................................
Een dagelijkse wandelaar
op het Ziegenbeekpad
Wie opmerkzaam is zal constateren dat elke dag iemand, met
een rood jack en op de franse
manier bemutst, over het Ziegenbeekpad wandelt. Hij ondersteunt zichzelf bij de wandeling
met nordic-walkingsticks, ‘want
dan blief i-j better in eavenwicht’.
Deze wandelaar is Jan Harmsen,
oud leraar landbouwonderwijs,
voorheen aan de lagere landbouwschool te Sinderen en later
aan het A.O.C. te Doetinchem.
Jan, inmiddels 84 jaar, geniet al
jaren van zijn pensioen.
In de jongere jaren was hij een
fervent lange afstandloper.
Samen met Johan Lieftink (de
metselaar) liepen ze afstanden
van twintig kilometer of meer.
Dat doet hij nu niet meer, omdat
het lichaam dat niet meer wil.
Maar wel nog dagelijks een
rondje over Sinderen van ruim
vier kilometer dat begint of

eindigt met het Ziegenbeekpad.
“Um de boel gangs te hollen en
um es efkes te vetraeden”, zoals
Jan zegt. Een mooie bijkomstigheid is dat hij tijdens de wandeling altijd wel iemand ontmoet
voor een praatje. En zo blif ‘t
mondwark ok in goede conditie,
want praoten dut Jan geerne. In
alle gemuudelijkheid vlug dan
de tied veurbi-j. Maor op zeker moment zeg hie dan: “now
mok wieter anders wet Dora
niet waor ik blieve, goed gaon.”
Onlangs merken Jan op: “ik
hoppe dat de mensen die van
achteren komt wel duudelijk
belt want mien geheur begint
af te nemmen.” Nu het voorjaar
komt meldt Jan wat hij weer aan
planten en bloemen heeft waargenomen. Dit betreft ook zeker
de prachtige bloei van de dotterbloemen in de Ziegenbeek. Om
Jan een extra rustpunt te geven
willen wij binnenkort een extra
bankje plaatsen in het bosje aan
het eind van het Ziegenbeekpad.
Dit zal het ‘Jan Harmsenbenksken’ worden.
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In herinnering
Net toen onze vorige nieuwsbrief klaar was ontviel ons
op 16 maart vorig jaar Henk
Klompenhouwer. Henk was een
vrijwilliger van het eerste uur
en heeft vaak meegeholpen met
de aanleg van de nieuwe paden.
Het onderhoud deed hij aan het
‘Schothorstpad’. Tijdens het
seizoen kwam hij maandelijks,
met zijn buurman Harry Kamps,
op de fiets naar de Schothorst
om te helpen alles weer netjes
te krijgen. Henk deed dit met
veel plezier. Hoewel het hem de
laatste keren van het seizoen,
door zijn afnemende gezondheid, soms zwaar viel bleef hij
toch komen om mee te helpen.
Hij bleef tot het laatste genieten
van de kleine dingen die leven
zo mooi maken.

Tijdens een wandeling langs
zo’n beoogd traject, verbaasden
wij ons als bestuur over de verscheidenheid aan plantensoorten
waar Anton Stortelder ons op
attendeerde. Interessant was
vooral ook wat de aanwezigheid van deze soorten ons kan
‘vertellen’.
Eerst wat algemene informatie
wat betreft planten.
In de Nederlandse Flora- en
Faunawet is geregeld dat momenteel ruim honderd soorten
wettelijk beschermd zijn. Dit
zijn vooral veel orchideeën en
soorten met opvallende bloemen. Het is verboden om deze
plantensoorten te verstoren en
wij hebben als burger daarvoor
een zorgplicht. Soorten die op
deze lijst staan hebben wij langs
onze fietspaden niet kunnen
ontdekken.

................................................
Daarnaast is er een Rode Lijst
met planten en deze wordt
iedere tien jaar geactualiseerd.
Bij het plannen van nieuwe tra- Soorten op een rode lijst (mocés voor de aanleg van fietspamenteel ruim vijfhonderd)
den, worden wij als bestuur van geven een indicatie hoe het een
de stichting, vanuit de provincie soort vergaat, maar geeft niet de
Gelderland geadviseerd door An- zeldzaamheid aan en de soorten
ton Stortelder uit Zieuwent. An- zijn ook nog niet automatisch
ton is bioloog en verbonden aan beschermd. Meer informatie, de
Alterra (een kenniscentrum voor lijst met beschermde planten en
de groene ruimte) en onderdeel
de Rode lijst vindt u op www.
van Wageningen Universiteit.
natuurbeheer.nu.

Plantensoorten

Een wandeling
in het voorjaar van 2013
Als bestuur hebben we samen
met een aantal vrijwilligers in
mei 2013 een wandeling gemaakt met Anton Stortelder
langs het Meurspad en langs de
Boskapelle. Uiteindelijk kwamen
we toch op een aantal van ruim
veertig verschillende plantensoorten uit.
Eigenlijk zou een dergelijke
wandeling ook in de herfst moeten plaatsvinden. Ongetwijfeld
levert dat weer andere soorten
op en dan ook diverse variëteiten paddenstoelen. En wat voor
flora geldt zal ongetwijfeld ook
gelden voor de fauna.
Zoals gezegd geven soorten
planten ons informatie over
onder meer standplaats, landschap, waterhuishouding en
jaargetijde. Hieronder wat voorbeelden van soorten in combinatie met standplaats en wat zij
ons kunnen ‘vertellen’.

Schaafstro en andere rietsoorten kwamen we op diverse
plekken tegen, onder andere in
het Masselinkbos. Ze wijzen op
de aanwezigheid van kwelwater.
Door dit kwelwater komen er
mineralen naar boven zonder
welke deze soorten niet zouden
kunnen leven.

Salomonszegel, Maagdenpalm,
Dalkruid en diverse varensoorten zijn weer typische bostypes.
Wilgenroosje en Vingerhoedskruid (langs het Welsinkpad)
zijn soorten die juist groeien
langs bosranden of gerooide
bossen.
Soorten die houden van de zon
zijn onder andere Penningkruid
en Boterbloem. Er zijn ook soorten die zich prima voelen langs
een slootrand, bijvoorbeeld
Dotterbloem (Ziegenbeek) en
Slanke Sleutelbloem (Meurspad)
De Bosannemoon groeit met
name op percelen die al wel
honderd jaar bos zijn, zoals het
bos op de kruising Harterinkdijk
en fietspad de Schothorst. Of
hebben zich in minder bosrijke
omgeving toch kunnen handhaven. Hun aanwezigheid verraadt
dan dat er op zulke plekken in
het verleden bomen stonden.
Soms is ook een geur opvallend,
zoals Anton deze wist te omschrijven over de lijsterbes: “De
geur van een oude dame, met
een te sterke parfum en een tikkeltje incontinent”.
Mocht u meer informatie willen
lezen over het determineren
van planten, dan is een aanrader: ‘Nieuwe Plantengids voor
onderweg’, uitgegeven door
Tirion Natuur of ‘Flora van Nederland’ door Heukels. Hiervan
is inmiddels ook al een app
beschikbaar via de Appstore.
Let eens op de plantenvegetatie als u over onze paden fietst,
maar vooral: geniet ervan.
Gert Boesveld

................................................
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Maak kennis
met een vrijwilliger
Zoals velen is ook Johan Westerveld (van de Küper) een vrijwilliger van het eerste uur. Samen
met zijn vrouw Annie runt hij al
jaren een camping en groepsaccomodaties. Daarbij waren ze
al erg actief met fietsroutes ten
behoeve van hun gasten. Toen
de Stichting Kerk- en Fietspaden
Sinderen e.o. van start ging, was
zijn interesse direct gewekt en
meldde Johan zich als vrijwilliger.
Voordat Johan werkzaam werd
in de toeristische sector had hij
een boerenbedrijf met akkerbouw en een varkenshouderij.
Met de jaren werd het steeds
duidelijker dat hij eigenlijk te
weinig grondoppervlak had
voor akkerbouw met voldoende
omvang. Verder kwam de stalen
stalinrichting in de varkenshouderij op het punt van doorroesten. Linksom of rechtsom moest
er iets gebeuren om voor de
toekomst een redelijk inkomen te houden. De bestaande
bedrijfsvoering werd geleidelijk beëindigd en in 1995 werd
een camping opgestart. Met de
groepsaccommodaties werd in
2000 begonnen. Het bleek een
goede keuze te zijn, ook door de

liefhebberij van Johan en Annie voor dit werk. De terreinen
om de boerderij werden daarbij
steeds meer aangeplant en zo
veranderde de boerderij in een
boerderijcamping.
Als beheerder heeft Johan vele
activiteiten voor de gasten,
zoals een wandeltocht over
het boerderij-terrein waar hij
ongeveer honderd verschillende
planten en bloemensoorten
weet te staan. Aan het eind van
zo’n tocht staat Annie bij het
toeristische rustpunt te wachten met koffie en koek.
Voor de fietsvierdaagse van
Gendringen zorgt Johan al jaren
voor een mooie fietsroute. Zo
heeft hij ook voor de Stichting
Kerk- en Fietspaden Sinderen
e.o., samen met Ali te Lindert en
Jan Sevink, een prachtige fietsroute bedacht. Reeds bestaande
fiets- en wandelroutes voor de
gasten moeten met regelmaat
gecontroleerd worden op eventuele veranderingen en of alle
bordjes nog aanwezig zijn. Bij
voldoende belangstelling wordt
er ook een tocht georganiseerd
langs de open Kapel- en kerkenroute. Of een Kersen/Kunst/
Keukengerei-tocht, die gaat naar
Kersenverkoop in Lintelo, Kunstexpositie aan de Heegtweg

en Keukengerei-verzameling
van Dini Caspers. Kort gezegd,
Annie en Johan zijn steeds bezig
om hun gasten een boeiend
verblijf te bezorgen.
Naast al deze bezigheden is
Johan met veel plezier vrijwilliger van onze stichting. Het
onderhoud aan het Vierkempepad en rondom de Kapel is een
maandelijkse bezigheid waar
Johan bij betrokken is. Bij de
aanleg van het Vierkempepad,
Geurinkpad en Welsinkpad was
hij ook intensief betrokken. Dit
alles doet Johan met veel plezier
en hoopt hij nog vele jaren te
kunnen doen. Zijn motto blijft:
“a’j al die fietsers en wandelaars
ziet gaon, dan wet i-j waor dáj ut
veur doet.”

Verder wordt er veel gastvrijheid ervaren en als je een afwisselende en betaalbare vakantie
wilt is deze vorm van op vakantie gaan zeker een aanrader.
Info is ook te vinden op www.
vriendenopdefiets.nl

Overal in Nederland zijn gastenkamers
van de Vrienden op de Fiets te vinden.

Dolf Wisselink

................................................ ................................................
Vrienden op de fiets

Hondeklinkpad

Onlangs, in een opruimingswoede, was ik onder andere aan het
sorteren geslagen met nummers
van ‘de vogelvrije fietser’, een
krantje van de Fietsersbond. In
het juli/augustus nummer 2012
stond een artikel over ‘Vrienden
op de Fiets’.

Onze naburige fietspadenstichting ‘Het olde Karrespoor’ uit
de Heurne heeft recentelijk een
nieuw fietspad met een lengte
van één kilometer, kunnen aanleggen.

Dit is een stichting met ruim
70.000 donateurs en 4.500
gastadressen. Voor acht euro
ontvang je een boekje met alle
gastadressen, een lidmaatschapskaart en een inlogcode
voor de website. Een overnachting met ontbijt kost maximaal
twintig euro. Elke dag zoek je
een adres waar je de volgende
nacht wilt overnachten. Als je
geluk hebt kun je soms op de
dag zelf nog een overnachtingsadres regelen.
Een regelmatige gebruiker van
‘Vrienden op de Fiets’ schreef:
‘Zo sliepen we in een watertoren, een pipowagen, in een tjalk
en op een ezelboerderij. Over
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het comfort was geen klagen al
moet je geen vijfsterrenhotel
verwachten, ofschoon, sommige
adressen doen er nauwelijks
voor onder’.

Dit pad, met de naam Hondeklink, vormt een nieuwe verbinding tussen de Iemenhorst en de
Kamerstraat, dicht bij het beginpunt van het bestaande fietspad ‘de Haoze’. Hiermee is een
mooie fietsverbinding ontstaan
van Sinderen naar Breedenbroek. Vanaf het Ziegenbeekpad
naar het Aorendshuuspad, met
aan het einde een afslag naar
rechts, over de Keizersbeek naar
de Luimesweg. Vervolgens de
Iemenhorst op en dan het Hondeklinkpad en de Haoze.
Een prachtig resultaat waarmee
wij onze collega’s in de Heurne
willen feliciteren.
Dolf Wisselink
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Informatie IBAN/SEPA
Wij zijn als Stichting Kerk- en
Fietspaden vanuit de wetgeving
verplicht om onze donateurs
met een doorlopende machtiging
te informeren over de overstap
naar de zogenaamde SEPA
incasso. U hoeft hier zelf niets
voor te doen.
Wij hebben de belangrijkste
informatie hiernaast voor u op
een rijtje gezet.

• O
 ns incassomoment vindt
plaats rond 1 augustus
• Uw machtigingskenmerk,
welke als referentie dient voor
uw afgegeven machtiging
staat vermeld op de adressticker van de nieuwsbrief.
• Het incassant ID van de Stichting is: NL73ZZZ091537880000
• Het IBAN van de Stichting is:
NL86RABO0113707436

Stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen e.o.
Kasselderstraat 4a,
7065 BW Sinderen
T: 06 23 23 05 58
E:	kerkenpadensinderen@gmail.com
 ent u nog geen donateur?
B
Dan wilt u dit vast wel worden,
vraag onze donateursfolder aan:
kerkenpadensinderen@gmail.com

8

		U kunt voor meer informatie terecht
		 bij een van onze bestuursleden:
• Dolf Wisselink – voorzitter
• Gert Boesveld – secretaris
• Erik Hiddink – penningmeester
• Joop Lammers – PR
•  Madelon Ankersmit – 2e secretaris
• Marjon Groot Nibbelink – lid

ontwerp nieuwsbrief: bert scheuter, www.beekenes.nl

U kunt deze informatie bewaren
voor uw eigen administratie.
Maar nogmaals u hoeft zelf voor
de overstap naar SEPA niets te
doen.

Honden aan de lijn!
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,
in elk geval uit de wei.

