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Van het bestuur

Het ‘rundjen umme’, de jaarlijkse 
nieuwsbrief van de Stichting Kerk-en 
Fietspaden Sinderen e.o. is weer klaar. 
Met deze nieuwsbrief, inmiddels de 
zevende, informeren wij onze donateurs, 
sponsors, vrijwilligers en grondeigena-
ren bij de paden en allen die van onze 
fietspaden gebruik maken en dit waar-
deren.

Het jaar 2015 begon voor ons met te-
genslag. Het projekt ‘Verlenging Ziegen-
beekpad’ kwam aan een zijden draadje 
te hangen. Dit paddeel zou een verbin-
ding vormen tussen de Molenweg (in 
de kom van Sinderen) en de Terborgse-
weg. Tijdens de voorbereidingsfase 
zijn er vele opties de revue gepasseerd.
Dit heeft in totaal meer dan twee jaar 
gekost. En toen begin dit jaar bleek dat 
de basis voor akkoord toch te wankel 
was, hebben wij en de gemeente Oude 
IJsselstreek de stekker uit het projekt 
getrokken. 

Het merkwaardige was dat de gelden 
voor verwerving van de grondpercelen 
en de aanleg van het pad al gereser-
veerd waren. Vervolgens kwam een 
alternatief op de agenda, een pad langs 
de Keizersbeek (lengte 2,2 km). Een 
pad te beginnen bij de Schoesterbrug 
tot aan de rotonde bij de Marmelhorst. 
In het overleg met Waterschap Rijn 
en IJssel bleek, dat daar reeds plan-
nen bestonden ter verbetering van de 
beekwalstructuur en verwerving van 
een onderhoudsstrook langs de beek. 

In combinatie met ons plan voor een 
fietspad was er een win-win situatie 
ontstaan. Door het tijdsplan bij de 
provinciale subsidie voor de aanleg van 
het pad, waarvan het termijn al flink 
ingekort was, moest er snel gehandeld 
worden. In de regel is het werken met 
een overheids- of semi-overheidsinstel-
ling een oefening in geduld. Hier heb-
ben wij beleefd dat als de wil er is om de 
nek uit te steken er ook ‘geschakeld’ kan 
worden. Na een snelle grondverwerving 
konden wij half april beginnen met de 
aanleg van het pad langs de Keizers-
beek. Eind mei is de aanleg gerealiseerd. 
Dank hiervoor  aan de mensen van de 
gemeente Oude IJsselstreek, provincie 
Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel, 
die het zó snel hebben mogelijk ge-
maakt dat dit door kon gaan. Natuurlijk 
ook veel dank aan de grongeigenaren 
en niet in de laatste plaats aan onze 
vrijwilligers. Voor dit nieuwe paddeel 
hopen wij nog enkele nieuwe vrijwil-
ligers te vinden die willen helpen dit 
fraaie pad te onderhouden. 

Tot slot ook nu weer dank aan al onze 
donateurs, sponsors en onze vrijwil-
ligers. Door jullie was het ook in het 
afgelopen jaar weer mogelijk gebruik te 
maken van onze paden. Naar tevreden-
heid, gezien de vele complimenten die 
wij in ontvangst nemen over het onder-
houd van de paden.
 
Met vriendelijke groet,
Dolf Wisselink, voorzitter

 EEN RUNDJEN UMME
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Het Keizersbeekpad

Het projekt ‘Verlengde Zie-
genbeekpad’, dat dus niet is 
doorgegaan, zou een verbinding 
vormen tussen het al bestaande 
deel van het Ziegenbeekpad in 
de kom van Sinderen en de Ter-
borgseweg. 

Hier gaat de Ziegenbeek on-
der de Terborgseweg door ter 
hoogte van boerderij De Nagel.
Een pad langs het deel van de 
Ziegenbeek tot aan de A-Strang 
is door de gemeente Oude IJssel-
streek aanbesteed en ook reeds 
aangelegd. Het Keizersbeekpad 
vormt alsvolgt dezelfde verbin-
ding. 

Het begint met het overste-
ken van de Molenweg dan het 
Aorendshuuspad. Aan het 
eind hiervan rechtsaf, richting 
Luimesweg. Halverwege, bij de 
Schoesterbrug, rechtsaf langs 
de zuidkant van de beek het 
Keizersbeekpad op. Net voor de 
passage met Den Dam komen 
we langs zorgboerderij Buiten-
kans van de Instelling ZoZijn. Zij 
zijn erg blij met het pad en heb-
ben al een aanvraag gedaan om 
een rustpunt te mogen aanleg-
gen. Na het oversteken van Den 
Dam blijven we aan de zuidzijde 
van de beek en komen langs het 
Kuepersbusken. Ter hoogte van 
de bestaande fietsbrug in het 
Vierkempepad gaan we over de 
brug. Dan gaat het pad aan de 
noordzijde van de beek verder 
en overlapt daarbij een deel van 
het Vierkempepad. Na de pas-
sage met de Luimesweg eindigt 
het Keizersbeekpad bij de ro-
tonde Marmelhorst (zie kaart). 

Op het fietspad van de rotonde 
ga je vervolgens 800 meter 
richting Ulft, steekt dan de Ter-
borgseweg over en hier vervolgt 
dan de verbinding  op het aan-
gelegde pad langs de Ziegenbeek 
tot aan de A-Strang.

[vervolg op pagina 4]
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[vervolg van pagina 2]

Het verwerven van de beno-
digde grondpercelen langs de 
Keizersbeek is in opdracht  van 
de gemeente Oude IJsselstreek 
uitgevoerd door gebiedsmake-
laar Henk Ormel. Technisch 
bureau ANACON verzorgde de 
projekttekeningen met bestek 
en half april kon loonwerkbe-
drijf Essing, ondersteund door 
vrijwilligers van de Stichting 
Kerk-en Fietspaden, met de aan-
leg beginnen. 

Eind mei,anderhalve maand 
later, was het Keizersbeekpad 
klaar om in gebruik te nemen. 
De officiele opening zal plaats-
vinden op 13 juli in de middag. 

Dat de aanleg zo voorspoedig 
is verlopen is mede mogelijk 
geworden dank zij het goede 
weer. Maar ook de goede koffie-
en cateringverzorging in de 
welbekende schaftwagen van 
Bennie Weening tijdens de 
koffie-pauzes en niet te vergeten 
de evaluatie-momentjes aan het 
einde van elke werkdag. Bennie 
had het binnentafelblad al extra 
vergroot en nog kwam het voor 
dat er terrasbediening was voor 
de buitenzitters.

................................................

Hoe kom je aan een lintje

Er was een mailje binnenge-
komen uit Etten-Terborg. Daar 
was een groep bezig met plan-
nen voor een pad. Maar hoe pak 
je dat nou aan betreffende het 
verwerven van de benodigde 
grondpercelen? Weet je wat, we 
vragen Sinderen om informatie. 

Een telefoontje. Of we vrijdag-
morgen, 27 april konden komen, 
want dan waren ze in vergade-
ring. Dolf gebeld, die vond dat 
eigenlijk lastig want hij wilde 
werken aan het Keizersbeekpad. 
Maar goed, als we hen ermee 
kunnen helpen dan moet dat 
maar gebeuren (opluchting dat 
hij toestemde). 

Dus op vrijdag 27 april Dolf in 
zijn daagse kloffie opgehaald 
en naar Etten gereden. Dolf 
vroeg: “in welk café of bi-j wie 
mo-w wean?” “Ja, dat zöl i-j zo 
wel zien.” Ik draaide de par-
keerplaats bij de oude kerk op. 
Dolf: “Maor Gert wat go-w dan 
now doen?” Waarop ik hem wat 
gerust stelde: “Kom maor met 
ut kump allemaole goed.” Bij 
ingang van de kerk, waar de uit-
reiking plaatsvond, stond Annet 
op hem te wachten met het pak 
op de hanger. Daar heb ik Dolf 
in verbouwereerde toestand 
aan Annet overgedragen. Dat 
werd raps omkleden en de kerk 
in. Daar hebben wij een mooie 
bijeenkomst ter gelegenheid van 
lintjesdag meegemaakt, waarin 
onze voorzitter Dolf Wisselink 
een lintje ontving.

De voordrager voor de koninklij-
ke onderscheiding (Henk Tuen-
ter) hebben we gevraagd om een 
motivatie te schrijven voor het 
voordragen van Dolf Wisselink:

“Daar kan ik kort over zijn. 
Ik heb nog niet iemand leren 
kennen, die zoveel vrijwilligers-
werk deed en doet en daarbij zo 
bescheiden blijft. Door verschil-

lende instanties is bijgedragen 
wat voor vrijwilligerswerk Dolf 
binnen hun kring doet en deed. 
U hebt dat in de plaatselijke 
bladen kunnen lezen. Daarnaast 
is er nog veel dat zich niet in 
uren laat beschrijven. Denk 
hierbij aan hoe vaak hij met zijn  
geluidsapparatuur een voorstel-
ling heeft ondersteund voor 
kerk, school of vereniging. En 
denk eens aan het vele werven 
van vrijwilligers voor toneel-
opbouw, aanleg en onderhoud 
van de fietspaden, etc. Diverse 
instanties vonden met mij dat 
iemand die zich zoveel voor 
het belang van de samenleving 
inzet, wel eens in het zonlicht 
geplaatst mag worden. Dat vond 
ook de overheid. Voor hen is het 
naast plaatselijk  ook regiobe-
lang (buurtbus) en internatio-
naal (uitwisseling met kerkelijke 
gemeente Oelsnitz) een extra 
reden voor de onderscheiding.”

De redaktie

................................................

Inkviszwam 
bij de Kapel te Sinderen

Afgelopen jaar is er op de be-
graafplaats bij de Kapel een vrij 
zeldzame paddenstoel gevonden. 
Het gaat om de Inktviszwam, 
een schimmel uit de familie van 
de stinkzwammen.

De inktviszwam komt van 
oorsprong uit Australië en is 
sinds 1920 in Europa gesigna-
leerd. Waarschijnlijk is deze 
schimmel meegekomen met 
woltransporten vanuit Australië 
naar Frankrijk, maar daar zijn 
de meningen over verdeeld. In 
Nederland is deze inktviszwam 
voor eerst in 1973 gezien. Bij 
de Kapel is deze hoogst waar-
schijnlijk meegekomen met de 
daar verspreide houtsnippers. 
Volgens een kenner van het IVN 
zouden deze houtsnippers m.n. 
tamme kastanje bevatten. In 

de jaren ’80 kwam deze schim-
mel veel voor onder de tamme 
kastanje in de Pfalz.

De inktviszwam is een stink-
zwam. De sterke geur dient om 
insecten te lokken die van aas-
geur houden. Normaal leggen 
deze insecten op dode dieren 
hun eitjes, maar hier worden ze 
misleid. Deze insecten nemen 
de sporen van de inktviszwam 
mee en verspreiden ze zo. 
Sporen zijn de voorplantings-
cellen van schimmels. Onder 
gunstige omstandigheden ont-
kiemen ze en in een geschikte 
voedingsbodem groeit er een 
dradensysteem uit. Deze draden 
groeien ze uit tot een mycelium, 
een soort ondergrondse pad-
denstoelenplant. Deze plant 
van de stinkzwammen kan bij 
geschikte omstandigheden een 
zg. ‘duivelsei’ vormen. Dat barst 
open en produceert in zeer korte 
tijd een zwam. In dit geval de 
inktviszwam. 
De zwam telt vijf, knalrood 
gekleurde tentakels die in ver-
schillende richtingen groeien. 
De inktviszwam moet het dan 
ook vooral van z’n uiterlijk heb-
ben, dat treffende gelijkenissen 
vertoont met de inktvis.

Bij de Kapel groeide de zwam 
ook op houtsnippers. Het zal 
moeilijk te achterhalen zijn 
waar deze vandaan kwamen en 
wat voor mengsel het was. Hoe 
lang oude houtsnippers geschikt 
blijven als voedingsbodem is 
onbekend. Of nieuwe snippers 
(van de tamme kastanje) een 
positief effect zullen hebben, is 
ook onbekend. Want padden-
stoelen zijn onberekenbaar. Ze 
staan er soms vele jaren om dan 
weg te blijven en later weer op 
te duiken. Omstandigheden in 
zomer en herfst bepalen elk jaar 
weer of het mycelium vruchten 
produceert. We zullen het gaan 
zien begin september.

Gert Boesveld

 Van boven naar beneden:

• Duivelsei – het eerste stadium van de inktviszwam

• Inktviszwam met vijf tentakels duidelijk zichtbaar 

• Inktviszwam verder ontwikkeld

 de foto’s zijn gemaakt door Diny Klompenhouwer
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In herinnering 
Wim Groot Nibbelink

Op 19 april 2014 overleed Wim 
Groot Nibbelink, op dat moment 
onze oudste vrijwilliger. Hij is 79 
jaar geworden. Als buitenmens 
en fietsliefhebber werkte hij 
graag mee aan het onderhoud 
van de fietspaden. Hij werkte 
mee aan het onderhoud van 
het Geurinkpad en het Ziegen-
beekpad. Hoewel zijn gezond-
heid en conditie de laatste 
jaren achteruit gingen bleef hij, 
zo lang hij kon, komen om op 
zijn manier zijn steentje bij te 
dragen. Andere dingen moesten 
maar wachten. “Ik gao eerst een 
hötjen naor de fietspade”, zei hij 
dan. Hij genoot volop van het 
samen optrekken met de andere 
vrijwilligers, van de gezelligheid 
en van het weten ‘bij de club te 
horen’.

................................................

Bloemrijke Bermen 
op Sinderen

Sinds zomer 2011 is de Werk-
groep ‘Groen op Sinderen’ actief 
met verschillende activiteiten 
om het groen op Sinderen nog 
mooier te maken. 

De werkgroep is door Sinderens 
Belang opgericht naar aanlei-
ding van het Dorpsplan Sinde-
ren. Het doel is om de bewoners 
meer bewust te maken van onze 
groene omgeving en initiatieven 
te nemen voor verbetering. De 
werkgroep probeert om bij de 
uitvoering van de plannen zo-
veel mogelijk anderen te betrek-
ken. De activiteiten hieronder 
zijn zeker ook voor gebruikers 
van onze kerkenpaden interes-
sant. 

In uitvoering: Bonte bermen 
Omdat er steeds minder krui-
denrijke weilanden zijn, worden 
de bermen een plaats waar al-
lerlei planten en dieren kunnen 
overleven. Mooie, functionele 
bermen horen bij ons coulissen-
landschap. Dat landschap is ont-
staan door de eeuwenlange acti-
viteit van boeren. Een boer moet 
leven van de opbrengst van zijn 
land en dan zijn onkruiden in 
het land soms lastig. De bermen 
zijn vaak nog de enige plaats 
waar zeldzame planten kunnen 
overleven. Ook voor insecten, 
vogels en kleine zoogdieren zijn 
de bermen van levensbelang om 
zich te kunnen verspreiden. Het 
kunnen een soort ecologische 
verbindingszones worden tus-
sen de boshoekjes en houtwal-
len die er gelukkig nog zijn.

Dan moet wel het maaisel uit 
de bermen worden weggehaald, 
zodat de berm schraler wordt 
en er meer bloeiende kruiden 
komen. De gemeente heeft ooit 
het voornemen gehad het maai-
sel af te voeren, maar de huidige 
machines zijn daarvoor niet 

geschikt. Pas als die vervangen 
worden kan er ander materieel 
gekocht worden. 

Groen op Sinderen wilde daar 
niet op wachten en is, na overleg 
met de gemeente, in 2013 een 
proef begonnen. Bermen wor-
den door een aantal vrijwilligers 
gemaaid en geharkt. Het maai-
sel wordt opgehaald door biolo-
gisch melkveebedrijf Maatschap 
Veldhorst in Breedenbroek, waar 
het als strooisel in de potstal 
wordt gebruikt. De proef loopt 
op gedeelten van Boskapelle, 
Wissinklaan, Duitshofweg, Mo-
lenweg en Luimesweg. Daarmee 
hoopt de werkgroep een aantal 
jaren door te gaan. Na ongeveer 
vijf jaar is iets te zeggen over de 
resultaten van de proef. Soorten 
die we mogelijk kunnen ver-
wachten zijn bijvoorbeeld: Rode 
Klaver, Margriet, Echte Kamille, 
Akkerhoornbloem, Rolklaver, 
Kaasjeskruid, Vlasleeuwenbek, 
Vogelwikke en Wilde Bertram. 
Aan de Boskapelle kwam vroe-
ger Tormentil voor; een stille 
wens van de werkgroep is dat 
deze ooit weer terugkomt.

Beheer Rotonde Rentink
De gemeente besteedt het 
beheer van de rotondes uit aan 
particulieren. Groen op Sinde-
ren heeft samenwerking ge-
zocht met de firma Ankersmit 
en het beheer verkregen van Ro-
tonde Rentink (Sinderenseweg-
Aaltenseweg) in Varsseveld. We 
willen daar te laten zien hoe 
mooi een natuurlijke bermve-
getatie is. In december 2014 is 
een rij elzen ingeplant, in de 
vorm van de S van Sinderen. Dit 
zullen lage knot-elzen worden, 
zoals ze bij Halle in het Oude 
Maatje staan. De rest van de ro-
tonde blijft zoals die nu is, maar 
door afvoeren van het maaisel 
zullen de bloeiende kruiden zich 
uitbreiden. Daarmee verwijst de 
rotonde al naar de Sinderense 
bermen, die op dezelfde manier 

verschraald worden. Over een 
aantal jaar zijn hier dus dezelfde 
kruiden te verwachten als hier-
boven genoemd voor de bermen. 

‘Slingers in het landschap’
Een andere mooie actie, niet van 
de werkgroep Groen op Sinderen 
maar van de Vereniging Agra-
risch Landschap Oude IJssel 
is het project ‘Slingers in het 
landschap’. Iedereen kan een 
bijdrage leveren aan dit project 
dat bloemrijke akkerranden 
schept. Je kunt op twee manie-
ren meedoen: met geld of met 
grond. Van de donaties koopt de 
VAL bloemrijk zaad en ontvangt 
de boer een vergoeding voor be-
schikbaar gestelde grond. Er is 
veel belangstelling onder boeren 
om mee te doen. Eind april, be-
gin mei is er ruim vijf kilometer 
akkerrand ingezaaid, zodat deze 
zomer overal in de Achterhoek 
bloemrijke randen op akkers te 
zien zullen zijn. 

Meer is te lezen op: www.crowd-
fundingvoornatuur.nl/akkerran-
den en www.val-oudeijssel.nl 
onder Projecten. Extra dona-
teurs zijn welkom. Meedoen met 
tien euro levert al dertien meter 
rand op van drie meter breed!

Met dank aan Berd Westerveld 
van Groen op Sinderen en aan 
VAL Oude IJssel

................................................

Keizerlijke koeling

Bijkomend voordeel van het 
werk aan een pad dat naast 

de beek verloopt is dat de koe-
ling van het biertje na afloop 

goed is geregeld. 
Zonder stroomkosten, want 

buiten de koelkast, in het frisse 
water van de Keizersbeek. Veel 

duurzamer kan het niet. 

Foto Jan Stronks
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Kasselderstraat 4a, 
7065 BW Sinderen
T: 06 23 23 05 58
E:  kerkenpadensinderen@gmail.com

 Bent u nog geen donateur? 
Dan wilt u dit vast wel worden, 
vraag onze donateursfolder aan:
kerkenpadensinderen@gmail.com

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.

   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

 Stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen e.o.

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.

•  Ons incassomoment vindt 
plaats rond 1 augustus

•  Uw machtigingskenmerk, 
welke als referentie dient voor 
uw afgegeven machtiging 
staat vermeld op de adres-
sticker van de nieuwsbrief.

•  Het incassant ID van de Stich-
ting is: NL73ZZZ091537880000

•  Het IBAN van de Stichting is: 
NL86RABO0113707436

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


