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Van het bestuur
Opnieuw hebben wij een nieuwsbrief
samengesteld met informatie voor onze
donateurs, sponsors, grondeigenaren bij
de paden, vrijwilligers en verder allen die
onze paden kennen en waarderen.
In 2016 heeft er geen verdere uitbreiding
van het Sinderense padennet plaatsgevonden. Wel hebben wij in samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek
in het voorjaar de smalle fietsdoorgang
ter hoogte van boerderij Gosselink
kunnen verbeteren. Hierbij zijn twee
verharde oversteken aangelegd voor het
landbouw- en koeverkeer.
Na de winter van 2016/2017 zijn we in de
tweede helft van april weer met het reguliere onderhoud van de paden begonnen. Enkele delen van het Ziegenbeekpad en Welsinkpad vertonen nogal wat
spoorvorming, ontstaan door fietsverkeer in de opdooiperiode. Aan het eind
van de zomer, omstreeks september,
willen wij de deklagen hiervan verbeteren. Naast het maaien van de bermen
blijft ook het op breedte houden van de
paden een vast aandachtspunt bij ons
onderhoudswerk. Met het machinaal
snijden en schaven van de grasranden,
gevolgd door handmatig naschoffelen,
proberen wij dit zo efficiënt mogelijk te
doen.

Met het groeiende aantal paden moet
onze zitmaaier steeds vaker over grote
afstanden worden vervoerd. Ook voeren
we bij sommige paden het maaisel af
om de bermen te verschralen, over
steeds grotere afstanden. Daarom hebben we afgelopen najaar geïnvesteerd in
een tandemas-aanhanger met hydraulische heffing. Deze is zo groot dat hij de
zitmaaier goed kan vervoeren. Daarnaast kan hij zowel naar achter als opzij
kiepen, wat het afvoeren van maaisel
een heel stuk makkelijker maakt. De
zitmaaier kan enkele opslagbakken
maaisel lossen op de aanhanger en
daarna weer verder maaien, in plaats
van dat elke volle opslagbak apart naar
een stortplek gereden moet worden. De
aanschaf van deze wagen was mede
mogelijk door alle donateursbijdragen
die we jaarlijks ontvangen.
Achter de schermen zijn wij bezig met
nieuwe plannen, maar hiervoor moeten
de keukentafelgesprekken nog beginnen. In een volgende nieuwsbrief hopelijk meer nieuws hierover.
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Tot slot ook deze keer weer onze hartelijke dank aan de donateurs, sponsors,
grondeigenaren en natuurlijk aan onze
vrijwilligers. Samen maken jullie het
mogelijk dat veel, heel veel mensen
fietsplezier beleven op onze paden.

Met vriendelijke groet,
Dolf Wisselink, voorzitter
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................................................ Daar waar veel naaldbomen

Anna Kemp

Dankzij de kerken fietspaden
meer vogelsoorten!
In een eerdere nieuwsbrief hebben we aandacht besteed aan
planten in de buurt van onze
fietspaden. Daarop vroeg een
vogelliefhebber: “Kunnen we
ook wat vertellen over vogels
die hier voorkomen?”.
Daarvoor gingen we op de koffie
bij Anna Kemp, die in haar tuin
‘NatuurlijkBUITEN’ veel vogels
heeft en vanuit haar werkzaamheden bij Vogelbescherming Nederland een echte vogelkenner is.

In de buurt van boerderijen
vinden we de typische boerderijvogels als boerenzwaluw,
grasmus, ringmus, huismus,
Anna: “Dat is afhankelijk van
houtduif, steenuil en kerkuil.
waar in Sinderen en op welk pad Ook de torenvalk komt voor,
je bent. Langs het Geurinkpad,
als er bijvoorbeeld een kast
de Schothorst en de Vierkempe
geplaatst is in de boomgaard.
staan mooie houtsingels met
Hopelijk komen er ook meer
inheemse struiken in verschilpatrijzen nu er weer bloemrijke
lende hoogtes. Daar vind je
stroken worden aangelegd langs
veel bekende tuinvogels zoals
akkerranden. Een weidevogel
koolmees, pimpelmees, zwartals de wulp vinden we op de
kop, winterkoninkje, merel en
graslanden in halfopen agraheggemus. Maar ook groenling,
risch gebied en soms ook op de
sijsjes en putters komen daar
hogere essen. Kieviten daarvoor. Deze laatste drie vind je
entegen houden meer van wat
overal waar elzen staan, deze
vochtige, open graslanden. Daar
vogels eten graag de zaden van
vinden zij insecten en halen er
de elzenproppen. Ik verwacht
wormen uit de grond. Grutto en
ze in de toekomst dus ook langs tureluur houden van vochtige,
de elzensingel die jullie bij de
kruidenrijke graslanden, met
Ziegenbeek geplant hebben.
een rijk bodemleven en insecten. Maar het boerenland is jamZodra je vanaf De Schothorst
mer genoeg zodanig veranderd
het Idinkbos in gaat, wordt het
dat er nog maar weinig weidevoanders. Naast bekende vogels
gels kunnen leven.
als winterkoninkje en roodborst
vinden we hier ook boomklever, In de winter zijn, soms in grote
boomkruiper en de grote bonte
groepen, de lijsterachtigen als
specht. Vooral in het oudere
kramsvogel en koperwiek aandeel van het bos, met oude hoge wezig. Vanaf september komen
bomen. Sommige vogels als
boomklever of spreeuw nestelen
graag in oude spechtholtes. Kijk
maar eens bij de oude eiken in
de buurt van fietsknooppunt 51,
daar zie je de gaten zitten.

Eerste vraag: Welke vogels komen er zoal voor rondom onze
Sinderense fietspaden?

Zwartkop

Winterkoninkje

Heggenmus

Groenling

Putter

2Roodborst

staan hoor ik ook bijna altijd het
goudhaantje. Om die te kunnen
horen moet je wel stil zijn, hij
maakt een hoog, iel geluid. Aan
de bosranden vind je weer andere vogels, zoals groene specht,
bosuil, havik en sperwer. Zij
vinden hun voedsel zowel in
weilanden als in het bos. Er zijn
ook vogels die ik altijd op vaste
plekken tegenkom. Bijvoorbeeld
de goudvink, zwartkop, staartmees en dit voorjaar de spotvogel aan het Vriezelderdieksken
en de zanglijster hoog in de
bomen in het bos aan de Harterinkdijk.

Fitis

zij in grote aantallen naar ons
land om te overwinteren. We
zien ze vaak op weilanden, in
boomgaarden of in meidoornhagen. Overal waar nog bessen of
afgevallen fruit te vinden zijn.”

Zijn er nog meer bijzondere
vogels die je in de omgeving
van Sinderen ziet?

“Dan noem ik als eerste de roodborsttapuit. Die zag ik onlangs
op het prikkeldraad zitten. Hij
hoort bij een kleinschalig landWe hebben gehoord dat de
schap waar paarden en schapen
ijsvogel hier steeds meer
lopen. Vorig jaar heb ik ook één
voorkomt, klopt dat?
maal de koekoek gehoord. Daar
“De ijsvogel vinden we op
gaat het niet goed mee, deze
overhangende takken boven het wordt steeds zeldzamer. Hoe
water, waar hij goed zicht heeft
dat komt weten we niet. Het kan
op visjes. De meeste mensen
zijn dat hier zijn biotoop verweten wel dat hij bij hoge steile
slechtert, maar het kan ook zijn
beekoevers broedt. Maar hij
dat de overwintering in Afrika
komt ook voor bij stuwtjes langs voor hem lastiger wordt. Als
de Bielheimerbeek, aan de Kalaatste noem ik de fitis, die is te
pelweg en de Heidedijk. En sinds herkennen aan zijn melodieuze
een paar jaar zit hij in het najaar zang met een aflopend riedelook bij ons in de tuin! Daar is
tje.”
een stevige eiken tak boven de
Nog een prangende vraag:
vijver zijn zitplaats. Ook langs
hoe zit het met buizerds die
de Oude IJssel komen ze steeds
mensen aanvallen?
meer voor. Als je hem wilt zien:
“Dat gebeurt vooral op het
nooit zonder verrekijker op pad
moment dat de jongen gaan
gaan! Als je een blauwe schicht
uitvliegen, in mei. Dan raken de
voorbij ziet komen, is de kans
ouderdieren in paniek en zien
groot dat het de ijsvogel is. Het
ze mensen als indringers. De
is een dagvisser, dus je kunt
ene buizerd heeft daar meer last
hem de hele dag zien.
van dan de ander. Blijkbaar is de
buizerd in het Idinkbos er een
De andere watervogels moemet sterke moedereigenschapten we ook niet vergeten. In de
Keizersbeek waar het wat dieper pen. Ze valt vooral bewegende
mensen aan, hardlopers of
is, komen naast wilde eend,
fietsers. Het gaat dus niet om
waterhoen en meerkoet ook de
de felle kleding, wat wel gezegd
fuut en dodaars voor en in de
wordt. Het vervelende is dat de
winter smientjes. We zien ook
steeds vaker de nijlgans in deze buizerd je van achteren aanvalt,
je krijgt een kras op je hoofd.
omgeving. Een andere soort die
in opkomst is, is de zilverreiger, Wat je kunt doen is alert zijn
en eventueel een pet op zetten
vooral de grote maar ook de
kleine komt voor. De grote zie ik waar je aan de achterkant een
aan de Klein Saleminkdijk. Deze paar ogen optekent of naait.”
soort kan zich de laatste 20 jaar
steeds beter handhaven in de
winter. Zij eten ook mollen en
muizen en zijn dus niet alleen
afhankelijk van vis.”

Sijs

Boomklever

Boomkruiper

Grote Bonte Specht

Spreeuw

Goudhaantje

Groene Specht

Bosuil

IJsvogel

Buizerd

Havik
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Kun je ook iets vertellen over
de vogelstand in jullie tuin,
NatuurlijkBUITEN?

Sperwer

Spotvogel

Zanglijster

Grasmus

Huismus

open en dichte plekken, blad
houdend en bladverliezend,
struiken met stekels en doornen
“Wat we erg leuk vinden, is dat
of juist helemaal zonder, zijn
het aantal soorten nog steeds
voor vogels heel interessant.
toeneemt. Bij de aanleg hebVooral struiken, liefst met veel
ben we gekozen voor een grote
verschillende soorten vruchdiversiteit aan beplanting en
ten, bessen of noten, bieden
inrichting met verschillende
voedsel, veiligheid en een plek
biotopen. In het begin zagen we voor voortplanting. Dat geeft
vooral de bekende tuinvogels als de afwisseling die vogels nodig
mezen en huismus. Afgelopen
hebben. De beplanting en de
januari zaten er bij de landelijke houtsingels die jullie langs de
tuinvogeltelling zo’n 15 soorten
fietspaden aanbrengen, is perstand- en wintervogels in onze
fect! En ze vormen ook nog eens
tuin. Voor het eerst stond dit
prachtige lijnen in het landjaar bij ons de putter op numschap waarlangs dieren kunnen
mer 1! Waar ik het meest blij
verplaatsen. Voor fazant en pavan word zijn de steenuilen,
trijs zijn bloemrijke stroken heel
bijna dagelijks te zien op de
goed, daarvan mogen er nog
schoorsteen van onze buren.
meer bijkomen langs de fietspaMaar de goudvink zit hier ook,
den. Voor de rest zou ik zeggen:
en staartmezen zijn ook leuk, en vooral zo doorgaan!”
de watersnip, ach, er is zoveel
moois! Voor wie interesse heeft: Wij wisten niet dat er rondom
ieder voorjaar organiseren wij
Sinderen zo’n rijkdom is aan
een aantal keren een Vroege
vogels. Anna, hartelijk dank!
Vogel wandeling, ’s ochtends om
................................................
6.00 uur. Data op onze website,
www.natuurlijkbuiten.nl. En
Tips van Anna voor wie
op vrijdagavonden hebben we
zelf vogels wil ontdekken
avondrondleidingen, waarbij
•	Download een vogelgeluidenapp,
we ook veel vertellen over de
bijvoorbeeld op www.vogelbevogels in de tuin.”

Wat kunnen wij als Kerk- en
fietspadenclub doen om het
vogels naar de zin te maken?
“Hoe gevarieerder de beplanting, hoe diverser ook de vogelstand. Een bos met afwisseling
tussen oude en jonge bomen,

Ringmus

scherming.nl
•	Ga eens op een van de fraaie
bankjes langs de fietspaden
zitten: ogen open, stil zijn
en de tijd nemen: kijk, luister
en geniet!
•	Nooit van huis gaan zonder je
verrekijker!
................................................

Verbreding Gosselinkpad

Grutto

Kievit

In het najaar van 2016 is een
gedeelte van het pad bij de
boerderij van de familie Gosselink in het Idinkbos verbreed.
Jarenlang was er geen ruimte
om het bestaande, 50 cm brede
fietspad te verbreden, omdat er
ook koeien langs het pad moesten. Afgelopen najaar is hiervoor
in overleg met de gemeente
en met medewerking van de
familie Gosselink een oplossing
gevonden. De gemeente heeft
de grond en budget beschikbaar
gesteld, waarna een aantal van
onze vrijwilligers zich flink
heeft ingespannen om het pad te
verbreden. Foto’s van de situatie
‘voor’ zijn er niet, maar de foto’s
hieronder van de situatie ‘na’
laten zien dat het hier nu goed
fietsen is. Mooi werk!

Wulp

................................................
Vrijwilligersnieuws

Watersnip

Waterhoen

Staartmees

Meestal zijn bij de kerkenpaden
vooral hardwerkende mannen
in beeld. Dit harde werk zouden
zij niet volhouden zonder koffie
of in de zomer op zijn tijd een
potje bier. Hiervoor is al vele jaren een aantal dames actief, die
op deze manier een onmisbare
bijdrage levert aan het instandhouden van onze paden. Afgelopen winter heeft Gerda Freriks
na zo’n 10 jaar ‘koffiedienst’
aangegeven het voldoende te
vinden. Annie Westerveld heeft
haar taak overgenomen. Gerda,
hartelijk dank voor je inzet al
deze jaren!

................................................
Boerenzwaluw
Meerkoet

Steenuil

Torenvalk

Houtduif
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Kerkuil

Smient

Vrijwilligersdag 2016:
witlof en een varken
Eenmaal per jaar trekken we er
met alle vrijwilligers een middag
op uit om hen te bedanken voor
alle inzet gedurende het jaar.
In 2016 waren ook de partners
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“In totaal hebben we nu 4 km
pad in beheer. We zijn begonnen
met ‘t Dieksken en het Bleikertpad. ’t Dieksken is een pad dat
vroeger anders liep en nu via
een iets ander tracé weer de
verbinding maakt tussen Varsseveldseweg en Casperstraat.
Het Bleikertpad verbindt het
Welskerveen en de Gelkinkweg.
Een paar jaar later hebben we
het Billenpad en de Hondeklinke
aangelegd. En sinds vorig jaar
hebben wij ook de Hoaze en het
Könningspad in beheer. Deze
paden zijn na het opheffen van
het Recreatieschap overgedragen aan de gemeenten en die
wilden het beheer wel uitbesteden. Het Könningspad was
eigenlijk voor jullie in Sinderen,
maar we zijn er blij mee dat

Voorzitter Jan Veldhuis van ‘t Olde Karrespoor

SBE

En welke paden hebben jullie
aangelegd of in beheer?

“Het Billenpad heeft niks te maken met billen, maar komt van
het Billenhuis, dat daar al heel
Jullie organiseren ook elk jaar
lang staat. ‘Billen’ betekent het
een winterwandeltocht. Wat
scherpen van molenstenen. In
kun je daarover vertellen?
dit geval woonde er iemand die
“We
zijn daar in 2012 mee begeen molenstenen sleep, maar
eg
w
l
kleinere stenen. Van de Honde-ape gonnen om meer bekendheid te
K
klinke weten we dat het perceel krijgen en onze paden te laten
zien. We zorgen altijd dat de
grond daar al sinds jaar en dag
Hondeklinke heet, maar wat het wandeling deels over particulieKasteelweg precies betekent is niet bekend. re grond loopt waar je normaal
En de Bleikert was een boerderij, niet over mag. Blijkbaar voorziet
die ooit midden op het tracé van die formule in een behoefte zo
midden in de kersttijd, want het
het huidige Bleikertpad lag.”
aantal deelnemers neemt elk
g
Hoe hebben jullie het onderjaar nog toe. Al die jaren
we hebn
e
ol slecht
houd georganiseerd?
ben we maar één M
keer
“We hebben zo’n 22 vrijwilweer gehad. In 2016 hadden we
ligers. Mensen melden zich
bijna 200 deelnemers. Daar zijn
vaak spontaan of worden door
zo’n 15 vrijwilligers wel even
andere
vrijwilligers
benaderd
druk mee, van het uitzetten tot
K
D
BEE
N
E
of
ze
zouden
willen.
Dat
gaat
verkeer regelen een
G
n de catering
ZIE
D
eigenlijk vanzelf en het aantal
verzorgen. Maar weambezorgen
vrijwilligers is goed. We hebben mensen een mooie dag en het
ook vrijwilligers uit Breedenlevert ook aardige inkomsten op
Keizersbeekpad
broek. Toen we de Hondeklinke
voor onze club.”
aan wilden leggen, hebben
En hoe zien jullie de toekomst
D we eerst contact gezocht met
uBreedenbroeks
its
Belang of zij daar tegemoet, is het met deze pag
ho
swe
ime
den
klaar?
zelffwgeen plannen hadden. Dat
u
L
eg
“Wij gaan gewoon zo door als
was niet zo en ze waren er blij
we nu doen. We hebben nog wel
mee dat wij dat wilden doen.
eenDe
aantal
De vrijwilligers werken in vier
vierwensen
kempe voor nieuwe
paden in ons hoofd, maar deze
groepen, die om de zes weken
plannen zijn nog niet concreet.
een ochtend aan het werk zijn.
Dit soort dingen heeft tijd nodig.
Sommige vrijwilligers
zijn
zo
Luimesweg
De medewerking van grondeienthousiast, die doen in twee
genaren is daarin bepalend en
groepen mee. Elke groep heeft
een rayonhoofd, net als bij jullie. wij willen daar zorgvuldig mee
omgaan. Maar klaar zijn we
We hebben een gereedschapsnooit. Als zich gelegenheden
kar, een grasmaaier, een kantenmaaier en een bosmaaier en voordoen, zullen we die zeker
oppakken!”
nog een oude schaftkeet voor
de pauzes. Vooral die kanten-

KEI
ZER

“De eerste ideeën waren er al in
2003. Vroeger liepen er overal
paden, naar de kerk maar vooral
tussen boerderijen onderling.
Burenhulp was noodzaak en
soms van levensbelang, dus je
moest snel van de ene boerderij
naar de andere kunnen. Het idee
was om een aantal van die oude
‘karresporen’ weer voor het licht
te halen en zo is ook onze naam
ontstaan. Aanvankelijk was de
gemeente niet erg behulpzaam
en heeft het nog een tijd stil
gelegen. Maar achter de schermen is wel gewerkt aan contact
leggen met grondeigenaren en
medewerking vragen. Toen we
dat voldoende rond hadden,
hebben we in 2010 onze stichting opgericht.”

Rentmeesterlaan

Twee maal per jaar hebben
we als bestuur overleg met de
rayonhoofden. Dit zijn vrijwilligers die ieder voor hun eigen
‘rayon’ het onderhoud van de
paden coördineren. Tijdens het
overleg gaat het over hoe de
paden de winter door zijn gekomen, welke herstelmaatregelen
er elk jaar nodig zijn, hoe we de
paden op breedte houden, hoe
we het onkruid de baas blijven,
wat er aan gereedschap nodig
is, of er nog nieuwe vrijwilligers
nodig zijn, of er aan de machines gesleuteld moet worden,
hoe de bruggen breder kunnen,
wat er aan extra onderhoud
nodig is en zo meer. Er is altijd
genoeg te bespreken en met een
biertje erbij gaat het nog beter.

Om te beginnen: hoe is het Olde
Karrespoor tot stand gekomen?

Jullie paden hebben van die
mooie namen, zoals Billenpad
en Hondeklinke. Waar komen
die vandaan?

maaier is belangrijk, daarmee
gaan we elke 6 weken de kanten
langs. Daarna wordt er nog
achteraan geschoffeld. Als je
dat maar goed bijhoudt, vooral
in het voorjaar, dan blijven de
paden mooi op breedte en zijn
andere machines eigenlijk niet
nodig. De breedte op 1.50 meter
houden, daar zijn we behoorlijk
secuur in. We hebben zelfs een
lat in de kar liggen waarmee
sommige
vrijwilligers dat af en
Geurinkpad
toe nameten.”

le

Rayonhoofdenoverleg

In 2010 is in De Heurne onze
buurvereniging opgericht. Hoog
tijd om eens beter kennis te maken. Daarvoor gingen we langs
bij voorzitter Jan Veldhuis.

jullie ons gevraagd hebben om
dit over te nemen. Wij hebben
er wel tijd voor en dat levert ons
wat jaarlijkse inkomsten op.
Die kunnen we goed gebruiken,
want wij hebben geen donateurs
zoals jullie.”

pel
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Kijkje bij de buren: ’t Olde
Karrespoor in De Heurne

Bo

uitgenodigd. De middag begon
bij bestuurslid Erik Hiddink,
die een rondleiding gaf op zijn
vernieuwde witlofkwekerij.
Daarna ging het op de fiets via
een mooie route naar de Heelweg. Daar werden we gastvrij
ontvangen op ambachtelijke
bakkerij ‘De Heelewegge’ waar
brood gebakken werd en een
maaltijd vol lekkernijen voor
ons klaar stond. Speciaal voor
de gelegenheid werd buiten op
het erf een varken aan het spit
geroosterd. Na wat aarzeling aan
het begin lieten de meesten zich
dit goed smaken. Ook verder was
de stemming prima.
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Hondeklinke
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Nieuwe aanhangwagen met tevreden vrijwilligers

Survivalgroep Breedenbroek maakt goed gebruik van onze paden

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
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		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

Honden aan de lijn! Honden kunnen drager
zijn van de Neospora bacterie, die abortus
bij rundvee kan veroorzaken. Houd uw hond
dus aan de lijn en neem uitwerpselen mee.

