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Schoffelmachine in
gebruik genomen
Begin april 2019 hebben we hem gekregen en
is hij meteen in gebruik genomen: de schoffel/
onderhoudsmachine! Mede mogelijk gemaakt
door bijdragen van gemeente Raalte, het coöperatiefonds Rabobank Salland en Heeten Begroot
(dorpsbegroting). En wat zijn we er blij mee!
De machine helpt ons met het onkruidvrij houden
van de 15 kilometer pad die de Stichting in beheer heeft. Zo worden de werkzaamheden van
onze vrijwilligersgroep goed ondersteund. En
loopt u over goed gebaande paden.

Vrienden van de paden Amerikaanse eiken langs het Telgenpad
Regelmatig spreken wij mensen uit het
dorp die hun waardering uitspreken voor
onze mooie paden in en om het dorp
Heeten. Dat motiveert ons als stichting
om enthousiast verder te gaan met het
in stand houden van paden, bruggen
en pont. Maar dat is alleen mogelijk met
behulp van de financiële bijdrage van
de Vrienden van de Paden. Bent u nog
geen Vriend van de Paden en zou u wel
een steentje willen bijdragen in de vorm
van €10 per jaar, dan kunt u zich via het
contactformulier op onze website aanmelden. Ook eenmalige giften zijn welkom op
NL84 RABO 0156 4860 24.
Bent u al Vriend van de Paden, dan
heeft de incasso van uw bijdrage voor
2019 al in juli plaatsgevonden. Ook dit
jaar zijn wij hier weer erg blij mee. Gaat
u als donateur verhuizen of bent u verhuisd, geef dan uw nieuwe adres door
via info@padenheeten.nl. Dan blijven uw
gegevens actueel.

Halverwege de 19e eeuw is de Amerikaanse eik geïntroduceerd in Nederland.
Doordat deze boom minder eisen stelt aan de ondergrond en een snellere groeier
is dan de inlandse eik, is deze vanaf dat moment volop geplant in Nederland. Zo
ook langs het Telgenpad.
Tijdens de storm van 18 januari 2018 is één van die Amerikaanse eiken scheef
komen te staan. Reden voor ons om de bomen te laten inspecteren door deskundigen. Uit de inspectie bleek dat één boom ziek was en dat de overige Amerikaanse
eiken vitaal genoeg zijn om nog een jaar of 10
mee te kunnen. Snoeiwerk was wel noodzakelijk. In het voorjaar van 2019 is daarom de zieke
boom gekapt en is al het snoeiwerk uitgevoerd.
Wel bleek er nog een tweede boom ziek te zijn.
Die wordt in het najaar van 2019 gekapt.
Voor het bestuur is het duidelijk geworden
dat we op termijn de Amerikaanse eiken moeten
gaan vervangen. Wanneer dat gaat gebeuren en
hoe we dat gaan doen, weten we nog niet. Daar
zullen we de komende jaren op gaan broeden.
We weten dus niet of we de bomen één voor
één, in delen of in één keer gaan vervangen.
En wat daarvoor in de plaats gaat komen. Maar
op termijn zullen de bomen vervangen worden.
Hoe pijnlijk het ook is.

die dag en iedereen was enthousiast. Veel positieve reacties,
ook van de gemeente en de provincie. Dat gaf ons de kracht
om verder te gaan. Onze vrijwilligers hebben het hele pad zelf
aangelegd en ze glommen van trots die middag.”
Wat is jouw mooiste plekje van de paden?
“Dat is voor mij het hele Slonninkspad, daar heb ik het meest
mee. Het is een licht glooiend pad dat mooi beschut ligt. Maar
eigenlijk heeft het met mijn jeugd te maken, vanaf 5 of 6 jaar.
Ik heb veel op de Molenbelt gespeeld, op de plek waar nu de
opslag van de gemeente is. Dat was toen nog een open vlakte
met mooi geel zand en ondiepe waterpoelen. En aan de zijkanten liep de vlakte zo’n 4 meter omhoog. Bij mooi weer, meteen
na school, gingen we daar spelen. Poedelen in de poeltjes en
beestjes zoeken, torren, kevertjes en salamanders. Glijden en
rollen van de hellingen af en hutten bouwen. Ach man, wat heb
ik daar veel mooie tijden doorgebracht.”

Het mooiste plekje van…
oud-voorzitter Ton Elders

Op het Slonninkspad aangekomen: Wat voel je nu je hier weer
bent?
‘Ik zie het zo weer voor me, onze speelplek. De goede oude
tijd. Het geeft me een fijn gevoel, de herinneringen aan mijn
jeugdjaren. Het prachtige weer, het buiten zijn en altijd met iets
bezig. Soms wat kattenkwaad uithalen. Ergens zit dat jochie
van 10 jaar nog in me. Ook nu moet ik nog steeds bezig zijn
en vind ik het heerlijk om buiten te zijn. Ik weet me nu aardig
te gedragen, maar af en toe kan ik nog wel ondeugend zijn.”,
zegt hij met een grijns.

De tafel ligt vol met kaarten, het routeboek van het Drenthepad
en de adressengids van Vrienden op de fiets. Net als we willen
beginnen wordt Ton gebeld. “De Bed & Breakfast werd net bevestigd” verklaart hij na het gesprek. “Annet en ik gaan volgende week het Drenthepad afronden. We delen samen de passie
voor het wandelen.” zegt hij, alhoewel hij toegeeft dat hij in het
verleden meer een fiets-man was. Duidelijk is dat hier niet voor
niets de oud-voorzitter van onze Stichting zit. Vanaf het prille Vaak hoor je dat alles in een leven op een bepaald moment of
begin in 2001 betrokken bij de Stichting, heeft hij begin 2019 op een bepaalde plek samen komt. Voor Ton komt alles samen
in het Slonninkspad. Daar ontmoet de 69-jarige Ton het jochie
het voorzitterschap na 5 jaar overgedragen.
van 10 jaar. En ineens, uit het niets, zie je die ondeugende blik
weer op zijn gezicht…
Wat was als kind jouw favoriete TV-programma?
“Jeetje, wat een vraag… Pipo de Clown denk ik. Sapperdeflap!
Wat onnozel maar erg leuk. En natuurlijk Swiebertje! Ook zo
heerlijk onnozel en speels, vrij en onbevangen. En wat ondeugend richting Bromsnor. Ja, dat vond ik als kind wel leuk. Nu ik
het zo bekijk waren dat ook figuren die avontuurlijk de paden
op en de lanen in gingen.”
Wat voorheen ‘Hart voor Salland’ van
de Rabobank was, heet nu Rabo
Wat was het leukste dat je hebt meegemaakt in die 18 jaar tijd ClubSupport. Met deze actie geeft
bij de Stichting?
de Rabobank weer een deel van de
“De opening van het eerste pad door de Stichting op 8 juli winst terug aan de samenleving.
2005: Het Slonninkspad en het eerste deel van het Markepad. Ook dit jaar heeft Stichting
Het was mooi om te zien dat het ons gelukt was om een pad Wandel- en Fietspaden
te realiseren na jarenlange voorbereiding en dat het gedra- Heeten e.o. zich ingeschregen werd door de Heetense bevolking. De opkomst was groot ven voor deze actie. Wij
hopen dat door uw steun deze
actie net zo succesvol wordt als de afgelopen
jaren. De stemperiode loopt tot 6 oktober. Laat uw stem niet
Gezocht bestuursleden.
verloren gaan en stem op onze Stichting!
Zie www.padenheeten.nl/nieuws

Steun ons met de
Rabo ClubSupport!

