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Terugblik op 2010
Het jaar 2010 stond voor onze Stichting vooral
in het teken van de donateursaktie “Vriend van
de Paden”. Het is uiteindelijk een daverend succes geworden, wat blijkt uit het positieve resultaat
welk met de huis-aan-huis aktie + giften werd opgehaald. Een teken dat de wandel- & fietspaden
door de Heetenaren worden gewaardeerd en met
u zijn we trots dat we dit hebben kunnen realiseren. Maar wij zijn nog niet klaar met de aanleg, er
komen nog een aantal paden bij, waarover meer in
deze Nieuwsbrief.
De binnengekomen gelden zullen worden gebruikt
voor het algemene onderhoud van de paden,
waaronder ook reserveringen voor aanschaf of
vervanging van machines.
De automatische afschrijvingen voor 2011 zullen in Juni worden afgeboekt
van uw rekening indien u een machtiging hiertoe hebt afgegeven tijdens
de aktie.

Deelnemers Wandelvierdaagse Heeten – Sept.2010

Wij zien dat in het jaar 2010 onze paden veelvuldig gebruikt zijn. Ook
waren er regelmatig groepen wandelaars te zien. En natuurlijk waren de
wandelvierdaagsen van Heeten en Wesepe, de Harm Boersma-tocht
Lettele en de Sallandse Wandel4daagse uit Raalte ook weer dankbare
gebruikers van onze paden.

Lokatie Molenbelt

De Stichting heeft voor de opslag van materiaal en materieel op de lokatie
Molenbelt (gemeentelijk opslag terrein) een nieuw (gebruikt) onderkomen
van de gemeente in gebruik gekregen. De oude schuurtjes die er stonden
zijn vanwege de aanwezigheid van asbest inmiddels afgebroken en verwijderd door de gemeente. De Stichting is uiteraard bijzonder blij met de
geste van de gemeente en de goede samenwerking.

Gesloten wegens opdooi
Soms is het noodzakelijk om paden tijdelijk af
te sluiten. Dit is het geval bij opdooi. De reden
hiervan is dat de toplaag zacht wordt en door
gebruik beschadigt. We vragen uw begrip
hiervoor en die paden dan niet te betreden.

Vooruitblik op 2011:

Nieuwe paden aanleggen
Dit voorjaar gaan we beginnen met de aanleg van een tweetal nieuwe
paden, nl. het Schot Beumerpad, welke een verbinding zal maken tussen de Oosterenkweg en de Kanaaldijk WZ, over het perceel van Gerard
en Marijke Stroek. Onze vrijwilligers hadden al in 2010 willen beginnen
met de aanleg van dit pad, maar mede door het slechte weer in de afgelopen herfst (overvloedige regen, gevolgd door vorst en sneeuw) was
dit niet mogelijk. De naam Schot Beumerpad is aangedragen door de
Werkgroep Historisch Heeten. Deze naam blijkt de vroegere bijnaam van
het erf te zijn, waar momenteel de fam. Bergman woont, tevens voormalig
eigenaar van het perceel grond waarlangs het pad loopt.
Het tweede pad zal ook in het voorjaar worden aangelegd en deze zal
worden gerealiseerd in het bosje van St. IJssellandschap bij het Scheultie.
Dit pad krijgt de naam het Lamberts bospad, wat verwijst naar dhr. Jan
Coenraad Lamberts uit Deventer, in begin 1800 grootgrondeigenaar
in Heeten en bezitter van dit bosje. Dit stukje bospad dicht bij het dorp
geeft een extra dimensie aan het wandelrondje over de VeldeggerwegBoerspad-Schoonhetenseweg en weer terug naar het dorp.
Vervolgens zijn we in onderhandeling met eigenaren en instanties over andere nieuwe paden. We houden u via onze website www.padenheeten.nl
op de hoogte over de voortgang hiervan.

Hoogtemeting door Wijnand Evers en Jan
Veldmaat op het toekomstige Schot Beumerpad
– Oct. 2010

Te verwijderen bomen voor het Lamberts
bospad worden gemerkt door Gerrit Klijn
Velderman van St. IJssellandschap – Dec. 2010

Nieuwe vrijwilligers

In een vrijwilligersploeg van voor
namelijk 50+’ers en VUT-ters komt
het uiteraard voor dat er mensen
afhaken vanwege vnl. gezondheidsklachten. Wij danken hierbij nogmaals de gestopte vrijwilligers voor
hun inzet gedurende de afgelopen
jaren en ook André Vulink voor zijn
inzet binnen het bestuur.
Wij zijn bijzonder blij dat we dit jaar
een aantal nieuwe enthousiaste vrijwilligers mogen begroeten.
De nieuwe vrijwilligers zijn, op
de foto van links naar rechts:
Gerard Alferink, Henk de Brouwer,
Wim Daggenvoorde, Herman Klein
Overmeen, Bernard Voorhorst,
Jan Westerink en, niet op de foto:
Teun Marsman en Albert Rekveld.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door financiering uit het EOGFL, afdeling Garantie (Europese subsidie), de provincie
Overijssel, de gemeente Raalte, de Postcode Loterij via Landschap Overijssel en lokale bijdragen.

