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Officiële opening paden
vrijdagmiddag 8 juli
Het enthousiasme over de wandel- en fietspaden blijft groeien – en dat
is een goed teken. Veel Heetenaren hebben alvast de eerste stukken
wandelend dan wel fietsend uitgeprobeerd, ook al was de toplaag Gele
Dolomiet nog niet aangebracht. Toch schiet de aanleg van de eerste drie
kilometer paden behoorlijk op; met dank aan de vrijwilligers! De volgende
paden zijn al bijna klaar: de Telgenweg, langs het industrieterrein (inclusief
haag), het pad in het Aarninksbos en achter de manege. Tevens wordt
gestart aan de noordzijde van het dorp - achter de IJsselgouwe en richting
Lorkeers. Op vrijdagmiddag 8 juli staat de opening van de eerste paden
gepland. Schrijf het alvast in uw agenda; in het Kevertje van 24 juni volgt
meer informatie.

Leo Vollenbroek met de trilplaat

Geen brommers
en paarden

Haag planten langs het eerste pad bij industrieterrein De Telgen

Helaas voor bezitters van brommers en liefhebbers van paardrijden: onze paden zijn hiertegen
niet bestand. Het kost ons als vrijwilligers veel
extra tijd en moeite om de paden te herstellen.
We rekenen op de medewerking, dat u gebruik
maakt van de daarvoor bestemde andere paden. Hartelijk dank!

Plus Severijn: bankjes
voor padenproject
Supermarkt Plus Severijn bestaat in 2005 tien jaar en dat
wordt uitgebreid gevierd. De kiosk voor het zwembad is hiervan het eerste voorbeeld en nu wordt ook het padenproject
ondersteund. Er wordt een aantal bankjes aangeschaft, welke langs de paden worden geplaatst, zodat alle Heetenaren
er van mee kunnen profiteren. Johan: ‘Ik vind het mooi om te
zien dat in Heeten zoveel goede vrijwillige initiatieven van de
grond getrokken worden. Dat is echt een kenmerk van het
dorp. Als supermarkt ben je onderdeel van Heeten en in dit
jubileumjaar heb ik er dan ook voor gekozen om hieraan een
extra bijdrage te leveren.’

Familie Severijn

Honden zijn erg leuk; maar wel opletten!
Eén van de vele plezierige momenten met een hond is het
ravotten en rennen, terwijl u lopend of fietsend een rondje
maakt. En wat is er dan mooier dan extra paden waarop u
deze rondjes kunt maken? Het vervelende is dat er bij de
meeste paden die de stichting aanlegt een bordje met ‘verboden voor honden’ staat.
Waar slaat dat op?!
Het belangrijkste antwoord: Neospora caninum. Dit is een
parasiet, die bij runderen kan leiden tot doodgeboren kalveren. Honden zijn een risicofactor, omdat zij de koeien kunnen
besmetten*. U snapt dat loslopende honden – zeker als deze
op verschillende terreinen komen - voor een melkveehouder
een onacceptabel risico zijn; en dus moeten we hier gezamenlijk voor waken. Zoals u begrijpt is het beleid van de
stichting dan ook: géén honden over de paden (ook niet aangelijnd), tenzij de eigenaar van grond plus de aanpalende eigenaren hiermee kunnen instemmen. De stichting heeft dus
absoluut geen hekel aan hondenbezitters - en de boeren ook
niet. Laten we gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen.

* (Bartels, C.J.M.; Wouda, W.; Schukken, Y.H. (1998). Risk
factors for Neospora caninum-associated abortion storms
in dairy herds in the Netherlands – Universiteit Utrecht +
Gezondheidsdienst voor Dieren Drachten).
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