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Bloemetjes,
bijtjes en
de ooievaar
“Komend vanaf de Bleerster Vennen, lopend op het Bleerspad, ontvouwt
Heeten zich met lommerrijke rand. Een dorp op afstand, gekroond met wollige wolken. De Kerk op links, de schoorsteen van de oude melkfabriek
bijna recht vooruit. Al wandelend door het Heetense Broek waan ik mij pelgrim in een ver land. De beleving van het dorp en landschap is onvergetelijk
mooi, elke keer weer.”
Maar we willen het nog mooier maken!
Zou het niet mooier zijn met het geluid van de klepperende snavels van
een paartje ooievaars? Of met het geluid van zoemende bijen en tjirpende
krekels? En met een kleurrijke berm langs het pad?
Dankzij een particuliere schenking is de Stichting het afgelopen jaar druk
bezig geweest met het realiseren van een ooievaarsnest. Voor het plaatsen van het nest zijn we alleen nog afhankelijk van gunstige omstandigheden in verband met de zompige ondergrond. Ook zijn we ideeën over een
bloemrijke berm aan het uitwerken. Dat is lastiger dan je zou denken: het
bloemenmengsel moet passen in het Heetense Broek en het beheer brengt
ook eisen met zich mee. Maar we zijn er van overtuigd dat we binnen afzienbare tijd kunnen genieten van de bloemetjes, de bijtjes en de ooievaars
langs het Bleerspad. Om het allemaal nog fraaier te maken!
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Het leven is vol
rituelen en
symbolen. Een
kus op de wang
wanneer we
’s ochtends op
pad gaan, het opsteken
van de hand of een knik met het hoofd wanneer
we elkaar passeren, het schudden van de hand
wanneer we elkaar ontmoeten. Een ring staat
symbool voor een verbintenis, de ooievaar voor
geluk, voorspoed en veel kinderen. En Koper
staat symbool voor een 12½-jarig huwelijk of
jubileum.
Twaalf en een half jaar bestaat Stichting Wandelen Fietspaden Heeten en omstreken en we zijn
er trots op. Trots op onze 15 kilometer pad, trots
op onze grondeigenaren, financiers en donateurs en trots op onze vrijwilligers die onze paden hebben aangelegd en begaanbaar houden.
Zodat u allen het fraaie landschap om het dorp
van Heeten maximaal kunt beleven. Op naar
het Zilver!

Vriend van de Paden,
Donateursactie 2016
Met behulp van grondeigenaren, financiers, donateurs en
een heel korps vrijwilligers hebben we de paden gerealiseerd. Nu de aanleg voltooid is, moeten we op eigen financiële benen staan om de onderhoudskosten te kunnen blijven
dragen. Daarvoor hebben we al veel Heetenaren mogen
begroeten als “Vriend van de Paden”.
Dit najaar willen we nog meer mensen enthousiast maken
voor onze paden. Daarom proberen we alle Heetense huishoudens die nog geen “Vriend van de Paden” zijn, te benaderen tijdens onze donateursactie. Voor slechts € 10,- per jaar
ondersteunt u ons, het wandel- en fietsplezier op de paden in
het mooie buitengebied van Heeten in stand te houden. U kunt
zich trouwens ook zelf aanmelden via info@padenheeten.nl.
Geboren en getogen in Heeten, leerkracht aan de Sint BernadetteWe begroeten u graag als nieuwe donateur!
school en actief (geweest) voor diverse verenigingen. Menigeen
in het dorp Heeten kent haar. Op een winderige, ietwat frisse meimiddag staan we op de kruising Telgenpad-Snieterspad.

Het mooiste plekje van…
Gerda Vloedgraven-Tijs

Bleerspad, de naam

U kent ze wel. De straatnamen met een plaatsnaam erin:
Oude Zwolseweg, Almelosestraat en Heetenseweg. Ze
kregen hun naam omdat ze de richting aan geven waarnaar ze leiden. Toen er door onze Stichting
een extra breed pad werd
aangelegd vanuit Heeten
door het Heetense
Broek, pal westwaarts,
was de naam snel gevonden. Het pad loopt
richting de Bleerster Vennen
aan de overzijde van het
kanaal. Naast de Bleerster
Vennen ligt Erve “de Bleers”.
U kunt nu al wel raden
waarom het Bleerspad zo
genoemd is…

Met dank aan de Werkgroep Historisch Heeten
Foto: Alex Witteveen

Wat is voor jou het mooiste plekje van de paden?
Voor mij is dat het Telgenpad, een mooi pad dicht bij het dorp.
Je bent zo buiten. Het is een vertrouwd pad met aan beide kanten weiland en mooie grote bomen. Vroeger was het nog mooier.
Dat mag ik natuurlijk niet zeggen… (met een glimlach). Toen was
het een echt natuurpad. Wel met modder en zooi, maar het was
er heerlijk rustig. Gelukkig kun je er nu makkelijk lopen met de
kinderwagen. De kleinkinderen vinden het ook mooi, als ze hier
weer lekker buiten mogen lopen. In de herfst is het voor hen helemaal leuk. Dan kunnen ze al het blad zo lekker weg schoppen.”
Waar moet je aan denken als je hier loopt?
“Vroeger was ik me niet zo bewust van de natuur. Als kind was ik
altijd buiten, spelen en ontdekken, maar toen was de natuur als
vanzelfsprekend. Nu ik ouder ben denk ik vaak: “Wouw! Wat kan
de natuur mooi zijn.” Je leert meer kijken naar de natuur. En ik
waardeer het meer. Er is veel te zien. Dat nest daar (wijzend)?
Vorige week kon je de merel nog zien broeden, nu is het nest
verstopt door het jonge groen. Daarom vind ik de lente ook zo
mooi. Je ziet alles groeien.”
Wat gebeurt er als je hier loopt?
“Als ik hier loop, geniet ik van de rust, de natuur. Lekker de haren
in de wind, het geeft een vrij gevoel. Ik kom innerlijk tot rust. Als ik
thuis kom, ben ik lekker in beweging geweest en kom ik ontspannen weer binnen. Ik ben blij dat ik even lekker heb kunnen lopen.”
Kijk voor wat sfeerbeelden van het gesprek op onze website: www.padenheeten.nl

