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Het dorp,
de paden
en de mensen

“Thuis heb ik nog een ansichtkaart
waarop een kerk, een kar met paard,
een slagerij J. van der Ven”. We
kennen allemaal het liedje “Het dorp”
van Wim Sonneveld (Langs het
tuinpad van mijn vader). Het gaat over
eenvoudige dingen die zijn geweest
of onomkeerbaar zijn veranderd. Een
“verdwenen” beleving van een dorp.
Tien jaar bestaat de Stichting Wandelen Fietspaden Heeten en omstreken,
en vanaf het begin wilde de Stichting de
beleving van het fraaie landschap rond
het dorp Heeten voor haar bewoners
versterken. Onder andere door het
aanleggen van zoiets simpels als een
pad. Nu, 15 kilometer pad, 4 bruggetjes,
1 trekpont en 1 schuur later, is de
grote aanleg achter de rug. Niet dat
alle wensen zijn vervuld, we hebben
nog steeds ambities, maar er ligt een
resultaat waar we trots op zijn.
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Heeft u al onze 19 paden al aangedaan?
En heeft u de spreuken op onze vier Oerolsilhouetten al gelezen? En weet u onze vier
verschillende bruggen te liggen? Stuk voor
stuk zijn ze de moeite waard!
En heeft u de trekpont al geprobeerd?
Je zou haast weer kikkervisjes en
schaatsenrijdertjes willen vangen. Maar
mocht dat te actief zijn: op verschillende
rustieke plaatsen hebben we bankjes staan
waar u heerlijk kunt zitten en genieten van
het landschap.
Op onze website www.padenheeten.nl
kunt u een actueel kaartje van onze paden
vinden en downloaden. De paden op, de
lanen in: veel plezier!
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Vriend van de paden

Zonder de inwoners uit Heeten zou dit project niet gelukt zijn. Grondeigenaren,
financiers, donateurs en een heel korps aan vrijwilligers hebben mogelijk
gemaakt wat anders ‘verdwenen’ zou zijn. Wij wensen u, als vrienden van de
paden, decennia lang wandel- & fietsplezier op de paden. Wij hopen dat u
samen met ons geniet van het mooie buitengebied van Heeten en besef dan
ook dat dit mede door uw hulp allemaal tot stand is gekomen.
Hartelijk dank aan u allen die dit samen met ons mogelijk hebben gemaakt.
Bestuur Stichting Wandel- & Fietspaden Heeten e.o.
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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.

