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Vrienden van de paden
Door onze enthousiaste vrijwilligers
wordt 15 km pad inclusief bruggen
en een trekpont in stand gehouden.
Zodat mensen van binnen en buiten Heeten kunnen genieten van
het mooie landschap om ons dorp.
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.
We heten u van harte welkom. Wilt
u een eenmalige donatie doen,
dan kunt u uw gift overboeken op
NL84 RABO 0156 4860 24. Alvast
bedankt.
Bent u al Vriend van de Paden dan
zal de incasso van uw bijdrage
voor 2018 in de eerste helft van juli
plaatsvinden. Ook dit jaar zijn wij
weer erg blij met uw donatie.

Word weer kind, ga geocachen!
Wie heeft er als kind niet langs de
wetering gestruind of een speurtocht in de natuur gelopen. En?
Kunt u zich nog herinneren hoe dat
voelde?
Geocaching is een buitensport of
-spel dat je weer dat heerlijke vrije
gevoel zonder zorgen kan geven.
Met behulp van een gps-ontvanger
of telefoon met gps kun je proberen
een zogenaamde cache (verstop-

plaats) te vinden. Al dan niet met
een uitgezette speurtocht. Waar dan
ook ter wereld.
Sinds oktober 2017 is er zo’n wandeltocht uitgezet ter gelegenheid
van het 10-jarig bestaan van de
Sallandse Wandelvierdaagse. Deze
mooie geocache-tocht maakt daarbij veelvuldig gebruik van de wandelpaden van onze Stichting.
Gezien de commentaren op deze
tocht die door de mensen zijn achtergelaten
in het logboek geven
wij het advies: breng
het kind in u weer naar
boven, ga geocachen!
De tocht is te vinden
op www.geocaching.com
door te zoeken op het
trefwoord ‘SW4D’.
Met dank aan geocacheteam Thimane.
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Laat u niet weerhouden
Als Stichting hebben wij een viertal bruggen en
een trekpont in het beheer waar wandelaars
en fietsers gebruik van kunnen maken. En die
trekpont blijkt nog wel eens een uitdaging te
zijn. Vooral mensen met fietsen hebben er soms
moeite mee. En een enkeling (gelukkig maar!)
raakt tussen de wal en het schip…
Om de mensen duidelijk te attenderen op de mogelijkheid van een nat pak, hebben we naast de
al aanwezige gebruiksinstructies ook nog maar
wat extra waarschuwingsstickers opgehangen.
Maar laat u zich niet weerhouden om via de trekpont uw doel van de tocht te bereiken. Speel gerust even voor veerman of veervrouw en voel de
vrijheid van het water. Let alleen wat extra op en
volg de instructies. Immers: een gewaarschuwd
mens telt voor twee.

Het mooiste
plekje van…
Gerard Alferink
Aan het einde van de Spekhoek, daar waar elders
begint, zitten we in de tuin van Gerard Alferink.
Het is een warme meimiddag, maar in de schaduw met een licht briesje is het goed toeven. Een
paar schapenwolkjes, wat kwakende kikkers en
tjilpende vogels op de achtergrond en thee met
een koekje maken het geheel af. Sinds zijn pensionering als boekhouder is Gerard al zo’n 8 jaar
vrijwilliger bij onze Stichting.
Waar zijn we hier?
“Dit is mijn ouderlijk huis. Bijna 100 jaar woont mijn familie al
op deze plek. Mijn vader was een eenvoudige boer die zijn
land eerde door het met de hand te bewerken. Bij de beëindiging van het boerenbedrijf van mijn vader heb ik de verbouwde
boerderij als woonplek kunnen behouden en heb ik, met mijn
twee linkerhanden, geprobeerd hier een mooi plekje van te
maken.”
Wat is jouw mooiste plekje van de paden?
“Noem me chauvinistisch, maar voor mij is het mooiste plekje van de paden dit laatste deel van het Markepad dat direct
langs mijn huis loopt. Mijn grote passie is vogels en in mijn tuin
probeer ik daar een geschikte biotoop voor te creëren. De tuin
en het pad lopen hier naadloos in elkaar over zodat je hier veel
mooie vogels voorbij ziet komen.”
Welke vreemde vogels heb je hier wel eens gezien?
“Je ziet hier vogels van verschillende pluimage. In de winter
heb ik hier raven gezien die hevig tekeer gingen op de be-

vroren paardenmest. Normaal kunnen ze daar nog bruikbaar
voedsel uit halen maar nu hadden ze er een harde dobber
aan. Een andere vreemde vogel was een man op de fiets
vroeg in de ochtend. Hij slingerde van de ene kant van het pad
naar de andere kant. Hij had waarschijnlijk wat te diep in het
glaasje gekeken. Ik heb hem goed in de gaten gehouden om
er zeker van te zijn dat hij niet in de sloot verdween. Het ging
gelukkig goed…”
Wat gebeurt er met je als je hier bent?
“Als ik hier bezig ben, kom ik tot rust. Mijn denken verstilt en ik
ontspan. Ik geniet van de tuin, het pad en de vogels en van de
mensen die ik hier genietend langs zie komen. Op dit plekje zit
ik goed in mijn vel.”
Ter afsluiting van onze ontmoeting lopen we nog door de tuin
en over het pad, met vogels als gespreksonderwerp. Niet alleen de passie is goed merkbaar. Je ziet deze eenvoudige en
bescheiden man ook echt met volle teugen genieten van zijn,
met eigen handen gecreëerde, mooiste plekje.

Poffertjes en croissantjes
Van werken aan de paden krijg je honger.
Dat kunnen onze dames en heren vrijwilligers beamen. Een stevige boterham of ‘s
avonds wat eerlijke Hollandse kost gaat er
dan goed in. Aan eetlust ontbreekt het ze
dan niet.
Even dachten ze dan ook dat ze door
een vreemde gever verwend zouden worden, toen ze bezig waren met de boomkrans van één van de bomen langs het
Telgenpad. Daar kwam zomaar een pak
croissantjes en een pak poffertjes naar boven. Er werd al nagedacht hoe deze op te

warmen. Jammer genoeg was de vreugde
van korte duur. Beide pakken bleken al ver
over datum te zijn. Toen het toetje ook nog
uit de boomkrans werd opgehaald, een
goedgevulde luier met daarbij een zakje
hondenpoep, hadden de vrijwilligers gegeten en gedronken… Het werd die dag dus
toch een maaltijd thuis.
Op zich hebben we met zijn allen hier smakelijk om kunnen lachen. Toch hopen we in
de toekomst minder van dit soort verrassingen aan te treffen. Helpt u mee?
Zie ook de pagina Regels op onze website.

