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Word ‘Vriend van de Paden’!
In 2010 gaan we vrienden maken. En niet zo weinig ook! Op de aankondigingen in de kranten en in onze vorige Nieuwsbrief van onze actie ‘Vriend
van de Paden’, waarbij we de Heetenaren vragen om bij te dragen in het
onderhoud van onze paden, kregen we dermate veel positieve reacties
dat we er het volste vertrouwen in hebben. En juist door een brede deelname kunnen we het jaarlijkse intekenbedrag laag houden.
Want voor slechts € 10,- per huishouden per jaar behoor je tot een vriendenkring waar heel Heeten trots op kan zijn. Er zijn natuurlijk uitzonderingen op de regel: Als er mensen zijn die meer willen geven, dan is dat wat
ons betreft prima! Graag zelfs! In het financiële overzicht (z.o.z.) is te zien
dat we jaarlijks meer dan elf duizend Euro (huidig prijspeil) nodig hebben
voor onderhoud van de paden.
Hoe word je ‘Vriend van de Paden’? Kijk even onderaan deze nieuwsbrief
en vul de machtiging in en leg deze klaar bij de voordeur. De kaart wordt
bij je thuis opgehaald door onze vrijwilligers. Elk jaar in de maand juni
wordt het bedrag van je rekening afgeschreven. Hier hoef je verder niets
voor te doen. Het gaat helemaal vanzelf. Oh ja, en als je er mee wilt stoppen dan geef je dat gewoon aan ons door.
Natuurlijk krijg je er veel voor terug: voor nog meer onbeperkt wandelen fietsplezier op de goed onderhouden paden ontvang je een kleurig
padenkaartje.

WWW.PADENHEETEN.NL
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BEWAAR DEZE NIEUWSBRIEF!
GRAAG KOMEN WE
DE MACHTIGINGSKAART
BIJ U OPHALEN!
De machtigingskaarten worden door onze vrijwilligers als volgt opgehaald:
• Bewoners Stevenskamp en aanleunwoningen:
woensdag 7 april tussen 10.00 en 11.00 uur
tijdens de koffie in de recreatiezaal.
• Heeten buitengebied: donderdag 15 en vrijdag
16 april
• Heeten bebouwde kom: zaterdag 17 april
vanaf 13.00 uur.

✂
Machtigingskaart

het bedrag van € 10,- , zegge tien euro
€
, zegge 	
wegens Donatie ‘Vriend van de Paden Heeten’.
rondje aankruisen wat van toepassing is

naam en voorletters: 

bankrekening: 

straat + huisnummer: 

datum: 

postcode en plaats: 

handtekening: 

euro

Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 56 kalenderdagen de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Zonder vrijwilligers geen paden!
Dankzij de ruim veertig vrijwilligers en de medewerking
van vele grondeigenaren zijn er straks 15 km prachtige
paden rond Heeten aangelegd. Voor het onderhoud hebben
we onze enthousiaste vrijwilligers ook hard nodig.

Tijdens de gezellige startbijeenkomst voor het nieuwe jaar
is de groepsfoto gemaakt. Met een geslaagde actie ‘Vriend
van de Paden’ kunnen wij ervoor zorgen dat de paden in
topconditie blijven.

Groepsfoto vrijwilligers (zonder bestuur). Bovenste rij vlnr: Wolter Flierman, Henri Bosman, Jo Wichink, Gerrit Visscher Middelste rij vlnr: Herman
Wagemans, Geert Hendriks, Geert Olde Bijvank, Jan Sibelt, Anton Lorkeers, Geert Nikamp, Bernard Hollegien, Gerrit Schoorlemmer, Wijnand Evers,
Jan Veldmaat Onderste rij vlnr: Henk Tibben, Gerard Klein Koerkamp, Leo Vollenbroek, Johan Veldkamp, Ben Wichers Schreur, Anton Wippert,
Wim Mensink Afwezig en dus niet op de foto: Herman Daggenvoorde, Wim Fakkert, Herman Hollegien, Herman Hoogeslag, Tonny Hoogeslag,
Gerrit Jansen, Rinus Kemper, Herman Klein Overmeen, Johan Lubbers, Hein Nikamp, Tonny Schoorlemmer, Wim Sibelt, Auke Tepperik

Wandelen over de paden

Bijgaande foto van de Sallandse Wandel4Daagse 2009 is
gemaakt door Jans Steenbergen te Raalte. Ook twee foto’s
in Nieuwsbrief 7 zijn door hem gemaakt.

Jaarlijkse kosten indicatie van de paden
Gereedschappen
Toplaag ‘Gralux’-reparaties
Reparatie bebording/afrastering/meubilair
Onderhoud beplanting
Brandstof
Reservering toekomstige vervanging materieel
Verzekeringskosten
Nieuwsbrief/website
Totaal (huidig prijspeil)

€
500
1.650
1.200
1.300
200
4.500
1.600
600
€

11.550

Voor actuele informatie over de paden en Nieuwsbrieven in
kleur, zie onze website www.padenheeten.nl
Dit project is mede mogelijk gemaakt door financiering uit het EOGFL, afdeling Garantie (Europese subsidie), de provincie
Overijssel, de gemeente Raalte en de Postcode Loterij via Landschap Overijssel

