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                            KONINGSDAG 

 

De eerste koningsdag in het Heidehuus werd geopend door de jeugdburgemeester. 

Het was niet zo druk, maar wel gezellig. 

 

                            PLANTEN RUILBEURS 

 

Wij willen een planten ruilbeurs organiseren op zondag 29 september .                                        
Heb je planten over gooi ze niet weg maar bewaar ze voor de ruilbeurs.                                              

Meer informatie volgt t.z.t 



                         VANUIT HET BESTUUR: 

 

Voorlopig kan Bernard Lucassen nog aanblijven als voorzitter, aangezien zijn gezondheid wat 
betreft de nieren sinds begin dit jaar niet achteruitgegaan is. 

Erwin Wolsink heeft aangegeven geen beheerder meer te kunnen zijn.  

We zijn dus op zoek naar een nieuwe beheerder( ster) erbij. 

 

 

 

                    Kernwaarden: Betrouwbaar 
                            Verantwoordelijkheidsgevoel 

                      Communicatief 
                      Flexibel 
 
Tot de taken behoren:   
 
            opmaak van contracten t.b.v. gebruikers Heidehuus en    

                      controleren op uitvoer 
   Muntverkoop en beheer pinautomaat 
  ` het regelen en instrueren van bardiensten 
   Voorraadbeheer 
   Bijhouden klussenlijst 
   Aansturen schoonmaakploeg via de app. 
          Ruimten aankleden en/of verkleinen/ vergroten 
   Agendabeheer heidehuus 
   Toezicht op naleving v.d. huisregels 
   Na feestjes het  verbruiksoverzicht naar de penningmeester 
   Kasgeld beheren en opmaken na  een activiteit. 
   Regelmatig overleg met andere beheerders. 
 
 Eventueel :Pelletkachel verzorgen  
                       Sleutelbeheer  
                       Container aan de weg zetten  
 
Voor informatie : Bernard Lucassen: tel nr: 06-20525353  
 
 
Reageren kan op : info@heidehuus.nl 
 



 

 
 

Op zondag 19 mei om 11:00 uur geeft Euterpe een 
concert in het Heidehuus. Alleen net even anders dan 
anders! Samen met alle kinderen willen we hier een 
interactief concert van maken. Dit betekent dus dat 

iedereen mag meedoen! Neem dus je eigen 
muziekinstrument mee en kom ook gezellig meespelen! 

 

En vergeet 
allemaal niet je 
kleurplaat in te 

kleuren en mee te 
nemen, want de 

mooiste 
kleurplaat wint 
een leuk prijsje! 



 

Kerkenpaden in de Achterhoek 
 
Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam 

is Jan ten Have en ik ben werkzaam bij het 

routebureau van Achterhoek Toerisme. 

Vanuit die hoedanigheid ben ik als 

projectmanager nauw betrokken bij de 

aanleg van kerkenpaden in de Achterhoek bij 

onder meer de financiering van deze 

projecten.  

 

 

De achtergronden bij het project  
Het project kerkenpaden in het Achterhoekse 

Landschap of “de paters hielden van droge 

voeten” is zo’n 15 jaar geleden gestart als 

een omvangrijk regionaal kerkenpaden-

project. Tegenwoordig is de behoefte aan 

wandel- en fietspaden niet meer zozeer aan 

de kerkganger, maar aan de recreatie 

zoekende dorpsbewoners en de bezoekers 

van elders. Herstel en aanleg van een 

omvangrijk samenhangend stelsel van voet 

en fietsverbindingen, geënt op de 

oorspronkelijke loop van de kerkenpaden 

moet een product opleveren dat landelijke 

uitstraling heeft en aldus helpt om de 

Achterhoek op de kaart te zetten als 

toeristische regio. 

 

Het gaat hierbij niet alleen om de aanleg van paden, maar nadrukkelijk ook om 

natuurherstel en landschapsontwikkeling. Daarnaast gaat het ook om de bevordering van 

de verkeersveiligheid en om sociale 

aspecten, namelijk de bevordering van 

de leefbaarheid. Door het opzetten van 

een pool van vrijwilligers wordt de 

saamhorigheid in de kleine kernen 

uiteraard mede bevorderd. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
bestuursleden tijdens de jaarlijkse regiobijeenkomst 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    
                                                                  
                                                                      Sonderspad (Beltrum) 

De paters hielden van droge voeten  
De Spanjaarden zijn ook uit de Achterhoek verdreven en 
vertrokken aan het einde van de 16e eeuw, waarna dit 
gebied grotendeels protestant is geworden. In de 
Nederlanden is het aan de afzonderlijke parochies 
overgelaten of men trouw bleef aan de oorspronkelijke kerk 
(de rooms-katholieke) dan wel in het spoor van de 
Reformatie zich schaarde achter de nieuwe protestantse 
kerkleer. 
Het is de toenmalige Heer van Borculo geweest, die zijn 
invloed liet gelden naar zuidelijker Achterhoekse streken, 
om katholiek te blijven. De - in zijn tijd invloedrijke- stad 
Groenlo heeft deze lijn met verve gevolgd. Zo is een 
omvangrijke katholieke enclave blijven bestaan in de streek 
van  Borculo een beetje naar het oosten, van Eibergen via 
Zwillbrock naar Groenlo en Lichtenvoorde, ten westen van 
Aalten, en van Varsseveld globaal in een ruime boog weer 
naar Borculo. Een gebied dat slecht ontsloten is geweest, 
een beetje vergeten, en gekoeioneerd door de protestanten, 
later, toen deze de katholieken verboden om naar de mis te 
gaan in hun katholieke kerken. Men wandelde altijd te voet 
naar die grote kerken in Groenlo, Zieuwent, Borculo, 
Lichtenvoorde, Beltrum, Mariënvelde en Harreveld. Alleen 

de barokke kerk, net over de grens in Zwillbrock, bood 
enige tijd nog uitkomst bood voor mis en  avondmaal. Men 
onderhield een fijnmazig net van paden en voetwegen, die 
de voeten droog hielden te midden van omringende natte 
soppigheid. Geen landedelman wilde hier toen  wonen. Een 
streek van heide en nattigheid, met vooral berken en elzen, 
en hier en daar eiken bij de boerenerven en langs sommige 
wegen. 

 



 

 

 

 

Stukje geschiedenis  
Het herstel van kerkenpaden is in de jaren negentig 

begonnen in Zieuwent. Dit initiatief heeft vervolgens 

navolging gevonden in vele omliggende dorpen en zijn 

vele stichtingen betrokken bij de aanleg. 

Inmiddels is fase 8 in voorbereiding. Hiermee is 

inmiddels ruim 45 km aan paden aangelegd in onder 

meer Zieuwent, Harreveld, Beltrum, Lievelde, 

Mariënvelde, Meddo-Zwolle, Sinderen, De Heurne en in 

Halle-Heide.  

 

Bovendien groeit het aantal stichtingen gestaag, 

waardoor we kunnen spreken over  een groeidiamant. 

Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat een 

aaneengesloten en omvangrijk netwerk is ontstaan van 

vrijliggende kerkenpaden, dat links en rechts nog kan 

worden uitgebreid. 

 
                              Kerkenpad de vier Kempe (De Heurne) 

Het belang van vrijwilligers 
Er is een heldere taakverdeling tussen alle partijen, waarbij met name de inzet van de 

vele vrijwilligers van groot belang is. De stichtingen zijn zelf verantwoordelijk voor het 

ontwikkelen van de deelprojecten ter plekke, het 

regelen van toestemmingen en voor de 

uiteindelijke uitvoering en het onderhoud van de 

kerkenpaden. Dit draait volledig op de inzet van 

vrijwilligers!  

Achterhoek Toerisme faciliteert in het geheel als 

regionale projectcoördinator, heeft overleg met 

de provincie en de stichtingen, regelt de 

financiële afwikkeling voor de  stichtingen en 

verzorgt de promotie en marketing. Er is een 

prachtige gezamenlijke brochure ontwikkeld en 

er is een afzonderlijke website ontwikkeld, die 

tegenwoordig geïntegreerd is in onze eigen 

website www.achterhoek.nl. 

 
Aanleg kerkenpad in Sinderen 

 

Het afgelopen decennium is er tot dusverre voor bijna € 2 miljoen in het 

kerkenpadenproject geïnvesteerd. Hoewel de financiering vaak een ingewikkeld traject is, 

konden we de afgelopen jaren toch aan de benodigde financiële middelen komen met 

steun vanuit de EU, Provincie Gelderland, de betrokken gemeenten en Achterhoek 

Toerisme. De verwachting is telkens dat dit de komende jaren wellicht moeilijker zal 

worden, maar in de praktijk komt er steeds wel een moment voorbij waar zich toch weer 

goede mogelijkheden voordoen.  

Het is daarom verstandig om nieuwe 

projectideeën op de plank te hebben liggen, 

zodat ook in de toekomst nog  kerkenpaden 

kunnen worden hersteld en waarmee een heel 

belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan 

de verbetering van het landelijk gebied.    

 

Uit een in het vorig jaar uitgevoerd onderzoek 

door vrijwilligers van de Fietsersbond blijkt dat de fietspaden in de Achterhoek hoog 

worden gewaardeerd, waarbij met name de kerkenpaden er nog eens in positieve zin 

uitspringen. 





            Eten met en door de  buurt 
 
 
 WANNEER:  Woensdag 15 mei            1 8. 00 uur    
                                                                     18.30  uur aan tafel 
        WAAR:   Heidehuus 
 
   KOSTEN:   € 6, 50 p. p.  exclusief drank 
  
                  Voor iedereen die  geen zin heeft om te koken 
      gezellig met anderen wil eten, er even uit wil of wat dan ook! 
                   
                  Menu:Hoofdgerecht: spaghetti met goed gevulde groentesaus 
                                                     Gehaktballetjes van biologisch vlees 
                                                     Frisse salade met sinaasappel     
                                     Dessert: koffie/thee met bonbons    
                      
 
        Opgave: voor woensdag 8 mei 
                                               Mail: fam.lucassen@planet.nl       
                                                                      Tel:  06-20525353 
        Maximale deelname: 25 personen. 
 
 
 



 

                 KUNST4DAAGSE BRONCKHORST 

 

Het Heidehuus is opgenomen in de route van de kunst4 daagse Bronckhorst. 

Hemelvaartsdag 30 mei t/m zondag 2 juni van 11.00-17.00 uur 

       Dinni Getz van  Zelst 

       José Sanders 



 

 

  AGENDA 

  OEFENAVOND BILJARTEN: elke maandag:  20. 00 uur 

                                                   elke donderdag : vrouwen  20.00 uur 

  KOFFIEMORGEN;  elke zondag van 1 0. 30 uur– 12.30 uur                                   

                                Kletsen, biljarten, jeu de boulen, boeken lenen,  

                                koffie en een biertje drinken 

  DIALECTCAFÉ: dinsdag 7 mei 20. 00 uur 

  ETEN MET EN DOOR DE BUURT: woensdag 1 5 mei 1 8. 00 uur.  

   MUZIEKLOKAAL: Lizzy Ossevoort zaterdag 1 8 mei 20. 00 uur.  

  CONCERT EUTERPE: zondag 1 9 mei 1 1 . 00 uur.  

  EUROPESE VERKIEZINGEN: donderdag 23 mei.  

  KUNST4DAAGSE: 30 mei t/m 2 juni 

                            VERKIEZINGEN 

 

Op 23 mei zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. 

Het Heidehuus is dan als stemlokaal open van 7.30 uur-21.00 uur. 


