
Met de bouw van het Kulturhus komt 

ook de verplaatsing van de geld-

automaat van de Rabobank dichterbij. 

Stichting Kulturhus, RvOB en  

Rabobank Achterhoek-Oost hebben 

zich gezamenlijk ingespannen om de 

periode dat de geldautomaat buiten 

gebruik is, zo kort mogelijk te  

houden. Deze goede samenwerking 

heeft er toe geleid dat de geldauto-

maat alleen op 5 mei buiten gebruik 

zal zijn. Die dag wordt de huidige 

geldautomaat ontmanteld en opnieuw 

geïnstalleerd. Vanaf 6 mei kunt u  

weer pinnen bij de geldautomaat in de  

buitengevel van het Kulturhus.  

 

Virtueel servicepunt 

Bij de huidige geldautomaat was ook 

een interactief servicepunt van de 

Rabobank gesitueerd. Dit servicepunt 

werd nauwelijks gebruikt en blijkt niet 

in een behoefte te voorzien. Daarom 

wordt dit servicepunt buiten gebruik 

gesteld. Neemt u voor meer  

informatie hierover contact op met 

Rabobank Achterhoek-Oost via  

0544 - 47 47 47. 

Na 5 jaar voorbereiding tussen gemeente en RvOB, is gestart met de aan-

passing van de rotonde op de kruising Ruurloseweg en Zieuwentseweg.  

Paul Nijhuis (klompenfabriek) en Jos Pillen (hoveniersbedrijf) hebben het 

ontwerp gemaakt en dragen samen zorg voor een mooi resultaat.  

Rotonde Ruurloseweg / Zieuwentseweg 

Agenda jaarvergadering Raad van Overleg  
woensdag 16 april 20.00 uur in de Wanne 

1. Opening 

2. Behandeling en goedkeuring stukken RvOB: 

- Notulen jaarvergadering d.d. 10 april 2013; 

- Notulen ledenvergadering d.d. 23 oktober 2013; 

- In- en uitgaande post; 

- Jaarverslag RvOB 2013; 

- Financieel verslag 2013 + begroting 2014 RvOB. 

3. Financieel verslag 2013 Stichting Kerkepaden Beltrum e.o. 

4. Bestuursverkiezing: periodiek aftredend en niet herkiesbaar: Jeannet 

Ernst (penningmeester) en Leo te Woerd (voorzitter). Periodiek  

aftredend en herkiesbaar: Carla Klein Breteler. (Tegen-)Kandidaten 

kunnen zich tot 1 uur voor de vergadering melden bij de voorzitter.  

Als nieuwe bestuursleden voordragen Lissa Papen en Jozé Ribbers.  

Voordragen vervanging voorzitter tijdens de vergadering. 

5. Ingezonden onderwerpen leden. 

6. Stand van zaken activiteiten: 

- Gesprek gemeente en kleine kernen Berkelland; 

- Stichting Kulturhus Beltrum; 

- Dodenherdenking 4 mei 2014; 

- Project Trots op Beltrum; 

- Project Duurzaam Beltrum; 

- Digitalisering buitengebied; 

- Eventueel mededelingen verenigingen / werkgroepen. 

7. Gastspreker Edmund Heutinck (beheerder Kulturhus en Dorpscontact-

persoon). 

8. Rondvraag en sluiting. 

Trots op Beltrum 

Er zijn 18 projecten genomineerd, 

waarvan er drie op papier zijn uitge-

werkt. Deze worden voorgedragen 

aan het college van B&W van Berkel-

land. Het betreft:  

 Ooievaarsnesten 

 Opschoonacties en herinrichting  

     Beltrums Bos (wordt tevens  

     beoordeeld als een burger- 

     initiatief)  

 Tokke Wekke.  

Ondanks dat het potje voor subsidies 

langzaam leegloopt, hopen wij samen 

met de gemeente de financiering rond 

te krijgen.  

De volgende bijeenkomst van “Trots 

op Beltrum” is maandag 28 april, om 

20.00 uur in de Wanne. 
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Meldpunt Beltrum is ontstaan tijdens 

een bijeenkomst op uitnodiging van 

het pilot project Team Voor Mekaar 

Beltrum, bestaande uit professionele 

zorgorganisaties, de woningcorpora-

tie en de gemeente Berkelland. Door 

onder andere de dreigende bezuini-

gingen komt de leefbaarheid in ons 

dorp onder druk te staan. Tijdens de 

bijeenkomst werd vrijwel unaniem 

uitgesproken dat er een centrale  

coördinatie van het vrijwilligerswerk 

moest komen. Die avond is het 

Meldpunt Beltrum ontstaan.  

 

Meldpunt bestaat uit vrijwilligers die 

het aanbod en de vraag op het gebied 

van vrijwilligerswerk bij elkaar  

brengen. Vrijwilligerswerk kan gaan 

om regelmatige diensten, maar ook 

als u een enkele keer iets voor een 

ander wilt doen. U kunt daarbij  

denken aan bijvoorbeeld kleine  

klusjes, boodschappen doen, krul-

spelden indraaien, vervoer, samen 

wandelen of andere wensen.  

 

Ons motto is: “Vrijwillig waar het 

kan, professioneel waar het moet”. 

Wij werken nauw samen met de 

professionele zorg in Berkelland  

indien dit nodig is. 

 

Om ons meldpunt vorm te geven 

hebben we in januari deelgenomen 

aan de Kern met Pit. Dit is een  

initiatief van o.a. de KNHM waarbij 

burgerinitiatieven worden gesub-

sidieerd die binnen een jaar gereali-

seerd kunnen worden. We zijn  

genomineerd en kunnen een bedrag 

van € 1.000,- binnenhalen als we 

eind van het jaar de oprichting van 

ons project hebben afgerond.  

Daarnaast hebben we van de  

gemeente Berkelland een opstart-

subsidie ontvangen van € 5.000,-.  

Ondertussen zijn we natuurlijk al wel 

begonnen, de eerste hulpvragen zijn 

binnengekomen en afgerond.  

Onze plannen op korte termijn:  

• Meldpunt Beltrum wordt een  

  Stichting; 

• Een flyer opstellen en laten bezor- 

  gen bij alle inwoners van Beltrum; 

• Een vaste plek in het nieuwe  

  Kulturhus met inloopmogelijkheden 

  en een kaartenbak/prikbord; 

• Een website ontwikkelen. 

 

Wij denken dat het meldpunt een 

succes kan worden met uw hulp! Wij 

willen graag met elkaar iets moois 

neerzetten voor jong en oud.  

Dus: heeft u een hulpvraag of wilt u 

zich aanmelden als vrijwilliger, meld 

het ons!  

We zijn te bereiken via 06-57097060 

of via meldpuntbeltrum@gmail.com.  

 

In de ledenvergadering van oktober 

2013 is het opheffen of verplaatsen 

van de JOP (hooiberg) op het  

Mariaplein besproken. De JOP staat 

voor de entree van het Kulturhus. 

Bovendien staat deze in de zichtlijn 

van de Kerklaan. Dit is geen gewens-

te situatie.  

In overleg met de gemeente, de St. 

Kulturhus en de RvOB wordt voor-

gesteld de JOP te verplaatsen naar 

de hoek van het Mariaplein, in de 

cirkel met bomen (zie hiernaast). 

Mede gelet op de verkeersveiligheid 

worden de aanwezige muren in de 

JOP verwijderd waardoor het een 

open hooiberg wordt. Er komen 

bankjes in en een watertappunt. 

Graag horen wij uw mening hier-

over op de jaarvergadering. 

Thema: “Vrijheid geef je door” 

 

Het is al weer 69 jaar geleden: het 

verlies van onze dierbaren, dat nooit 

voorbij zal gaan. Maar de tijd staat 

niet stil bij dit verdriet, want het le-

ven gaat verder. Ondanks de pijn en 

het gemis, is het voor velen een  

teken van droefheid.  

 

Ook Beltrum ontkwam niet aan het 

geweld en er vielen slachtoffers.  

Met eerbied en dankbaarheid  

gedenken wij de overledenen, die  

gestorven zijn voor ons vaderland. 

 

U bent van harte uitgenodigd voor 

een kort eerbetoog op zondag  

4 mei om 17.30 uur bij het oor-

logsmonument op het Mariaplein. 

Bestuur: 

Leo te Woerd (voorzitter)  481752 

Arjen Heutinck (secretaris) 482303 

Jeannet Ernst (penningm.) 481309 

Richard Stortelder 482061 

Carla klein Breteler 482224 

Angelique Wolterinck 482356 
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voor de inwoners van Avest, Beltrum, Lintvelde en Voor-Beltrum 

Raad van Overleg Beltrum 

 

Slieperstraat 6 

7156 ML  Beltrum 

 

info@raadvanoverlegbeltrum.nl 

www.beltrum-online.nl 

Vragen of ideeën? 

 

Het bestuur van de Raad van  

Overleg houdt elke eerste  

woensdag van de maand 

“spreekuur” in dorpshuis  

de Wanne. U bent welkom 

vanaf 20.30 uur. 

Dodenherdenking 2014 

 

Verplaatsen JOP 

mailto:meldpuntbeltrum@gmail.com



