
velen van ons niet weten - uniek. 

De Beltrumse ruilverkaveling uit 

1950 is één van de eerste waarbij 

tijdens de planfase van de ruilver-

kaveling een landschapsplan werd  

gemaakt. Tot die tijd werd, werd 

vaak pas tijdens, of zelfs pas na de 

uitvoering van de ruilverkaveling een 

landschapsarchitect ingeschakeld. 

 

Contactpersoon: Jos Baak, voor-

zitter Raad van Overleg Beltrum. 

Meer info en foto’s zijn ook te  

vinden op www.beltrum-online.nl. 

Tijdens het weekend van 16 t/m 

18 oktober a.s. staat Beltrum stil 

bij het verleden. Op twee locaties 

worden exposities gehouden. 

 

Jan te Loeke, huis- en decoratie-

schilder 

Bij zalencentrum Dute wordt de  

expositie ingericht rond werken van 

schilder Jan te Loeke (1889 -1966).  

Hij had begin 20e eeuw een schilders-

bedrijf in ons dorp. Zijn passie lag bij 

het kunstschilderen. Te Loeke was 

volledig autodidact. Hij schilderde 

voornamelijk scènes uit Beltrum en 

omstreken, taferelen op en rond 

boerenerven en portretten.  

Op de foto Jan Wesseling, kleinzoon van 

schilder te Loeke, die bij de Slinge, Ernst 
Brug, het schilderij bekijkt waar schilder te 
Loeke de toenmalige Ernst Brug en huis van 

Sonderen op doek heeft vastgelegd . 

 

Delen van het werk van de  

Beltrummer is helaas verloren gegaan 

of op zolders verdwenen. Tijdens  

de expositie worden circa 24 werken 

tentoongesteld.  

 

Historische waarde 

Het werk van Jan te Loeke is van  

historische waarde. Het geeft inzicht 

in het leven in Beltrum van begin  

20e eeuw. Voor Beltrummers is het  

extra interessant; zij zien mogelijk 

hun voorouders of bekende  

boerderijen afgebeeld. 

 

Uitlenen 

Hebt u werk(en) van Jan te Loeke in 

huis? En wilt u deze voor de exposi-

tie uitlenen, dan kunt u contact  

opnemen met Paul Ribbers (0544 - 

48 12 87 of 06 - 12 78 36 13). 

 

Ruilverkaveling 50-er jaren,  

vooruitgang in de landbouw 

In de kerk is een expositie gewijd 

aan de ruilverkaveling die in de 50-er 

jaren van de vorige eeuw in Beltrum 

is uitgevoerd. Dit naar aanleiding 

van het in 2014 verschenen rapport: 

'Herstel, Groei en Vernieuwing in 

Beltrum'. Beltrum hoort volgens de 

Rijksdienst voor het Cultureel  

Erfgoed namelijk bij de acht meest  

bijzondere wederopbouwgebieden 

van Nederland op het gebied van 

ruilverkaveling.  

Deze ruilverkaveling was - wat  

Beltrum staat stil bij het verleden  
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...wanneer zal de mensch weer mensch worden en zijn arbeid kunst?   

(citaat uit brief d.d. 17 februari 1932 van Jan te Loeke aan zijn dochter Willemien) 

 

...en een terugblik op de ruilverkaveling in de jaren 50. 

(n.a.v. het verschijnen van het rapport: Herstel, Groei en Vernieuwing in Beltrum) 



Herplaatsing natuurstenen ornament 

‘Beltrum löt zich zeen’ op 28 oktober a.s. 

Interesse? 

Heeft u interesse om de avond ‘Beltrum löt zich 

zeen’ mee te maken?  

Wilt u ons verrassen met sprankelende ideeën? 

Wilt u kans maken op een prijs?  

Of vindt u het leuk om uw bedrijf te presenteren 

op de kraampjesmarkt?  

Meld u dan snel aan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag tot ziens op 28 oktober! 

‘Beltrum lot zich zeen’ is de nieuwe pakkende naam van 

de projectgroep ‘toerisme Beltrum’. Op 28 oktober zullen 

de leden van de projectgroep zich nader voorstellen.  

 

Het wordt naast een interactieve avond ook een leuke avond, 

waarbij van alles te zien en te beleven is op toeristisch gebied 

in relatie met Beltrum.  

Samen met u willen wij erachter komen hoe Beltrum zich  

(nog beter) kan laten zien. Ook is er op de kraampjes-

informatiemarkt plek voor toeristische bedrijven om zichzelf te 

presenteren. 

 

Voor meer informatie kunt u een email sturen naar:  

beltrum.toerisme@gmail.com.

Aanmelden voor de markt op 

28 oktober: 

 

 kan tot en met 10 oktober a.s. 

 door een mail te sturen naar 

beltrum.toerisme@gmail.com  

 of door je aan te melden bij het 

Kulturhus. 

Aanmelden voor de avond op 

28 oktober: 

 

 kan tot en met 21 oktober a.s. 

 door een mail te sturen naar 

beltrum.toerisme@gmail.com  

 of door je aan te melden bij het 

Kulturhus. 

In maart 1929 is door architect  

Ir. G.A.F de Kort uit Bussum de  

verbouwing en vergroting van de 

kerk aanbesteed. Aannemer  

L.H. Koenders uit Enschede heeft 

op deze werkzaamheden inge-

schreven en deze uitgevoerd voor 

een bedrag van Fl. 41.160,-.  

De werkzaamheden bestonden 

uit het slopen van de noordelijke 

kerkgevel, het priesterkoor en het 

weghalen van de natuurstenen  

kolommen en gewelven in de kerk. 

Het enige bewaard gebleven ornament (zie foto links) is in bezit van de  

familie B. Hoitink aan de Hofstraat. De familie heeft deze beschikbaar  

gesteld.  De locatieraad is voornemens het natuurstenen ornament in de 

Kerktuin te herplaatsen.  

 

Op de foto hieronder is te zien hoe deze steen dienst heeft gedaan in de 

destijds nog niet verbouwde kerk. 
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Vooraankondiging ledenvergadering  

Duurzaam Beltrum 

Noteer alvast in uw agenda! 

 

De ledenvergadering van de Raad van Overleg Beltrum wordt gehouden op  

woensdag 11 november, om 20.00 uur in de Kapel van de Hassinkhof. 
 

Als gastspreker is Sandra Veerbeek afdelingshoofd van 't Hassinkhof gevraagd om te vertellen over de zorg die op 

dit moment aangeboden wordt.  

Enkele punten die aan de orde zullen komen zijn:  

- Blijft dezelfde zorg bestaan de komende jaren of wordt het niveau nog veranderd? 

- Wie kunnen er een kamer huren, wat zijn bijvoorbeeld de kosten? 

- Kunnen de mensen de Hassinkhof goed vinden i.v.m. hun zorgvraag, wat betekent dat voor hen? 

- Kan het personeel er blijven werken of zijn er ook nog bezuinigingsgedachten in deze sector? 

Ook is er mogelijkheid om hierover vragen aan haar te stellen.  

 

De agenda van de vergadering wordt t.z.t. gepubliceerd in de Echo en op Facebook.  

Het bestuur van de Raad van Overleg Beltrum wil de statuten aanpassen.  

Deze zijn van 29 februari 1984 en inmiddels behoorlijk gedateerd.  

In het najaar wordt hiermee gestart en hopelijk kunnen we  de conceptstatuten presenteren op de  

ledenvergadering in het voorjaar.  

Aanpassing statuten 

Zo is de werkgroep in gesprek met 

het bedrijf dat de woningisolatie 

heeft aangebracht (ETS) over een 

vervolgactie. ETS heeft aangegeven 

daar niet onwelwillend tegenover te 

staan aangezien de eerste actie ook 

goed is verlopen. Gestreefd wordt 

naar een vervolgactie vóór het einde 

van het jaar zodat ook Beltrumnaren 

die net te laat waren voor de eerste 

actie er nog warmpjes bij kunnen 

zitten. 

 

Daarnaast gaat de werkgroep ten 

aanzien van overige energiebronnen 

(zoals zonne-energie) zich verder 

oriënteren en bepalen in hoeverre 

bestaande en nieuwe regelingen  

interessant kunnen zijn voor  

Beltrum.  

 

Een mooi voorbeeld hiervan is de 

SDE+ 2015 regeling. Met deze  

regeling stimuleert het ministerie 

van Economische Zaken de ont-

wikkeling van een duurzame  

energievoorziening in Nederland.  

 

Het afgelopen jaar heeft de werk-

groep Duurzaam Beltrum niet  

stilgezeten. Beltrum is in een rela-

tief korte tijd goed geïnformeerd 

over isolatie en zonne-energie, 

waarna een flink aantal huishou-

dens besloten hebben om zijn /

haar woning te isoleren dan wel 

te voorzien van zonnepanelen.  

 

Naast comfortverbetering waren de 

kortingsregeling en het terugver-

dienmodel de belangrijkste redenen 

om over te gaan op de maatregelen.  

De wijze waarop dit gezamenlijk is 

opgepakt, waarbij de gemeenschap 

Beltrum voorop stond, is niet  

onopgemerkt gebleven. Naast de 

deelnemende bedrijven heeft ook  

de gemeente Berkelland haar  

waardering uitgesproken.  

 

Een goede ontwikkeling voor  

Beltrum en een mooie start om  

verder te gaan! De werkgroep is dan 

ook voornemens om een aantal  

vervolgacties uit te zetten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gaat hierbij om hernieuwbare 

elektriciteit, warmte of gas maar 

ook biomassa en wind. Hiervan  

kunnen alleen bedrijven en  

(non-profit) instellingen die 

hernieuwbare energie (gaan)  

produceren gebruik maken. Ook 

collectieve initiatieven vallen  

hieronder, waardoor deze regeling 

interessant zou kunnen zijn voor 

Beltrum.  

 

In ieder geval nog veel duurzaam-

heid om op te pakken!  

We zullen u binnenkort nader  

informeren over de acties.  

 



Wist u dat….: 

 ...Raymond te Morsche de verf heeft gesponsord voor de JOP. 

 ...Beltrum uitgenodigd is om deel te nemen aan een pilot met betrekking tot autodelen. Wij zijn hier 

geïnteresseerd in en geven hier tijdens de ledenvergadering meer informatie over. 

Frank Evers is gemeentelijk contactfunctionaris voor o.a. Beltrum 

Frank Evers: ‘De beste ideeën 

hebt u!’ 

De contactfunctionarissen zijn erg 

nieuwsgierig naar de dingen die u 

doet voor de gemeenschap, als  

inwoner, als vrijwilliger, als onder-

nemer enz.  

Frank: ‘Inwoners weten vaak zelf het 

best wat goed is voor hun eigen 

straat, wijk of kern. De beste ideeën 

komen bij de inwoners zelf weg.  

Wij horen graag die ideeën. Wellicht 

kunnen wij helpen om ze te ver-

wezenlijken. Daarnaast is het mooi 

wanneer ook andere wijken,  

buurten en kernen gebruik kunnen 

maken van deze goede ideeën’.

De gemeente Berkelland werkt  

al een tijdje met een team van  

contactfunctionarissen. Frank 

Evers, Jan Lubben en Wouter 

Swam vormen dit team.  

 

Contactfunctionarissen zijn er voor 

vragen van (groepen) inwoners,  

bedrijven, instellingen, verenigingen 

en (kleine) kernen, buurtschappen 

en wijken. Zij zorgen er voor dat u 

antwoord krijgt op vragen die u aan 

de gemeente stelt, voor zover deze 

vragen niet door het Klantcontact-

centrum (KCC) van de gemeente 

kunnen worden beantwoord.  

En natuurlijk zijn zij ook benieuwd 

naar ideeën en initiatieven die u 

hebt. Frank, Jan en Wouter zijn er 

voor om de lijnen tussen inwoners 

en gemeente kort te houden en te 

voorkomen dat inwoners van  

afdeling naar afdeling worden  

gestuurd.  

 

Contactfunctionarissen werken 

gebiedsgericht 

Frank Evers is contactfunctionaris 

voor Ruurlo, Eibergen, Beltrum, 

Rekken, Rietmolen en Haarlo.  

Jan Lubben is de contactfunctionaris 

voor Borculo, Neede, Geesteren, 

Gelselaar en Noordijk. Frank en Jan 

worden ondersteund door Wouter 

Swam die als trainee in het team 

meedraait.  

Bereikbaarheid 

Frank Evers kunt u bereiken via het 

algemene telefoonnummer van de 

gemeente Berkelland 0545 - 250 250 

of via 

f.evers@gemeenteberkelland.nl.  

 

Als het voor u makkelijker is om  

uw idee of vraag bij u thuis te  

bespreken, dan komt Frank ook 

graag naar u toe.  

 

Jan Lubben en Wouter Swam  

kunt u ook bereiken via  

0545 - 250 250 of via 

j.lubben@gemeenteberkelland.nl, 

w.swam@gemeenteberkelland.nl.  

v.l.n.r. Wouter Swam, Jan Lubben en Frank Evers 

Bestuur: 

Jos Baak (voorzitter)  48 18 44 

Angelique Wolterinck (secr.)  48 23 56 

Jozé Ribbers (penningm.)  35 16 37 

Arjen Heutinck   48 23 03 

Richard Stortelder  48 20 61 

Carla klein Breteler  48 22 24 

Lissa Pape 06 12279943 

Thea Huinink 48 16 74 

‘t Belletje 
Nieuwsbrief van de Raad van Overleg  

voor de inwoners van Avest, Beltrum, Lintvelde en Voor-Beltrum 

Raad van Overleg Beltrum 

 

Mariaplein 6B 

7156 MG  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  

Kulturhus de Wanne.  

U bent welkom vanaf  

20.30 uur. 
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