
oppas, tuinieren, klusjes in huis, 

boodschappen doen, kookgroepje, 

vervoer, samen wandelen, sneeuw-

schuiven, krulspelden zetten of  

andere wensen die u heeft en zelf 

om een of andere reden niet kunt. 

De komende tijd gaan we ons voor-

stellen aan de verenigingen en  

organisaties in Beltrum met als doel 

meer informatie te geven over het 

Meldpunt Beltrum. Verder houden 

wij u op de hoogte via de Echo, het 

Belletje en de plaatselijke krant.  

 

Heeft u ideeën voor het meldpunt 

of wilt u met ons meedenken? Wilt 

u zich opgeven als vrijwilliger?  

Mogen we een beroep op u doen? 

Waar bent u goed in? Laat het ons 

weten! 

 

Meldpunt Beltrum is bereikbaar op:  

meldpuntbeltrum@gmail.com 

Enige tijd geleden is in de Wanne 

gesproken over de toekomst van 

Beltrum. Belangrijke aspecten die 

hierbij aan de orde kwamen, waren 

zorg, zolang mogelijk zelfstandig blij-

ven wonen, voeding, vervoer e.d. 

Naar aanleiding hiervan is het idee 

opgevat om het Meldpunt Beltrum 

op te richten. Hierbij wordt een 

telefonisch en digitaal meldpunt  

ingericht met een kaartenbak voor 

vraag en aanbod van particuliere 

hulp voor alle leeftijden en catego-

rieën. Het doel is het welzijn van de 

inwoners van Beltrum en haar  

buitengebied te bevorderen.  

 

Dorpsplan 

In november 2011 is het Dorsplan 

Beltrum gepresenteerd. Hierin staat 

beschreven dat het vrijwilligerswerk 

in Beltrum gestimuleerd en gecoör-

dineerd moet worden. Door de 

werkgroep Meldpunt Beltrum wordt 

hieraan nu verder invulling gegeven.  

 

Werkgroep 

De werkgroep bestaat uit: Ellen 

Heutinck, Conny Wolthuis, Marietje 

Stegers, Gemma Geerdinck en  

Angelique Wolterinck. 

 

Meldpunt Beltrum is een mooie aan-

vulling op hetgeen we al hebben in 

Beltrum. Het kan goed functioneren 

als we er met z’n allen de schouders 

onder zetten: Vrijwillig waar het 

kan, professioneel waar het moet! 

 

Vraag en aanbod 

Wij werken samen met Team Voor-

mekaar en vullen elkaar aan. Ook zal 

er te zijner tijd een gezamenlijke 

website komen. Op de site en op de 

kaarten in de bak kunt u vraag en 

aanbod plaatsen voor bijvoorbeeld 

Meldpunt Beltrum 

Agenda ledenvergadering Raad van Overleg  

woensdag 23 oktober 20.00 uur in de Wanne 

1. Opening 

2. Notulen jaarvergadering d.d. 10 april 2013 

3. In- en uitgaande post 

4. Financieel verslag 2012 Stichting Dorpshuis De Wanne en benoemen 

nieuwe kascommissie 

5. Ingezonden onderwerpen leden 

6. Mededelingen o.a.  

- Herinrichting Beltrum en overig onderhoud aan groen en wegen 

- Wonen en ABCTA-terrein 

- Stichting Kulturhus Beltrum 

- Trots op Beltrum 

- Glasvezel buitengebied Beltrum 

- Duurzaamheid Beltrum 

- Eventueel mededelingen verenigingen / werkgroepen 

7. Gastspreker mevr. H. Hartkamp (gemeente Berkelland)  

m.b.t. ontwikkelingen WMO Berkelland 

Tevens laatste stand van zaken Meldpunt Beltrum 

8. Rondvraag en sluiting 

Digitaal informatiebord 

Uw activiteit een succes? 

Publiceer het dan op het digitale 

informatiebord op het Mariaplein.  

U kunt hiervoor het contactformu-

lier invullen op de website: 

www.raadvanoverlegbeltrum.nl. 

 

Voorwaarden 

Op de website vindt u nadere infor-

matie over de spelregels en voor-

waarden omtrent het publiceren. 

De aangeleverde informatie kan 

maximaal bestaan uit vier regels 

met 16 letters / karakters per regel. 

In de opgegeven periode wordt de 

informatie getoond op het digitale 

informatiebord. Gegarandeerd dat 

dit bijdraagt aan het succesvol  

maken van uw activiteit! 

Oktober 2013 Nummer 31 

N i e u w s b r i e f  v a n  d e  R a a d  v a n  O v e r l e g  B e l t r u m  
v o o r  d e  i n w o n e r s  v a n  A v e s t ,  B e l t r u m ,  L i n t v e l d e  e n  V o o r - B e l t r u m  

‘t Belletje 

mailto:meldpuntbeltrum@gmail.com


Op 21 september j.l. vond in Koot-

wijkerbroek de uitreiking plaats van 

de Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs 

2013. Door een deskundige jury 

werd uiteindelijk Zieuwent tot win-

naar benoemd. De Landelijke Dorps-

vernieuwingsprijs is een tweejaarlijk-

se prijs die wordt uitgereikt door de 

Landelijke Vereniging voor Kleine 

Kernen. De winnaar van de Neder-

landse Dorpsvernieuwingsprijs wordt 

namens ons land ingeschreven voor 

de Europese Dorpsvernieuwingsprijs 

die ook tweejaarlijks wordt georgani-

seerd. In 2014 vindt deze uitreiking 

plaats in Zwitserland.  

 

Acht finalisten 

Deze editie van de Nederlandse 

Dorpsvernieuwingsprijs kende elf  

genomineerde dorpen. Tot de finale 

drongen acht dorpen door, waaron-

der Beltrum, welke allen door de 

jury werden bezocht. Deze was  

tijdens haar bezoeken aan de  

verschillende dorpen zeer onder de 

indruk van het enthousiasme en de 

inzet van de dorpsbewoners en van 

de kwaliteit van het werk dat zij ver-

richten. Naast Beltrum en Zieuwent 

stonden ook Almen, Kronenberg, 

Merselo, Varsselder-Veldhunten, 

Veeningen en Zegge in de finale.   

 

Kloppend hart van Beltrum 

Stichting Kulturhus Beltrum had het 

project 'Het kloppend hart van Bel-

trum' aangemeld. De aanpak in dit 

project werd door de jury een 

voorbeeld genoemd voor vele kleine 

kernen. In het project wordt het 

nieuwe Kulturhus geschetst als een 

'kloppend hart'. Het wordt meer  

dan alleen een gebouw voor zorg, 

cultuur, welzijn, maatschappelijke en 

zakelijke dienstverlening. Het zijn 

ook niet de stenen maar juist de  

‘samenwerking’ en het samen 

’programmeren’ tussen allerlei  

groeperingen die de leefbaarheid  

bevorderen en die gaan bijdragen  

aan een bloeiende sociale structuur 

in ons dorp. In de huidige tijdgeest 

zijn ontmoeting, verantwoordelijk-

heid voor elkaar en een goed voor-

zieningenniveau van essentieel belang 

voor de inwoners van een kleine 

dorpsgemeenschap. Volgens de jury 

gaat Beltrum een zeer brede samen-

werking realiseren. Zij heeft er alle 

vertrouwen in dat de realisering van 

het Kulturhus in Beltrum een succes-

vol vervolg krijgt! 

Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs 2013 

belangrijk is voor toekomstige ont-

wikkelingen en de leefbaarheid in 

het buitengebied. Inmiddels zijn in 

Nederland meerdere pilot projecten 

uitgevoerd maar blijft de financiering 

een probleem. De provincie Gelder-

land heeft dit signaal opgevangen en 

wil investeren in een snelle breed-

bandverbinding in het buitengebied. 

In november 2013 wordt bij de pro-

vincie Gelderland een voorstel  

In 2012 is Beltrum met groot succes 

aangesloten op het glasvezelnetwerk 

van Nederland, waardoor de kern 

van Beltrum ook in de toekomst  

beschikt over een snelle verbinding. 

Het buitengebied kon destijds niet 

aangesloten worden omdat dit per 

aansluiting te duur werd. Raad van 

Overleg Beltrum heeft destijds aan-

gegeven de mogelijkheden te onder-

zoeken, aangezien we vinden dat dit 
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Leo te Woerd (voorzitter)  481752 
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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. 

Wist u dat….: 

 Angelique Wolterinck de opvolgster is van Ronald Stapelbroek als bestuurslid van de Raad van Overleg Beltrum. 

 Joost Tuinte heeft aangegeven tussentijds aftredend te zijn i.v.m. een studie die hij onlangs is gaan volgen.  

 Raad van Overleg Beltrum op zoek is naar nieuwe bestuursleden. Heeft u belangstelling, of weet u iemand die 

hiervoor geschikt zou zijn, meldt u zich dan bij een van de huidige bestuursleden (zie onderaan deze pagina).  

 de Koningslinden, die ter ere van de troonswisseling door de Raad van Overleg zijn aangeboden aan de Stichting 

Kerkepaden en zijn geplaatst langs het Austepad, helaas zijn vernield. Respectloos vinden wij dit!  

Tot op heden heeft / hebben de dader(s) zich nog niet gemeld. Weet u hier meer over, laat het ons weten! 

 de eerste activiteit (sorbets maken) binnen het Hassinkhof in samenwerking met SJB een groot succes was. 

Glasvezel buitengebied 

besproken om een deel van de  

NUON-gelden hiervoor in te zetten. 

Raad van Overleg Beltrum heeft  

besloten deze uitspraak af te wachten 

om vervolgens een businesscase uit 

te werken. Uiteraard is het van  

belang dat er voldoende vraag is naar 

breedband in het buitengebied.  

U kunt uw stem op de ledenverga-

dering van 23 oktober 2013 laten  

horen. Tot dan! 




