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Naoberfonds Beltrum nu officieel van start!
Op woensdagavond 19 september vond, op informatieve en inspirerende wijze, de onthulling van het Naoberfonds Beltrum plaats. De aanwezigen werden direct na binnenkomst in de kapel (Hassinkhof) voorzien van een gekleurde stip op de hand. Grappen
werden over en weer gemaakt en de interesse was direct gewekt.
Na een korte presentatie door de voorzitter van het Naoberfonds, Paulien Boverhof, werd duidelijk waar de stippen voor bedoeld waren. De aanwezigen werden door het Naoberfonds uitgedaagd om in groepen te werken aan
innovatieve, creatieve en ondernemende ideeën voor Beltrum in 2030. Dit moesten zij doen in de geest van verschillende Beltrumnaren met verschillende achtergronden en in verschillende leeftijdscategorieën. Zo werd bijvoorbeeld een virtueel speel- en doepark bedacht voor de jeugd van de toekomst, en kwam het idee van een Naobercoin op tafel.
Het Naoberfonds was blij verrast dat er direct al zulke sprankelende ideeën naar voren kwamen. Dergelijke ideeën
kunnen ons mooie dorp alleen maar nog mooier maken.
Na ook de juridische zaken geregeld te hebben bij de notaris is het Naoberfonds officieel van start. Om deze start
te promoten daagt het Naoberfonds de gehele Beltrumse bevolking uit om Beltrum dit jaar nog positief in het landelijke nieuws te krijgen. Lukt dit? Dan staat hier een beloning van €100,00 tegenover. Het achterliggende doel is om
heel Nederland te laten zien hoe mooi ons dorp al is.
De eerste € 100,00 is al verdiend!
Meer informatie over deze actie, reguliere aanvragen en over het Naoberfonds Beltrum zelf is te vinden op
www.naoberfondsbeltrum.nl en Facebook of bij de informatiezuil in Kulturhus de Wanne.

Survivalrun Beltrum op 6 januari 2019
Op zondag 6 januari 2019 gaat voor
de 30ste keer de survivalrun van Beltrum van start. Deze sportwedstrijd
staat binnen en buiten Nederland bekend als de “strijd tegen de elementen”. Bovendien is in Beltrum de survivalrun uitgevonden. Deze wedstrijd
is dan ook een ‘must’ voor elke sportliefhebber.
Veel vrijwilligers dragen elk jaar met
veel plezier hun steentje bij. Afgelopen jaar stonden maar liefst 415 vrijwilligers klaar om de organisatie te
helpen.
Van de andere kant is de organisatie

dan ook heel zuinig op deze vrijwilligers. Ze krijgen warm eten en drinken en elk jaar een origineel cadeau
van de organisatie.
De vrijwilligers zijn voor de organisatie belangrijker dan de deelnemers.
Ben je nog nooit gevraagd als vrijwilliger en heb je zin om ook mee te
helpen met de promotie van Beltrum
en je in te zetten voor de mooiste
sportwedstrijd van Nederland?
Bel of mail dan met Jose Heutinck:
j. heutinck@hetnet.nl
tel: 06- 10 57 69 00

Het Dorpsbos
Aan de rand van Beltrum ligt het dorpsbos “Hoornhorst”, een bos van ruim 4 ha dat in 2006 is
gerealiseerd. Meermaals komt ons ter ore of “wij als Beltrum” niet meer met dit bos zouden kunnen doen dan dat nu gebeurd.
Vanuit de RvO willen wij deze initiatieven graag ondersteunen. Na de eerste verkennende gesprekken met “belanghebbende” partijen willen we nu graag toewerken naar een definitief en uitvoerbaar plan. Mocht U nog ideeën of suggesties hebben laat het ons dan weten.
Contactpersoon in deze vanuit de RvO is Roel Beunk.

Rondgang door Beltrum
Wijlen Jan te Vogt verzorgde op zijn kenmerkende en
humoristische wijze jarenlang een
‘Kuierroute door Beltrum’.

Deze ‘Rondgang door Beltrum’ staat voor iedereen
op ons programma.
Wilt u ook een rondgang door Beltrum? Neem dan contact op met Stichting Oud-Beltrum via e-mail of telefoon st.oudbeltrum@gmail.com.

Alhoewel de kern van Beltrum relatief jong is, zijn er
toch diverse gebouwen, maar vooral plekken die een
hele geschiedenis achter zich hebben.

of: 06 221 868 36

De Werkgroep Toerisme Beltrum benaderde in het
voorjaar Stichting Oud-Beltrum met de vraag of wij als
vereniging dit weer kunnen en willen oppakken. We
hebben besloten hier op in te gaan en we zijn er in geslaagd een aantrekkelijke route uit te stippelen. Afgelopen zomer hebben we tweemaal een wandeltocht door
Beltrum georganiseerd. Dit was succesvol en daarom
geven we er nu een vervolg aan.

Wij organiseren een rondgang voor groepen vanaf vier
personen. In overleg kunt u natuurlijk aansluiten bij een
groep. Maar u kunt de rondgang ook gebruiken voor
gelegenheden als bijvoorbeeld een reünie of familiebijeenkomst .
Kosten: vrije gift voor st. Oud Beltrum

Jaarvergadering — Raad van Overleg Beltrum 14 november 2018 - 20.00u
Wij willen U uitnodigen voor de
ledenvergadering Raad van Overleg
Beltrum om 20.00 uur.
De vergadering is voor iedereen
toegankelijk en vindt plaats in de
Parochiekerk te Beltrum. Naast de
vaste agendapunten op de vergadering, wordt er aandacht geschonken
aan actuele thema’s. Tijdens deze
avond zal een BOA (Buitengewoon
Opsporings Ambtenaar) een presentatie houden over hun functie
ten aanzien van lokale orde en vei-
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ligheid. Samen in gesprek gaan
over onder andere het hondenuitlaatbeleid, parkeerbeleid en andere zaken die ter sprake zullen komen.
Dus vragen of opmerkingen zijn
welkom en maak ze bespreekbaar
op deze avond!
Namens Raad van Overleg Beltrum
Hermien Roelvink (secretariaat RvOB)
info@raadvanoverlegbeltrum.nl
Tot ziens op 14 november!

Nieuwsbrief van de Raad van Overleg
voor de inwoners van Avest, Beltrum, Lintvelde en Voor-Beltrum
Vragen of ideeën?

Bestuur:
Jos Baak (voorzitter)
Hermien Roelvink (secr.)
Jozé Ribbers (penningm.)
Richard Stortelder
Carla klein Breteler
Lissa Pape
Roel Beunk

48 18 44
48 18 06
35 16 37
48 20 61
48 22 24
06 12279943
06 51261147

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.

Raad van Overleg Beltrum
Mariaplein 6B
7156 MG Beltrum
info@raadvanoverlegbeltrum.nl
www.beltrum-online.nl

