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‘t Belletje 

Op woensdag 17 april 2019 houdt de Raad van Overleg Beltrum 

haar jaarvergadering. 

De bijeenkomst wordt gehouden in de Kapel van de Hassinkhof 

en begint om 20.00 uur. 

Deze vergadering is zoals gewoonlijk voor iedereen toegankelijk. 

 

Gastspreker op deze avond zal zijn Dhr. Peter van Heek (DKK). 

Hij zal een interessante presentatie houden voor stichtingen en 

verenigingen over de mogelijkheden tot subsidies en fondsenwer-

ving voor hun activiteiten. Vervolgens zullen ontwikkelingen poli-

tiek café, met als thema’s wonen, onderwijs, buitengebied en 

voorzieningen in de kleine kernen gepresenteerd worden. 

Voor de volledige agenda (notulen vorige ledenvergadering) van 

deze avond verwijzen we u ook naar www.Beltrum-online.nl 

 

Kortom, het belooft weer een informatieve avond te worden. 

We nodigen u dan ook van harte uit om op deze avond aanwezig 

te zijn. 

Jaarvergadering Raad van Overleg  Asbesttrein 

In 2024 zijn asbestdaken verboden in Nederland. Dit kan 

grote gevolgen voor u hebben. Daarom hebben de belan-

genvereniging Voor-Beltrum/Avest en de RvO-Beltrum 

gezamenlijk de zgn. asbesttrein gereserveerd. Dit houdt 

in dat er een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd 

samen met de gemeente Berkelland. Op deze bijeen-

komst wordt u geïnformeerd over kosten, wel- of niet 

beschikbare subsidie mogelijkheden en de voorwaarden. 

 

Voor het bespreken van uw persoonlijke situatie kunt u 

zich aanmelden voor keukentafelgesprek. Dit is gratis en 

geheel vrijblijvend. 

Deze bijeenkomst zal in het najaar plaatsvinden. Wij 

houden u op de hoogte. 

U heeft vast al wel gehoord dat er plannen zijn om de speeltuin in Beltrum te vernieuwen. In plaats van alleen toestellen te 

vervangen, is het plan om de gehele speeltuin aan te pakken. Dit om de speelwaarde te vergroten en ook in de toekomst een 

uitdagende speeltuin te kunnen blijven voor zowel mensen in als buiten Beltrum.  

Begin april houdt de speeltuinvereniging de bekende chocolade-paasei-actie, waarbij we huis-aan-huis paaseitjes gaan verko-

pen. Hierbij overhandigen we u ook een flyer met beeldmateriaal en uitleg over de nieuwe speeltuin en de stand van zaken. 

Bij supermarkt Coop start binnenkort een statiegeldactie. Van 1 april tot eind juni 2019 kunt u uw statiegeld doneren aan de 

Beltrumse speeltuin. Alle beetjes helpen. We hopen van harte op uw steun en medewerking!  

De officiële opening van de speeltuin is op 14 april a.s. Ook gaat dan onze gloednieuwe website live.  

Heeft u vragen, tips of opmerkingen? We horen het graag! U kunt ons bereiken via info@speeltuinbeltrum.nl . Ook kunt u 

ons natuurlijk persoonlijk ‘aan de jas’ trekken.  

Namens de stuurgroeps en het bestuur, André Helmers, 

voorzitter bestuur d’n Geetelingshook.  



Bestuur: 

Jos Baak (voorzitter) 0544 481844 

Hermien Roelvink (secr.) 06 13805707 

Jozé Ribbers (penning.) 0544 351637 

Richard Stortelder  06 53151410 

Carla klein Breteler  06 15158016 

Lisse Pape 06 12279943 

Roel Beunk 06 51261147 
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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. 

Verbouwing op de Sterrenboog  

 

 

Het is al weer bijna twintig jaar geleden dat het “Plan 2000” gerealiseerd werd onder 

de toenmalige directeur Jan Kemkens.  

 

Nu, anno 2019, wordt er opnieuw flink verbouwd en gerenoveerd. We gaan een 

prachtige school neerzetten die ons onderwijs omarmd en waar we les kunnen geven 

in een gebouw dat ons onderwijs ondersteunt voor nu en in de toekomst. Dus niet 

door een gebouw lopen met een onderhoudsmonteur, die vervolgens afvinkt wat er 

kapot is of vernieuwd moet worden, nee…, vanuit onze visie op onderwijs, nadenken 

over hoe het gebouw ons tot dienst kan zijn om zo de kinderen het beste onderwijs 

te kunnen geven.   

En precies daar zijn we mee bezig.  

Hoe fantastisch is het, om te zien dat na bijna 2 jaar van plannen maken, zaken nu in de praktijk werkelijkheid gaan worden. 

 

Vanaf nu tot aan begin september zal de verbouwing plaatsvinden in 2 gedeeltes. De kinderen van groep 1-2, 3 en 8 zijn inmid-

dels al tijdelijk verhuisd naar een ander lokaal, waarbij de kleuters een plekje hebben gekregen in de Kapel van de Hassinkhof. 

Met een eigen ingang, een groot lokaal en 2 juffen op één dag beginnen ze al een klein beetje te wennen aan hun nieuwe tijde-

lijke plekje. We zijn een ieder dankbaar die dit mogelijk maakt.  

 

Groep 3 en 8 zijn in de lokalen gekomen waar ook de andere klassen nog zitten. Gezellig samen, met wat behelpen met de 

ruimtes die we nog hebben. 

 

En dit alles lijkt simpel, maar stel het je in de praktijk voor; plannen tot in detail bespreken met de uitvoerende partijen, zor-

gen dat de planningen kloppen, verhuizen van complete klasinrichtingen, opruimen en nog veel meer… 

 

Zo planden we 4 avonden in om de lokalen “bouwrijp” te gaan maken. Hele vloeren moesten eruit, verwarmingen gedemon-

teerd, rails en kapstokken van de wand af enz. Wat bleek: ’s avonds om 22:00 uur kwam er een appje binnen bij de collega’s 

dat de hele klus al geklaard was! De overige 3 avonden werden gecanceld.  

 

Daarnaast hebben we een succesvolle NL-doet dag gehad. Deze dag hebben ouders, leerkrachten en niet te vergeten “onze” 

Paul Hemmink ervoor gezorgd dat alles helemaal klaar is voor de grote klus. En net als toen in 2000, is het opnieuw de bevol-

king van Beltrum die weet wat samenwerken is, samen de schouders 

eronder zetten en de mentaliteit hebben van: “veur mekare, deur meka-

re”.  Als school beseffen we heel goed dat we de handen mogen dicht-

knijpen met zo’n dorp en zulke fijne mensen. 

 

Om dit alles te bekostigen hebben we een budget tot onze beschikking. 

Hiervoor kunnen we de gemaakte plannen beknopt uitvoeren. Als we 

voor het ultieme willen gaan hebben meer geld nodig. Onder andere 

om de door de kinderen het coolst gevonden boomhut te kunnen reali-

seren. De komende periode zal er dan ook met verschillende acties 

geld in worden gezameld.  

 

We maken ons klaar voor de verbouwing, we hebben er zin in!   

Marie-José Koster/directeur 




