
 

definitieve ontwerp gepresenteerd 

wordt. Voorafgaand aan deze 

avond verschijnt een Nieuwsbrief 

met daarin de uitnodiging en de 

laatste stand van zaken.  

 

De omgevingsvergunning voor de 

realisatie wordt eind dit jaar aange-

vraagd waarbij na het verlenen van 

de vergunning de bouw kan  

starten. Dit zal op z`n vroegst in 

april 2013 zijn. Uiteindelijk streven 

we ernaar om het Kulturhus in het 

najaar van 2013 te kunnen openen. 

Vooruitlopend op de opening van 

het Kulturhus starten we op korte 

termijn al wel met de Dorpsböke. 

Dit is een kleinschalige bibliotheek-

voorziening gerund door vrijwilli-

gers. Ontmoeten is hierbij een  

belangrijk speerpunt. Het richt zich 

vooral op de jeugd van 0-14 jaar en 

op ouderen, maar uiteraard is 

iedereen van harte welkom. 

 

Subsidie 

Door provincie en gemeente is een 

eenmalige investeringsbijdrage van 

€ 60.000,- beschikbaar gesteld voor 

het opzetten van de Dorpsböke. 

Deze bijdrage gaan we zoveel  

mogelijk gebruiken bij de inrichting 

van de Dorpsböke in het Kultur-

hus. Voorlopig brengen we de 

Dorpsböke dan ook onder in de 

Sociëteit van dorpshuis de Wanne. 

Hierbij houden wij de inrichting 

sober met gebruikmaking van 2e 

hands kasten. Daarnaast ontvangen 

wij een jaarlijkse exploitatiebijdrage 

voor o.a. aankoop boeken, afschrij-

ving apparatuur en huur ruimte. 

 

Er wordt achter de schermen hard 

gewerkt aan de realisatie van het 

Kulturhus. Naast het uitwerken 

van het definitieve ontwerp en het 

daaraan gekoppelde budget, is ook 

de Programmaraad van start  

gegaan met het inventariseren van 

alle activiteiten binnen Beltrum. 

 

Openbare ruimte 

Diverse straten binnen Beltrum 

worden volgend jaar opgeknapt.  

In (een deel van) de Dorpstraat, 

Haarstraat en Heelweg komt  

nieuwe riolering. Gelijktijdig hier-

mee worden deze straten en ook 

de Kampstraat en een deel van de 

Nelissenstraat, opnieuw ingericht. 

De gemeente is volop bezig met  

de voorbereidingen en gaat  

binnenkort een inloopbijeenkomst 

organiseren. In het verlengde van 

deze werkzaamheden zijn we van-

uit het Kulturhus, in overleg met 

de kerk, school en Hassinkhof  

bezig om een integraal plan te  

maken voor het openbare gebied 

tussen deze gebouwen. Naast een 

herkenbare verbinding als onder-

deel van het Kulturhus concept, 

wordt ook gekeken naar het ver-

beteren van de verkeersveiligheid 

rond de school. 

 

Bouw Kulturhus 

De realisatie van het Kulturhus 

hoeft niet aanbesteed te worden. 

Zowel de provincie als de gemeen-

te hebben hiermee ingestemd. 

Concreet betekent dit dat we met 

de Beltrumse ondernemers de uit-

voering ter hand kunnen nemen en 

de verkregen subsidiegelden lokaal 

kunnen laten terugvloeien.  

In overleg met de lokale onder- 

nemers wordt een “Bouwteam  

Kulturhus Beltrum” gevormd. 

 

Jonge ondernemers 

Het centrum voor jonge onderne-

mers is onlangs van start gegaan.  

In het vrijgekomen kantoor van de 

Rabobank houden op dit moment 

al vier zelfstandige ondernemers 

uit Beltrum hun kantoor. Zij  

krijgen straks binnen het Kulturhus 

ook hun eigen kantoorruimte met 

daarbij behorende faciliteiten. 

 

SJB Beltrum 

Verder is Stichting Jongerenwerk 

Beltrum (SJB) zich duidelijk aan het 

oriënteren over haar rol binnen 

het Kulturhus. Dit in goed overleg 

met de Hassinkhof. Door partijen 

wordt gesproken over samen-

werking en gezamenlijke  

activiteiten, waarbij straks letterlijk 

en figuurlijk jong en oud samen 

onder één dak komen. Wat dat 

betreft is ‘de jeugd’ één van de  

belangrijke dragers van het plan. 

Immers de jeugd heeft de  

toekomst, vanuit de jeugd komen 

nieuwe ideeën en inspiraties, vanuit 

de jeugd komen toekomstige  

bestuurders die het opgebouwde 

sociaal-cultureel werk kunnen 

voortzetten en van eigentijdse  

impulsen kunnen voorzien. 

 

Planning 

Begin december verwachten we  

de Beltrumse gemeenschap uit te  

kunnen nodigen voor een  

informatieavond waarbij o.a. het 

Kulturhus krijgt vorm... 

Kulturhus Beltrum 
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Hoera: we kunnen weer boeken lenen! 
De Dorpsböke wordt begin 

2013 aangesloten op het 

nieuwe software systeem 

van de BOA. Vanaf de  

opening bestaat echter al 

wel de mogelijkheid om via  

internet de catalogus van  

de BOA te raadplegen en  

boeken te reserveren. Via 

een haal- en brengservice  

worden de boeken dan  

bezorgd bij de Dorpsböke.  

 

Basisschool de Sterrenboog 

is voornemens om gebruik 

te maken van de Dorps-

böke. Hoe dit ingevuld gaat 

worden wordt binnen het 

team nog nader besproken.  

 

Lievelingsboeken 

De Dorpsböke wil graag 

een aantal lievelingsboeken  

in de collectie hebben voor 

leerlingen van de basis-

school. Is jouw boek niet 

aanwezig? Vul dan een  

formulier in waarna wij  

bekijken of we het kunnen 

aanschaffen.  

De gegevens die we dan 

nodig hebben zijn: 

- titel van je lievelingsboek 

- wie is de schrijver 

- jouw naam, leeftijd, groep. 

Het formulier kun je inleve-

ren bij de Dorpsböke, in de 

brievenbus van de Wanne 

of afgeven op school. 

Door bezuinigingen was de 

bibliobus in juli j.l. voor het 

laatst in Beltrum. Sindsdien 

is er hard gewerkt om  

Beltrum weer te voorzien 

van een uitleenpunt voor 

boeken. Acht vrijwilligers 

hebben kasten geplaatst en 

vele honderden boeken 

gesorteerd en ingeboekt.  

 

Via een oproep in ‘t Belle-

tje hebben we veel boeken 

aangeboden gekregen, 

waarvoor onze hartelijke 

dank! Daarnaast hebben  

we vooral jeugdboeken 

gekregen en aangekocht  

via Bibliotheek Oost-

Achterhoek (BOA). Een 

deel hiervan wordt ingezet 

als wisselcollectie met  

andere kleine kernen.  

 

Lidmaatschap 

Iedereen kan boeken lenen 

bij de Dorpsböke. Enige 

voorwaarde is dat men lid  

is van de BOA. Op deze 

manier profiteert men  

optimaal van alle diensten 

die de bibliotheek biedt, 

zoals ook het bestellen en  

ophalen van boeken en  

andere media.  

Aanmeldingsformulieren 

voor een lidmaatschap van 

de BOA zijn aanwezig bij  

de Dorpsböke. 
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Tijdens de 
opening op  

29 oktober a.s. 
verloten we 

onder de 
aanwezigen 
een gratis 

abonnement  
voor twee 
maanden.  

 
Dus kom langs! 

Ook uw mening telt! 

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen?  

Schroom niet contact op te nemen met:  

 Bas Hommelink, 06-28845561 

bashommelink@hotmail.com 

 Ronald Stapelbroek, 482174  

ronaldstapelbroek@hetnet.nl 

 

Het Kulturhus wordt  

van ons allemaal! 

Tarieven Bibliotheek Oost-Achterhoek 

vanaf 1-1-2012 

 Kosten/

jaar 

Jeugdabonnement t/m 13 jaar gratis 

Jongerenabonnement 14 t/m 17 jaar € 24,00 

Abonnement 18 t/m 64 jaar € 48,00 

Abonnement 65 jaar en ouder € 44,00 

Vakantieabonnement 2 maand € 12,50 

Proefabonnement 1 maand € 7,50 

Opening 

Eindelijk is het dan zo ver: 

de Dorpsböke wordt op 

maandag 29 oktober 

om 15.00 uur geopend 

door wethouder Fred 

Mulkens van de gemeente 

Berkelland. Iedereen is van 

harte welkom om hierbij 

aanwezig te zijn.  

 

Openingstijden 

De openingstijden van de 

Dorpsböke zijn op:  

maandag en donderdag 

van 14.30 tot 16.30 uur.  

Deze tijden zijn afgestemd 

op de lestijden van het  

basisonderwijs.  

 

Mocht naar verloop van tijd 

blijken dat er behoefte is 

aan andere of verruiming 

van de tijden, dan bekijken 

we of hieraan gehoor kan 

worden gegeven. Laat het 

ons in ieder geval weten! 

 

Welkom! 

De vrijwilligers zijn er klaar 

voor en staan te popelen 

om geïnteresseerden weg-

wijs te maken in de  

Dorpsböke. Enthousias-

meer en stimuleer elkaar 

om gebruik te maken van 

de Dorpsböke. Laten we  

er ook in Beltrum een 

groot succes van maken!   


