
ling preventie). Ik heb me als ver-

pleegkundige gespecialiseerd in de 

ouderenzorg. Daarnaast ben ik nog 

voor een aantal uur per week 

werkzaam als stafverpleegkundige 

m.b.t. kwaliteitszorg en innovatie. 

 

Het werk in de GGZ doe ik straks 

alweer 25 jaar en hoewel ik niet 

actief op zoek was naar een uitda-

ging kwam de functie van beheer-

der eigenlijk heel natuurlijk op mijn 

levenspad. Ik had tot voor een jaar 

geleden de ontwikkelingen altijd 

een beetje vanaf de zijlijn gevolgd 

en dacht, net als vele andere  

Beltrummers, waarom moet er een 

nieuw Kulturhus komen? Wat is er 

mis met ons Dorpshuis? Door te 

reageren op een krantenartikel 

kwam ik in contact met de mensen 

achter het Kulturhus en het bijbe-

horende gedachtegoed en rolde zo 

eigenlijk de Programmaraad in. 

Toen daar de vraag gesteld werd 

om mee te denken over wie een 

geschikte beheerder zou kunnen 

zijn dacht ik ook nog niet meteen 

aan mezelf. Karin, mijn vrouw 

wierp dat balletje op: ‘is dat eigen-

lijk niet iets voor jou?’ En zo is dit 

balletje gaan rollen……….! 

 

Inmiddels begin ik al aardig bekend 

te raken met het Kulturhus en ben 

ik ervan overtuigd geraakt dat dit 

voor Beltrum een goede en toe-

komstbestendige ontwikkeling is.  

Het kenmerkende gedachtegoed 

van het Kulturhus is dan ook: 

‘Een Kulturhus is geen gebouw 

maar een resultaat van mensen 

die via samenwerking een ge-

meenschap willen vormen!’  

Ik hoop als beheerder mijn steentje  

bij te dragen door mensen te boei-

en, te binden en te verbinden. 

De laatste Nieuwsbrief dateert alweer 

van januari 2013. Ruim een half jaar 

is verstreken waarin veel is gebeurd.  

Wij willen u in deze Nieuwsbrief bij-

praten en aangeven waar we staan 

en waar we naar toe gaan werken. 

Inmiddels, en dat hebben we allemaal 

gemerkt, is de gemeente ook gestart 

met de renovatie van de riolering en 

de straten in Beltrum. Bovendien heb-

ben we in de laatste Nieuwsbrief een 

oproep gedaan voor de functie van  

beheerder. Hierover verderop meer. 

 

Planning 

De bouwvergunning voor het Kul-

turhus is verleend en onherroepe-

lijk. Kortom er kan nu gebouwd 

gaan worden. De oplevering door 

het ‘Bouwteam Beltrum’, onder 

verantwoordelijkheid van de bouw-

bedrijven Hoffman en Gunnewiek, 

is gepland voor juni 2014. De 

maanden erna gebruiken we voor 

de inrichting en de verhuizing 

waarna het Kulturhus in augustus 

2014 haar deuren opent.  

 

Gezocht beheerder 

Na de oproep in Nieuwsbrief 3 

hebben zich 11 geïnteresseerden 

gemeld. Na een eerste selectie is 

met 5 personen een sollicitatiege-

sprek gevoerd. Op basis van de 

competenties: communicatie, net-

werken/verbinden, gastheer/vrouw 

en toegevoegde waarde voor Bel-

trum, heeft de sollicitatiecommissie 

bestaande uit Sander Esselink, Ge-

rard Hartjes en Bas Hommelink 

voorgesteld om Edmund Heutinck 

aan te stellen als beheerder van het 

Kulturhus. Hij zal in dienst treden 

van de Stichting Kulturhus Beltrum 

op het moment dat het Kulturhus 

officieel zijn deuren opent. Met het 

werven van de beheerder is niet 

alleen naar de pure beheerstaken 

gekeken maar is ook gekozen voor 

een persoon die de coördinatie en 

innovatie op zich kan nemen. In de 

persoon van Edmund denken wij 

deze gevonden te hebben. Naast 

zijn brede netwerk heeft hij ook 

actuele ervaring in de ouderenzorg 

(GGZ) en is hij nauw betrokken bij 

de drie partijen die het Kulturhus 

dragen. Maar ook daarbuiten ver-

vult hij zowel in het verleden als nu 

een actieve rol in de Beltrumse 

gemeenschap. Stichting Kulturhus 

Beltrum is erg blij met Edmund en 

wenst hem dan ook alvast heel veel 

succes toe in zijn nieuwe functie. 

 

Edmund stelt zich voor.... of 

hoe het balletje soms rolt! 

Ik ben geboren en getogen in  

Beltrum en word binnenkort 50 

jaar. Ik ben even weggeweest uit 

Beltrum om in 1994 weer terug te 

keren naar dit mooie dorp. We 

wonen nu aan de Westerhaar: ‘an 

Harbers zien Allee’. En we is in dit 

geval: onze zoon Thieme, mijn 

vrouw Karin De Roover en onze 

hond Pip! 

 

Na de lagere school in Beltrum te 

hebben gevolgd ging ik op de fiets 

naar de grote stad Groenlo voor 

de middelbare schooljaren aan het 

Marianum (VWO). Daarna heb ik 

HBO-Verpleegkunde gestudeerd 

aan de Twentse Academie voor 

Gezondheidszorg in Hengelo (O). 

Ik ben altijd werkzaam geweest in 

de psychiatrische ouderenzorg 

(zowel op een beddenafdeling als 

op de dagbehandeling en de afde-

Opening Kulturhus in augustus 2014 

Kulturhus Beltrum 
O K T O B E R  2 0 1 3  N I E U W S B R I E F  4    

Nieuwsbrief over de plannen voor de realisatie van een Kulturhus in Beltrum 



Dorpsböke zoekt vrijwilligers  

De Dorpsböke wordt op dit moment gerund door een enthousiaste groep van  

6 vrijwilligsters. Graag zou deze groep uitbreiding krijgen van een of meerdere  

personen om zo de taken wat meer te kunnen spreiden. Heeft u interesse?  

Neem dan contact op met Gerard Hartjes (482101) of loop eens binnen tijdens de 

openingstijden van de Dorpsböke. De vrijwilligers vertellen u er graag meer over! 

Bezoek de Dorpsböke eens!  

Sinds oktober 2012 kunt u in Beltrum weer boeken lenen. Er is een groot aanbod 

aan jeugd en volwassen boeken. U hoeft zelfs geen lid te zijn van de BOA om  

boeken te kunnen lenen. Voor € 10,- per jaar kunnen volwassenen ook eigen  

boeken van de Dorpsböke lenen. Deze grote collectie mooie boeken is bijeen  

gebracht door inwoners uit Beltrum. Kinderen t/m 12 jaar zijn gratis lid en kunnen 

ook boeken lenen uit de wisselcollectie van de BOA. Overigens wordt binnenkort 

de Dorpsböke ook aangesloten op het automatiseringssysteem van de BOA en 

kunt u ook boeken lenen vanuit andere bibliotheekvestigingen.  

Loop eens binnen bij de Wanne op maandag of donderdag van 14.30 tot 

16.00 uur. De vrijwilligers helpen uw graag! 

Jeugdhuske in race bij Rabobank Coöperatiefonds! 

Inrichting openbaar gebied 
In het verlengde van de gestarte werkzaam- 

heden voor de herinrichting van de straten in 

Beltrum is er in overleg met Hassinkhof, kerk, 

school en het Kulturhus een integraal plan 

gemaakt voor de herinrichting van het open-

bare gebied en de pleinen tussen deze gebou-

wen. Of dit ook op de gepresenteerde wijze 

uitgevoerd gaat worden is mede afhankelijk 

van het uiteindelijke ontwerp en de beschik-

bare financiën. De partijen gaan de komende 

maanden het ontwerp nog verder verfijnen 

zodat alle belangen goed verwerkt zijn.  

Vooral over de exacte invulling van het 

schoolplein zal nog uitvoerig met de school, 

het team en de ouders gesproken worden. 

Eind dit jaar zullen wij u hier verder over in-

formeren. We gaan er vanuit dat volgend jaar 

bij de oplevering van het Kulturhus ook dit 

gebied ´up to date´ is ingericht. 

Voor de vakantie is er hard gewerkt om de plannen voor het Jeugdhuske goed op papier te zetten. 

Voordat kan worden overgegaan tot de daadwerkelijke realisatie zijn er, zoals altijd, eerst de beno-

digde financiële middelen nodig. Zo zijn er verschillende fondsen aangeschreven. En met succes! 

Inmiddels zijn er toezeggingen van het Oranjefonds en het VSB-fonds. Hier zijn we natuurlijk erg 

blij mee, maar daarmee zijn we er uiteraard nog niet. Op maandag 18 november a.s. hebben we uw 

steun hard nodig! We zijn genomineerd voor het Rabobank Coöperatiefonds en gaan natuurlijk 

voor de hoofdprijs van € 10.000,-. Het nieuwe onderkomen van SJB -'t Jeugdhuske- komt in de 

Hassinkhof. Een unieke combinatie, jong en oud onder één dak! Het zal niet alleen onderdak bie-

den aan de huidige activiteiten voor de jeugd, maar moet ook mogelijkheden hebben om nieuwe 

ideeën te ontwikkelen en uit te voeren. Zo zal jong (jeugd SJB) en oud (bewoners Hassinkhof)  

elkaar daadwerkelijk gaan ontmoeten in verschillende activiteiten die samen georganiseerd gaan 

worden. Met het geld van het Coöperatiefonds willen we de inrichting en inventaris gaan bekosti-

gen. De ruimte moet multifunctioneel zijn en voldoen aan de hedendaagse 'eisen en wensen'. Om 

te kunnen winnen hebben we uw stem hard nodig. U moet dan wel lid zijn van de Rabobank en  

die avond aanwezig zijn bij het Hof van Eckberge in Eibergen, waar de ledenvergadering wordt  

gehouden. Steun ons en stem! 
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Kom op 
18 november 
naar Hof van 
Eckberge en 
steun SJB  

bij de  
realisatie  
van het 

Jeugdhuske!  
 

 

Ook uw mening telt! 
 

Heeft u ideeën, vragen, opmerkin-

gen of suggesties?  

Schroom niet en neem contact op 

met:  

 Bas Hommelink, 06-28845561 

bashommelink@hotmail.com 

 Ronald Stapelbroek, 482174  

ronaldstapelbroek@hetnet.nl 

 

Het Kulturhus wordt  

van ons allemaal! 
 

www.beltrum-online.nl 

Wat nog meer….. 
 De pinautomaat blijft in Beltrum! Door de 

nieuwbouw van het Kulturhus kunnen we 

voldoen aan de laatste veiligheidseisen zodat 

de pinautomaat nog zeker tot 2016 blijft.  

 De komende maanden zal met de school, het 

team en de ouders gesproken worden over 

het gezamenlijk gebruik van vrijkomende 

ruimten op school. 

 De kerk is in gesprek met het Bisdom om de 

realisatie van een grote gemeenschapsruimte 

mogelijk te maken. De verwachting is nog 

steeds, dat in lijn met het Kulturhus gedach-

tegoed, deze ruimte er gaat komen. 

 Op woensdag 27 november a.s. om 20.00 uur 

is er in de Wanne een informatieavond waar-

op wij alle definitieve plannen en ontwerpen, 

het ruimtegebruik, het financieel overzicht en 

de beheerder gaan presenteren. Nadere info 

volgt nog. Noteer alvast de datum! 

 

Noteer 

alvast: 

27 november 

informatie- 

avond 

Kulturhus! 

 


