
 

 

 

 

 

 

 

dorpsplein tussen deze gebouwen 

en het Kulturhus. Het projectplan 

voor een provinciale subsidie is dit 

voorjaar ingediend. Ondanks dat 

het plan voldeed aan de criteria, 

wordt het niet gehonoreerd door 

het bereiken van het subsidie-

plafond. Dit vinden wij ontzettend 

spijtig. De consequentie hiervan is 

dat op dit moment de laatste fase 

van de verfraaiing van ons dorp 

(nog) niet gerealiseerd kan  

worden. Er lopen op dit moment 

nog een aantal subsidieaanvragen 

bij diverse fondsen. Daarnaast gaan 

we dit najaar opnieuw proberen de 

provinciale subsidie binnen te  

halen. Gelukkig heeft Gedeputeer-

de Staten onlangs de beschikbare 

subsidie verhoogd met 1 miljoen 

euro.  

We geven het nog niet op! 

De laatste nieuwsbrief dateert alweer 

van oktober 2013. In de afgelopen 

maanden is veel gebeurd. Wij willen u 

via deze nieuwsbrief bijpraten over 

waar we staan. 

 

Planning 

Bouwteam Beltrum levert op korte 

termijn de bouwkundige werk-

zaamheden op. De lokale bouw- 

bedrijven Gunnewiek en Hoffman 

hebben samen met installatiebedrijf 

Ratering de werkzaamheden ge-

coördineerd. Met hulp van de 

plaatselijke onderaannemers  

Hofstede Elektro, Joost Installeert, 

Marboma en schildersbedrijf te 

Morsche is dit naar volle tevreden-

heid uitgevoerd. Dusseldorp heeft 

onlangs de bestrating rondom het 

Kulturhus aangebracht. In overleg 

met partijen is besloten de hooi-

berg (JOP) aan te passen en  

binnenkort te verplaatsen naar de 

hoek van het Mariaplein. Bovendien 

komt hierbij een gratis drinkwater-

tappunt (Join the Pipe) te staan. 

 

De komende weken wordt er hard 

gewerkt aan de inrichting van het 

gebouw. Zo gaan een aantal  

enthousiaste vrijwilligers kasten en 

een garderobe maken en zal de 

bestaande bar van de Wanne een 

metamorfose ondergaan en in het 

Kulturhus worden geplaatst.  

De interieurcommissie heeft de 

afgelopen maanden keuzes gemaakt 

in de wand– en vloerafwerking, de 

verlichting, de keukeninrichting, 

stoelen, tafels, een televisie en een 

moderne beeld- en geluidinstallatie. 

Hierbij wordt getracht het gewens-

te ´huiskamer´-gevoel te creëren. 

Op een aantal prominente wanden 

in het gebouw worden grote  

afbeeldingen van historisch Beltrum 

geprojecteerd.  

 

Vanaf 1 september vinden de  

eerste activiteiten plaats in het  

Kulturhus. Op kermiszondag  

tijdens Festunique (12.00 tot 17.00 

uur) en tijdens de opgave voor het 

vogelschieten op dinsdag, is het 

Kulturhus geopend. 

Kom gerust een kijkje nemen! 

 

Realisatie dorpsplein 

Aansluitend aan de herinrichting 

van de straten van Beltrum en de 

vernieuwing van de bestrating bij 

de kerk en het Kulturhus, is in 

overleg met afgevaardigden vanuit 

school en de Hassinkhof een ont-

werp gemaakt voor een nieuw 

Kulturhus opent 1 september 2014 haar deuren 

Nieuwsbrief Kulturhus 

Beltrum 
J U L I  2 0 1 4  N I E U W S B R I E F  5    

Nieuwsbrief over de realisatie van een Kulturhus in Beltrum 

Impressie foto achter de bar (afmeting 385 x 106 cm)  



P A G I N A  2  

Het ´hart 

van 

Beltrum´ 

gaat vanaf 

september 

echt 

kloppen! 

Kulturhus, aanwinst voor Beltrum 
Als voorbereiding op de overgang 

van dorpshuis de Wanne naar het 

Kulturhus hebben we in maart en 

april 2014 met alle gebruikers van 

het dorpshuis om de tafel gezeten, 

zowel de vaste als de incidentele. 

We hebben gekeken naar het huidige 

ruimtegebruik en wat er in de  

nieuwe situatie nodig is. Ook hebben 

we gekeken naar de benodigde  

opslagruimte en de gewenste service 

c.q. dienstverlening (van een kopje 

koffie tot beamer, laptop e.d.). 

 

Op woensdag 16 juli j.l. hebben we 

een ´Kulturhus Tour´ georganiseerd 

voor gebruikers en vrijwilligers van 

de Wanne, leden van de Programma-

raad en diverse genodigden. Tijdens 

deze tour zijn de aanwezigen geïnfor-

meerd over, en hebben ze zelf kennis 

kunnen nemen van, de laatste stand 

van zaken met betrekking tot de 

bouw, de afwerking, de inrichting van 

het Kulturhus en de beschikbare 

ruimtes in de Sterrenboog en de 

Hassinkhof. Tevens zijn de aanwezi-

gen bijgepraat over onderwerpen die 

samenhangen met het gebruik van 

het Kulturhus zoals de inzet van de 

beheerder en vrijwilligers en de acti-

viteiten voor de komende periode.  

 
Inmiddels hebben we alle gebruikers 

toebedeeld aan een nieuwe ruimte. 

De grote zaal c.q. de multifunctionele 

ruimte in de kapel van de Hassinkhof 

komt pas in januari 2015 beschik-

baar. Concreet betekent dit dat een 

aantal verenigingen c.q. organisaties 

tijdelijk nog onderdak houdt in 

dorpshuis de Wanne. Dit geldt bij-

voorbeeld voor de DIOS damcom-

petitie op zaterdag en een aantal  

activiteiten die een grote zaal nodig 

hebben. Met de Stichting Zorgcombi-

natie Marga Klompé zijn we in over-

leg hoe we in het nieuwe seizoen het 

Eetcafé gaan vormgeven. Het koken 

kan plaatsvinden in de keuken van de 

Hassinkhof en wellicht dat er gegeten 

wordt in het Kulturhus. Ook de  

hobbyclub blijft haar vaste stek in de 

kelder van de Wanne voorlopig nog 

behouden. Met afgevaardigden van het 

team van de Sterrenboog zijn we nog 

aan het kijken hoe hieraan een goede  

invulling kan worden gegeven. Zo 

hebben we onlangs samen een 

‘werkplek’ bezoek gebracht aan een 

school in Hengevelde. Hier is door 

ouders een technieklokaal gereali-

seerd waarvan we erg onder de  

indruk waren. We hebben hier goede 

ideeën opgedaan voor een combinatie 

van een technieklokaal voor de school 

welke in de avonduren beschikbaar is 

voor de hobbyclub. De komende 

maanden wordt dit verder uitgewerkt 

in overleg met de school.  

Vanaf 1 september krijgen een aantal 

verenigingen (o.a. de EHBO en de 

Yoga) onderdak in een vrijkomend 

lokaal op school. Met deze verenigin-

gen hebben we een oriëntatiebezoek 

afgelegd. Ook hier hebben we de ge-

wenste voorzieningen en faciliteiten in 

kaart gebracht. Deze worden op kor-

te termijn gerealiseerd. 

 

De Dorpsböke opent vanaf 1 septem-

ber haar deuren in het Kulturhus. 

Jong en oud kunnen dan hier terecht 

voor het lenen van boeken. Wat de 

commerciële huurders betreft heeft 

de Rabobank vanaf begin mei haar 

geldkiosk al in gebruik genomen op de 

nieuwe locatie. Vanaf 1 september 

zullen ook de Fysiotherapeut Hans 

Gerritsen en Sensire onderdak vinden 

in het Kulturhus. 

Kortom: vanaf 1 september gaat het 

´hart van Beltrum´ echt kloppen! 

 

In het voorjaar van 2015 vindt de  

officiële opening van het Kulturhus 

plaats. We willen het Kulturhus- 

gedachtegoed volledig kunnen  

uitdragen en eerst alles en iedereen 

op zijn of haar nieuwe plek hebben!  

N I E U W S B R I E F  K U L T U R H U S  B E L T R U M  

Loop 

gerust  

eens 

binnen! 



Verbouwing Jeugdhuske gaat van start  
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Dekkingsplan: 

De volgende instanties dragen bij 

aan de realisatie van het Kulturhus: 

 Gemeente Berkelland € 334.000 

 Provincie Gelderland € 345.000 

 Oranjefonds € 50.000 

 VSB fonds € 40.000 

 SBE € 5.000 

 SZMK (Hassinkhof) € 20.000  

 SKAN-fonds € 10.000 

 Pr.Bernard Cultuurfonds € 5.000 

 RCOAK € 5.000 

 Stichting Beng € 2.000 

 Alinkstichting € 3.500 

 Belastingdienst, teruggave  

BTW € 104.000 

 Eigen inbreng € 2.500. 

In de bijdragen van gemeente en 

provincie is € 60.000 bestemd voor 

de realisatie van de Dorpsböke.    

Deze vraag krijgen we met enige 

regelmaat gesteld. Hieronder geven 

we beknopt het antwoord.  

 

Investeringskosten: 

De totale investeringskosten zijn 

begroot op € 936.000. 

Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 

 Aankoop gebouw € 180.000 

 Voorbereidingskosten (ontwerp,  

begeleiding e.d.) € 76.000 

 Legeskosten € 13.000 

 (Ver-)bouwkosten € 416.000 

 Inrichting binnen € 65.000 

 Inrichting buiten € 25.000 

 Aanpassing school € 10.000 

 Aanpassing Hassinkhof € 20.000 

 BTW € 131.000. 

De verbouwkosten van de kerk 

zijn hierin niet opgenomen. 

 

hiervoor een interieurcom-

missie geïnstalleerd welke 

nadenkt over kleurgebruik, 

meubels en de verdere  

inrichting en aankleding. 

 

Begin 2015 verhuist SJB 

naar haar Jeugdhuske. Vanaf 

dan kan ook de kapel in de 

Hassinkhof gebruikt worden 

voor grote bijeenkomsten 

en activiteiten. De kapel is 

na de transformatie voor-

zien van een nieuwe vloer, 

eigentijdse wandaankleding, 

passende verlichting en  

uitgerust en voorzien van een beamer met scherm 

en geluidsinstallatie.  

Vol trots kunnen we mel-

den dat we medio septem-

ber starten met de realisatie 

van het Jeugdhuske in de 

Hassinkhof. Op zaterdag  

13 september gaan vrijwilli-

gers van SJB het sloopwerk 

uitvoeren en de nodige 

voorbereidingen treffen 

zodat de verbouwing van 

start kan gaan. Naar ver-

wachting zijn eind oktober 

de bouwwerkzaamheden 

gereed en kan SJB met de 

inrichting van het Jeugd-

huske beginnen. Inmiddels is 

Naam Kulturhus 

Wat kost dat allemaal? 

In overleg tussen de besturen van dorpshuis de Wanne, de Raad van Overleg Beltrum en de Stichting Kulturhus 

Beltrum wordt voorgesteld om de naam ´de Wanne´ mee te verhuizen. Het Kulturhus zal dan officieel  

‘Kulturhus de Wanne’ gaan heten. Immers de naam ‘de Wanne’ is een begrip in Beltrum en wijde omgeving. 

Deze naam willen we ook graag voor de toekomst behouden. Het nieuwe Kulturhus wil net als het dorpshuis 

voor iedereen toegankelijk zijn en de ‘huiskamer’ van Beltrum worden. Naast de naam hebben we ook opdracht 

gegeven om een nieuw, fris en eigentijds logo voor het Kulturhus te ontwerpen.   

Mocht u van mening zijn dat er een betere of toepasselijkere naam voor ons Kulturhus is, laat het ons dan voor  

10 augustus a.s. weten via info@kulturhusbeltrum.nl of dorpshuisdewanne@gmail.com. Uiteraard kunt u ook 

één van de bestuurleden of Edmund Heutinck hierover benaderen. 

Enkele suggesties…  

Voorstellen logo 



Breng eens een bezoek aan de Dorpsböke!  

In het nieuwe Kulturhus krijgt de Dorpsböke een prominente plek. 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 (wissel-)collectie van de BOA. De Dorpsböke is 

sinds kort aangesloten op het automatiseringssysteem van de BOA. Hierdoor 

kunt u tevens boeken lenen vanuit andere bibliotheekvestigingen.  

Loop eens binnen bij de Dorpsböke op maandag- of donderdagmiddag van 

14.30 tot 16.00 uur of op woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur.  

De vrijwilligers helpen u graag! 

Vrijwilligers gezocht 

Stichting Kulturhus Beltrum is al enige tijd te vinden op Facebook en laat hier de voortgang van  

de bouw zien. Ook in de toekomst worden nieuwtjes en bijzonderheden hierop kenbaar gemaakt. 

Nog geen vriend? Ga naar Facebook en zoek op Stichting Kulturhus Beltrum.  

Ook wordt op dit moment volop gewerkt aan een nieuwe website. Deze wordt voor 1 september 

a.s. gelanceerd. Via deze site kunt u onder andere ruimtes reserveren of in contact komen met 

onze beheerder en dorpscontactpersoon Edmund Heutinck. Daarnaast kan via deze site de agenda 

en activiteiten in het Kulturhus en Beltrum geraadpleegd worden.  

Dus binnenkort online: www.kulturhusbeltrum.nl 

Vind je het leuk om met mensen in gesprek te gaan en een prettige ontvangst te creëren? 

Ontmoet je graag jong en oud? Dan is de rol van gastvrouw/-heer jou op het lijf geschreven! 

 

Ter uitbreiding van ons vaste team van vrijwilligers zijn we op zoek naar meerdere gast-

vrouwen/-heren voor het ontvangen van mensen, verzorgen van koffie, thee en lunch, lichte  

receptie- en schoonmaakwerkzaamheden. Ook zoeken we nog een aantal vrijwilligers voor de  

Dorpsböke. Binnen het Kulturhus streven we er naar om op elk dagdeel (ochtend/middag/

avond) van maandag tot en met vrijdag een gastvrouw/-heer aanwezig te hebben. Het nieuwe 

Kulturhus in Beltrum is hét centrale ontmoetingspunt voor alle inwoners van Beltrum en omge-

ving. Of het nu gaat om een ontmoeting, een activiteit of een ongedwongen drankje. Door de 

verschillende functies en het laagdrempelige karakter voelt iedereen zich welkom. Het wordt 

een bruisend centrum voor jong en oud!  

 

In het Kulturhus bevindt zich een centrale ontmoetingsruimte met een leestafel, een informatie-

ruimte annex Dorpsböke en activiteiten- en vergaderruimtes. In de grote zaal (voormalige  

kapel Hassinkhof) komt een multifunctionele ruimte welke te gebruiken is voor grote bijeen-

komsten zoals bijvoorbeeld recepties of grote vergaderingen. Ook binnen de Sterrenboog zijn 

ruimtes beschikbaar voor (educatieve) activiteiten. Daarnaast biedt het Kulturhus onderdak aan 

dienstverlenende organisaties en commerciële partijen. Om bezoekers naar de juiste persoon en 

ruimte te begeleiden is er een team van vrijwillige gastvrouwen/-heren nodig. De gastvrouw/-

heer ontvangt de bezoeker, knoopt een kort gesprekje aan en begeleidt diegene naar de juiste  

persoon en/of ruimte. Daarnaast verzorgt de gastvrouw/-heer een kopje koffie of thee en een 

hapje en drankje. In de avonduren ligt naast het vervullen van de rol van gastvrouw/-heer de  

nadruk op het draaien van een bardienst. Net als nu in het dorpshuis kan na afloop van activitei-

ten een pilsje of een ander drankje worden genuttigd. Als gastvrouw/-heer ben je minimaal een 

dagdeel per week beschikbaar. Je bent vriendelijk en sociaal vaardig, maakt makkelijk een praatje 

en vindt het leuk om in een nieuw team aan de slag te gaan. Wat wij bieden: 

 Een fris, modern gebouw dat helemaal van deze tijd is, open en transparant met  

aandacht voor gezelligheid en saamhorigheid.  

 Begeleiding en een korte training om als gastvrouw/-heer aan de slag te gaan en een  

gezellig team met ruimte voor eigen ideeën en creativiteit! 
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Voor meer 
informatie of 
sollicitatie: 

bel of mail met 
Edmund Heutinck 

481836 / 
dorpshuisdewanne

@gmail.com   
of  

Gerard Hartjes 
482101 / 

g.hartjes53 
@gmail.com 

Het Kulturhus is er voor  

ons allemaal! 
Wilt u een ruimte reserveren, heeft 

u vragen, ideeën of suggesties?  

Schroom niet en neem contact op 

met beheerder Edmund Heutinck, 

0544-481707. 

Binnenkort ook te bereiken via: 

info@kulturhusbeltrum.nl 

www.kulturhusbeltrum.nl 

 

Je wordt altijd 

uitgenodigd  

voor een kennis-

makingsgesprek! 

 

Social media en website 
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