
in het oog de door de gemeente 

prachtig heringerichte straten, 

maar uiteraard ook de opgeknapte 

kerktuin, met haar nieuwe trap en 

het in ere herstelde Mariabeeld. 

Met als sluitstuk in 2015 de realisa-

tie van het nieuwe Dorpsplein. 

 

Samen werken, Samen doen, 

daar draait het om! 

Maar we zijn er nog niet. Met onze 

partners, ook op gebied van sport 

en muziek, blijven we de verande-

ringen in ons dorp volgen. Waar 

nodig gaan we samen nieuwe uitda-

gingen aan. We blijven vooruit kij-

ken. Ook in de toekomst willen we 

dit graag samen met u doen. 

Wordt vervolgd….. 

 

Bas Hommelink, voorzitter  

Stichting Kulturhus Beltrum 

 

Feestelijke dag: ‘Beltrum klaar 

voor de toekomst’  

De voorbereidingen zijn gestart 

voor de officiële ingebruikname van 

het Kulturhus, het Jeugdhuske en 

de ruimtes in de kerk, de Hassink-

hof en school, maar ook de   

gerenoveerde straten en het voet-

balcomplex van VIOS, Dacapo en 

de kerktuin met het Mariabeeld.  

Noteer: Zondag 10 mei 2015 

Nadere berichtgeving volgt! 

De laatste nieuwsbrief dateert al weer 

van juli 2014. Er is in de afgelopen 

maanden veel gebeurd met als  

hoogtepunt de ingebruikname van het 

Kulturhus in september. Via deze 

Nieuwsbrief praten wij u graag bij. 

 

Dat het Kulturhus met haar  

gedachtegoed veel meer is dan een 

gebouw, is dit jaar wel gebleken. 

Na een periode van ruim 5 jaar van 

onderzoeken, plannen maken, 

draagvlak creëren, communiceren 

en op zoek gaan naar het benodig-

de geld heeft 2014 in het teken 

gestaan van de fysieke inrichting 

van het ‘kloppende hart van  

Beltrum’. Ook het Kulturhus heeft 

hier een belangrijke bijdrage aan  

geleverd door begin september 

haar deuren te openen. 

In het begin is dit wennen voor de 

vrijwilligers, maar zeer zeker ook 

voor de gebruikers. Daarbij kwam 

dat de benodigde ruimtes in de 

school en in de Hassinkhof nog 

niet direct beschikbaar waren. Zo 

vinden er op dit moment nog 

werkzaamheden plaats in de  

Hassinkhof voor de realisatie van 

het Jeugdhuske en de verbouwing 

van de kapel. Een nieuwe locatie 

betekent soms ook keuzes maken. 

Zaken lopen dan net even iets  

anders dan dat we de afgelopen 

jaren gewend waren. Ook hier 

blijkt maar weer dat Beltrum over 

het juiste DNA beschikt om hier 

positief kritisch mee om te gaan.  

Maar ook durven we als samen-

leving de verantwoordelijkheid te 

nemen en ons aan te passen aan de 

huidige tijd en haar veranderende 

behoeftes. Middels creativiteit, het 

leggen van verbindingen tussen 

mensen, verenigingen en instel-

lingen komen we tot oplossingen 

om als gemeenschap te blijven 

functioneren. 

 

Een veranderende leeftijdsopbouw 

met een toenemende vergrijzing is 

op Beltrum zeker van toepassing. 

We mogen ons dan ook gelukkig 

prijzen met de kerk en de wijze 

waarop zij hierop inspelen. Maar 

zeker ook de Hassinkhof welke 

haar gebouw openstelt en aanpast 

op het scheiden van wonen en 

zorg. Hierdoor kunnen we in  

Beltrum blijven wonen, ook in de 

laatste jaren van ons leven met 

daarbij een goede en passende 

zorg. 

 

Al met al heeft het vestigen van het 

Kulturhus in het centrum van ons 

dorp en de samenwerking met de 

kerk, de Hassinkhof en de school 

er toe geleid dat Beltrum klaar is 

voor de toekomst!  

 

De jeugd heeft en houdt haar plek 

en dat geldt ook voor de ouderen. 

De gebouwen zijn er klaar voor. 

Het resultaat is een centrum welke 

samenhang vertoont. Het is een 

plek waar jong en oud elkaar kan 

ontmoeten, zowel binnen als  

buiten. Hierbij springen met name 

Kulturhus de Wanne heeft haar deuren geopend... 

Nieuwsbrief 
Kulturhus de Wanne 
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De 

Hassinkhof 

is er voor 

jong en 

oud!  

 

 

Loop 

gerust eens 

binnen! 

De Hassinkhof, klaar voor de toekomst 
In en rond de Hassinkhof zijn er  

allerlei ontwikkelingen gaande. Er 

worden appartementen verbouwd en 

het Jeugdhuske zal er onderdak gaan 

vinden. Het belangrijkste is wel dat 

de Hassinkhof behouden blijft voor 

Beltrum! De huidige bewoners  

kunnen er blijven wonen en na de 

verbouwing is er ook plaats voor 

mensen die meer zorg nodig hebben. 

De Hassinkhof is er niet alleen voor  

ouderen. Inwoners uit Beltrum kun-

nen er terecht voor een kopje koffie, 

warm eten of er een ruimte huren. 

 

Beltrum heeft zich sterk gemaakt 

voor het behoud van de Hassinkhof. 

Als onderdeel van het Kulturhus 

heeft / krijgt het huis een stevige plek 

in Beltrum. Dat is van belang, want 

net als in alle woonzorgcentra in het 

land vindt hier het scheiden van  

wonen en zorg plaats. Dat betekent 

dat mensen niet snel meer een  

indicatie voor een woonzorgcentrum 

krijgen en dat wonen en zorg niet 

meer automatisch bij elkaar horen.  

 

Sectorhoofd Maddy Bovens licht toe: 

‘Er is een plan gemaakt om de Has-

sinkhof te behouden en toekomst-

bestendig te maken. Appartementen 

die leeg komen te staan, kunnen 

straks gehuurd worden door  

senioren uit Beltrum of omgeving. 

Mochten deze mensen zorg nodig 

hebben, dan kunnen zij deze krijgen 

van Thuiszorg Marga Klompé. De  

huidige bewoners van de Hassinkhof 

kunnen allemaal blijven; een aantal zal 

wel intern moeten verhuizen. Op de 

eerste verdieping is een groepswoning 

voor zes bewoners met dementie 

gerealiseerd. Op deze manier is er  

ook verpleeghuiszorg in Beltrum.  

Verder zijn er vier appartementen 

opgeknapt welke gebruikt kunnen 

worden voor verschillende soorten 

zorg zoals tijdelijke of intensieve zorg. 

Net waar vraag naar is’.  

 

De kapel in de Hassinkhof kan vanaf 

begin 2015 gebruikt worden voor 

grote bijeenkomsten en activiteiten. 

Deze is na de transformatie voorzien 

van een nieuwe vloer, eigentijdse 

wandaankleding, passende verlichting 

en voorzien van een beamer met 

scherm en geluidsinstallatie’. 

 

De Hassinkhof is op deze manier 

klaar voor de toekomst en voor alle 

Beltrumnaren. Kinderen en jongeren 

kunnen terecht in het Jeugdhuske, 

senioren kunnen in het restaurant 

warm eten of een kopje koffie drinken 

en er zijn ruimtes te huur voor  

activiteiten en vergaderingen.  

Kortom, de Hassinkhof bruist! 

 

Meer informatie:  

De Hassinkhof, tel. (0544) 47 63 50. 

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

Naam en contact gegevens Kulturhus 
Na de oproep in de vorige Nieuwsbrief is er één suggesties voor een nieuwe naam bij 

ons binnengekomen. Na overleg tussen de besturen van dorpshuis de Wanne, de Raad 

van Overleg Beltrum en de Stichting Kulturhus Beltrum is besloten om de naam ´de 

Wanne´ mee te verhuizen. 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. Het Kulturhus heet dan ook officieel Kulturhus de Wanne. 

Verder is het telefoonnummer 0544-481707 van dorpshuis de Wanne meeverhuisd. 

De adresgegevens van Kulturhus de Wanne zijn: Mariaplein 6B, 7156 MG Beltrum.  

Ook zijn we bereikbaar op info@kulturhusbeltrum.nl of via www.kulturhusbeltrum.nl 

Volg ook 

het  

Kulturhus 

op 

Facebook  
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 Kulturhus de Wanne krijgt steeds meer (ge)zicht  
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In de sfeer van kerst zijn er  

verschillende activiteiten georgani-

seerd. Het eetcafé op 16 december 

voor senioren stond in dat teken 

en op 19 december fungeerde het 

Kulturhus als één van de locaties 

waar voor (eenzame) ouderen een 

kerstdiner werd aangeboden in 

samenwerking met het Nationaal 

Ouderenfonds en met mede-

werking van de Zonnebloem. 

 
Op 17 december was er een kerst-

borrel voor de vrijwilligers die het 

afgelopen jaar hebben meegehol-

pen met het realiseren van het Kul-

turhus of betrokken zijn geweest 

bij het faciliteren van activiteiten in 

de ‘oude’ Wanne. Bij deze ook nog 

een welgemeend dank je wel aan al 

die vrijwilligers voor wie het in het 

begin ook zoeken was; waar ligt de 

flesopener? wat was de code ook 

alweer van de schuifdeur? Het is 

heel prettig om binnen een organi-

satie als het Kulturhus te werken 

met een groep vrijwilligers die er 

echt iets van willen maken. En valt 

er een ‘gat’ dan wordt het altijd 

opgevuld. Positieve betrokkenheid 

genereert positieve energie: ook 

hier geldt samen maken we er wat 

moois van! Nog steeds mogen we 

nieuwe vrijwilligers begroeten en 

ook dat is een mooi signaal. Het 

Kulturhus heeft een gezicht  

gekregen en trekt mensen aan. 

 
Dank ook aan de verenigingen en 

clubs die af en toe een beetje ge-

duld moesten hebben als alles niet 

meteen op rolletjes verliep. Maar 

stap voor stap komen we op het 

gewenste niveau en hebben we het 

staan als een HUS! 

Ook aan de buitenkant is er een 

verandering opgetreden: de  

hooiberg/JOP is verplaatst naar de 

andere kant van het Mariaplein. 

Het uitzicht is vanuit het  

Kulturhus sterk verbeterd maar 

dat geldt ook voor het zicht op 

het Kulturhus zelf.  

Uit verschillende reacties blijkt dat 

ondanks dat het een moeilijke be-

slissing was, het uiteindelijk een 

mooi resultaat is waar we mee uit 

de voeten kunnen. 

We kijken ook vooruit. In 2015 

gaan we gebruik maken van ‘de 

grote zaal’ en dan bedoelen we de 

multifunctionele ruimte in de 

voormalige kapel van de Hassink-

hof. In goed overleg tussen Kultur-

hus de Wanne en de Hassinkhof 

en in samenspraak met gebruikers 

wordt bekeken welke activiteiten 

en vergaderingen daar gaan plaats-

vinden. We zijn heel blij dat we 

binnen de Hassinkhof gebruik  

mogen gaan maken van deze  

ruimte die ook qua voorzieningen 

(beeld en geluid) up-to-date 

wordt! 

 
Alvast fijne feestdagen en een  

gelukkig en voorspoedig 2015! 

 

Hartelijke groet, 

 

Edmund Heutinck,  

Beheerder Kulturhus de Wanne 

In de vorige nieuwsbrief hebben 

we melding gemaakt van de eerste 

ervaringen en waar we zoal tegen 

aan lopen bij het in gebruik nemen 

van een nieuw HUS! 

Festunique was onze vuurdoop.   

Inmiddels ‘draaien’ we dus al een 

aantal maanden, hebben we al ver-

schillende problemen getackeld en 

zijn we in zijn algemeenheid erg 

tevreden over het verloop. Wel-

licht is het u ter ore gekomen… 

we hadden een probleem met de 

akoestiek. Maar met het plaatsen 

van geluidsabsorberende panelen is 

dit zo goed als verleden tijd.  

 

Op 3 december hebben we een 

lang verwachte gast verwelkomd: 

zorgorganisatie Sensire heeft zijn 

nieuwe kantoorruimte betrokken 

zodat we nu een echte zorgstraat 

in huis hebben met fysiotherapie, 

logopedie, thuiszorg en een  

diëtiste. Daarnaast heeft Meldpunt 

Beltrum iedere maandag en  

donderdag van 9.30 tot 11.30 uur 

inloop in het Kulturhus. 

 
Nu de kou zijn intrede doet is het 

de uitdaging om de temperatuur op 

een prettig niveau te krijgen en te 

houden. Voldoende warme maar 

ook frisse lucht en daar een goed 

evenwicht in proberen te vinden. 

Naast de aangename temperatuur 

is een aangename sfeer ook belang-

rijk. In deze tijden van (kerst)feest 

en sociale intimiteit proberen we 

dat ook binnen het Kulturhus vorm 

te geven. De werkgroep Decoratie 

is op pad geweest en wellicht heeft 

u het resultaat al bewonderd: het 

Kulturhus als een warme kerststal 

voor iedereen!  



Breng eens een bezoek aan de Dorpsböke!  
In het nieuwe Kulturhus heeft de Dorpsböke een prominente plek. Er is een 

groot aanbod aan jeugd en volwassen boeken. U hoeft zelfs geen lid te zijn  

van de Bibliotheek Oost Achterhoek (BOA) om boeken te kunnen lenen.  

Voor € 10,- per jaar kunnen volwassenen ook eigen boeken van de Dorps- 

böke lenen. Deze grote collectie mooie boeken is bijeen gebracht door  

inwoners uit Beltrum. Kinderen t/m 12 jaar zijn gratis lid. De Dorpsböke is 

sinds kort aangesloten op het automatiseringssysteem van de BOA.  

Hierdoor kunt u tevens boeken lenen vanuit andere bibliotheekvestigingen.  

Loop eens binnen op maandag of donderdag van 14.30 tot 16.00 uur of op  

woensdag van 18.30 tot 19.30 uur. De vrijwilligers helpen u graag! 

Realisatie dorpsplein gaat van start…. 
Aansluitend aan de herinrichting van de woonstraten en de vernieuwing van de bestrating bij de 

kerk en het Kulturhus, is in overleg met afgevaardigden vanuit de school en de Hassinkhof een 

ontwerp gemaakt voor een nieuw dorpsplein tussen deze gebouwen en het Kulturhus. Dit als 

sluitstuk van de totale metamorfose van het ‘hart van Beltrum’. De aanvraag met het projectplan 

voor een provinciale subsidie is dit najaar opnieuw ingediend. Onlangs hebben we het geweldige 

bericht ontvangen dat de gevraagde subsidie van € 75.000,- is gehonoreerd! Goed nieuws. Met de 

toegezegde cofinanciering door gemeente, Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé,  

Ouderraad de Sterrenboog, Raad van Overleg Beltrum en Stichting Kulturhus Beltrum is het  

benodigde budget van € 110.000,- gedekt. De werkzaamheden worden in opdracht van de  

gemeente uitgevoerd door Dusseldorp. Waar mogelijk worden ook lokale ondernemers ingezet. 

Daarnaast gaan we met vrijwilligers het bestaande schoolplein ontmantelen. De werkzaamheden 

starten eind februari. We streven ernaar dat begin mei 2015 het nieuwe dorpsplein gereed is. 
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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  

Edmund Heutinck, 

 bereikbaar op 481707 of via: 

info@kulturhusbeltrum.nl 

www.kulturhusbeltrum.nl 

SJB viert lustrum met een nieuw onderkomen 
Het is alweer bijna 5 jaar geleden dat Stichting Jongerenwerk Beltrum (SJB) werd  

opgericht. In de afgelopen periode is er veel georganiseerd en wordt door de  

enthousiaste groep van vrijwilligers veel en goed werk verzet. Door hun inzet is SJB 

een écht begrip geworden in Beltrum. Mede hierdoor krijgt de Beltrumse jeugd de 

aandacht die ze verdienen en ook nodig hebben.  

Door het bestuur is veel tijd en energie gestoken om een nieuw onderkomen te  

realiseren. In oktober is begonnen met de verbouwing van ons Jeugdhuske in de 

Hassinkhof. Eerst het sloopwerk en vervolgens de daadwerkelijke verbouwing.  

Nog voor 2015 zal deze gereed zijn. Inmiddels is onze eigen speciaal ingestelde  

interieurcommissie volop bezig met voorbereidende werkzaamheden waarbij in  

januari wordt gestart met de daadwerkelijke inrichting van de ruimte. Het streven is 

om het Jeugdhuske rond Pasen helemaal gereed te hebben. 

Verplaatsing JOP / Hooiberg 

Kijk op  

onze 

website  

voor een  

impressie 

van het 

nieuwe 

dorpsplein! 

Zoals u ongetwijfeld heeft gezien, is de JOP  

verplaatst naar de andere zijde van het  

Mariaplein. Belangrijkste redenen hiervoor zijn 

het verbeteren van het zicht vanuit de Kerklaan 

op de kerk en het beter accentueren van de  

entree van het Kulturhus. De Rabobank heeft 

financieel bijdragen aan de verplaatsing. Naast 

het feit dat de geldautomaat niet goed zichtbaar 

was op de oorspronkelijke locatie, speelde ook 

mee dat deze door de consument als sociaal 

onveilig werd ervaren. Ook Raad van Overleg 

Beltrum en Stichting Kulturhus Beltrum hebben 

financieel bijgedragen aan de verplaatsing. 


