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Veilige fietsroute langs de Elsbosweg
Zoals u in de media heeft kunnen lezen, heeft
ook Klarenbeeks Belang gezonde twijfels bij
het gepresenteerde plan voor een veilige
fietsroute langs de Elsbosweg naar De Maten.
Reeds in een vroeg stadium hebben wij de
gemeente Apeldoorn enkele punten
benoemd, die in onze ogen kunnen bijdragen
aan het vergroten van de veiligheid en het
gebruik van het fietspad. Volgens ons moet
het uitgangspunt zijn dat er een veilige
fietsverbinding ontstaat met voldoende
sociale controle en zonder te veel aantasting
van de omgeving. Half januari hebben wij een
vervolgoverleg waarbij de, in onze ogen, nog
aanwezige knelpunten worden besproken.
Klarenbeeks Belang vertrouwt erop dat we er
op een positieve manier uitkomen met alle
betrokkenen en dat er uiteindelijk een voor
alle partijen acceptabel plan zal ontstaan. We
verwachten ook dat onze lang verwachte en
veilige fietsverbinding spoedig kan worden
aangelegd.

We hopen, dat we ons in 2019 ook weer voor de belangen van
Klarenbeek kunnen inzetten om het dorp voor jong en oud leefbaar te
houden. Ook in 2019 hebben wij elke derde woensdag van de maand
onze vergadering. Mocht u een onderwerp hebben dan ontvangen wij u
graag. U kunt natuurlijk ook uw vraag per mail stellen
(info@klarenbeeksbelang.nl) of een bestuurslid persoonlijk benaderen.

Klarenbeek in 2019 in de schijnwerpers door de Atlas van Apeldoorn
Tijdens de Atlas van Apeldoorn zet CODA in samenwerking met partners
van het Erfgoedplatform, dorpsbewoners en andere betrokkenen jaarlijks
dorp of wijk binnen de gemeente Apeldoorn in de schijnwerpers.
Dit jaar is het de eer aan Klarenbeek. Er zullen dit jaar diverse activiteiten
georganiseerd worden, zoals een wandeling met een rondleiding en een
prachtige fietstocht. Op diverse plaatsen in het dorp zal dit georganiseerd
worden. Ook zal er een fototentoonstelling met oude foto’s
tentoongesteld worden in ‘de Maalderij’. Meer informatie over dit
interessante en leuke project volgt binnenkort.

Dorpscontactpersonen
- Eindejaarsetentje en de eerste vrijdagmiddag borrel
Eindejaarsetentje
Op vrijdagmiddag 28 december werd alweer voor het 5e jaar het bijzondere eindejaarsetentje georganiseerd door en voor
Klarenbekers. 28 genodigden kregen de mogelijkheid om samen te zijn, te ontmoeten, bij te praten en/of kennis met
elkaar te maken. Deze middag werd verzorgd door 15 vrijwilligers, waaronder een geweldig kookteam van 4 personen.
Rond 14.00 uur kwamen de genodigden aan bij het MFC. In de “De Brug” werden zij
ontvangen door de gastvrouw en gastheer die hen begeleidden om plaats te nemen aan een
mooi en sfeervol gedekte tafel.
Terwijl het duo “Ramble On“ op de achtergrond live bekende liedjes speelde, kregen de
gasten een kop koffie of thee met een petitfour aangeboden.
Na een woord van welkom van de gastheer en een korte
toespraak door de nieuwe dorpscontactpersoon Bram, was er
al snel een gezellig geroezemoes op de achtergrond hoorbaar
van gasten die met elkaar in gesprek waren.
Om 15.00 uur werd een momentje stilte gehouden waarna
het 3-gangen diner kon beginnen. Het voorgerecht was een eigen gemaakte paté, op een
bedje van sla, met een compote en stokbrood. Onder het genot van een drankje werd ook
het hoofdgerecht geserveerd door de vrijwilligers. Dit bestond uit stooflapjes, begeleid door
een aardappelpuree en een bijzonder lekkere rode kool en appelmoes. Het laatste gerecht
rond 17.00 uur, het dessert, was ijskoffie. Na een afsluitend woordje was deze prachtige
middag bijna ten einde. Nog even werd op de laatste nummers van “Ramble on “ ook
meegezongen door gasten en vrijwilligers. Bij het naar huis gaan kregen de gasten nog een
leuk aandenken, een tasje met daarin een cyclaam, aangeboden door 'Stichting Tamara'.
Vrijwilligers van 'Helpende handen' zorgden voor vervoer van diegenen die deze middag niet op eigen gelegenheid konden
komen.
Nogmaals een WELGEMEEND DANKJEWEL VOOR ALLE VRIJWILLIGERS die deze geweldige middag mogelijk hebben
gemaakt! En dank ook aan de sponsoren: Jumbo Twello, slagerij De Veluwe, Het MFC, 'Ramble On' en de Stichting Tamara.
Eerste geslaagde vrijdagmiddag borrel
De eerste vrijdagmiddag borrel zit erop in De Brug, het horecagedeelte van
MFC. Een eerste optreden van een nieuwe inwoner van Klarenbeek, Caroline
Sprenger-van Nimwegen. De 50 aanwezige gasten hadden het reuze naar
hun zin, zodat hier en daar de voetjes van de vloer kwamen. De ontvangst
was met een gratis drankje en een heerlijke bitterballen of ander snackje.
Het optreden was dynamisch en veelzijdig van hoge kwaliteit met veel
bekende nummers uit de jaren 60 en 70. Het optreden startte met prachtige
ballads, waarna swingende soul en opzwepende rock ’n roll te horen waren.
Klarenbeeks talent krijgt zo de mogelijkheid om
zijn of haar kunsten ten gehore te brengen voor
een groter publiek en wie weet is dit de start naar een nieuwe carrière. Het optreden op de
vrijdagmiddag borrel op 1 februari zal door Ramble On verzorgd worden en op 1 maart door
Cool Change.
Voor de volgende maanden is er ruimte voor muziek -en voordrachttalenten. Dus ben je
iemand die de uitdaging aandurft om een half uur jouw kunsten te delen met een groter
publiek, schroom niet en geef je op bij dorpscontactpersoon Marente Bouman; 0616292058.

Inloopavond N789

Bestemmingsplan De Klaarbeek

(Hoofdweg/Klarenbeekseweg)
Zoals waarschijnlijk allen bekend is De Klaarbeek weer (gedeeltelijk)
Op maandag 11 februari vindt er een

open. Goed nieuws voor het dorp denken we. Wij wensen de

inloopavond plaats over het groot onderhoud

ondernemer natuurlijk veel succes met de verdere uitbouw van zijn

van de N789 (Hoofdweg/Klarenbeekseweg)

activiteiten binnen de daarvoor (op dit moment) geldende

van 18.30-20.00 uur in het MFC.

mogelijkheden.

Heeft u ideeën over hoe de weg aangepast

Klarenbeeks Belang heeft regelmatig contact met de gemeente

moet worden of waar op gelet moet worden

Apeldoorn over de voorgang van het bestemmingsplan dat meer

bij het onderhoud, dan kunt u dat op deze

duidelijkheid moet geven over onder andere de grote feestzaal. De

avond inbrengen.

gemeente Apeldoorn is op dit moment bezig met het beantwoorden
van de ingediende zienswijzen. Daarnaast hebben we met de gemeente
doorgenomen hoe ze een balans hebben gezocht tussen de omgeving
en de van vroeger uit aanwezige mogelijkheden (en rechten) op de
locatie. Zodra de beantwoording gereed is, gaat de gemeente
Apeldoorn weer een informatiemoment houden voor geïnteresseerden.
Wij denken dat hiermee het proces zorgvuldig wordt doorlopen door de
gemeente Apeldoorn.
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DORPSCONTACTPERSONEN

Erik Neuteboom, voorzitter

Bram de Bree, 06-21 23 86 61

055-301 1014 of 06-53 11 16 26

dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl

Diny Boerkamp-Brugman, secretaris
055-301 1809 of 06-10 80 94 50

Marente Bouman, 06-16 29 20 58

Bert Sneller, penningmeester

Inloop@mfcklarenbeek.nl

055-301 2524

Facebook:

Tonny Brugman 06-13 74 39 54

www.facebook.com/

Wyno Harmelink 055-301 1189
Martine Hoek 06-10 20 72 82

HELPENDE HANDEN

Website: www.klarenbeeksbelang.nl

HULPCOORDINATOR

info@klarenbeeksbelang.nl
Facebook:
www.facebook.com/
Klarenbeeks Belang
Spreekuur:
Elke

3e

woensdag van de maand

vanaf 19.30 uur in het MFC

Bosweg 14, 7382 CC Klarenbeek
Postadres: Postbus 7, 7380 AA Klarenbeek
Beheerder: Martin Pol
Mail:
beheerder@mfcklarenbeek.nl
horeca@scklarenbeek.nl

Dorpscontactpersoon Klarenbeek

Henk van Ittersum 055-360 0064

Mail:

MFC

en

HARTVEILIG WONEN
Tonny Brugman,
06-13743954

Anja Boonzaaijer-Burgwal

Mail:

06-12 26 00 21

brugm745@planet.nl

Mail:
hhklarenbeek@hotmail.com
hulpcoordinator@klarenbeeksbelang.nl
COMITÉ DORPSVERFRAAIING

Wijkagent gemeente

Frits Dijk,

Apeldoorn en Voorst

055-301 1304 of 06-54 22 03 98

0900-8844
Spreekuur elke 3e woensdag van
de maand vanaf 19.00 uur
in het MFC

Kalender inloopochtenden MFC t/m juli 2019

Iedere woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur
Iedere eerste vrijdagmiddag van de maand 16.00-18.00 uur
Datum
9 jan
16 jan
23 jan
30 jan
1 feb
6 feb
13 feb
20 feb
27 feb
1 mrt
6 mrt
13 mrt
20 mrt
27 mrt
3 apr
5 apr
10 apr
17 apr
24 apr
1 mei
3 mei
8 mei
15 mei
22 mei
29 mei
5 jun
7 jun
12 jun
19 jun
26 jun
2 juli
5 juli
9 juli

Activiteit
Gezond bewegen (Rolf Tijssen)
Formulierenbrigade en bibliotheek “letterondersteuning”
Voedingsadviezen
Reisverhalen (Inge Wiegers)
Zuid Afika met film en foto’s
Vrijdagmiddag borrel (Ramble On)
12-uurtje
Aanmelden voor 1 februari 2019 via 0612260021 of
inloop@mfcklarenbeek.nl
Mama-Papa Café: Muziek op schoot
Inloop
Koffieklus: demonteren apparaten voor jongeren
Aanmelden voor 20 februari 2019 via 0612260021 of
inloop@mfcklarenbeek.nl
Vrijdagmiddag borrel (Cool Change)
Inloop
Culinaire workshop
Aanmelden voor 7 maart 2019 via 0612260021 of
inloop@mfcklarenbeek.nl
Inloop
Paasbakje maken
Aanmelden voor 21 maart 2019 via 0612260021 of
inloop@mfcklarenbeek.nl
Inloop
Vrijdagmiddag borrel
Koffieklus: reparaties aan huishoudelijke apparaten en
herstelwerkzaamheden aan kleding
Workshop Prikvilten
Bingo
Inloop en Oorlogsherinneringen
Vrijdagmiddag borrel
Mama-papa café: Peuterpret, gezondheid
Inloop

Extra

Jeugd en alcohol (Annette de Beer Jeugd en gezinswerker en Ruth
Smallegoor Jeugdverpleegkundige)
Inloop

Fietsen (09.30 uur)

Inloop
Vrijdagmiddag borrel
Koffieklus: reparaties aan huishoudelijke apparaten en
herstelwerkzaamheden aan kleding
Inloop
Mama-papa café: Buiten Bewegen
Inloop
Vrijdagmiddag borrel
Afsluiting voor vakantie

Wandelen (9.30 uur)
Avondwandelen (18.30 uur)

Wandelen (9.30 uur)

Wandelen (9.30 uur)

Wandelen (9.30 uur)

Wandelen (9.30 uur)

Wandelen (9.30 uur)

Wandelen (9.30 uur)
Fietsen (09.30 uur)
Wandelen (9.30 uur)
Fietsen (09.30 uur)
Wandelen (9.30 uur)

Avondwandeling 10 km (18.30
uur)
Wandelen (9.30 uur)
Fietsen (09.30 uur)
Wandelen (9.30 uur)
Fietsen (09.30 uur)
Wandelen (9.30 uur)
Fietsen (09.30 uur)

