KLARENBEEKS
BELANG

In dit nummer o.a.:
 Realisatie verharding Brede laan
 Franse avond op de jeu de boulesbaan
 Groeninitiatief: samen doen in het groen

NIEUWSBRIEF nummer 26

Ingezonden brief AED – reanimeren
Beste vrijwilligers uit Klarenbeek van HARTSLAG NU
(voorheen Hartveilig Wonen),
Er wordt best veel geld geïnvesteerd in AED’s, kasten
om deze AED’s in op te hangen en opleidingen in en
rondom Klarenbeek.
Gelukkig zijn er heel veel goed opgeleide vrijwilligers
in Klarenbeek, die kunnen Reanimeren en de AED
bedienen. Bijvoorbeeld Bhv’ers, leden van diverse

juli 2019

Realisatie verharding Brede laan
Het verbeteren van de bestaande fietsroute over de Brede laan
vanaf het gezondheidscentrum De Mölle tot aan de Krepellaan
staat al jaren op de wensenlijst. Deze wens gaat eindelijk in
vervulling.
Een goede fietsroute vanaf basisschool De Kopermolen en het
Boshuis naar het MFC en de kern van het dorp wordt hiermee
gerealiseerd. De schooljeugd zal hierdoor eerder voor deze route
kiezen, wat de verkeersveiligheid ten goede komt.

verenigingen en mensen die door het Rode Kruis
getraind worden.
DAAROM WIL IK AANDACHT VRAGEN VOOR HET
VOLGENDE.
Om opgeroepen te kunnen worden is het verplicht u
na elke herhalingstraining opnieuw aan te melden.
(de datum Training geldig tot …moet weer een jaar in
de toekomst liggen,). Dit blijft heel belangrijk. Indien
dit niet goed gebeurt, wordt u als “opgeleide AEDer”
niet opgeroepen en is de jaarlijkse opleiding voor niets
geweest. Tevens zijn de investeringen die gedaan
worden in Klarenbeek dan ook minder zinvol.
Dit aanmelden kunt u doen op mijnhartslagnu.nl
Indien u twijfelt of het aanmelden gelukt is bel 08800
27000 of mail info@hartslag.nu.
Voor andere vragen kunt u contact opnemen met
Tonny Brugman (06-13743954)

Doordat de Gemeente Voorst een mooi bedrag heeft toegezegd,
de familie Krepel haar
medewerking verleent, en
er vrijwilligers zijn
gevonden die dit gaan
oppakken, gaat dit werk nu
uitgevoerd worden. De
komende weken zal een
start worden gemaakt om
het grove puin te
verwijderen en een gladde
laag aan te brengen.
Medio augustus zal de
definitieve toplaag worden
aangebracht. Komende
herfst kan er dus over dit mooie laantje gefietst worden.

Nieuws van de Dorpscontactpersonen

Mogelijke windmolens nabij

Franse avond op de jeu de boulesbaan georganiseerd door de

Op 1 juli hield de gemeente Apeldoorn

dorpscontactpersonen

een bijeenkomst over mogelijk

Klarenbeek

geschikte locaties voor windmolens in
Woensdagavond 3 juli j.l. klonk Edith Piaf met Franse chansons over de nieuwe

de gemeente Apeldoorn. Twee hiervan

jeu de boulesbaan. Een tafel vol met lekkere hapjes, kannen koel water en wat

zijn op dit moment ingetekend in het

flessen Frans ‘druivensap’. Alle ingrediënten voor een mooie Franse avond met

gebied "De Somp". Het was een

een potje jeu de boules. Maar liefst 15 deelnemers gingen de strijd met elkaar

informatieve en druk bezochte avond.

aan.

Klarenbeeks Belang bewaakt het proces

Er werd een tweede baan aangelegd om alle spelers de ruimte te geven om de

van deze ontwikkelingen. Met name de

kneepjes van het spel onder de knie te krijgen. Het werd, naast een leerzame,

informatievoorziening richting èn

ook een erg gezellige avond.

betrokkenheid van direct
omwonenden. Op 11 juli zal de Raad
van de gemeente Apeldoorn over dit
onderwerp spreken.

Status van het fietspad langs de
Elsbosweg
Wie enthousiast geraakt is en interesse heeft in dit Franse spel, is iedere

Recent heeft er weer een gesprek

woensdagavond om 19.00 uur van harte welkom op de jeu de boules baan bij het

plaatsgevonden over de planvorming

Multi Functioneel Centrum in Klarenbeek. Meer informatie kunt u krijgen bij de

van het fietspad langs de Elsbosweg.

dorpscontactpersoon Bram de Bree (06-21 23 86 61) of

Klarenbeeks Belang verwacht dat er na

dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl).

de zomerperiode eindelijk duidelijkheid
komt over de aanleg en de route

Wist u dat…

hiervan. Zodra wij inzicht hebben gehad

… De kalender voor het najaar bijna klaar is. Volg ons op Facebook via:

in de verschillende opties kunnen wij u

Dorpscontactpersoon Klarenbeek en blijf zo op de hoogte van alle activiteiten.

objectief informeren over de meest

… De vrijdag middag borrel in het MFC is gestopt. Elke eerste vrijdag van de

haalbare optie. Klarenbeeks Belang

maand kunt u nu terecht in de Klaarbeek.

blijft van mening dat het fietspad direct

… Initiatieven in en voor het dorp op Facebook geplaatst kunnen worden via de

naast de Elsbosweg moet komen.

Dorpscontactpersonen. U kunt initiatieven melden bij Marente Bouman

Herdenking 4 mei 2019
Op 4 mei j.l. werd de jaarlijkse 4 mei herdenking gehouden bij het monument “de propeller”. Op deze zonnige, maar zeer
koude avond in mei waren er vele aanwezigen, waaronder talrijke kinderen. Er werd met elkaar stilgestaan bij de
oorlogsslachtoffers en indirect ook bij andere slachtoffers, die door oorlog of geweld om het leven zijn gekomen.
De heer Kremer legde namens alle inwoners van Klarenbeek een bloemstuk bij het monument. Het 48e Highlanders
Pipes en Drums brachten tijdens de herdenking enkele mooie nummers ten gehore. Er werd een minuut stilte in acht
genomen, waarna enkele kinderen van Basisschool de Dalk een
eigengemaakt en prachtig gedicht hebben voorgedragen. Kinderen van
Basisschool De Kopermolen hebben namens beide scholen een prachtig
bloemstuk gelegd. Ook de andere kinderen van beide scholen en overige
aanwezigen hebben bloemen bij het monument neergelegd. Tot slot werd
er een mooi gedicht voorgedragen door Rina Roosenboom, waarna het 48e
Highlanders Pipes en Drums de herdenking afsloot met het spelen van het
Wilhelmus. Het was een mooie ingetogen herdenking en zal volgend jaar
wederom plaatsvinden.

Groeninitiatief: samen doen in het groen
Beplanting in straten, op daken en tegen gevels helpen ons dorp af te koelen op hete dagen en bij nat weer het
regenwater beter af te voeren. Bovendien: groene straten zien er gezellig uit. Inwoners van gemeente Apeldoorn kunnen
daar nu zelf ook aan bijdragen. Zij kunnen hun creatieve ideeën voor een groenere straat of buurt kenbaar maken bij de
gemeente. De realisatie en het onderhoud doet de gemeente, samen met de inwoners.
Meer en leuker groen in de straat
De gemeente Apeldoorn wil het groen in stand houden en verbeteren. Dat willen ze niet alleen zelf doen: voor meer en
beter groen hebben zij de hulp van de inwoners hard nodig. Daarom is er een nieuwe regeling: Het Groeninitiatief.
Inwoners kunnen een stukje openbare ruimte in hun straat of buurt laten transformeren tot een kleine groene en
bloeiende oase. Dit kan een kale groenstrook zijn, een stukje bestrating of berm. De gemeente helpt bij de aanleg, levert
de planten en plaatst deze. De bewoners onderhouden het. Mensen kunnen (in minimaal een groepje van drie personen)
zelf hun idee indienen.
We hebben al jaren een prachtig initiatief in Klarenbeek, de
vlindertuin. Aangelegd en onderhouden door vrijwilligers,
met steun van de gemeente. Wil jij meer (bio divers) groen
in je eigen straat/ buurt, of wilde bloemen in de bermen?
Bespreek je ideeën met je buren en dien een voorstel in bij
de gemeente. Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Janny Brink (06-82007837). Meer informatie
over de regeling is te vinden op
www.apeldoorn.nl/groeninitiatief.
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Erik Neuteboom, voorzitter

Bram de Bree, 06-21 23 86 61

Bosweg 14, 7382 CC Klarenbeek

055-301 1014 of 06-53 11 16 26

dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl

Postadres: Postbus 7, 7380 AA

Diny Boerkamp-Brugman, secretaris

Marente Bouman, 06-16 29 20 58

Klarenbeek

055-301 1809 of 06-10 80 94 50

Inloop@mfcklarenbeek.nl

Beheerder: Martin Pol

Bert Sneller, penningmeester

Facebook:

Mail:

055-301 2524

www.facebook.com/

beheerder@mfcklarenbeek.nl

Tonny Brugman 06-13 74 39 54

Dorpscontactpersoon Klarenbeek

horeca@scklarenbeek.nl

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

HELPENDE HANDEN

Patrick Mascini 06-22 03 01 91
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Website: www.klarenbeeksbelang.nl

HARTVEILIG WONEN
Tonny Brugman,
06-13 74 39 54
Mail:

Mail:

Anja Boonzaaijer-Burgwal

info@klarenbeeksbelang.nl

06-12 26 00 21

brugm745@planet.nl

Facebook:
www.facebook.com/

Mail:

Klarenbeeks Belang

hulpcoordinator@klarenbeeksbelang.nl

Spreekuur:
e

COMITÉ DORPSVERFRAAIING

Wijkagent gemeente

Elke 3 woensdag van de maand

Frits Dijk

Apeldoorn en Voorst

vanaf 19.30 uur in het MFC

055-301 13 04 of 06-54 22 03 98

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

