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Project verbeteren brede laan afgerond;
aanleg fiets- voetpad vanaf kern naar Kopermolen /
Boshuis
Afgelopen maanden is er hard gewerkt om de laan
vanaf gezondheidscentrum De Mölle tot aan de
Krepellaan te verbeteren. Het resultaat mag er zijn!
Er is een goede fiets- en wandelroute vanaf
basisschool De Kopermolen en het Boshuis naar de
kern van het dorp gerealiseerd.
De schooljeugd zal hierdoor eerder voor deze route
kiezen, wat de verkeersveiligheid ten goede komt.

oktober 2019

Onderzoek naar vitaliteit in Klarenbeek
In het najaar (waarschijnlijk begin november) valt er bij elke
woning in Klarenbeek een vragenlijst op de mat. Wij vragen alle
inwoners van 18 jaar en ouder de vragenlijst in te vullen.
Met deze vragenlijst wil de rekenkamercommissie van de
gemeente Voorst (dat is een adviescommissie voor de
gemeenteraad), in samenwerking met de dorpsbelangenvereniging
en dorpscontactpersoon, in beeld brengen hoe het staat met de
vitaliteit in de dorpen van de gemeente Voorst (inclusief het
Apeldoorns gedeelte van Klarenbeek). De vragenlijst wordt in vier
dorpen uitgezet. Behalve in Klarenbeek vindt het onderzoek ook
plaats in Teuge, Terwolde en Voorst.
In de vragenlijst gaat het om vragen als:
•

Klarenbeeks Belang was de initiator van dit project.
Hartelijk dank aan de gemeente Voorst voor het

•

beschikbaar stellen van de materialen, de familie
Krepel voor de medewerking, en de fantastische

•

vrijwilligers die dit gerealiseerd hebben.

•

Wat vind je van het dorp waar je woont? Denk hierbij aan
woningaanbod, voorzieningen, veiligheid, en dergelijke.
Zijn de inwoners tevreden over de manier waarop de
gemeente omgaat met het dorp en de ontwikkelingen die
op het dorp afkomen?
Welke rol willen de inwoners zelf vervullen om de
leefbaarheid van het dorp te behouden of versterken?
Wat vinden de inwoners van de mate waarin de gemeente
het dorp en de inwoners betrekt?

De resultaten van het onderzoek gebruikt de
rekenkamercommissie om de gemeenteraad te adviseren over wat
de dorpen nodig hebben om vitaal te blijven. Maar ook voor ons
als dorpsbelangenvereniging en dorpscontactpersoon levert het
onderzoek veel waardevolle informatie op. Het onderzoek geeft
namelijk een goed beeld van wat er speelt in Klarenbeek en welke
mening de inwoners hebben over de (aanpak van) de leefbaarheid
in ons dorp.
We hopen dan ook dat jullie willen meewerken aan het onderzoek
en allemaal de vragenlijst zullen invullen. Alvast heel hartelijk dank
hiervoor.
We houden jullie (ook via deze nieuwsbrief) op de hoogte van het
onderzoek en de resultaten ervan.
Heb je nu al vragen over het onderzoek neem dan contact met ons
op.

Zaterdag 12 oktober zal van 15.00 tot 17.00 uur de slotbijeenkomst van Atlas van Apeldoorn plaatsvinden bij Dijkhof
Bouw in Klarenbeek
Dijkhof Bouw is al meer dan 90 jaar gevestigd in Klarenbeek. Het bedrijf dateert van het jaar 1925. Begonnen als
aannemersbedrijf Draaijer groeide het uit tot Dijkhof Bouw in 2000. Het afgelopen jaar heeft het bedrijf een ware
metamorfose ondergaan; de kantoren zijn gemoderniseerd en uitgebreid en de timmerfabriek (Dijkhof Kozijnen) is
compleet vernieuwd.
Tijdens de slotbijeenkomst worden er rondleidingen door het bedrijf gegeven om u het eindresultaat van deze
ingrijpende verbouwing te tonen. In de timmerfabriek zal onder andere te zien zijn monumentale kozijnen en
timmerwerken gerestaureerd worden en hoe zij tegenwoordig met behulp van een CNC-gestuurd bewerkingscentrum
kozijnen maken.
Het beoogd een mooie afsluiting te worden van de Atlas van Apeldoorn en een ieder die geïnteresseerd is, jong en oud,
is van harte welkom!

Fietspad Elsbosweg
Net voor de zomervakantie heeft het bestuur van Klarenbeeks Belang weer overleg gehad met de wethouder en
betrokken ambtenaren over het fietspad langs de Elsbosweg. Helaas is het ons niet gelukt om voldoende gegevens te
krijgen van de gemeente om een goed beeld te vormen van de verschillende varianten van de
aanleg van het eerste deel van het fietspad. Na de vakantie is Klarenbeeks Belang opnieuw
benaderd en zijn er nieuwe teleurstellende feiten boven tafel gekomen. Hieruit hebben wij de
conclusie getrokken dat het geen zin meer heeft om op deze moeizame manier met de
wethouder en de ambtenaren verder te praten. Er zal een brief worden gestuurd met de
bevindingen van het teleurstellende proces tot nu toe richting de gemeenteraad. Tevens
hebben we een oproep gedaan richting de gemeente om nu eindelijk eens duidelijkheid te
geven richting het dorp over de ontwikkelingen van het fietspad.

Nieuws van de Dorpscontactpersonen

Nieuws vanuit de inloopochtenden

Ondersteuning van onze Dorpscontactpersoon Bram de Bree over de

De inloop is weer gestart met een aantal

toekomst van de Welfare

leuke activiteiten. Onlangs was een boeiende
excursie naar Lampenbroek georganiseerd

Momenteel valt de Welfare Klarenbeek als onderdeel binnen de het Rode

door vader en dochter Uenk in samenwerking

Kruis. Alle leden van de Welfare zijn ook lid van het Rode Kruis. Het Rode

met Natuurmonumenten.

Kruis heeft, vanuit hogere hand, besloten dat de Welfare Klarenbeek niet
meer past binnen de toekomstige invulling van het Rode Kruis. Dit zou

Verder is er aandacht besteed aan de Week

betekenen dat de Welfare in Klarenbeek vanaf 2020 geen bestaansrecht

tegen Eenzaamheid. Iemand kan alleen zijn

meer heeft.

maar zich niet eenzaam voelen. Eenzaamheid
is een gevoel, een gevoel van er niet bij te

Omdat dit natuurlijk niet wenselijk is, is Bram de Bree, onze

horen. In het MFC werd cake uitgedeeld en

Dorpscontactpersoon, gevraagd te helpen en het voortbestaan van de

ideeën uitgewisseld om eenzaamheid op te

Welfare te waarborgen. Toen duidelijk werd dat de Stichting mens en

lossen. Ken je iemand (een oude kennis,

Welzijn wel interesse had de Welfare binnen hun organisatie in te lijven,

buurvrouw/man of familielid) waarvan je

zijn gesprekken gevoerd met zowel Mens en Welzijn alsook het Rode Kruis.

denkt dat zij of hij eenzame gevoelens heeft?

De eerste gesprekken zijn inmiddels gevoerd en met een vooralsnog

Bedenk wat je voor hem of haar zou kunnen

positief resultaat. Mens en Welzijn heeft de intentie om de Welfare

betekenen en zoek contact.

Klarenbeek over te nemen. Over de details zijn de partijen nog in gesprek.
Het vervoer van mensen van en naar de Welfare Klarenbeek is nog een

Er staan ook weer diverse leuke activiteiten

belangrijk onderdeel in de onderhandeling. U wordt op de hoogte

op het programma. Op 9 oktober is er een

gehouden zodra hierover meer bekend is.

leuke activiteit georganiseerd, te weten
Mandala kleuren. De week erna (16 oktober)
is de koffieklus in het MFC en kunt u komen
met uw kapotte machine of kleding. Komende
papa-mama café, op 23 oktober, staat in het
teken van Sint Maarten lampionnen maken.
En op 30 oktober staat er een boeiend
reisverhaal over Bali op het programma.
Gezocht wordt naar iemand die Muziek op
schoot voor de kleintjes kan en wil verzorgen.
De huidige docent komt helemaal uit Arnhem.
Mocht u interesse hebben of iemand weten,
kunt u contact opnemen met een van de
dorpscontactpersonen Bram of Marente

De AED een taak voor de Brandweer? In Klarenbeek vanzelfsprekend!
Brandweer Klarenbeek staat elke dag voor het dorp en de omgeving klaar. Een
hobby, gedrevenheid en een grote passie van de vrijwilligers uit het
brandweerkorps.
Naast bijvoorbeeld brand of hulpverlening is de AED inzet ook een taak dat
Brandweer Klarenbeek op zich neemt. De AED is het apparaat/hulpmiddel
welke ingezet wordt bij een reanimatie indien er een hartstilstand is
opgetreden. Deze apparaten hangen op verschillende plekken in het dorp en
ook de Brandweer heeft er 1 in de brandweerwagen.
Echter dit is niet vanzelfsprekend een Brandweertaak. In de hele regio zijn er
maar twee brandweerkorpsen die deze taak op zich neemt, waaronder korps
Klarenbeek. Het korps ziet dit als een gunst voor Klarenbeek en proberen ten
alle tijde voor de inwoners klaar te staan.
Jaren geleden toen dit onderwerp ter sprake kwam, werd er volmondig ja
gezegd tegen dit verzoek en sindsdien zijn er al een aantal inzetten geweest
waarvoor de brandweer is gealarmeerd.
Omdat Klarenbeeks Belang dit initiatief een warm hart toedraagt, heeft Klarenbeeks Belang aan het korps nieuwe hesjes
aangeboden, die kunnen worden gedragen indien er een AED inzet plaatsvindt. Deze hesjes zijn bedoeld voor een goede
herkenbaarheid van ons AED geschoolde brandweerkorps.

Windmolens De Somp

Klarenbeeks Belang volgt de ontwikkeling van het eventueel komen van windmolen bij de Somp op de voet. In juli
hebben we ingesproken bij de Gemeenteraad, waarbij we aangegeven hebben dat het proces van onderzoek goed
doorlopen moet worden. Daarna hebben we op verschillende manieren ons ongenoegen over het proces tot nu toe
kenbaar gemaakt.

Door ruim 150 omwonenden is er in september een brief
gestuurd naar de Gemeente Apeldoorn waarin ze
duidelijk kenbaar maken dat er geen draagvlak is voor
windmolens in gebied De Somp. Klarenbeeks Belang
heeft hierna ook een brief gestuurd waarin we ons 100%
achter de inhoud van de brief scharen. In oktober volgt er
een overleg met de gemeente Apeldoorn. Ons standpunt
is geen draagvlak geen windmolens.

Ingekomen uitnodiging:

UITNODIGING
voor alle vrijwilligers in Klarenbeek

AAN TAFEL MET DE BURGEMEESTER
De gemeente Voorst kent veel vrijwilligers. Daar zijn we trots op. Daarom willen we alle
vrijwilligers in de gemeente Voorst bedanken voor hun inzet bij diverse verenigingen en
organisaties. Deze keer gaan we naar de dorpen toe.
De Vrijwilligerscentrale Voorst organiseert in opdracht van de gemeente in alle 12
dorpen een “Aan tafel met de burgemeester”.
Na het succes in Terwolde, Wilp en Teuge is nu Klarenbeek aan de beurt.
Voor wie: alle vrijwilligers in Klarenbeek
Datum: vrijdag 18 oktober
Locatie: Het Boshuis.
Tijd:
18.00- 19.30
Wat:
een heerlijk buffet
Het is de bedoeling dat het een gezellig samenzijn wordt met de burgemeester en voor alle
vrijwilligers uit Klarenbeek: voor jong en oud dus en zowel voor Klarenbekers uit de gemeente
Apeldoorn als Voorst!
Aanmelden
Bent u vrijwilliger in Klarenbeek en wilt u aanwezig zijn bij deze “dankjewelbijeenkomst”?
Meldt u zich dan vóór vrijdag 11 oktober 2019 aan bij de organisatie via:
vrijwilligerscentrale@mensenwelzijn.nl
Met vriendelijke groet, ook namens burgemeester J. Penninx,
Mens en welzijn Voorst
Dorothy den Boer, coördinator Vrijwilligers Centrale Voorst

Kalender inloopochtenden MFC 2019
Iedere woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur
Datum
9 okt
16 okt
23 okt
30 okt
6 nov
13 nov
20 nov

27 nov
4 dec
11 dec
18 dec

Activiteit
Mandela kleuren
Koffieklus
Papa en mama café: Sint Maarten lampion
maken
Reisverhalen Bali
Bingo voor de vlindertuin
Inloop
Lunch
Aanmelden voor 13 nov. 0612260021 of mail
inloop@mfcklarenbeek.nl
Alles over verzekeringen
Koffieklus
Papa en mama café: Kerstkaars met bijenwas

Extra
Fietsen 18.30
Wandelen 9.30
Fietsen 18.30
(laatste keer)

Kerstbakjes maken Aanmelden voor 11 dec.
0612260021 of mail inloop@mfcklarenbeek.nl

Wandelen 9.30

Wandelen 9.30
Wandelen 9.30

Wandelen 9.30

KLARENBEEKS BELANG

DORPSCONTACTPERSONEN

MFC

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

en
HULPCOORDINATOR

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

