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Klarenbeeks Belang
wenst u een gelukkig
en gezond 2020!
Zoals ieder jaar, is de ster weer op de molen
geplaatst door de mannen van
Dorpsverfraaiing. Een echte blikvanger voor
het dorp!
Ook is dit jaar de reclame voor de
winterwandeling prachtig! Komt allen op 25
januari.
Meer informatie is te vinden op
https://www.facebook.com/
WinterwandelingKlarenbeek/
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Geslaagd eindejaarsetentje
Klarenbeek, zondag 29 december….9.30 uur… al vroeg
wordt er met tafels en stoelen gesjouwd en geschoven
in “De Brug” van het MFC.
Het Klarenbeeks Eindejaarsetentje 2019 wordt
voorbereid.
Stelt u zich de ruimte voor… in de ene hoek een
kerstboom en in de tegenoverliggende hoek een plek
voor het muzikale Duo “Ramble on”. Daartussenin een
hele lange en prachtig gedekte tafel voor de 25
genodigden. Een warme plek om, op één van de laatste
donkere dagen van het jaar, nieuwe mensen te
ontmoeten of om lekker bij te praten met oude
bekenden.
Om 11.00 uur was de geplande start, maar zoals
gebruikelijk in Klarenbeek waren de gasten al ruim op
tijd aanwezig. Ze werden welkom geheten en naar hun
plaatsen begeleid door de aanwezige gastvrouw en
gastheer. Daar werden de gasten gelijk verrast met een
kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. De livemuziek
op de achtergrond zorgde voor een geweldige sfeer. Op
de tafels lagen de, door de basisscholen versierde,
menukaarten van het 3-gangen menu. Een 4-tal
fanatieke Klarenbeekse koks had dit voorbereid en
klaargemaakt.
Als verrassing hadden twee van de vrouwelijke
genodigden gedichten voorbereid en werden deze
tussen de gangen door voorgedragen. Gedichten met
de onderwerpen “vriendschap” en “ouderdom”.
Rond 14.00 kwam er nog een kopje koffie op tafel met
een passend likeurtje. Ramble On speelde nog een
gezellig deuntje en de gastheer en dorpscontactpersoon
deden nog een dankwoordje. Een bedankje was hier
zeker op zijn plek! Zeker 16 heel betrokken vrijwilligers
hebben deze dag mogelijk gemaakt. Denk hierbij aan
chauffeurs, koks, bediening, gastheer/vrouw, kinderen
van de basisscholen en de organisatie.
En dan nog de donatie van de Jumbo en Caritas die we
mochten ontvangen, de muzikale bijdrage van “Ramble
On” en het vlees voor het hoofdgerecht van de EKRO.
Nogmaals dank aan de genodigden voor de gezelligheid
en een ieder die het mogelijk heeft gemaakt om deze
dag een geslaagde dag te laten worden!

Drempels Verlengde Broekstraat
Als gevolg van diverse verkeersmetingen worden er in de komende
maanden twee verkeersdrempels geplaatst in de Verlengde
Broekstraat. Op de afbeelding hieronder ziet u een
referentieweergave hiervan. Dit zijn zogeheten
‘landbouwvriendelijke’ drempels, die zo min mogelijk overlast
opleveren voor het landbouwverkeer. Eenzelfde soort drempel is de
afgelopen tijd naar tevredenheid getest in de Broekstraat.
Tevens wordt gekeken naar locaties voor dezelfde drempels in de
Broekstraat, tussen de Verlengde Broekstraat en de bebouwde kom.
Om komend jaar tijdens groot onderhoud mee te nemen in de
uitvoering.
Fietspad Elsbosweg fase 1: De Maten – A50
De gemeente Apeldoorn heeft besloten dat het
fietspad toch voor een deel vrij van de Elsbosweg
komt te liggen.
Klarenbeeks Belang is blij met een goede
fietsverbinding, maar vindt het jammer dat het
veiligheidsaspect niet meer waarde is toegekend
door zowel de wethouder als de gemeenteraad.
Wij zien geen andere mogelijkheden meer om de
gemeente Apeldoorn te bewegen het fietspad een
andere, in onze ogen veiligere, route te laten
nemen. Wel willen wij benoemen nimmer een
vertragende factor geweest te zijn. De gemeente
heeft heel veel tijd genomen tussen gesprekken
en beantwoording van onze brieven.
Klarenbeeks Belang zal de gemeente Apeldoorn
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verzoeken de inwoners van Klarenbeek verder te

De woensdagochtend inloop heet vanaf nu de Klarenbeekse

(stuk tussen De Maten en de A50).

koffieochtend

Voor fase 2 (stuk tussen de A50 en het dorp)

Vanaf januari is er, zoals iedereen gewend is op
woensdagochtend, de inloop in de Brug van het Multi
Functioneel Centrum. Deze heeft een nieuwe naam gekregen, de
Klarenbeekse koffieochtend. Iedereen is welkom voor een
gezellig praatje, spelletje of potje jeu de boules. Onder het genot
van een lekker kopje koffie of thee. De kalender met alle
activiteiten is achteraan deze nieuwsbrief en als bijlage in het
Voorster Nieuws van deze week te vinden.

informeren over de uitvoeringsplanning van fase 1

zullen er eerst afspraken gemaakt moeten worden
met de gemeente Apeldoorn over het proces en
de inbreng die het dorp en Klarenbeeks Belang als
Dorpsraad heeft.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neemt u
gerust contact op met een van de leden van
Klarenbeeks Belang.

De Welfare Klarenbeek
De Welfare Klarenbeek is, als onderdeel van het Rode Kruis Voorst, al meer dan veertig jaar actief. Het Rode Kruis heeft
vanuit hoger hand besloten te stoppen met het financieren van lokale activiteiten. Helaas valt de Welfare hier ook onder.
Een groot probleem voor de leden van deze groep. Al meer dan veertig jaar komen de circa dertig leden wekelijks bij
elkaar om gezamenlijk te handwerken en even lekker bij te kletsen. Een
sociale bezigheid waar veel leden de hele week al naar uitkijken. Er lekker
even uit en even onder de mensen zijn. Deze groep mag natuurlijk niet
ophouden te bestaan. Het is een hele bijzondere groep mensen, variërend in
leeftijd van vijftig tot ver in de negentig, die elkaar wekelijks treffen. Af en
toe staan ze met een kraam op een fancyfair en verkopen zelfgemaakte
spulletjes, zoals sokken, geborduurde tafellakens, tassen en kerstversiering.
Het is ook mooi om te zien hoe deze mensen elkaar in de gaten houden. Als
iemand niet aanwezig is tijdens een bijeenkomst wordt gelijk gekeken waarom hij of zij niet aanwezig is. Dat heet nou
‘positieve sociale controle’.
Inmiddels worden er gesprekken gevoerd met Mens en Welzijn Voorst en de Gemeente Voorst over hoe nu verder. Dat
de Welfare doorgaat staat als een paal boven water! Alleen in welke vorm, daar wordt nog over gesproken. Mens en
Welzijn heeft toegezegd de eerste drie maanden te laten doorgaan zoals het nu georganiseerd is. Dat geeft rust en
ruimte om met alle betrokken partijen samen te kijken hoe de Welfare ook voor de toekomst behouden kan blijven. Het
Rode Kruis en Dagbesteding geWOON hebben in ieder geval het vervoer voor de komende tijd geregeld. Klarenbeeks
Belang en Bram de Bree houden de vinger aan de pols de komende drie maanden en zullen regelmatig verslag doen van
hoe de Welfare behouden gaat worden, ook ná 2020!
Cursus moestuinieren in Klarenbeek
De gemeente Voorst organiseert samen met Landgoed Klarenbeek en de heer Huizinga een cursus moestuinieren ‘Eigen
moestuin, eigen voorraad’ op Landgoed Klarenbeek. Voorafgaand aan deze cursus, die op 7 maart 2020 start, is er op
dinsdag 11 februari 2020 in het gemeentehuis in Twello een informatieavond over de cursus om meer informatie te
geven en vragen te beantwoorden. De gratis informatieavond start om 19.30 uur, de inloop met koffie en thee is vanaf
19.15 uur. U bent van harte welkom!
Tijdens de cursus ‘Eigen moestuin, eigen voorraad’ leert u meer over het verbouwen van uw
eigen groenten en over het inmaken en bewaren van groente en fruit. Het cursusbedrag is €
50,-. De cursusochtenden zijn op 7 maart, 4 april en 9 mei. Tevens zal er een workshop
groente (31 augustus) en fruit (21 september) conserveren gegeven worden.
Er is beperkt plek. Mensen uit Klarenbeek krijgen voorrang als ze zich op tijd
inschrijven. Inschrijven kan bij Roos Korderijnk (R.Korderijnk@voorst.nl).
Tevens wordt in maart, in samenwerking met Heleen Eshuis, een cursus
moestuinieren met groep 3 georganiseerd. Kinderen leren over het verbouwen van
eigen groente en over zintuigen; proeven, voelen, ruiken! Het is natuurlijk leuk als
ouders of andere belangstellenden willen helpen. Wil je je alvast opgeven als moestuinhulp tijdens de cursus
moestuinieren met groep 3? Fijn! Aanmelden kan bij Heleen Eshuis | info@inhetwild.nl | 06 - 24749917

Klarenbeekse koffieochtenden in het Multi Functioneel Centrum (MFC) 2020
Iedere woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur
8 jan

Koffieochtend met tijd voor een spelletje of potje jeu de boules

15 jan

Koffieochtend met tijd voor een spelletje of potje jeu de boules

22 jan

Gezonde start met informatie over voeding en beweging. Tips en tops om het
nieuwe jaar gezond door te komen. Door Bram de Bree (orthomoleculair
therapeut en dorpscontactpersoon)

29 jan

Boekpresentatie van Jan van Ommen. Een verhaal over een gevecht tussen
liefde, doodsangst en overlevingsdrift. Jan komt vertellen over dit drama dat
wereldnieuws werd.

5 feb
start
11.45 uur

Het 12-uurtje. Een verrassende lunch voor iedereen.
Aanmelden verplicht. Dit kan voor 29 januari via 06-12260021 of
inloop@mfcklarenbeek.nl

12 feb

Koffieochtend met tijd voor een spelletje of potje jeu de boules

19 feb

Een interessant verhaal dat wordt verzorgd door het Historische Stekenteam.
Zij houden zich bezig met het beschrijven van de breisteken aan de hand van
zeer oude breirollen.
Breien en haken. Neem uw eigen brei- of haakwerk mee.

Wandelen (9.30)

Wandelen (9.30)

11 mrt

Culinaire workshop met leuke en lekkere hapjes.
Aanmelden verplicht. Dit kan voor 26 februari via 06-12260021 of
inloop@mfcklarenbeek.nl
Breien en haken. Neem u brei- of haakwerk mee.

18 mrt

Sjoelwedstrijd

Wandelen (9.30)

25 mrt

Breien en haken. Neem uw eigen brei- of haakwerk mee.

1 apr

Wandelen (9.30)

8 apr

Paasbakjes maken met fleurige bloemen. Kosten € 15,- p.p.
Aanmelden verplicht. Dit kan voor 25 maart via 06-12260021 of
inloop@mfcklarenbeek.nl
Koffieochtend met tijd voor een spelletje of jeu de boules

15 apr

Repair café voor al uw defecte apparaten of kleding

Wandelen (9.30)

22 apr

Koffieochtend met tijd voor een spelletje of jeu de boules

26 feb
4 mrt

28 apr

Wandelen (9.30)

Wandelen (9.30)

Avondwandeling (18.30)

29 apr

Klei-workshop. Het maken van leuke potjes voor jong en oud. Kosten € 2,50
p.p.

5 mei di
ochtend

Viering van de vrijheid voor en met alle basisschoolkinderen. Deze is van
10.00-11.00 uur

6 mei

Schilder- en kleurworkshop voor jong en oud. Kosten € 2,50 p.p.

13 mei

Koffieochtend met tijd voor een spelletje of jeu de boules

20 mei

Mama-papa café: Peuterpret en interessante lezing over gezondheid bij jonge Wandelen (9.30)
kinderen

27 mei

Koffieochtend met tijd voor een spelletje of jeu de boules

3 jun

Koffieochtend met tijd voor een spelletje of jeu de boules

10 jun

Koffieochtend met tijd voor een spelletje of jeu de boules

17 jun

Repair café voor al uw defecte apparaten of kleding

24 jun

Koffieochtend met tijd voor een spelletje of jeu de boules

1 juli
8 juli

Breien en haken. Neem uw eigen brei- of haakwerk mee
Viering van de zomer

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

