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Nieuw Dorpscontactpersoon
Vanaf 1 mei 2017 ben ik, Marilou Pelgrim de nieuwe Dorpscontactpersoon Klarenbeek geworden! Ik
ben 24 en een echte Klarenbeker. Al ruim 3 jaar heb ik mijn eigen salon, MariLooks
schoonheidssalon. Het loopt als een trein, ik heb al verschillende dingen georganiseerd en al veel
mensen leren kennen. Dat is ook echt het leukste van dit vak, veel sociale contacten.
Ook ben ik een hele tijd vrijwilliger geweest bij De Hulsbosch en heb ik in de activiteitencommissie
gezeten van SC Klarenbeek.
Wat ook een hele leuke ervaring was, was afgelopen 1 april 2017 het High Heels Event! Hierbij was
ik medeorganisator en hebben we een totaal nieuw vrouwenevent voor Klarenbeek en omstreken op
de kaart gezet. Het was een enorm succes en dit smaakte naar meer.
Toen Roy en Ingrid mij benaderden wilde ik eigenlijk meteen al ja zeggen. Ik was meteen
enthousiast. Het sprak mij enorm aan en ik zie er ook veel mogelijkheden en uitdagingen in. Ik ben
enorm gemotiveerd en ik heb er erg veel zin in!
Op dit moment werk ik samen met Ingrid, die na de zomer gaat stoppen. Daarna ga ik verder
samenwerken met Roy. Ingrid en Roy hebben natuurlijk de afgelopen 4 jaar al heel wat opgezet, ik
kan nu van allebei een beetje de kunst afkijken ;-)
We zien elkaar vast gauw!

Dorpscontactpersoon/Buurt sportcoach

- komend

en gaand

Met de zomervakantie voor de deur kijken we terug naar de afgelopen periode en blikken we vooruit naar het najaar.
Sinds afgelopen mei heeft Roy Zweverink zijn taken overgedragen aan Marilou Pelgrim, aangezien hij volop aan het
werk is bij het zwembad in Loenen. Marilou en Ingrid Wolters zijn tot september samen aan de slag als
dorpscontactpersonen. In september komt Roy weer terug op zijn oude stek en dat is het moment dat Ingrid definitief
gaat stoppen. Vanaf die tijd zullen Roy en Marilou samen de rol van dorpscontactpersoon oppakken.

Klarenbeek blijft in beweging
Wil je ook eens een bijdrage leveren aan een van de wekelijkse inloopochtenden in het MFC, op welke wijze dan ook,
laat het dan weten.
We staan altijd open voor nieuwe, leuke ideeën.
Ook kunnen we nog steeds enthousiastelingen gebruiken die samen met ons de invulling van deze ochtenden willen
helpen verzorgen.
Bel of mail ons: via dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl of 06-12992662.
En blijf ons volgen via www.facebook.com/dorpscontactpersoonklarenbeek.

Klarenbeekse Vakantie Speelweek
De 4e editie van de Klarenbeekse Vakantie Speelweek staat
al weer voor de deur. Van 14 t/m 17 augustus verwachten
we op het terrein achter basisschool De Dalk weer zo’n
200 basisschoolkinderen 4 dagen lang te mogen vermaken
met sport, spel, hutten, creativiteit en muziek.
Aanmelden kan nog steeds, maar VOL=VOL.
Ga daarvoor naar www.facebook.com/kvsklarenbeek
(ook voor niet facebook gebruikers)

Foto 2016

Dorpscontactpersoon/Buurt sportcoach

-voortvarend bezig

Ingrid Wolters, Roy Zweverink en Marilou Pelgrim www.facebook.com/dorpscontactpersoon klarenbeek

Dagelijks sporten nu mogelijk bij MultiSport Fietsen
Tijdens de zomermaanden wordt er wel, zo lang de
Klarenbeek
MultiSport Klarenbeek heeft een andere opzet gekregen. In
de nieuwe opzet kan je op alle dagen van de week gaan
sporten, er zijn maar liefst 15 sportmomenten per week
waaruit je kan kiezen, zowel overdag als ‘s avonds.
Deelname is nog steeds op basis van een
strippenkaartsysteem, waardoor je vrij bent om te gaan
sporten wanneer je wilt.
De sporten waaraan je kan deelnemen, zijn: fitness, x-core,
bootcamp, HITT/aquasport, crosschallenge en fietsen/ATB.
Een MultiSport strippenkaart kost € 65,- voor 10 strippen.
De kaart, die verkrijgbaar is bij Bike Totaal Wolters, is geldig
tot en met 31 december 2017, niet persoonsgebonden en
kan dus gebruikt worden wanneer het jou uitkomt en voor
de sporten die jou aanspreken. Je bent dus vrij om te gaan
wanneer je zelf wilt.

Beursvloer Voorst

e

10 mei jl. vond in het MFC een succesvolle 4 editie van de
Beursvloer Voorst plaats. Op die avond zijn er mooie
matches gesloten tussen verenigingen en bedrijven. Zo
heeft Brein reclame uit Twello alweer een mooie flyer
gemaakt voor de Klarenbeekse Vakantie Speelweek, in ruil
voor wat extra aandacht voor het bedrijf. Bij deze dus!

weersomstandigheden dat toelaten, gefietst in Klarenbeek. Iedere
e
e
2 en 4 woensdagavond van de maand start men om 18.30 uur
vanaf het MFC voor een route van zo’n 25 kilometer. Deelname is
geheel vrijblijvend, aan- of afmelden is niet nodig.

Buurtapps
Afgelopen periode hebben we ook weer
extra aandacht besteed aan de
buurtpreventie WhatsApp groepen. Er
zijn een aantal (nieuwe) buurtapp
groepen aan de overkoepelende
regiegroep toegevoegd. We vinden het mooi om te melden dat er
zelfs in het Duizendblad, het nieuwbouwproject De Grote Wetering,
al een buurtpreventie app groep actief is.
In de regiegroep zitten één of twee personen vanuit elke
buurtpreventie WhatsApp groep. Wanneer deze personen een
bericht op de buurtpreventie WhatsApp groep lezen dat van belang
kan zijn voor andere buurten, dan meldt hij/zij dit in de regiegroep.
De vertegenwoordigers van de andere groepen in de regiegroep
kunnen het bericht dan vervolgens op hun eigen buurtpreventie
WhatsApp groep plaatsen, mochten zij dit nodig achten. Zo kan het
hele dorp binnen enkele minuten geïnformeerd worden.
Wil je ook een buurtpreventie WhatsApp groep aanmaken?
Wij hebben een voorbeeldbrief die je daarvoor kan gebruiken.
Of is er bij jullie reeds een WhatsApp groep actief en wil je
vertegenwoordigers in de regiegroep van Klarenbeek laten
opnemen, neem dan contact met ons op.

Speel-o-theek
Met Kinder- en Peuteropvang Klarenbeek zijn we in overleg om te
kijken of we in Klarenbeek een speel-o-theek kunnen opzetten. Bij
een speel-o-theek– de naam zegt het al - leen je speelgoed.
Kinderen zijn vaak na een korte periode al weer uitgekeken op
speelgoed. En speelgoed aanschaffen, is relatief duur. Hoe handig is
het dan om speelgoed te kunnen lenen?

Inloop en wandelen in de zomerperiode
Er waren weer diverse leuke activiteiten tijdens de
wekelijkse inloopochtenden in het MFC op de woensdag,
waaronder een ochtend waarin oorlogsherinneringen met
elkaar gedeeld werden, een succesvolle kledingbeurs voor
de Alpe d’HuZes, een workshop Handlettering en een
gezellige lunch.

Voor de speel-o-theek zijn we op zoek naar opslagruimte, het liefst
een ruimte waar we het speelgoed (binnen- en buitenspeelgoed,
klein en groot) kunnen laten staan en van waaruit we een keer per
week het speelgoed kunnen gaan uitlenen. Heb je een ruimte of
een tip, laat het ons weten!

Let op:

We willen in samenwerking met de gemeente(n) gaan werken aan
een online dorpsplatform. Een online platform waarop je alles ziet
dat er is in Klarenbeek: lokaal nieuws, verenigingen, nuttige info,
hulp maar ook spullen, winkels, agenda, gemeentenieuws,
buurtfoto’s, aanbiedingen en nog veel meer. Een dorpswebsite waar
bewoners, verenigingen, bedrijven, organisaties en gemeenten
informatie op kunnen plaatsen om zo op 1 plek te kunnen laten zien
wat Klarenbeek te bieden heeft. Informatie die relevant is voor
inwoners, maar ook voor nieuwe inwoners, familie van inwoners,
toeristen etc. Wij zijn hiervoor op zoek naar bewoners die het leuk
vinden om offline te willen helpen verbinden om online de mooie
dingen die ons dorp te bieden heeft, zichtbaar te maken. Ben je
iemand of ken je iemand dit het leuk zou vinden om hierover mee te
denken en/of hier een rol in te gaan spelen, we horen het graag!

In juli en augustus staan er geen wekelijkse
inloopochtenden op het programma en wordt er ook niet
e
e
gewandeld op de 1 en 3 woensdagochtend van de
maand, dit omdat is gebleken dat tijdens de
zomermaanden de animo minimaal is.
Vanaf 6 september staat de eerste inloopochtend na de
zomer weer in de planning. Ook wordt het wandelen dan
weer opgepakt.

Mijn buurtje.nl

COMITÉ DORPSVERFRAAIING
Uitzetten nieuw Klompenpad in vergevorderd stadium
Het heeft allemaal even geduurd maar er is goed nieuws!
Alle contracten zijn getekend en liggen nu ter goedkeuring bij de gemeentes Voorst en Apeldoorn.
Er komt een hoofdroute van 13,1 km, die begint bij Pijnappel en loopt via landgoed Krepel,
Lampenbroek, Het Woud en het Hooiland.
Vanaf het station komt een aanlooproute voor mensen die met het openbaar vervoer komen.
Men kan desgewenst de route vergroten door een deel van het aansluitende reeds bestaande
Appense Schouwpad erbij te nemen. De route kan ook worden verkort door het rondje Lampenbroek
weg te laten.
Door middel van een inventarisatie in het veld is inmiddels bepaald hoeveel pijlen, paaltjes en
bordjes er nodig zijn om de route aan te geven.
Aan een folder en een app met foto’s en cultuurhistorische informatie wordt gewerkt.
Begin september wordt het pad ingericht.
Daarmee ligt het in de verwachting, dat het pad eind september/ begin oktober geopend kan worden.

Steenuilen in de vlindertuin
Het steenuilenpaar in de vlindertuin heeft drie jongen grootgebracht. In de vorige maand zijn
ze door een vrijwilliger geringd. Tevens zijn ze gewogen en gemeten. Via een webcam in de
kast kan het wel en wee van de uiltjes door Theo Dolman worden gevolgd.

Open tuinen
Op 10 en 11 juni heeft het opentuin weekend van Groei en Bloei, afd. Apeldoorn
plaatsgevonden. In Klarenbeek hebben ter gelegenheid van dit evenement Janny Brink
en Dicky Lammersen hun tuin opengesteld. Iedereen kon ook de vlindertuin
bezichtigen. Van de picknickbank werd graag gebruikgemaakt. Met ongeveer 75
bezoekers was dit ook voor Klarenbeek een zonnig en geslaagd weekend.

Onderhoud

Als JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) gemeente
stimuleert Voorst het drinken van (kraan)water bij de jeugd

Het hoge bruggetje in de prachtige
natuur van Klarenbeek heeft door het

wat één van de speerpunten is van de JOGG-aanpak. In het

comité dorpsverfraaiing grondig

kader van de campagne ‘Voorst drinkt water’ hebben

onderhoud gehad.

basisschool- leerlingen een eigen bidon gekregen, die te
vullen

is

bij

een

watertappunt

op

school,

bij de

sportvereniging of thuis. Tijdens lessen en pauzemomenten
op school wordt het kinderen makkelijk gemaakt om water te
gaan drinken. Met deze aanpak wordt water drinken heel
gewoon!
Opening watertappunt aan de Molenweg op 17 mei j.l. door
wethouder

van

der

Sleen

in

aanwezigheid

van

dorpscontactpersoorn Ingrid Wolters

Voormalig bestuurslid Klarenbeeks Belang gaat uitdaging aan in Zweden
Sandra Hilbrands en haar partner Egbert Venema vertrekken in het laatste kwartaal van dit jaar naar het zuiden van
Zweeds Lapland, waar zij een camping met vakantiewoningen en stugas gaan beheren.
De camping heet Burträsk Camping en is gelegen aan een groot meer en nabij het dorp.
De website wordt nog vernieuwd maar er staan foto's op voor een impressie.
In de winter zullen er activiteiten aangeboden worden zoals sneeuwscootertochten, wakvissen
of huskysledetochten.
Sandra en Egbert hebben met veel plezier in Klarenbeek gewoond en hopen van harte ook

nog eens mensen uit Klarenbeek op hun camping te kunnen verwelkomen.
www.burtraskcamping.se

Windmolens Beekbergsebroek
In juni heeft de raadswerkgroep van de gemeente Apeldoorn het onderzoek naar
windenergie openbaar gemaakt. Tot 20 september kunnen opmerkingen en vragen
worden toegezonden richting de raadswerkgroep. Op 21 september zal er een volgende
openbare zitting zijn over dit onderwerp. Klarenbeeks Belang zal de komende periode het
onderzoek bestuderen en daar waar nodig hierop een reactie geven.

Ontwikkelingen A1

Zie ook www.platformparticipatie.nl
Zienswijzen kunnen via deze website
worden ingediend.

U kunt
Klarenbeeks Belang
ook vinden op het
3K festival
op 10 september
in het
Dokter Blokplantsoen

De A1 tussen Apeldoorn en Azelo kan op een groot aantal plaatsen het
(vracht)verkeersaanbod niet meer verwerken. Om maatregelen te kunnen nemen ligt
vanaf 30 juni tot en met 10 augustus een ontwerp tracébesluit ter inzage.
Voorafgaand en tijdens de ter inzageperiode worden informatieavonden gehouden op
verschillende locaties langs het traject.
Op dinsdag 1 augustus kunt u hiervoor bij Restaurant Pijnappel tussen 17.00 en 21.00 uur
inlopen. Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.
We adviseren u de plannen goed door te (laten) nemen.
Indien u opmerkingen heeft is het belangrijk hierover een zienswijze in te (laten) dienen.

Open Monumentendag 2017
De Stichting Apeldoornse Monumenten organiseert jaarlijks Open Monumentendagen in
samenwerking met de Gemeente Apeldoorn. Als thema voor 2017 is gekozen: “Boeren,
Burgers en Buitenlui”. Er zijn meerdere in het thema passende fiets- en wandelroutes.
Er gaat een route door Klarenbeek, waarin opgenomen zijn
de Monumenten aan de Woudweg, de Protestantse kerk
(voor bezichtiging opengesteld en er is koffie en thee)
en de Vlindertuin.
Noteert u vast de datum: zaterdag 9 september 2017!
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DORPSCONTACTPERSONEN

Erik Neuteboom, voorzitter

Ingrid Wolters, 06-12 99 26 62

055-301 1014

Roy Zweverink, 06-30 72 33 85

Diny Boerkamp-Brugman, secretaris

Marilou Pelgrim

055-301 1809

Facebook:

Bert Sneller, penningmeester

Dorpscontactpersoon Klarenbeek

055-301 2524

Mail:

Tonny Brugman, 055-301 2016

dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl

Wyno Harmelink, 055-301 1189

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

HELPENDE HANDEN

Martine Hoek, 055-301 6946

en

Henk van Ittersum, 055-360 0064

HULPCOORDINATOR

HARTVEILIG WONEN
Tonny Brugman,
055-301 2016 of 06-13743954

Anja Boonzaaijer-Burgwal

Mail:

Website: www.klarenbeeksbelang.nl

06-12 26 00 21

brugm745@planet.nl

Mail:

Mail:

info@klarenbeeksbelang.nl

hhklarenbeek@hotmail.com

Facebook:

hulpcoordinator@klarenbeeksbelang.nl

www.facebook.com/
Klarenbeeks Belang
Spreekuur:
e

Elke 3 woensdag van de maand
vanaf 19.30 uur in het MFC

COMITÉ DORPSVERFRAAIING

Wijkagent gemeente Apeldoorn

Frits Dijk,

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

