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40 jaar Klarenbeeks Belang
Zoals al gemeld in de vorige nieuwsbrief,
bestaat de vereniging Klarenbeeks Belang dit
jaar 40 jaar. Daarom zijn we in een klein
comité gaan kijken naar een passend geschenk
voor het dorp. Er ligt een voorstel voor een
mooi projectje. We zijn druk bezig met het
vormgeven ervan, maar we hebben het nog
niet helemaal rond. Daarom houden we het
nog even geheim... We houden u op de
hoogte van de vorderingen!

september 2018

Nieuwe dorpscontactpersonen stellen zich voor!
Vanaf heden hebben we 2 nieuwe dorpscontactpersonen in ons midden.
We zijn blij de enthousiaste en sportieve Bram de Bree te mogen
verwelkomen als dorpscontactpersoon.
Speciaal voor de inloopochtenden op de woensdag is de creatieve
Marente Bouman het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor alles
rondom deze ochtend.
Wij denken met deze twee fijne mensen weer een goede invulling te
kunnen geven aan de vele activiteiten in Klarenbeek. Hieronder stellen zij
zich beide voor.

Bram de Bree

Marente Bouman
In Velp 1958 ben ik
(Marente Bouman)
geboren en sinds
1979 woon ik de
gemeente Voorst.
Als boerin leerde ik
het leven op het
platteland kennen
en nu, als inwoner
van Klarenbeek, help ik mee met de
organisatie van de woensdag inloopochtend
bij het MFC. Men kent mij van het koe
knuffelen en mijn dochters, de meiden van
Hupkes. Verder schilder en boetseer ik en ben
ik creatief coach.
Met liefde help ik mee aan het sociale leven in
ons dorp. De woensdag inloopochtend zit in
mijn portefeuille en ben van plan deze meer
op de sociale kaart te zetten. Mocht u ideeën
hebben voor deze ochtend dan kunt u mij
altijd bereiken op mailadres:
Inloop@mfcklarenbeek.nl

In dit nummer o.a.:
•
Laatste nieuwsberichten van Roy en
Marilou en het voorstellen de nieuwe
dorpscontactpersonen
•
Lelygate Klarenbeek
•
Zonnepark aan de Broekstraat

Vanaf 1 september 2018 neem ik, Bram de
Bree, de honneurs waar als
Dorpscontactpersoon van Klarenbeek.
‘Van wie is die Bram er dan ene?’ Nou het
wordt moeilijk om de roots van Bram in
Klarenbeek te vinden, hoewel ik toch al
weer twaalf jaar in het landelijke dorp woon.
Momenteel woon ik aan de
Klarenbeekseweg. Van origine kom ik uit het
bijna uiterste zuiden van Nederland, te weten Maastricht.
In die twaalf jaar ben ik goed ingeburgerd in Klarenbeek. Ik ben onder
andere actief geworden bij de voetbalclub, waar ik een van de verzorgers
ben van de dames- en herenvoetbalteams. Ook geef ik daar herstel- en
conditietrainingen. Als vrijwilliger ben ik iedere zomer te vinden in de
zaaghoek van de inmiddels heel bekende Klarenbeekse Vakantie
Speelweek en achter de kassa bij de muntenverkoop tijdens de
Klarenbeekse Kermis. Zelf ben ik lid van de mountainbike-club, hoewel het
er de laatste tijd niet zo van gekomen is om te fietsen… Want ik hou ook
van paardrijden, klussen in en rondom huis, actieve fietsvakanties, mensen
begeleiden met angst (zoals hoogtevrees), het geven van massages... dus
genoeg te doen!
Mocht je meer van me willen weten, neem een kijkje op de website:
www.klarenbeeksbelang.nl .

Update Lelygate Klarenbeek
De actiegroep Lelygate Klarenbeek heeft, samen met nog
5 andere actievoerende partijen ingesproken bij de
provincie Gelderland. Hierin is onder andere benoemd
dat het onbegrijpelijk is dat de provincie Gelderland mee
heeft gewerkt en nog steeds meewerkt aan het realiseren
van vliegveld Lelystad onder de huidige ontoelaatbare
normen.
Daarnaast zal weer een nieuwe brief worden geschreven
aan het ministerie waarin benoemd wordt welke
gebreken er nog steeds zijn. Ook heeft de actiegroep een
klacht ingediend bij de Europese Commissie. Voor
verdere informatie en de stukken verwijzen wij naar hun
site:
https://sites.google.com/site/lelygateklarenbeek/home.
U kunt zich ook nog steeds aanmelden bij de actiegroep
middels lelygateklarenbeek@gmail.com.
Fietspad Elsbosweg
De Gemeente Apeldoorn is druk bezig met de aankoop van de
benodigde grond voor het eerste traject. Dit is het stuk tussen
de Maten tot aan de A50. Tegelijkertijd lopen de
voorbereidingen voor de uitvoering hiervan. Dit is een
zorgvuldig proces en duurt iets langer dan aangenomen door
de gemeente Apeldoorn. Klarenbeeks Belang heeft verzocht
een nieuw informatiebericht op te stellen aan de inwoners van
Klarenbeek, waarin de huidige verwachtingen en het proces
wordt toegelicht. Zodra de eerste fase in aanleg gaat, is
toegezegd door de gemeente Apeldoorn weer een
informatieavond te houden.
Zonnepark aan de Broekstraat
Tot onze spijt en verrassing heeft de Raad van de gemeente Voorst ingestemd met de volgende fase voor de plannen voor
het mega zonnepark aan de Broekstraat. Ondanks onze herhaalde oproepen om eerst beleid te maken samen met inwoners
van de Voorster dorpen voor dit soort projecten en daarna pas een volgende fase in te gaan.
Zoals wij ook richting de gemeente Voorst hebben aangegeven, is Klarenbeeks Belang niet tegen groene energieopwekking.
Wat wij echter belangrijk vinden is dat dergelijke plannen met zoveel impact in goed overleg met de omgeving moet gaan
en met respect voor Klarenbeek en haar bewoners.
Helaas staan wij als Klarenbeeks Belang buiten spel en kunnen wij alleen de buurt adviseren een juridische procedure te
gaan starten. Dit kunnen en mogen wij als Klarenbeeks Belang niet doen. Wel volgen wij de nieuwste ontwikkeling met de
das, die aangetroffen is in het gebied, met bijzondere interesse. Deze beschermde diersoort kan gevolgen hebben voor het
zonnepark.
Wij zullen de opdrachten (moties) door de Raad opgedragen aan het college nauwlettend volgen en blijven zeker onze
inbreng gevraagd of ongevraagd geven. Wij wensen de buurt succes bij hun verdere acties en daar waar wij kunnen helpen
zullen we dit zeker doen. Meer informatie is te vinden onder: https://www.zonneparkklarenbeek.nl/.

Dorpscontactpersonen
- laatste berichten in de nieuwsbrief van Roy en Marilou
Wiesneuzenkwis
Ons laatste kunststukje, zo mogen we het wel noemen, want wat een positieve reacties hebben we gehad op dit
evenement. Wij zijn betrokken bij de ‘werkgroep Wiesneuzenkwis’ toen we nog volop in functie waren, maar hebben direct
bij het bekendmaken van ons stoppen aangegeven dat we dit evenement nog af wilden maken en er als vrijwilliger
verbonden aan wilden blijven.
Vrijdag 21 september 2018 is, achteraf bekeken, een dag geweest waarop het grootste deel van Klarenbeek in rep en roer
was. ‘De kwis’ is nu al een bekend fenomeen en we hebben dan ook ontzettend veel positieve reacties ontvangen op dit
evenement. Op 12 oktober zal de prijsuitreiking zijn en zal er een spectaculaire feestavond plaatsvinden. We zien jullie
allemaal op 12 oktober en daarna, zo kunnen we inmiddels wel beloven, bij de volgende kwis….wanneer deze is….dat
weten alleen de echte wiesneuzen.

Bedankt!
Zoals al bekend zijn wij, Marilou Pelgrim en Roy Zweverink, gestopt als Dorpscontactpersonen van ons dorp. We hebben
een prachtige tijd gehad en ontzettend veel plezier tijdens het uitoefenen van onze functie. Ook is de periode als
Dorpscontactpersoon enorm leerzaam geweest. We willen Klarenbeek, onze collega Dorpscontactpersonen uit de andere
dorpen in de gemeente Voorst, Klarenbeeks
Belang en de gemeenten Voorst en
Apeldoorn, maar bovenal alle vrijwilligers
die zich samen met ons keihard hebben
ingezet voor een mooier Klarenbeek
ontzettend bedanken voor de steun en
medewerking de afgelopen periode.
Wij zijn zeker niet verdwenen uit ons mooie
dorp en jullie zullen ons dan ook zeker weer
zien bij diverse activiteiten en evenementen.
BEDANKT KLARENBEEK!
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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

MFC
Bosweg 14, 7382 CC Klarenbeek
Postadres: Postbus 7,

Diny Boerkamp-Brugman, secretaris

Marente Bouman, 06-16 29 20 58

7380 AA 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

Dorpscontactpersoon Klarenbeek

horeca@scklarenbeek.nl

Tonny Brugman, 06-13 74 39 54
Wyno Harmelink, 055-301 1189
Martine Hoek, 06-10 20 72 82

HELPENDE HANDEN

Henk van Ittersum, 055-360 0064

en
HULPCOORDINATOR

Website:
www.klarenbeeksbelang.nl

Tonny Brugman
06-13743954

Anja Boonzaaijer-Burgwal
06-12 26 00 21

Mail:
info@klarenbeeksbelang.nl

HARTVEILIG WONEN

Mail:
brugm745@planet.nl

Mail:
hhklarenbeek@hotmail.com

Facebook:

hulpcoordinator@klarenbeeksbelang.nl

www.facebook.com/
Klarenbeeks Belang

COMITÉ DORPSVERFRAAIING

Wijkagent gemeente
Apeldoorn en Voorst

Spreekuur:

Frits Dijk

0900-8844

Elke 3e woensdag van de maand

055-301 1304 of 06-54 22 03 98

Spreekuur elke 3e woensdag van

vanaf 19.30 uur in het MFC

de maand vanaf 19.00 uur
in het MFC

