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Jaarvergadering 2019
Op 10 april jl. hield Klarenbeeks Belang weer haar jaarvergadering. Een overzicht van de vele
activiteiten waar Klarenbeeks Belang mee bezig is (geweest). In deze nieuwsbrief komen een
aantal actuele thema’s weer aan bod.

Mijn naam is Patrick
Mascini en ik ben 64 jaar. Ik
ben getrouwd met Jolanda.
Ik heb drie kinderen en 8
kleinkinderen. Wij wonen
sinds twee jaar in
Klarenbeek aan het
Duizendblad, de nieuwe
wijk achter de Plus.

Ook hielden hulpcoördinator Anja Boonzaaijer en beide dorpscontactpersonen Bram de
Bree en Marente Bouwman presentatie met een goede weergaven van hun activiteiten. We
kijken terug op een interessante, drukbezochte en gezellige avond.
Vrijwilligers van het jaar 2018: Willem Elijzen en Geert Bouwmeester
Dit jaar is er niet één vrijwilliger van het jaar,
maar zijn het er zelfs twee geworden! Willem
Elijzen en Geert Bouwmeester. Als er in

Wij vinden Klarenbeek een
heel fijn dorp, met leuke
mensen en een bruisend
verenigingsleven. Wij
voelen ons al helemaal
thuis!
Mij is gevraagd zitting te
nemen in het Klarenbeeks
Belang en hier heb ik niet
lang over na hoeven
denken. Ik heb altijd in de
gezondheidszorg gewerkt
en wil mij nu graag inzetten
voor Klarenbeek en zijn
inwoners.

Klarenbeek ergens een project met grond of
bestrating aan de orde is, zijn deze
vrijwilligers altijd van de partij. Het zijn twee
mannen die een actieve klusgroep
aansturen. Ze hebben al heel wat klussen op
hun naam staan in Klarenbeek. Hun laatste
klus is de nieuwe Jeu des Boulesbaan.
Tijdens de jaarvergadering werden ze verrast met een mooi glas met inscriptie en een bos
bloemen.
Afscheid Henk van Ittersum
Bestuurslid Henk van Ittersum heeft na 12 jaar afscheid genomen van Klarenbeeks Belang.
Zoals hij zelf aangegeven heeft, kijkt hij terug naar een mooie periode en een goede
samenwerking. Het bestuur sluit zich hier volledig bij aan. Henk heeft zich gedurende de 12
jaar ingezet voor de leefbaarheid van het dorp. Speerpunten waren voor hem waren
Koningsdag 2009, de viering van 200 jaar koninkrijk in Apeldoorn en de opzet van de 4 mei
herdenkingen bij de Propeller aan de Hessen Allee. Henk en zijn vrouw hebben 5 jaar lang
ieder kwartaal een nieuwsbrief namens Klarenbeeks Belang samengesteld. Henk nogmaals
bedankt!
Jubilaris Tonny Brugman
Tijdens de algemene leden vergadering hebben we stil gestaan bij een bijzondere jubilaris.
Tonny Brugman is inmiddels 25 jaar bestuurslid van Klarenbeeks Belang. Iets wat een
uitzonderlijke prestatie is. Wat heeft hij al veel voor het dorp gedaan! Het bestuur van
Klarenbeeks Belang hoopt dat hij nog vele jaren met ons blijft samenwerken.

Opening Jeu de Boulesbaan

Fietspad (langs de) Elsbosweg
Vorig jaar waren we verheugd te kunnen melden dat
er een vrij liggend fietspad komt langs de Elsbosweg

Vanwege het 40 jarig bestaan van Klarenbeeks Belang in 2018
wilden we voor het dorp iets blijvends doen. Het fantastische idee

tussen Klarenbeek en Apeldoorn. De eerste fase zou

is ontstaan om een jeu de boulesbaan te maken. Deze is de

dit jaar starten. Na enkele gesprekken bleek dat er

afgelopen maanden door vele vrijwilligers, waaronder de twee

verschil in opvatting is tussen Klarenbeeks Belang

vrijwilligers van het jaar, bij het MFC gerealiseerd. Ook hebben we

inclusief vele Klarenbekers en de betrokken

hulp gehad van een aantal bedrijven. Transportbedrijf Hertgers,

wethouder. Het plan van de gemeente is, dat een deel
van het fietspad op een achtergelegen stuk komt.

Van Mourik Grondverzet, De Woudhof en Bonhof hebben met
divers materieel geholpen deze mooie baan te realiseren.

Mede ingegeven doordat deze grond wel van de

Aan het einde van de jaarvergadering werd deze geopend door

gemeente is. Dit plan is volgens Klarenbeeks Belang en
veel Klarenbekers onveilig, omdat het deels achter
begroeiing komt.

Burgemeester Penninx. Onder het genot van Franse muziek en een
stokbroodje werd het eerste potje gespeeld door Burgemeester
Penninx, Wethouder Sandmann en Reinier Plante.

Met dit gegeven heeft Klarenbeeks belang diverse
alternatieven uitgewerkt. Deze zijn in diverse pittige
gesprekken, besproken met de wethouder en
ambtenaren. Ondanks de belofte van de wethouder
om onze opties te bekijken en laten berekenen en
mee te nemen in een van de opties, is dit tot op
heden nog niet gebeurd. De wethouder blijft bij zijn

Activiteiten jeu de boulesbaan

standpunt om het fietspad langs dit afgelegen stuk te

Tijdens de komende inloopochtenden uitleg gegeven over het

laten lopen. We wachten momenteel op schriftelijke

boulen. Ook wordt op de vrijdagmiddagborrel van 5 juli een Franse

motivatie van dit, in onze ogen slechte, proces. We

avond met Jeu de Boules georganiseerd de Dorpscontactpersonen.

kunnen daarom nog niet beoordelen of onze inbreng

We hopen op voldoende animo, zodat daarna een heuse

wel voldoende is behandeld. Indien wij niet tot

competitie opgestart kan worden.

overeenstemming komen, zullen we de gemeenteraad
informeren over het proces tot nu toe en de
uitkomsten daarvan. We hopen er natuurlijk nog
steeds uit te komen. We verwachten een optimaal
proces, omdat de betrokken wethouder ook
burgerparticipatie in zijn portefeuille heeft.
Van de Penningmeester
Dit voorjaar mogen wij de ledenbijdragen over 2019 weer tegemoet zien.
Wij zullen dan de ledencontributies automatisch incasseren op basis van de gegeven machtigingen.
Het Euro SEPA Incasso-nummer van Klarenbeeks Belang is NL14ZZZ401028230000.
Het plan is om de incassering april/begin mei 2018 te doen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie bijdrage over 2019!

Herdenking 4 mei
Klarenbeeks Belang houdt 4 mei, ’s avonds om 19.00 uur een korte
herdenkingsbijeenkomst ter nagedachtenis aan de omgekomen
vliegeniers en aan de vele mensen die hun leven hebben gegeven voor
onze vrijheid.
Eén van de bewoners van de wijk De Propeller legt een bloemstuk bij het
monument. Dit jaar wordt ook de jeugd weer betrokken bij de
bijeenkomst. Alle kinderen zijn van harte welkom en mogen een eigen
(onverpakte) bloem bij De Propeller leggen. Eén van de kinderen leest
een gedichtje voor en er zal o.a. een couplet van het Wilhelmus worden
gespeeld door twee doedelzakspelers van ‘the 48th Highlanders of
Holland Pipes and Drums’. Een ieder is van harte welkom.
Afval beleid Apeldoorn
Klarenbeeks Belang heeft veel gesprekken gevoerd de afgelopen maanden over de uitrol van
het afval beleid van de gemeente Apeldoorn (en hierbij het Apeldoornse deel van Klarenbeek).
Dit mede n.a.v. de brief waarmee alle inwoners van dit deel van Klarenbeek geïnformeerd
werden en dorpsgenoten die ons hebben aangesproken. Klarenbeeks Belang is niet betrokken
geweest bij de voorbereidingen zodat dit ook voor ons als een verrassing kwam.
Vooral de voorgestelde verzamelplekken en het gelopen proces waren voor Klarenbeeks Belang
niet acceptabel. Buiten deze zaken om hebben wij 12 april een brief verzonden richting de
gemeente Apeldoorn over de service fee van €2,50 die betaald moet worden bij de 140 liter
container. Klarenbeeks Belang is van mening dat deze extra kosten niet terecht zijn en op gespannen voet staat met de
regelgeving die maximale afstanden stelt, zeker in het buitengebied.
Op dit moment heeft de gemeente Apeldoorn toegezegd dat voorlopig elke inwoner van Klarenbeek een 140 liter
container krijgt, worden er geen ondergrondse containers aangebracht en wordt de service fee van €2,50 per leging niet
in rekening gebracht. Daarnaast gaat de gemeente Apeldoorn in gesprek met de gemeente Voorst om 1 gezamenlijk
afvalbeleid voor Klarenbeek te verkennen. Wij houden u op de hoogte over dit onderwerp.
Nieuws vanuit de Dorpscontactpersonen
Dit jaar zijn we gestart met de maandelijkse vrijdagmiddagborrel, waarbij talent een open podium krijgt aangeboden.
Verschillende optredens zijn geweest, waaronder het Kinderkoor Klarenbeek.
Diverse sprekers hebben een boeiende presentatie gegeven tijdens de inloopochtenden op de woensdagen. Het MamaPapa café organiseerde diverse activiteiten voor de kleintjes met ouders of grootouders. Groot succes was het 12 uurtje,
de georganiseerde lunch op woensdag 6 februari . Deze werd verzorgd door een groep enthousiaste vrijwilligers. De
koffieklus heeft een nieuwe vrijwilliger mogen ontvangen, dus er is volop gelegenheid om al uw apparatuur en kleding
een tweede kans te geven. Voor alle Klarenbekers: houd de Facebook pagina van Dorpscontactpersoon Klarenbeek in de
gaten zodat u niets hoeft te missen.
En zoals hierboven genoemd, zijn we natuurlijk druk met de jeu de boulesbaan. Op de woensdagochtenden (van 10-12
uur) op 17, 24 april en 1 mei wordt door Rob en Betty Zuydevelt, ervaren boulers, uitleg gegeven. Zij gaan op een leuke
manier de spelregels uitleggen om een ieder enthousiast te maken voor deze sport. Het is meer dan alleen maar een
boule gooien. Graag tot dan!

Atlas van Apeldoorn in Klarenbeek
Van april t/m oktober

Tijdens de Atlas van Apeldoorn zet CODA in samenwerking met partners van het
Erfgoedplatform, dorpsbewoners en andere betrokkenen jaarlijks dorp of wijk binnen de
gemeente Apeldoorn in de schijnwerpers.
Zoals al eerder gemeld is dit jaar de eer aan Klarenbeek. Er zullen dit jaar diverse activiteiten georganiseerd worden in en
rondom Klarenbeek.
Meer informatie over deze activiteiten is te vinden in het programmaboekje van de Atlas van Apeldoorn. Deze is
digitaal bijgevoegd in deze nieuwsbrief. Tevens is deze gratis te verkrijgen bij het MFC en Plus Imanse.

Programma
18 april t/m 5 mei | 10.00 - 17.00 uur (7 dagen/week)

Woensdag 10 juli | 19.00 uur

Tentoonstelling met foto’s en objecten van Klarenbeek

IVN Apeldoorn: Zomeravond wandeling: Empese en Tondense

Locatie: De Maalderij, Klarenbeekseweg 99

heide

Prijs: Gratis

Start: Parkeerplaats Natuurmonumenten Hallsedijk 51, 7399
RP Empe

Donderdag 25 april | 10.00 - 12.00 uur

Prijs: € 2,- per persoon (gratis voor leden/vrienden van IVN en

Verhalentafel: Klarenbeek

voor kinderen t/m 12 jaar)

Locatie: De Maalderij, Klarenbeekseweg 99
Prijs: Gratis
Woensdag 24 juli | 19.00 uur
Zondag 28 april | 14.00 uur

IVN Apeldoorn: Zomeravond wandeling: Empese en Tondense

IVN Apeldoorn: Excursie met natuurgids: Beekbergerwoud

heide

Start: Parkeerplaats Natuurmonumenten Woudweg,

Start: Parkeerplaats Natuurmonumenten Hallsedijk 51, 7399

7381 BA Klarenbeek

RP Empe

Prijs: € 2,- per persoon (gratis voor leden/vrienden van

Prijs: € 2,- per persoon (gratis voor leden/vrienden van IVN en

IVN en voor kinderen t/m 12 jaar)

voor kinderen t/m 12 jaar)

Vrijdag 14 juni | start 13.30 uur
Fietstocht van het Fietsgilde

Zaterdag 14 en zondag 15 september | 11.00 - 17.00 uur

Start: Ingang van buurthuis De Stolp bij winkelcentrum

Open Monumentendagen 2019 thema ‘Plekken van plezier’

De Eglantier: Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn

Locatie: De Maalderij, Klarenbeekseweg 99, Klarenbeek

Prijs: € 2,50 per persoon
Woensdag 3 juli | 19.00 uur

Zaterdag 12 oktober | 15.00 – 17.00 uur

IVN Apeldoorn: Fietsexcursie Rondje Klarenbeek

Slotbijeenkomst Atlas van Apeldoorn: Klarenbeek

Start: Parkeerplaats School De Heemgaard,

Locatie: Dijkhof Bouw BV, Klarenbeekseweg 92, 7381 DG

Heemradenweg 125 Apeldoorn

Klarenbeek

Prijs: € 2,- per persoon ( gratis voor leden/vrienden van

Prijs: Gratis

IVN en voor kinderen t/m 12 jaar)

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

HARTVEILIG WONEN
Tonny Brugman,
06-13743954

Website: www.klarenbeeksbelang.nl

Anja Boonzaaijer-Burgwal

Mail:

Mail:

06-12 26 00 21

brugm745@planet.nl

info@klarenbeeksbelang.nl

Mail:

Facebook:

hhklarenbeek@hotmail.com

www.facebook.com/

hulpcoordinator@klarenbeeksbelang.nl

Klarenbeeks Belang
COMITÉ DORPSVERFRAAIING

Wijkagent gemeente

Spreekuur:

Frits Dijk,

Apeldoorn en Voorst

Elke 3e woensdag van de maand

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

0900-8844

vanaf 19.30 uur in het MFC

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

