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Thumbs Up is reclamebureau, gevestigd in
de oude OLA ijsfabriek in Wilp.
Thumbs Up is geen ‘doorsnee’ bureau.
Wij zijn gespecialiseerd in merkactivatie!
Door je merk te activeren kun jij je klant
vertellen waar je merk/dienst voor staat.
Ze beleven het zelf EN een goede belevenis wordt weer doorverteld.
Meer weten? www.thumbs-up.nl

?

Uw advertentie of nieuwsbericht hier? Neem
contact op met Anita Huisman voor de mogelijkheden.Telefoon: 0571 - 261203
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Nieuwjaarsgroet & Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 24 januari Wilpermolen
Allereerst wil ik alle Posterenkenaren een gezond en voorspoedig 2014 toewensen. Een jaar waarin
we elkaar weer vaak mogen ontmoeten. Bij deze wil ik u allen dan ook van harte uitnodigen voor onze
nieuwjaarsreceptie op vrijdag 24 januari om19.30u in de molen. Onder het genot van een kopje koffie
willen we u graag even bijpraten. We hebben in 2013 zeker niet stilgezeten. Mede dankzij de inspanningen van het PBO is eindelijk het bestemmingsplan voor de Posterenk vastgesteld. Een proces dat een
zware bevalling bleek te zijn. Het uiteindelijke resultaat is echter een mooi plan waarin iedereen zich
heeft kunnen vinden. Ook is het u misschien niet ontgaan dat we sinds september ons gelukkig mogen
prijzen met een Dorpscontactpersoon/Buurtsportcoach. Dit in de persoon van Anita Huisman die bereid was deze taak op zich te nemen. Zij gaat de komende 2 jaar het project “Goed en Gezond Samen
Leven” doen in ons mooie dorp. Wat dit precies inhoudt zal zij op deze avond uit de doeken doen.
Sinds juli hangt er een AED bij de Firma Hekkert van t Spijker. Zij stelden deze locatie belangeloos ter
beschikking waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn. Hopelijk zie ik u weer op de 24e waar we nog even
gezellig kunnen napraten onder het genot van een drankje.
Met vriendelijke groet,
André Berenschot

Posterenks Nieuws
Jaarlijks vindt een overleg plaats tussen enkele medewerkers van de Gemeente Voorst en Posterenk.
Hieronder treft u de belangrijkste onderwerpen:
Voortgang landbouwverkeer over de Fliertweg
Momenteel is er een verbod voor landbouwverkeer bij de A1 en de Fliertweg (na 700m. dit in verband
met een inrit voor een landbouwer). De raad van de gemeente Voorst heeft een motie aangenomen om
landbouwverkeer hier wel toe te staan. De provincie vindt het niet wenselijk. In 2015 zijn er onderhoudswerkzaamheden gepland, hierbij zal dit knelpunt meegenomen worden.
Verfraaiing van de entree van de Posterenk vanaf Twello
Door middel van een foto wordt de situatie rondom de glascontainer bekeken. De glascontainer geeft
een rommelige uitstraling, ook omdat dozen worden achtergelaten. Passanten maken ook gebruik van
deze glascontainer. Naast de glascontainer staan vaak geparkeerde auto’s. Is een ondergrondse glascontainer een optie of kan er een nieuwe container geplaatst worden.
Het beleid is om ondergrondse glascontainers alleen te plaatsen in dicht bewoonde gebieden. De glascontainer in de Posterenk staat behoorlijk vrij in de open ruimte. Er is inmiddels een verzoek gedaan
om de huidige container te vervangen door een fatsoenlijk exemplaar.Verder wordt een mogelijkheid
geboden om groen rondom de container te planten. Dit geeft gelijk een ander gezicht, vergt weinig
onderhoud en brengt weinig kosten met zich mee. PBO geeft aan met een voorstel te komen, voor een
groene invulling.
Ondersteuning ontwikkeling Klompenpad Posterenk
De Dorpscontactpersoon (DCP) (Anita) heeft een eerste verkennend overleg gehad met de gemeente.
Gesproken is over de wens van Posterenks Belang e.o. om een ‘wandelommetje’ rond Posterenk aan te
leggen in de vorm van een Posterpad. Anita neemt het initiatief en gaat bewoners enthousiasmeren en
mobiliseren om tot een gezamenlijk plan te komen.
Mogelijkheid glasvezel
PBO vraagt naar de mogelijkheden van glasvezel in het buitengebied. De huidige digitale verbinding heeft
niet genoeg capaciteit. Ook gezien de toekomst met de verschuiving van zorg richting gemeente, lijkt
het PBO zeer wenselijk dat er glasvezel in het buitengebied komt. Zij vraagt bij de gemeente aandacht
voor deze problematiek.

www.posterenksbelang.nl

Verbreding A1 naar 2 maal 4 rijbanen
Vanuit de Gemeente wordt medegedeeld dat het A1 traject van Posterenk naar Deventer in 2017
verbreed wordt naar 2x 4 rijbanen. Het hele traject Apeldoorn-Azerlo zal in 2024 gerealiseerd zijn.
PBO vraagt zich af wat dit gaat betekenen voor de Posterenk, ook in het kader van het geluidsscherm
en de vermeerdering van fijnstof. Cecile geeft aan dat waarschijnlijk in 2024 het scherm verplaatst gaat
worden.

Wandelgroep in Posterenk/
Bussloo

Activiteiten Posterenk-Bussloo (wijzigingen voorbehouden)
16 januari

19.30 uur

Kaartavond
Locatie: Pampus

20 januari

10.00 uur

Start wandelgroep Posterenk/Bussloo
Locatie: Wilpermolen Posterenk

20 januari

13.30-16.00 uur

Koersbal
Locatie: Bethel

24 januari

19.30 uur

Nieuwjaarsreceptie Posterenks Belang
Locatie: Wilpermolen Posterenk

3 februari

13.30-16.00 uur

Sjoelen
Locatie: Bethel

13 februari

19.30 uur

Kaartavond
Locatie: Pampus

17 februari

13.30-16.00 uur

Koersbal
Locatie: Bethel

2 maart

vanaf 12.00 uur

Carnavalsoptocht & Carnavalsmuziek
Locatie: Wilpermolen Posterenk

3 maart

13.30-16.00 uur

Sjoelen
Locatie: Bethel

13 maart

19.30 uur

Kaartavond
Locatie: Pampus

17 maart

13.30-16.00 uur

Koersbal
Locatie: Bethel

31 maart

13.30-16.00 uur

Sjoelen
Locatie: Bethel

4 april

meer info volgende
nieuwsbrief

Pampusplusavond m.m.v. The Pianohouse
Locatie: Pampus

Ook kunt u informatie vinden op onderstaande websites:
www.posterenksbelang.nl, www.wilpermolen.nl, www.pampus.org, www.pampus-lollebroek.nl,
www.cupa.nl

Trimclub SV Cupa
Elke maandagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur
sporten dames en heren uit Posterenk, Bussloo
en omgeving heerlijk in de frisse buitenlucht
van Bussloo. Kom gerust een keertje kijken en
meedoen! Locatie: Sportclub SV Cupa.

Heb je zin om regelmatig te wandelen?
In Posterenk/Bussloo gaat binnenkort
een wandelgroep van start die van plan
is eens per week in een aangenaam tempo 1,5 à 2 uur op pad te gaan. Genieten
van de buitenlucht, andere wandelliefhebbers ontmoeten en wat aan je conditie doen, dat is wat we beogen. Wandel
je al op eigen houtje? Wat let je om je
aan te sluiten?
De eerste keer gaan we op maandag
20 januari om 10.00 uur van start bij de
Wilpermolen. Daarna bekijken we welke
dag van de week voor de meeste deelnemers de voorkeur heeft. En woon je
niet in Bussloo of Posterenk maar elders,
dan ben je evengoed welkom!
Meer info bij Anita Huisman (dorpscontactpersoon, tel. 0571 - 261203) of Hans
Schulte (tel. 0571 - 261903).

Koersbal- en Sjoelclub
Reeds jaren is een groep inwoners uit
Posterenk/Bussloo en omgeving actief
aan het koersballen en sjoelen. Dit vindt
plaats op de maandagmiddag in gebouw
“Bethel” aan de Grotenhuisweg in
Posterenk. Men begint om 13.30 uur en
eindigt rond 16.00 uur. Tussentijds is er
een koffie/thee pauze en aan het eind
worden de scores opgeteld en is er tijd
om gezellig na te praten. Graag nodigen
wij u uit om eens een kijkje te komen
nemen en mee te doen, er is plaats voor
enkele nieuwe leden. De data staan links
in het activiteitenoverzicht. Voor meer
informatie kunt U contact opnemen met
Henk Kok (tel. 261527) of Mieni Steentjes (tel.261238)

Nieuwjaarsreceptie
Namens de werkgroepen Mens en Welzijn,Veiligheid en Sport en Bewegen nodigen wij u van
harte uit om aanwezig te zijn op de Nieuwjaarsreceptie van Posterenks Belang op vrijdag 24
januari om 19.30 uur in de Wilpermolen.

Tijdens drie korte Poster-Pitches vertellen we
over de gemaakte plannen en hoe we deze
willen gaan uitvoeren in het komende jaar! Na
afloop is er voldoende gelegenheid om de leden
van de werkgroepen te spreken.

www.posterenksbelang.nl

info@posterenksbelang.nl

Indien u graag een artikel en of advertentie
in onze volgende Nieuwsbrief wenst kunt u
contact opnemen met Anita Huisman (tel.
0571 - 261203 of
huisman.anita@upcmail.nl) Anita is dorpscontactpersoon en buurtsportcoach van
Posterenk-Bussloo.

