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Nieuws over Bevrijdingsfeest Posterenk
Het comité Bevrijdingsfeest is volop aan het werk met de organisatie van de herdenking en het
bevrijdingsfeest. De kinderen van de St. Martinusschool zijn inmiddels naar het informatiecentrum en
de Canadese begraafplaats in Holten geweest. Ze waren erg onder de indruk maar reageerden ook
enthousiast om hun opa of oma te interviewen naar hun ervaringen over de oorlog. Tevens heeft u
kunnen lezen in het Voorsternieuws dat het comité op zoek is naar foto’s en verhalen over Posterenk.
Op de facebook pagina Bevrijdingsfeest Posterenk kunt u alle activiteiten volgen. Ook zijn we bij u langs
de deur geweest om een voorverkoop te houden van Canadese vlaggen. Het zou mooi zijn als heel
Posterenk deze vlaggen uithangt tijdens de herdenking op 13 april en het bevrijdingsfeest op 8 mei. De
Canadese veteranen en delegatie zullen dit enorm weten te waarderen.
Het programma van de herdenking bij de Wilpermolen op 13 april ziet er als volgt uit:
•
Om 19.00 uur speelt Crescendo
•
19.30 uur kranslegging door diverse families en organisaties
•
20.00 uur vervolg optreden Crescendo
•
Het molencafé is geopend, rond 21.00 uur gaan we sluiten
Het wordt zeer gewaardeerd als u voor 18 uur de Canadese en/of Nederlandse vlaggen uithangt!
Het programma van 8 mei is nog niet compleet maar in grote lijnen wordt het:
•
Tentoonstelling project st Martinusschool en oorlogsjaren Posterenk
•
18.00 uur ontvangst veteranen
•
Optreden RCMP Pipes en drumsband uit Canada
•
Speech burgemeester Jos Penninx en kranslegging door de veteranen
•
Vervolg RCMP band
•
Molencafé
Het zal door de veteranen zeer gewaardeerd worden als u vanaf 17.00 uur de Canadese vlag uithangt.
Helpende handen, vrijwilligers gevraagd op 8 mei ! Naar verwachting zullen er in totaal 150
Canadezen komen en verwachten we ook veel bezoek uit de gemeente Voorst. Om dit allemaal mogelijk te maken hebben we vele handen nodig en vragen we ook nadrukkelijk om uw hulp. U kunt zich
hiervoor melden bij; Piet Hulscher 261421 of Anita Huisman 261203.

Poster Proat ‘woningbouw Teuge gaat door’

Catering in Molukse en Indische gerechten
T 06 -27 55 15 80
www.medjamakan.nl

Uw advertentie of nieuwsbericht hier?
Neem contact op met Anita Huisman voor
de mogelijkheden.Telefoon: 0571 - 261203

www.posterenksbelang.nl

In het Voorster Nieuws van 4 maart stond dat
het Bestemmingsplan Teuge - Oost met vijftien
stemmen voor en vier stemmen tegen door de
Gemeenteraad Voorst werd aangenomen. Teuge
van Harte Proficiat met dit resultaat maar wat
zijn we toch nog steeds op een burger en dorp
onvriendelijke wijze bezig met de ontwikkeling
van onze dorpen in de Gemeente Voorst.
Enkele jaren terug heeft de Gemeente Voorst
haar nieuwe woonvisie vastgesteld en wat werden daar prachtige woorden gebruikt zoals ‘bouwen naar behoefte’ en het belang van ‘organisch
bouwen voor een toekomstbestendige dorpsontwikkeling’. Het is en blijft ontzettend vreemd dat
de komende jaren voor Posterenk geen mogelijkheden zijn voor woningbouw. Onze overheid
vraagt steeds meer van de burger en vindt het
ook van belang dat de burger zich meer verantwoordelijk opstelt. We moeten langer zelfstandig
blijven wonen en veel minder snel gebruik maken
van de diverse voorzieningen die er zijn. Dit alles

is uitgewerkt in de participatiewet en Posterenk
prijst zich rijk met Anita , die als Dorpscontactpersoon daarin ontzettend goed werk levert. Er
zijn vele goede voorbeelden waarin wij als Posterenk laten zien dat wij de bedoeling van deze
wet snappen en dat alles zou je kunnen zeggen
is aanwezig in Posterenk als goed Noaberschap.
Een belangrijke voorwaarde in een dorp om dit
alles overeind te houden is dat er structureel mogelijkheden zijn voor inwoners die graag in Posterenk willen (blijven) wonen. Daarin is een Bestemmingsplan nodig die het dus mogelijk maakt
om inderdaad te bouwen naar behoefte zodat de
jeugd die dat wil kan blijven en een oudere zijn
woonvoorziening kan aanpassen naar levensfase
en behoefte. Helaas stellen we vast dat ondanks
een moderne Woonvisie de uitwerking ervan in
de Gemeente Voorst nog bijzonder ‘overheidsgedreven’ is in plaats dat daarin werkelijk de
behoeften van een dorp en/of burger centraal
worden gesteld.
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Posterenk en Bussloo

Activiteiten Posterenk-Bussloo (wijzigingen voorbehouden)
Datum

Tijd

Activiteit

Locatie

3 april *

20.30 uur

Pamplus Swing & Dance,
The Undercoverband U2

Pampus

5 april

19.30 uur

Paasvuur

Pampus

6 april *

9.30 - 11.30 uur

Paaswandeling

Wilpermolen

7 april

19.15 uur

Kaartavond

Bethel

13 april

13.30 uur

Koersbal

Bethel

13 april *

19.00 uur

Posterenkse Bevrijding en
herdenkking

Wilpermolen

17-18-19 april

100 van Pampus

Pampus

17 april

19.30 uur

Teenage Party

Pampus

19 april *

13.30 uur

Fietstocht

Wilpermolen

20 april

15.30 - 16.30 uur

Freerunning groep 5&6

Sporthal Wilp

20 april

16.30 - 17.30 uur

Freerunning groep 7&8

Sporthal Wilp

21 april

19.15 uur

Kaartavond

Bethel

23 april

19.30 uur

Kaartavond

Pampus

8 mei *

17.30 uur

Posterenkse Bevrijding

Wilpermolen

9 mei *

20.30 uur

Posterenk Live

Wilpermolen

10 mei *

13.00 uur

Posterenkse Zondag

Wilpermolen

6 juni

gehele dag

Schimmel en Plante
Voorster Cup

SV Cupa

14 juni

10.00 uur

St. Onze Ballon, met o.a.
Kidsrun

SV Cupa

16 tm 19 juni *

18.30 uur

Wandel4daagse

Zozijn Wilp

* zie artikel elders in deze nieuwsbrief.
Ook kunt u informatie vinden op de volgende websites: www.posterenksbelang.nl, www.pampus.org, www.cupa.nl,
www.wilpermolen.nl, www.martinusbussloo.skbg.nl, www.actiefvoorst.nl, www.molenaarsvandewilpermolen.nl.

Posterenkse Feesten 9 en 10 mei
Op zaterdagavond 9 mei “Posterenk Live”
waarbij artiesten uit Posterenk in de molen een
podium aangereikt krijgen. Hier kunnen ze hun
zang, piano of andere instrumentale kwaliteiten
laten zien met ondersteuning van de inmiddels
zeer bekende band “Twells Vergiet”. Zondagmiddag zijn er voor de jeugd en volwassenen allerlei
activiteiten.Voor de jeugd is er bubbelvoetbal,

een dansworkshop en een fotoshoot.Voor de
volwassenen is er o.a. molenzakhangen, stellingschieten en bierschuiven.
Muzikaal zal de middag opgeluisterd worden
door Twist, de Polband en onze eigen Posterenksche DJ Tonni Post. Twist is een jonge 3 mans
formatie die na dit optreden ongetwijfeld zal
doorbreken. Meer info: www.wilpermolen.nl

1e Wandel4daagse in Wilp-Posterenk
Van dinsdag 16 t/m vrijdag 19 juni zal de 1e
wandel4daagse worden georganiseerd in Wilp.
Een nieuwe werkgroep hiervoor is onlangs
gestart. Inmiddels is bekend dat de 4 daagse zal
plaatsvinden bij Zozijn in Wilp. De omliggende

scholen in Wilp, Bussloo en Wilp-Achterhoek
hebben enthousiast gereageerd op deze nieuwe
activiteit. Noteer de data alvast in uw agenda!
Meer nieuws hierover leest u binnenkort in de
media.

Wekelijkse Activiteiten

Iedere maandagmorgen om 9.30 Iedere maandagavond om 19.30 Iedere zondagmorgen om 8.30
Wandelgroep Posterenk
Trimclub Cupa.
Mountainbikegroep Posterenk
Locatie Wilpermolen
Locatie Wilpermolen

Undercoverband U2 opnieuw bij Pamplus
Vrijdag 3 april, locatie Pampus, zaal open 21.00, entree € 7,50. Graag nodigen we je hierbij uit!
www.posterenksbelang.nl

info@posterenksbelang.nl

www.facebook.com/buurtsport.posterenkbussloo

Paaswandeling
Evenals vorig jaar zal er op 2e paasdag,
in Posterenk een paaswandeling worden
georganiseerd. Op maandag 6 april zijn
er 2 fraaie routes voor u uitgezet van
6 en 10 km die u aan de hand van een
routebeschrijving kunt lopen. De start is
bij de Wilpermolen tussen 9.30 en 11.30
uur. De kosten zijn 1 euro per persoon
incl. koffie/thee en paaseitjes.

Nieuw: Fietsen in PosterenkBussloo en Wilp
In het kader van de Nationale Sportweek wordt op zondag 19 april vanaf
de Wilpermolen in Posterenk een fraaie
fietstocht van 25-30 km. georganiseerd.
We verzamelen om 13.30 uur en
iedereen die het leuk vindt om samen te
fietsen is van harte welkom. De gids zal
u begeleiden en onderweg is er natuurlijk tijd voor een pauze. Na afloop kunt u
onder het genot van een kopje koffie of
thee we nog even napraten in de molen
van Posterenk. Bij voldoende deelname
gaan we starten en zal deze activiteit
vaker gaan plaatsvinden. Deelname is
gratis. (consumpties zijn wel voor eigen
rekening).

Ledenadministratie
Posterenks Belang en
Automatische incasso
In de jaarvergadering van 30 januari
2015 is door de leden besloten om
de contributie voor het PBO aan te
passen naar € 10 per jaar per huishouden.Voorheen werden door gezinnen
verschillende bedragen aan contributie
betaald en werden door een x- aantal
ouders een aparte bijdrage voor de
speeltuin betaald. In de jaarvergadering is
besloten om er één gezamenlijk bedrag
van te maken. Binnenkort ontvangt u een
machtigingsformulier met alle informatie
in uw brievenbus. Zie ook www.posterenksbelang.nl

AED (herhalings) lessen
voor Posterenk en Bussloo
Dit voorjaar willen we u weer de mogelijkheid bieden om gratis nieuwe AED of
herhalingslessen te volgen. U kunt zich
hiervoor opgeven bij Anita Huisman of
Esther van der Linde. (degene die zich al
hebben opgegeven ontvangen automatisch bericht ) Graag uw reactie voor 15
april naar huisman.anita@upcmail.nl.

In het eethuisje van Medja
Makan bent u van harte welkom.

Elke woensdag t/m zondag open vanaf
12.30 uur. Op vertoon van onze advertentie in dit blad krijgt u het 2e bolletje
ijs gratis. Geldig van 1 t/m 12 april, 1 p.p.

