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Poster Proat en `De Vluchteling´
Dagelijks worden we geconfronteerd met wrede en verdrietige beelden van het Europa brede vluchtelingen probleem. Hartverwarmend was het te zien dat Nederland op vele manieren positief in actie
kwam o.a. door het inzamelen van vele goederen. We bieden waar mogelijk onderdak en alle gemeenten
worden daarvoor actief benaderd. In deze Poster Proat een oproep om vooral vanuit ‘je eigen hart’
positief een bijdrage te leveren. Stel je open voor je medemens in nood en laat je hart spreken. Het
gebeurt nog (te) veel dat enkel ongenuanceerd en negatief wordt gereageerd. Daarbij verschuiven wij
maar wat graag de verantwoordelijk naar anderen zoals de politiek en Brussel. Begin bij jezelf en probeer je eens voor te stellen wat het voor jou en je naasten betekent om gedreven door onveiligheid en
angst alles achter te moeten laten. Open werkelijk je hart, geef ruimte aan die positieve emotie en deel
dat met anderen. Je zult merken dat wij samen héél veel ruimte kunnen bieden aan onze medemens in
nood.

Ontwikkeling Posterpad in Posterenk
In het nieuwe Bestemmingsplan Posterenk, wat in juli 2013 door de Gemeenteraad is goedgekeurd,
zijn diverse wandelpaden getekend. Zoals je weet is de uitvoer van ons Bestemmingsplan naar achteren geschoven. Het Bestuur van PBO heeft wèl een Werkgroep Posterpad Posterenk ingesteld met als
opdracht een Wandelpaden Plan te ontwikkelen. Posterenk is grotendeels het resultaat van Lintbebouwing aan de straten Enkweg, Grotenhuisweg, Molenallee en HW Iordensweg. Door deze Lintbebouwing
ontstaan 4 kwadranten en er is een grof Masterplan ontwikkeld met in elk kwadrant van de Posterenk
een wandelpad.Vanwege de vertraging van de uitvoer van het Bestemmingsplan gaan we nog niet actief
aan de slag met alle 4 mogelijkheden.Voor de korte termijn oriënteren wij ons op twee wandelpaden.
Een die de Enkweg verbindt met het prachtige Fietspad langs de Fliert en een wandelpad waarmee we
een verbinding realiseren tussen de Enkweg, de Postakker en de Strönkseweg.Vanzelfsprekend wordt dit
idee uitgebreid voorgelegd en besproken met de betrokkenen zoals direct aanwonenden en niet te vergeten de grondeigenaren. Met dit Posterpad willen wij het wandelen in Posterenk aantrekkelijker maken.

Einde eerste Fase Dorpscontactpersoon

Eethuisje Medja Makan: ook voor een
gezellig klein besloten feestje met een
heerlijk Moluks Indisch buffet.Vraag naar
de mogelijkheden: 06 – 27 55 15 80 of
contact@medjamakan.nl

Per 1 september 2013 werd Anita Huisman voor Posterenk en Bussloo als Dorpscontactpersoon
(DCP) aangesteld voor de duur van 2 jaar. PBO is in gesprek met de Gemeente Voorst om dit
project te continueren en het ziet er naar uit dat dit ook gaat lukken. We zijn zeer tevreden met
de werkzaamheden die Anita de afgelopen twee jaar heeft opgepakt. Dit startte eind 2013 met een
goed bezochte bijeenkomst in Pampus waar wij werkgroepen hebben ingesteld rondom de thema’s:
Gezondheid en Welzijn, Bewegen, Sport en Veiligheid. Elke werkgroep is voortvarend aan de slag
gegaan en we kennen diverse activiteiten die daaruit zijn voortgekomen. Zo wordt er elke maandagochtend gewandeld door een flinke groep. Anita heeft de communicatie verbeterd o.a. door verfraaiing van het Posterenks Nieuws en een Facebook pagina. Ook denken we aan de activiteiten rondom
de AED en de Buurtapp voor een veilig Posterenk. April en mei dit jaar stond vooral in het teken van
70 bevrijding en ook werd een wandel 4 daagse georganiseerd. Te veel activiteiten om te vermelden.
Anita heeft vele verbindingen gelegd tussen bestaande verenigingen en hun activiteiten in de dorpen
Bussloo en Posterenk. De meerwaarde van een DCP is meer dan bewezen. Dat bleek ook tijdens
het bezoek van de wethouders Lagerwey en Pinkster aan Posterenk waar de resultaten gepresenteerd werden. Posterenk werd als voorbeeld gesteld en daar zijn wij natuurlijk allen erg trots op. Wij
danken Anita voor haar positieve en gedreven inzet en wij hopen binnenkort te kunnen melden dat
wij doorgaan met dit mooie project.

Tweede wandelgroep in Posterenk?
Uw advertentie of nieuwsbericht hier?
Neem contact op met Anita Huisman voor
de mogelijkheden. Bel 0571 - 261203
of mail huisman.anita@upcmail.nl

www.posterenksbelang.nl

Wandelen is goed voor je gezondheid! Het is goed voor je hart en je longen en niet te vergeten de
botten en de spieren. Wilt u ook graag wandelen, maar in een iets rustiger tempo als de huidige wandelgroep? Regelmatig horen we geluiden dat er nog veel meer inwoners uit Posterenk en omgeving
het ook gezellig zou vinden om in een groep te wandelen. Hoeveel mensen er mee gaan doen met de
nieuwe groep en wat hun wensen zijn, willen we graag horen. Ons voorstel is de eerste keer te beginnen op dinsdagmorgen 3 november en we verzamelen dan om 9.30 uur bij de molen in Posterenk.
Wilt u ook graag meedoen, maar kunt u niet op de dinsdagmorgen, neemt u dan contact op met
Anita Huisman tel. 0629-353555
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Posterenk en Bussloo

Seniorenmiddag
In de maand november zal er een
gezellige zondagmiddag voor senioren worden georganiseerd.
Wat we gaan doen is nog even een
verrassing.
Over enkele weken kunt u de uitnodiging in de bus verwachten.
Namens de werkgroep Welzijn

Activiteiten Posterenk-Bussloo (wijzigingen voorbehouden)
Datum

Tijd

Activiteit

Locatie

6 oktober

19.15 uur

Kaartavond

Bethel

15 oktober

19.30 uur

Kaartavond

Pampus

19 oktober

13.30 uur

Koersbal

Bethel

2 november

12.00 uur

Samen aan Tafel

de Pompe

2 november

13.30 uur

Sjoelen

Bethel

3 november *

9.30 uur

start wandelgroep

Wilpermolen

3 november

19.15 uur

Kaartavond

Bethel

6 november

21.00 uur

Vinyl vrijdag

Pampus

12 november

19.30 uur

Kaartavond

Pampus

16 november

13.30 uur

Koersbal

Bethel

21 november

nadere info volgt

Bezoek Sint en zijn Pieten

Posterenk

30 november

13.30 uur

Sjoelen

Bethel

1 december

19.15 uur

Kaartavond

Bethel

7 december

12.00 uur

Samen aan tafel

de Pompe

10 december

19.30 uur

Kaartavond

Pampus

14 december

13.30 uur

Koersbal

Bethel

20 december

vanaf 11.30 uur

Autosterrit

Pampus

4 januari
13.30 uur
Sjoelen
Bethel
* zie artikel elders in deze of volgende 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.voorstactief.nl, www.molenaarsvandewilpermolen.nl.

Wekelijkse activiteiten

Posterenk Veilig(er)?

www.posterenksbelang.nl

info@posterenksbelang.nl

Op zaterdag 5 september 2015 is
www.voorstactief.nl online gegaan.
Deze nieuwe website van en voor
iedereen, is een gezamenlijk initiatief
van de gemeente Voorst, de buurtsportcoaches en dorpscontactpersonen.
Verbindingen tussen burgers en
organisaties
Op www.voorstactief.nl kunnen verbindingen tot stand komen tussen
burgers en organisaties. Kleine initiatieven kunnen daardoor uitgroeien
tot bloeiende activiteiten. Op dit digitale platform staan een activiteitenagenda en daarnaast het structurele
aanbod op het gebied van Cultuur
en Kunst, Sport en Bewegen en
Welzijn en Recreatie. Elke aanbieder/
organisator kan gebruik maken van
www.voorstactief.nl. Daarnaast biedt
deze website ook een aanmeldingsfunctie voor activiteiten.
Informatie

Iedere maandagmorgen om 9.30 uur vertrekt de wandelgroep vanaf de Wilpermolen in Posterenk.
(behalve de laatste maandag van de maand, dan vertrekt men vanaf een andere locatie) Iedere zondagmorgen om 8.30 uur verzamelt de mountainbikegroep uit Posterenk bij de Wilpermolen. Nieuwe
deelnemers zijn altijd Welkom!

In september 2014 zijn we in Posterenk gestart met de groepsapp “Posterenk Veilig”. De
gedachte achter deze app is, “hoe zorgen we
er met elkaar voor dat Posterenk Veilig is en
blijft”. Intussen zijn we een jaar verder; de app
is behoorlijk bekend geraakt binnen Posterenk
en kan bogen op 75 deelnemers. De werkgroep
komt periodiek bij elkaar en heeft contact
met de wijkagent Frans van Dijk om zaken af
te stemmen. Belangrijk, en daar gaat het ons
om, is dat de app mensen in beweging heeft
gebracht en het toezicht in en om Posterenk is
verscherpt. Deze bewustwording geeft veel men-

Nieuw digitaal platform
www.voorstactief.nl

sen een goed gevoel. We letten wat meer dan
voorheen op elkaar en daar is het uiteindelijk
ook om begonnen! De werkgroep worstelt wel
met het aantal meldingen van het “zoekraken
van dieren”. Wat moeten we hiermee, misschien
kunnen we het hier nog eens in een gezamenlijke bijeenkomst over hebben. Tevens worden er
in principe alleen mensen uit Posterenk toegelaten tot de app, uitgezonderd enkele contactpersonen uit omliggende kernen.
Namens de werkgroep, bestaande uit Anita Huisman (dorpscontactpersoon), Miranda Karman en
Wim Broekhof ( beheerder van de app)
www.facebook.com/buurtsport.posterenkbussloo

Voor de promotie van www.
voorstactief.nl zijn in alle kernen
van de gemeente Voorst opnames
gemaakt voor een promotiefilmpje.
Voorst Actief is ook te volgen op
www.facebook.com/VoorstActief en
op https://twitter.com/VoorstActief.
Heeft u vragen over VoorstActief
dan kunt u contact opnemen met de
gemeente Voorst, Ingrid de Croon,
beleidsadviseur sport via:
info@voorstactief.nl

