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Thumbs Up is een reclamebureau, gevestigd in de oude OLA ijsfabriek in Wilp.
Thumbs Up is geen ‘doorsnee’ bureau.
Meer weten? www.thumbs-up.nl
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Nieuwjaarsgroet & Uitnodiging
Nieuwjaarsreceptie 29 januari
2015 ligt weer achter ons. Een jaar waarin we kunnen terugkijken op een aantal geslaagde evenementen.
Ik wil er een paar in het bijzonder noemen. De goed bezochte nieuwjaarsreceptie/ /jaarvergadering in
de molen. Een bijzonder moment waren ook de herdenkingsbijeenkomsten van onze bevrijding op 13
april en 8 mei. 13 april, de dag waarop de Posterenk bevrijd werd. Een indrukwekkende avond waarop
mij door de verhalen duidelijk werd dat er in en rondom de Posterenk zware strijd is geleverd. Op
8 mei ontvingen wij de Canadezen die doormiddel van de RCMP band acte de présence gaven. Een
avond die uitgroeide tot iets bijzonders. Georganiseerd door een aantal enthousiaste Posterenkenaren.
Deze activiteiten leverden ons dan ook een nominatie op voor de titel “Kern met Pit”. Om dit allemaal
mogelijk te maken kunnen wij het niet stellen zonder de broodnodige financiën. Daarom zijn wij in mei
ook langs de deur geweest voor de contributie. Ruim 90% van de Posterenkse huishoudens zijn nu lid
van het PBO en de Speeltuin waarvoor onze hartelijke dank. In juni werd de eerste wandelvierdaagse
georganiseerd samen met Wilp en Zozijn. Weer een geslaagd evenement. Op initiatief van het PBO is er
een ontmoeting geweest van de Belangenverenigingen van Wilp, Wilp-Achterhoek, Bussloo en Posterenk. Op deze vergadering is besloten om meer gezamenlijk naar buiten te treden met problematiek die
alle 4 kernen betreft. Tevens mogen we ons verheugen dat we opnieuw een contract met Anita Huisman
hebben kunnen afsluiten. Anita is met haar pragmatische instelling een belangrijk steunpilaar voor het
PBO en initiator van talrijke activiteiten in en rondom de Posterenk. Dit
zijn slechts enkel van de vele activiteiten van het afgelopen jaar. Het komende jaar blijven we ons focussen op woningbouw en verbreding van
de A1 naar 2 x 4 rijstroken en de ontwikkeling van het Posterpad.
Bij deze wens ik U allen dan ook een voorspoedig en vooral een
gezond 2016 toe. André Berenschot, voorzitter PBO
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Bij deze nodig ik alle Posterenkenaren uit voor de
nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering van het PBO op
vrijdag 29 januari in de Molen. Samen met de Stichting
behoud Wilpermolen en de Speeltuincommissie willen we met U
het glas heffen op het nieuwe jaar.
Het programma: om 19.30 uur is de molen open en staat de koffie staat voor u klaar en om 20.00 uur
start het overleg.
- PBO met korte terugblik op 2015.
- speeltuincommissie		
- Financiën 2015 en kascommissie

Tel: 06 – 55 830 270 info@marcelinterieurs.nl
marcelinterieurs.nl

- Nieuws van de Dorpscontactpersoon en Werkgroepen
- Wat brengt ons 2016 met o.a. toelichting NL Doet dag
- Rondvraag en sluiting vergadering rond 21.00 uur

Ontwikkelingen Verbreding A1:
Zoals een ieder wellicht weet wordt de komende jaren (2016-2028) de A1 verbreed en dat geldt voor
het gehele tracé vanaf Beekbergen tot aan Azelo. Van belang is te weten dat voor het gehele traject
het Tracé ontwerp in een keer integraal wordt afgewikkeld. Dus waar wij invloed willen uitoefenen
moeten wij dat nu doen.Vorig jaar heeft het PBO Bestuur reeds een eerste Zienswijze ingediend waar
op drie punten een reactie is gegeven:

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

Op de eerste plaats is aandacht gevraagd voor de geluidsoverlast en natuurlijk voor het scherm wat
enkele jaren terug is geplaatst. PBO zet nu in op een scherm wat hoger is en wordt geplaatst vanaf
De Paal tot en met de afrit Wilp/Twello. Twee jaar terug zijn bij en in diverse huizen in Posterenk nog
geluidsmetingen gedaan. Vanwege de verbreding van de A1 is een oproep gedaan deze metingen te
herhalen vanwege de verwachte intensivering van het verkeer en daarmee het geluid. Verder is aandacht gevraagd voor de problematiek van de fijnstof. Het bestuur van PBO heeft indringend aandacht
gevraagd voor een goede en frequente communicatie. Eerder dit jaar vond een eerste overleg plaats
tussen het bestuur van PBO en enkele mensen van Rijkswaterstaat waarin o.a. is gesproken over het
plan van aanpak van Rijkswaterstaat en de wijze waarop zij de burgers willen en kunnen betrekken.
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Posterenk en Bussloo

Activiteiten Posterenk-Bussloo
(wijzigingen voorbehouden)

Januari
4, 11, 18, 25 Wandelgroep, 9.30 uur
5 Kaartavond, 19.15 uur, Bethel
5, 19 Samen wandelen, 9.30 uur
18 Koersbal, 13.30 uur, Bethel
19** bijeenkomst RWS, verbreding A1,
18.00 – 21.00 uur, Pijnappel Klarenbeek

21 kaartavond, 19.30 uur, Pampus
23 Kern met Pit provinciale prijsuitreiking
29 19.30 uur, Jaarvergadering en
Nieuwjaarsreceptie,Wilpermolen

Februari
1 Sjoelen, 13.30 uur, Bethel
1* Samen aan tafel, 12.00 uur, de Pompe
1, 8, 15, 22, 29 Wandelgroep, 9.30 uur
2 Kaartavond, 19.15 uur, Bethel
2, 16 Samen wandelen, 9.30 uur
5 MEGA Carnavals Party, Pampus
6 Buurtcarnaval m.m.v. BB Partyshow, Pampus
7 Carnavalsoptocht en muziek, 12.00 uur,

Wandelen

Wandelgroep: deze vertrekt iedere maandagochtend om 9.30 uur vanaf de Wilpermolen,
behalve de laatste maandag van de maand,
dan vertrekt men vanaf een andere locatie.
Samen Wandelen: hierbij is het tempo iets lager als de huidige maandaggroep en wandelt
men ongeveer een uurtje. Kom gerust een
keertje meedoen! Voor meer info:
Anita Huisman: 0629-353555

Wilpermolen

15 Koersbal, 13.30 uur, Bethel
18 Kaartavond, 19.30 uur, Pampus
Maart
1 Kaartavond, 19.15 uur, Bethel
1, 15 Samen Wandelen, 9.30 uur
4 TeenageParty, 19.30 uur, Pampus
7* Samen aan tafel, 12.00 uur, de Pompe
7 Sjoelen, 13.30uur, Bethel
7, 14, 21, 28 Wandelgroep, 9.30 uur
12** NL-Doet Klus- en opschoondag Posterenk
10.00 uur, Wilpermolen

13 Foto’s en verhalen over Bevrijding Posterenk,
14.30 – 17.00 uur

17 Kaartavond, 19.30 uur, Pampus
21 Koersbal, 13.30 uur, Bethel
27 Paasvuur (met kinderactiviteiten), Pampus

Posterproat en de verrassende
ontmoeting:
Het was zaterdag 31 oktober, een zonovergoten
herfstdag en wij besloten een wandeling te maken
over de bomendijk te Bussloo. Zoals voor ons gebruikelijk combineren wij dat altijd met een bezoek
aan het graf van onze ouders. Tot onze verrassing
troffen wij op de Begraafplaats Bussloo een tafel met
stoelen en mensen die geanimeerd met elkaar in gesprek waren onder het genot van een kopje koffie.
Vriendelijk werden wij door de Pastor uitgenodigd
om aan te schuiven voor een bakkie. “Wij organiseren dit voor de ontmoeting tussen mensen en
om elkaars verhaal te delen” zei de Pastor. Ik trof
een oude schoolmaat die ik zeker al 40 jaar niet
gesproken had en wiens ouders eveneens begraven
zijn op die prachtige rustieke begraafplaats Bussloo.
Er ontstond een fijn gesprek waarbij vele mooie
herinneringen werden opgehaald. Dat ging vanzelf,
vooral omdat de directe omgeving van de kerk en
de school bijna automatisch veel gedeelde herinneringen voortbracht. Dat in een serene sfeer van rust
en aandacht voor elkaar en betrokkenheid. En bovenal, dat alles dichtbij het graf van onze ouders. Het
was even of wij werkelijk weer op de koffie waren
bij Pa en Ma.

April
1 PampLus avond met ACDC coverband!
4* Samen aan tafel, 12.00 uur, de Pompe
* Samen aan tafel; opgave in de week voorafgaand bij Annet Bouwhuis, tel. 261985 ** zie artikel elders in deze of volgende nieuwsbrief.

Ook kunt u informatie vinden op de volgende websites: www.posterenksbelang.nl, www.pampus.org, skbg.nl,
www.cupa.nl, www.wilpermolen.nl, www.martinusbussloo.www.voorstactief.nl, www.molenaarsvandewilpermolen.nl.
www.posterenksbelang.nl

info@posterenksbelang.nl

www.facebook.com/buurtsport.posterenkbussloo

Vervolg van voorpagina

Op vrijdag 27 november is het
bestuur van PBO uitgenodigd door
Royal Haskoning DHV en Rijkswaterstaat om in Zwolle samen
met de belangenverenigingen Wilp
Achterhoek en Wilp te praten over
het A1 project. Ook waren enkele
grotere bedrijven waaronder Attero
en Bredenoord uitgenodigd. Het
doel van die bijeenkomst was vooral
om de wensen en belangen van een
ieder kenbaar te maken. Het PBO
heeft in lijn met de eerder door haar
ingediende Zienswijze haar belangen
ingebracht.

Inloopbijeenkomst
deeltraject Apeldoorn

Op dinsdag 19 januari, tussen
18.00 – 21.00 uur vindt bij restaurant Pijnappel, Hoofdweg 55, te
Klarenbeek een inloopbijeenkomst
plaats voor alle belangstellenden
en hierbij een oproep om alvast
deze avond vrij te maken. Tijdens
de inloopbijeenkomst kunt u ook
informatie krijgen over de stand van
zaken van het project, de planning
en de inspraakprocedure. En er is
een impressie op hoofdlijnen van de
toekomstige situatie te zien.Verder
is het mogelijk om uw persoonlijke
situatie te bespreken, bijvoorbeeld:
de eventuele consequenties van het
project voor uw woning, bedrijf of
gronden. Medewerkers van Rijkswaterstaat en Royal Haskoning
DHV zijn aanwezig om uw vragen
te beantwoorden. Vooraf aanmelden is niet nodig. U bent van harte
welkom!
Tevens is het mogelijk om u te
abonneren op de nieuwsbrief van
Rijkswaterstaat, deze vindt u op
www.rws.nl/uitbreidinga1oost

Heeft u vragen of opmerking over
het dagelijks onderhoud van wegen,
paden of groen dan kunt u dat
melden via tel: 0571- 279397 of de
website www.verbeterdebuurt.nl
Vrijwilligers gezocht!!
Voor de NL-doet klusdag in
Posterenk op zaterdag 12 maart
2016.We gaan klussen in de molen en bij de speeltuin. Ook worden de straten schoongemaakt.
Aanmelden hiervoor bij:
Huisman.anita@upcmail.nl
0629-353555

