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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

Nieuwjaarsgroet van
de voorzitter

Posterproat wenst u fijne Feestdagen

Beste Posterenkenaren, Allereerst een
goed en gezond 2017 gewenst. Het afgelopen jaar is het PBO weer volop bezig geweest om het Posterenkse Belang
te dienen. Dit onder andere op gebied
van woningbouw, verbreding A1, Posterpad en vele andere activiteiten. Het
komende jaar richten we ons op de toekomstige ontwikkelingen rond de Posterenk. Met name blijven we ons focussen op woningbouw en verbreding van
de A1 naar 2 x 4 rijstroken. Wij zullen
U verder op de hoogte houden via ons
bekende infoblad Posterenks Nieuws.
André Berenschot

Binnenkort zeggen wij weer: “Fijne Feestdagen “ en “Gelukkig en Gezond 2017”. Fijn dat wij dat elkaar zo kunnen
wensen. Echter, veelal zeggen wij dat tegen elkaar zonder
werkelijk erbij stil te staan wat wij zeggen. Het lijkt een
ingesleten traditie van mooie woorden waar het werkelijke
gevoel bij ontbreekt en waar wij met elkaar al vaak niet
meer weten welke historie en betekenis dat heeft. Bovendien leven wij in een wereld waar veel gaande is met heel
veel mensen die niet zo gelukkig zijn en waar vele mensen
grote zorgen hebben. Stel je eens voor dat je op de vlucht
bent, van huis en haard verjaagd. Stel je eens voor dat je
met je gezin midden in de ellende van Aleppo woont met
elke dag het gevaar van dood en verderf direct naast je. Het
is moeilijk om je dat voor te stellen en natuurlijk kunnen
wij ook niet de ellende van de gehele wereld op onze nek
nemen.

Uitnodiging
Nieuwjaarsreceptie &
Jaarvergadering PBO

Toch ben ik ervan overtuigd dat het heel goed is wanneer
wij het besef van gelukkig en gezond zijn af en toe eens
afwegen tegen de ellende zoals die dagelijks aan ons via
vele media voorgeschoteld wordt. Dat roept misschien
ook de vraag op wat wij daaraan kunnen doen? Volgens
mij begint dat bij jezelf. Het fijn hebben met elkaar overstijgt elk geloof en dat is een vorm van leven waarin je je
open stelt voor je naasten en je je ook daarom bekommert.
Er zijn vele mooie voorbeelden in en rondom ons dorp
Posterenk waarin dat tot uiting komt. Waarin vele mensen
zich bekommeren als mantelzorger om hun naasten. Waar
alleenstaanden elkaar kunnen ontmoeten tijdens een gezellige middag en waar het noaberschap gewoon elke dag
nog actief gebezigd wordt. Wat een prachtig voorbeeld was
onze Winterwandeling dit jaar. Het hele dorp deed mee en
het ademt een fijne sfeer uit van betrokkenheid en saamhorigheid.

Bij deze nodig ik alle Posterenkenaren
van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering van het PBO op
vrijdag 27 januari in de Molen. Samen
met de Stichting Behoud Wilpermolen en de Speeltuinvereniging Klein
Pampus willen we samen met U het
glas heffen op het nieuwe jaar. Tevens
willen we op deze avond kort terugblikken op 2016 en een vooruitblik
werpen op 2017. De koffie staat klaar
vanaf 19.30u. Tevens zal onze wethouder Arjan Lagerweij aanwezig zijn op
deze avond om ons nader te informeren over de laatste ontwikkelingen op
het gebied van woningbouw en onze
nieuwe wijkagent Wilco Jansen zal zich
voorstellen. Komt allen op de 27e om
half acht. U bent van harte welkom!
Namens Bestuur PBO, Wilpermolen en Speeltuinvereniging.

Gelukkig zijn start bij jezelf en het geven van een goed
voorbeeld. Posterenk geeft op heel veel manieren daarin
een goed voorbeeld. Er is onderlinge verbondenheid en wij
staan waar dat nodig klaar voor elkaar.
Posterenk: Dankjewel voor alles en vanuit mijn hart:
“Fijne Feestdagen en een Gelukkig en Gezond 2017”

Wethouder Arjen Lagerweij bezoekt
Nieuwjaarsreceptie 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

De wethouder Volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening en milieu van de Gemeente Voorst ,
de heer Arjen Lagerweij zal tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Posterenk op vrijdag 27 januari
ons informeren over de laatste stand van zaken
betreffende het bestemmingsplan en nieuwbouwmogelijkheden in Posterenk. Onlangs vond

een overleg plaats in het Gemeentehuis waar
de belangenverenigingen Wilp Achterhoek, Wilp,
Bussloo en Posterenk voor waren uitgenodigd.
Waar enkele jaren terug een stop is gezet op de
nieuwbouw in o.a. Posterenk lijken zich mogelijkheden voor te doen en daarover zal de wethouder ons informeren. Zie achterzijde.
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Posterenk en Bussloo

Activiteiten Posterenk-Bussloo
(wijzigingen voorbehouden)

December
31, Oud en Nieuw voor Posterenk en Omstreken; vanaf 23.30 uur Wilpermolen
Januari
1 gezamenlijk Vuurwerk; Kruispunt Posterenk
00.02 uur

2,9,16,23.30 Wandelgroep, 9.30 uur Wilpermolen
2 Sjoel & ontmoetingsmiddag, 13.30 uur Bethel
3 Kaartavond, 19.15 uur Bethel
3 & 17 wandeling ± 1 uur; 9.30 uur Wilpermolen
9 Samen aan tafel, 12.00 uur Pompe Wilp
13 Black & Blue Rock Night, 21.15 uur Pampus
16 koersbal & ontmoetingsmiddag, 13.30 uur
Bethel
19 kaartavond Pampus 19.30 uur
27* nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering PBO
19.30 uur Wilpermolen
28 90’s Party met Q-music DJ Pampus

Februari
6,13,20,27 Wandelgroep, 9.30 uur Wilpermolen
6 Sjoel & ontmoetingsmiddag 13.30 uur Bethel
6 Samen aan tafel, 12.00 uur Pompe Wilp

Nieuwe Whatsapp groep voor
(huis)dieren
De werkgroep Veilig Posterenk heeft in overleg met
een aantal enthousiaste dierenvrienden besloten
een aparte buurt-app te gaan instellen voor o.a.
vermiste huisdieren of honden die los lopen.Voor
deze nieuwe buurtapp kunt u zich aanmelden bij de
beheerders: Mirjam Hoefman gerbenmirjam@gmail.
com of 06-25266959 of Jolien van den Elsen guido.
jo.vandenelsen@gmail.com 06-41819035 .

Maatjes gezocht in Posterenk
en omstreken
•

7 kaartavond, 19.15 uur Bethel
7 & 21 wandeling ± 1 uur; 9.30 uur Wilpermolen
16 kaartavond Pampus 19.30 uur
20 Koersbal & ontmoetingsmiddag; 13.30 uur
Bethel
24 MEGA Carnavals Party; Pampus
25 Buurtcarnaval; Pampus
26 Carnavalsoptocht en muziek; Wilpermolen &
Medja Makan

Maart
6,13,20,27 Wandelgroep, 9.30 uur Wilpermolen
6 Sjoel & ontmoetingsmiddag 13.30 uur Bethel
6 Samen aan tafel, 12.00 uur Pompe Wilp
7 kaartavond, 19.15 uur Bethel
7 & 21 wandeling ± 1 uur; 9.30 uur Wilpermolen
11* NL Doet in Posterenk & Bussloo

•

Vindt u het ook leuk om bijvoorbeeld 1 x per
maand samen te koken en eten met iemand bij
u uit de buurt?
Of zou u wel maatje willen zijn voor iemand in
uw eigen dorp? Vergelijkbaar met een gastvrouw
van de Zonnebloem?

Meldt u dan nu aan als vrijwilligster bij Anita Huisman, Molenallee 14a, tel 0629-353555 of huisman.
anita@upcmail.nl

NL Doet Klusdag Bussloo &
Posterenk zaterdag 11 maart
Na het grote succes van vorig jaar schrijven PBO,
de speeltuinvereniging en de st. behoud Wilpermolen zich weer gezamenlijk in voor de NL Doet dag.
De St.Martinussschool in Bussloo heeft ook nog wel
wat te klussen en doet dit jaar ook mee! Alle hulp
op deze dag is welkom! Aanmelding hiervoor bij de
coördinatoren van deze dag Ellen de Haan; directie
St.Martinusschool 06-83651290 of Anita Huisman
06-29353555.

16 kaartavond Pampus 19.30 uur
20 Koersbal & ontmoetingsmiddag; 13.30 uur
Bethel

* zie artikel elders in deze nieuwsbrief

24 Pamplus met Status Quo

Samen aan tafel; opgave in de week voorafgaand bij Annet Bouwhuis tel.

25* Buurtcafé Wilpermolen 16.00 uur

April -14,15,16 Honderd van Pampus
Mei - 20 en 21 Posterenkse Feesten
Juni -13 tm 16 Wandel4daagse PosterenkWilp-Bussloo

0571-1985
De wandelgroepen vertrekken altijd om 9.30 uur vanaf de Wilpermolen,
behalve de laatste maandag van de maand dan vertrekt men vanaf een
andere locatie (deze wordt bekend gemaakt via Voorst Actief)

www.posterenksbelang.nl

info@posterenksbelang.nl

www.facebook.com/buurtsport.posterenkbussloo

vervolg Nieuwjaarsreceptie
Zie onderstaande reactie gemeente
Voorst: Naar aanleiding van de brief heeft
de gemeente in oktober een gesprek met
de VKKV gehad. Hierbij is uitleg gegeven
over het nieuwe regionaal kwantitatief en
kwalitatief afsprakenkader voor woningbouwprogrammering voor de periode 20152025. Het uitgangspunt voor de kleine
kernen is dat we deze niet op slot zetten,
maar ruimte bieden voor toevoeging van
kwalitatief goede woningen. Het feit dat er
ruimte bestaat in de woningbouwprogrammering betekent overigens niet dat we alles
zondermeer toestaan. Juist kleinschalige ontwikkelingen van onderop vragen maatwerk.
Haalbaarheid en toekomstbestendigheid
zijn voor ons belangrijke voorwaarden. Uitgangspunt bij dit soort ontwikkelingen is dat
het initiatief ligt bij de gemeenschap.Vooral
voor de kleine kernen biedt dit kansen. Een
belangrijke rol is weggelegd voor de dorpsbelangenverenigingen. Dit is ook verwoord
in de ontwerp woonvisie die nu ter inzage
ligt. Begin 2017 wordt de visie aan de raad
voorgelegd ter vaststelling.

Voorjaarsfair Pampus

Op zondag 16 april (eerste Paasdag) zal
er wederom een Voorjaarsfair worden georganiseerd tijdens de ‘100 van
Pampus’.Voor deze fair is de organisatie
op zoek naar enthousiaste standhouders.
Een hele kraam is te huur vanaf € 25
(excl. btw) ; voor opgave en informatie
voorjaarsfair@pampus.org

Eerste winterwandeling
Po
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groot Succes!!
Op 11 december jl. was het een gezellig
samenkomen op diverse locaties in onze
sfeervolle verlichtte kern! De eerste
winterwandeling werd georganiseerd. Er
was veel te zien en te beleven; muziek,
eten, drinken, een kerstmarkt, toneel en
doe-activiteiten voor de kinderen. Kortom het was een compleet dorpsgebeuren met vele activiteiten en belevenissen.
De organisatoren van de 1e Posterenkse
winterwandeling Leo Harmsen en
Gerda Buitenhuis willen hierbij graag
alle sponsoren en vrijwilligers nogmaals
hartelijk danken voor hun bijdrage aan
deze super geslaagde sportieve middag
voor Jong en Oud!!

Speeltuinvereniging zoekt
versterking!
De speeltuincommissie bestaande uit
Marije Jacobs, Barbara Ulfman en Irma
Kool zouden graag 2 nieuwe leden verwelkomen om samen nieuwe activiteiten
op te zetten voor de speeltuinvereniging.
Ook zijn ze op zoek naar extra vrijwilligers voor de garderobedienst tijdens de
carnavalsavond bij Pampus.Voor aanmelding en informatie Irma 06-13402326.

