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Na het succes van vorig jaar kan een volgende Winterwandeling in de Posterenk dit jaar niet uitblijven.

Thumbs Up is een reclamebureau, gevestigd aan de Duistervoordseweg 114 Twello.
Thumbs Up is geen ‘doorsnee’ bureau.
Meer weten? www.thumbs-up.nl

Direct na de eerste editie hebben een fiks aantal mensen toegezegd bij een volgende keer zeker weer deel
te willen nemen. Ook waren er een paar die aangaven
dat als ze weer mee deden, zij dit een andere invulling
gingen geven omdat op het laatste moment bleek, dat er
meer tijd in ging zitten dan gedacht. Ook dat zijn prima
overwegingen natuurlijk en zo’n eerste keer geeft altijd
inzicht in wat anders kan.
Ook wat ons betreft zijn er een paar dingen die anders
kunnen en vanuit de ,de eerlijkheid gebiedt ons te
zeggen weinige feedback die we kregen op basis van de
aan iedereen verstrekte formulieren, kwamen ook een
paar zaken terug. Het genieten van de verlichting langs
de route kan meer vorm gegeven worden door later te
beginnen.Vandaar dat we de Posterenkse Winterwandeling niet op zondag doen maar op zaterdag. Hierdoor
komen we niet in tijdnood met de jongste jeugd omdat
ze op zondag uit kunnen slapen.
Op zaterdag 9 december 2017 zal de 2de Posterenkse
Winterwandeling georganiseerd worden.
Voortbordurend op de vele positieve en enthousiaste
reacties denken wij dat we er dit jaar weer een mooie
gebeurtenis van kunnen maken, waarbij de verbinding en
saamhorigheid centraal staan. Naar wij hoorden, waren
er vorig jaar al veel ideeën en creatieve voorstellen, die
nog meer kleur en inhoud aan de route kunnen geven.
Bij deze willen wij iedereen ook oproepen om deze
ideeën met ons te delen. Wij denken ook dat wij nog
veel meer kunst, cultuur, vermaak en vrijetijdsinvulling in
ons midden hebben, om aan het langskomende publiek
te tonen.Vorig jaar was er al veel eigen initiatief en
invulling van de activiteiten en dit jaar hopen wij dat we
dit nog meer weg kunnen zetten door het eigenaarschap ter plekke.
Omdat de verlichting in de tuinen op zichzelf al een
geweldige sfeer met zich mee brengt, hopen wij dat
iedereen op zijn of haar manier hier een mooie invulling
aan gaat geven. Zoals we hebben mogen ervaren, is dit
iets waar we met z’n allen de hele decembermaand van
kunnen genieten.

Uw advertentie of nieuwsbericht hier?
Neem contact op met Anita Huisman voor
de mogelijkheden. Bel 06 29353555
of mail huisman.anita@upcmail.nl

www.posterenksbelang.nl

Wij zullen in elk geval weer vele mensen gaan benaderen voor deelname, accommodatie, sponsoring en /of
werkverdeling en hopen hierbij op een gezellige periode
met een groot gevoel van noaberschap en betrokkenheid.
Gerda Buitenhuis 06-20193854,
Leo Harmsen 06-26230295,
Enkweg twee bee, buutnhuus@hotmail.com

Beste mensen van
Posterenk en Omgeving,
Drie jaar hebben wij de ijssalon / eethuisje
in het centrum van Posterenk gerund.
Wij hebben een leuke tijd gehad maar helaas gaat dit niet samen met onze catering
in Moluks en Indische gerechten. Daarom
hebben wij besloten om met de ijssalon te
stoppen.
Ter afsluiting hebben wij de kinderen
van de speeltuin Klein Pampus tijdens
de Burendag een lekker ijsje gegeven.
Natuurlijk blijven wij doorgaan met ons
cateringbedrijf aan de Streilerweg 12 en
met onze kraam op het Marktplein in
Twello (dinsdags van 12.30 – 17.30 uur).
Wij wensen onze opvolgers Leo en Gerda
Harmsen heel veel succes. Hartelijk dank
voor uw bezoek en wie weet tot ziens aan
de Streilerweg 12 of aan de kraam op de
dinsdagmiddag.
Met vriendelijke groet,
Medja Makan, René en Jet
06 27551580
contact@medjamakan.nl
www.medjamakan.nl

Informatieavond
‘dementie of vergeetachtigheid?’ in Posterenk
Maandagavond 30 oktober 2017 organiseert Wegwijs Dementie Voorst een
informatie avond, over het onderwerp:
“Dementie of Vergeetachtigheid?”. Niet
iedere vergeetachtigheid is dementie, soms
hoort het gewoon bij het ouder worden,
of is er iets anders aan de hand. Hoe herken je de eerste signalen van dementie, en
welke vormen zijn er? En wanneer moet je
je zorgen maken bij vergeetachtigheid?
Op deze avond zijn ook professionals
aanwezig die in de praktijk werken met
mensen met (beginnende) dementie. Er is
ruime gelegenheid in gesprek te gaan en
uw vragen te stellen.
De avond vindt plaats in Gebouw Bethel,
Grotenhuisweg 13, 7384 CS Posterenk.
Inloop vanaf 19.15 uur, het programma
start om 19.30 uur. Toegang is gratis.
Wegwijs dementie Voorst is een samenwerking tussen zorgorganisaties, welzijn en
gemeente Voorst.
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Posterenk en Bussloo

Activiteiten Posterenk-Bussloo
(wijzigingen voorbehouden)

Oktober
9,16,23,30* Wandelgroep, 9:30 uur Wilpermolen
16 koersbal, 13:30 uur Bethel
17 Wandelen op dinsdag ; 9:30 uur Wilpermolen
28 Halloween party, Pampus
*30 informatieavond Dementie of vergeetachtigheid, 19:15 uur Bethel

November
*6 Inloop- & Ontmoetingsmiddag 14:30
uur Bethel
6 Sjoelen, 13:30 uur Bethel
6,13,20,27* Wandelgroep, 9:30 uur Wilpermolen
7 en 21 Wandelen op dinsdag ; 9:30 uur
Wilpermolen
*11 Buurtcafé, 16:00 uur Wilpermolen
20 Koersbal, 13:30 uur Bethel
25 Intocht Sinterklaas, 13:30 uur Speeltuin
Posterenk, volg facebook Klein Pampus
25 Das Grose John und Sander Fest,
Pampus

December
*2 Buurtcafé, 16:00 uur Wilpermolen
4,11,18, Wandelgroep, 9:30 uur Wilpermolen
*4 Inloop & Ontmoetingsmiddag 14:30
uur Bethel
4 Sjoelen, 13:30 uur Bethel
5,19 wandelen op dinsdag; 9:30 uur Wilpermolen
*5 Kaartavond, 19:15 uur Bethel

Op maandagavond 18 september werd het onderzoeksrapport
‘Woningbehoefte’ in de dorpskernen van Bussloo, Wilp-Achterhoek en Posterenk overhandigd aan Wethouder Arjan Lagerweij.
Het initiatief voor een onderzoek werd in dit voorjaar genomen door de vier dorpen Wilp, Bussloo, Wilp-Achterhoek en
Posterenk , die zijn verenigd in de ‘Vitale Kleine Kernen Voorst’
(VKKV).
De belangrijkste reden om een onderzoek naar woningbehoefte
uit te zetten was om naar de gemeente en de provincie Gelderland een goede onderbouwing te hebben voor de ontwikkeling
van nieuwbouw in de dorpen. In 2016 zijn opnieuw gesprekken
tussen de wethouder en de VKKV gestart, mede omdat er vanuit de provincie weer mogelijkheden voor nieuwbouw mogelijk
werden gemaakt.
Daarbij worden andere criteria gehanteerd, waaronder het aantonen van een woonbehoefte vanuit de dorpen zelf. Dit biedt
de mogelijkheid voor een dorp om te groeien op geleide van
aangetoonde behoeften of anders gezegd organisch te groeien.
De resultaten van de enquête geven overduidelijk weer dat er
een sterke behoefte is aan nieuwbouw in de dorpen.
Enkele resultaten Enquête:
In totaal hebben 127 mensen meegedaan aan de enquête; 37
hebben daarin aangegeven graag in Posterenk te willen wonen
en 19 noemen Posterenk als eerste keus. De enquête is uitgezet
in de genoemde dorpen maar ook mensen daarbuiten waren in
de gelegenheid deze in te vullen.
62% van de respondenten is jonger dan 35 jaar oud. Het betreft
hier veel jonge stellen en starters op de woningmarkt. De 65+
groep is het kleinst, maar dat kan ook komen omdat de enquête
vooral via Social Media verspreid is. 76% van de mensen die
gereageerd hebben zijn momenteel woonachtig in de gemeente
Voorst . 46% geeft aan graag binnen nu en twee jaar te willen
verhuizen en voor 86% gaat de voorkeur uit naar een koopwoning. 78% zoekt een woning onder de €300.000 en de grootste
groep zoekt iets tussen €200.000 en €300.000
Voor Posterenk is hiermee een belangrijke stap gezet en er
kan nu worden gewerkt aan de verdere concretisering van de
plannen. Daarover hopen wij binnenkort meer informatie te
kunnen verschaffen.
Voor meer informatie over de enquête wordt verwezen naar de
website van PBO : www.posterenksbelang.nl

Zaterdagmiddag-buurtcafé
In de Molen.

*9 Winterwandeling Posterenk
18 Koersbal, 13:30 uur Bethel
25 Christmas Party, Pampus
31 Gezamenlijk vuurwerk op het Kruispunt, 00.00 uur aansluitend proosten op
het nieuwe jaar in de molen!
* zie artikel elders in deze nieuwsbrief. De wandelgroepen op maandag vertrekt altijd vanaf de
Wilpermolen, behalve de laatste maandag van
de maand, dan vertrekt men vanaf een andere
locatie. Info www.voorstactief.nl
www.posterenksbelang.nl

Resultaten ‘Enquête woningbehoeften ’
VKKV geplaatst op website PBO e.o.

Beste Posterenkers, net als voorgaande jaren
zal op een aantal zaterdagen in de herfst en
wintermaanden de molen geopend zijn als
buurtcafé. Op zaterdag 11 november en 2
december 2017 en op zaterdag 3 maart 2018 verwelkomen we
jullie dan ook graag om onder het genot van een drankje ongedwongen even gezellig bij te praten…… Op bovengenoemde
zaterdagen tussen 16.00 en 19.00 is Iedereen weer van harte
welkom in de molen aan de Molenallee. Dus zet de data vast in
je agenda en zegt het voort… Tot ziens! Activiteitencommissie
Wilpermolen.

info@posterenksbelang.nl

www.facebook.com/buurtsport.posterenkbussloo
www.facebook.com/buurtsport.posterenkbussloo

Posterproat en de
vrijwilliger
Wist je dat wij in Posterenk ontzettend veel mensen hebben die op de
een of andere wijze actief zijn met het
vrijwilligerswerk? Een inschatting is
dat wij daarmee boven het landelijk
gemiddelde komen.
Uit onderzoek van de Vrije Universiteit
blijkt dat er een forse afname is van
het vrijwilligerswerk nl. een daling van
41% in 2010 naar 37% in 2015. En
wist je dat de vrijwilliger gemiddeld 18
uur per maand daaraan besteedt en
het is vooral de groep tussen 35 – 45
jaar. Als oorzaak van de afname van
het vrijwilligerswerk wordt genoemd
dat de overheid een steeds groter
beroep doet op de burger bij b.v. informele zorg en/of mantelzorg.

Plezier belangrijkste motief
Plezier is de belangrijkste reden
waarom mensen aan vrijwilligerswerk doen en laten wij dat vooral zo
houden. Wanneer je naar Posterenk
kijkt dat hebben we zo een hele lijst
waar mensen actief zijn. Denk aan: de
wekelijkse wandelgroep (route uitzetten en voorlopen), de organisatie van
Koersbal en de Sjoelclub. De maandelijkse kaartavonden. De werkgroepen
Welzijn,Veiligheid en Sport & Bewegen.
De Speeltuincommissie en Belangenvereniging. Bestuur en Activiteitencommissie Wilpermolen. Comité “Posterenkse Bevrijding. De vrijwilligers van
de Zonnebloem en Sportvereniging
CCW. Bestuur en Actiegroep Stichting
Pampus en alle groepen daaromheen
zoals de vrijdagavondcommissie, de
Carnavalsgroep, Pamplus, Chill & Grill.
Vrijwilligers bij de Wandel4daaagse,
hulp bij de Basisscholen, de Winterwandeling Posterenk. Maar denk ook
aan de vrijwilligers bij Zozijn en bij de
Stichting Bethel.
De lijst is niet compleet maar voor
allen geldt een welgemeend:
Dankjewel!

Wandelen op dinsdag
Samen een uurtje wandelen door
de fraaie omgeving van Posterenk?
Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand
vertrekt een groepje wandelaars om
9.30 uur vanaf de molen in Posterenk.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom om mee te wandelen. Het tempo
wordt door uzelf bepaald. Info: Anita
Huisman 0629-353555.

Inloop & Ontmoetingsmiddag in Bethel
Op maandagmiddag 6 november tussen 14:30 en 16:00 uur zal de eerste
Inloop & Ontmoetingsmiddag bij
Bethel plaatsvinden. U bent van harte
welkom om een kopje thee of koffie
te komen drinken. Noteert u ook
alvast de volgende data: 4 december
en 8 januari . Graag tot ziens, namens
Werkgroep Welzijn Posterenk.

