
Ben jij ook al benaderd met de vraag: “ 

Wat betekent dat Bord op de hoek met 

de tekst: “Toekomst mijn Posterenk?”  

Er gaan al diverse verhalen de ronde met 

als sterkste: “Fusie Posterenk en Wilp???” 

en “Windmolens aan de Stronkseweg??”. 

Wil je hier echt meer over te weten komen 

dan nodigen wij je uit om op vrijdagavond 

30 april vrij te houden vanaf 20.00 uur. 

Je bent dan van harte te gast bij de KICK 

OFF waarin wij je willen meenemen in de 

ontwikkeling van een meerjarenplan voor 

Posterenk. 

Er worden op die avond geen uitgewerkte 

plannen gepresenteerd want daarvoor 

hebben we nu juist de Posterenkers nodig.  

Wel zal de Werkgroep die vorig jaar januari 

is gestart uitleggen wat zij hebben gedaan en 

hoe we dit verder gaan aanpakken. 

Allereerst wordt verteld uit welke hoofdon-

derwerpen dit Plan wat ons betreft bestaat 

met natuurlijk de gelegenheid om daarop te 

reageren.  Bij het tweede onderwerp gaan 

we meer de inhoud in aan de hand van een 

prachtige inleiding die Carien ten Cate van 

Royal Hasskoning gaat geven. Dit gaat over 

één van de hoofdonderwerpen van ons plan 

nl. de Landschappelijke Herinrichting van Pos-

terenk e.o.  Carien neemt ons allereerst mee 

in de geschiedenis van Posterenk. Hoe zag 

Posterenk er 300 jaar terug uit en hoe is ons 

Dorp door de jaren heen ontstaan op de hoge 

enken tussen het Fliertdal en de Twellose 

Beek. Weet hebben van deze geschiedenis is 

voor ons allen van belang omdat dit ook mede 

sturend is voor de invulling van enkele andere 

hoofdonderwerpen uit ons meerjarenplan. 
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Volledige artikel lees je www.posterenksbelang.nl/nieuwsbrieven en aanvullende informatie op  
www.facebook.com/KijkinPosterenk of kijkindekernen.nl/Posterenk.

WERKGROEP KLEIN PAMPUS 

Speeltuincommisie Klein Pampus is op zoek 

naar nieuwe commissieleden zodat we 

ook de komende jaren activiteiten voor de 

kinderen organiseren. De speeltuincommissie  

organiseert oa sinterklaasintocht, burendag, 

nl doet. Voor meer informatie en vragen, mail 

naar kleinpampus@outlook.com  of  via Corneel 

Buitenhuis of Marloes vd Weerd.

RADIO MAYWOOD; PLAT DEUR DE 

BOCHTE!

Op zaterdag 10 april is er een extra uitzending 

in onze streektaal met “biepassende muziek”. 

RadioMaywood.nl brengt in april op elke 

zondag tussen 10 en 13u jullie verzoeknummers, 

deze zijn aan te vragen via verzoekjes@

radiomaywood.nl                               

KIJK IN POSTERENK SPECIAL.  

Vorige week is de KijkinPosterenk Special 

uitgekomen. In deze special is de woningbouw 

uitgelegd. Na het paasweekend komt hiervoor 

een speciale website online www.dehogeenk.nl

De Wandel4Daagse wordt ook dit jaar georgani-

seerd. In de week van 7 t/m 11 juni zijn er 5 routes 

om te wandelen. Lees op Posterenksbelang.nl 

en FB het laatste en nieuwste nieuws hierover.

Kijk ook online

DIGITALE BIJEENKOMST EN 

AANMELDING DAARVOOR:   

Het zal jullie duidelijk zijn dat we helaas 

genoodzaakt zijn deze bijeenkomst digitaal 

te organiseren en we realiseren ons dat dit 

niet voor iedereen even gemakkelijk is. Toch 

raden we je aan om dit voor elkaar te krijgen 

en vraag hulp waar dat nodig is. Want, het 

wordt een avond die de moeite waard is om 

mee te maken. 

Wanneer je mee doet dan wacht jou nog 

een kleine verassing, dus geef je op via het 

volgende e-mail adres:  

mijnposterenk@gmail.com

Geef daarin aan: 

• Naam 

• Adres

• E-mail

• 06 nummer

Doet mee met de KICK OFF op 

vrijdag 30 april met  ………. Personen 

Je ontvangt enkele dagen tevoren een LINK 

waarmee je de bijeenkomst kunt bijwonen 

Tot vrijdag 30 april, 

Werkgroep Meerjarenplan Posterenk 

Toekomst
 mijn Posterenk?



Uw advertentie hier? Neem contact op met Monika klein Haar voor de mogelijkheden mail naar: dcp@posterenksbelang.nl

We gaan al richting  
  13E APRIL

Vandaar dat we dat dit jaar anders gaan invullen. Er zal GEEN 

publiekelijke bijeenkomst zijn en we verzoeken jullie dan ook 

om NIET naar de WilperMolen te komen om dit bij te wonen. 

Maar volg de ceremonie via internet vanaf 18.57u op www.

posterenksbelang.nl/posterenktv  klik op LIVESTREAM en 

kijk mee

We vragen aan jullie om ook dit jaar weer op 13april van 

s’ochtends tot het donker s’avonds de Canadese vlag te 

voeren. Heeft u geen vlag, deze zijn voor €7.50 te bestellen 

via dcp@posterenksbelang.nl

WWW.HEKKERS-SPIJKER.NL

De kantjes worden keurig bijgehouden en al het onkruid verdwijnt als sneeuw voor de zon. Anderen harken de 

prachtige grindpaden en iets wat telkens weer opvalt is die serene rust, die stilte en tegelijkertijd die prachtige sfeer 

die zomaar ontstaat. 

Zes maal per jaar wordt door twee groepen van meerdere families het prachtige Sint Martinus Kerkhof te Bussloo 

gezamenlijk onderhouden. Families die elkaar ontmoeten op een plek waar hun naasten begraven liggen. Er wordt 

gewerkt en al schoffelend, harkend en wiedend gaan de ogen en het hart langs de vele graven met de vele namen. 

Graven van zeer recent, maar ook graven van vele jaren terug. Graven van onbekenden, maar veelal graven van 

mensen die je goed hebt gekend en graven van mensen die je zeer dierbaar waren. Familie, ouders, vrienden, 

dorpsgenoten en buren. Ook graven van kleine kinderen en jonge mensen. Soms gaat de emotie met je aan de haal 

en weet je ineens weer wanneer dat enorme verdrietige moment was en ongemerkt sta je stil, stop je met werken en 

stel je je hart open. Soms levert dit al werkend een prachtig hartverwarmend gesprek op met een diepgang waarvan 

je achteraf wel eens denkt, wat mooi dat dit zomaar ontstaat. Zo ontmoeten meerdere malen per jaar diverse Families 

elkaar om samen ervoor te zorgen dat de Rustplaats van onze naasten fijn onderhouden wordt. Een respectvolle plek 

en wat ik het mooie vind is het indringende gevoel dat wanneer je na een paar uur werk samen een prachtige plek 

achterlaat, je ook zelf een opgeruimd en sereen gevoel hebt. Je was weer even heel dichtbij je dierbaren.

OP HET KERKHOFPoster proat: 

WWW.THUMBSUP.NL

WWW.DIKSLIVING.NL

06 22 88 70 96
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76 jaar
bevrijding!

KLOMPENPAD POSTERENK 

Vorig jaar is de Werkgroep Klompenpad 

Posterenk, ondanks corona, flink aan de slag 

gegaan. Allereerst is al brainstormend met 

elkaar gesproken over diverse mogelijke 

uitwerkingen. Natuurlijk starten we bij alle 

varianten in de kern Posterenk, maar daarna 

kun je vele kanten op. De Werkgroep 

heeft enkele uitwerkingen natuurlijk ook 

daadwerkelijk gelopen en dat leidde wederom 

tot enkele aanpassingen. We denken dat we 

nu bijna zover zijn dat we bekend kunnen 

maken hoe ons Klompenpad Posterenk er uit 

zal komen te zien. Het zal een pad worden 

van ongeveer 15 km lang rondom Posterenk 

en we lopen langs boerenakkers, water 

maar ook door bossen.  Helaas kunnen we 

ons Klompenpad nu nog niet verder bekend 

maken omdat wij allereerst contact zullen 

moeten opnemen met de grondeigenaren.  

We hopen nog voor de zomervakantie of vlak 

daarna iets meer te kunnen zeggen.
 
Werkgroep Klompenpad Posterenk 

We gaan al richting de 13e april. voor 

ons Posterenkers een memorabele 

dag m.b.t. onze bevrijding in 1945 

door het Canadese leger. Ook dit 

jaar willen wij deze dappere mannen 

herdenken en hier bij stil staan. 

Echter, er zijn nog steeds maatrege-

len van kracht die ons een normale 

bijeenkomst belemmeren.

WWW.MONIKABRUNTINK.NL
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APRIL
10 | “wie goat plat deur de bochte” 

 met RadioMaywood.nl 16u online

11 | Muziekochtend RadioMaywood.nl 

 10.00 uur online

13 | Bevrijding Posterenk 19.00 uur online

30 | Toekomst Mijn Posterenk 20.00 uur

 online

MEI
28 | NLDoet in de Speeltuin

28-29 | NLDoet in de WilperMolen

JUNI 
5 |  inschrijving Wandel4daagse in 
 de WilperMolen 
7 t/m 11 | Wandel4daagse Posterenk 
 Wilp-A Wilp & Bussloo WWW.RSCWILP.NLMAAK SNEL EEN AFSPRAAK!

06 41 403 634  of  info@rscwilp.nl
www.rscwilp.nl 


