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DE WANDELGROEP POSTERENK

SJOEL EN KOERSBAL MIDDAGEN

WERKGROEP KLEIN PAMPUS

wandelt elke maandagochtend. Om 9u start
er een wandeling vanaf de WilperMolen. Op
de laatste wandelmaandag van de maand
word er elders in de Gemeente Voorst gestart.
Deze wandelingen duren zo’n 90min, en gaan
door de omgeving. Gezellig wanneer je mee
wandelt en je hoeft je niet aan te melden, we
verzamelen vanaf 8.50u. Tot maandag

Om de week op maandagmiddag in Bethel
vanaf 13.30u. Dan komen de fanatieke sjoelers
en de koersbalspelers bij elkaar voor een
gezellig spel. Onder het genot van een kop
koffie of thee wordt er menig potje gespeeld
Ben je ook het thuiszitten beu dan zien we je
graag op maandagmiddag. Aanmelden is niet
nodig.

Baby geboren? Nieuw komen wonen met uw
kinderen in of omgeving Posterenk? Stuur een
kopie van jullie geboortekaart of verhuiskaart
met de naam en leeftijd van jullie kind(eren)
naar kleinpampus@outlook.com. Natuurlijk kunt
u deze ook afgeven bij Marloes van der Weerd
(Molenallee 29), Kim Dashorst (Molenallee 15)
of Corneel Buitenhuis (Iordensweg 115)

Kijk ook online
AANVULLENDE MAATREGELEN
GELUIDSHINDER A1 AFGEWEZEN:

Website

woningbouw
‘De Hoge Enk’ geopend

Vanaf vrijdag 15 oktober is deze speciale
Website (www.dehogeenk.nl) over het
Project Woningbouw Posterenk geopend
waarin uitleg wordt gegeven over de
inhoud van het Plan.
Aan de hand van een heldere schets wordt
informatie gegeven over de bouw van de
28 woningen die in totaal zijn gepland. Het
project wordt in twee fasen uitgevoerd.
Fase 1 start met de bouw van 12 woningen
en vervolgens komt daar fase twee achteraan met de resterende 16 woningen. De
verwachting is dat het geheel in 2026 kan
worden afgerond.
Vertraging:
Waar eerder werd aangekondigd om de
Website dit voorjaar al te openen is er enige vertraging opgelopen in het afwerken

van de te lopen procedure, onze excuses
daarvoor.
Procedure Bestemmingsplan en overige
stappen:
De Gemeente werkt nog aan de start van de
formele procedure van het Bestemmingsplan
en zodra dit afkomt zal de Gemeente dit
kenbaar maken via haar kanalen. Dit zal ook
via deze Website bekend gemaakt worden.
Het gehele plan zal dan volgens richtlijnen
ter inzage worden gelegd. Na goedkeuring
van het gehele plan wordt door PBO in
samenwerking met Bouwbedrijf Bessels een
informatieavond belegd in de Wilpermolen
waarbij ook uitleg wordt gegeven over de
procedure. Wij zijn blij met deze ontwikkeling
en voor meer informatie verwijzen we graag
naar de Website: www.dehogeenk.nl
Bestuur PBO e.o. & Bouwbedrijf Bessels

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

PBO heeft in samenwerking met de Gemeente
Voorst gekeken naar de mogelijkheden om het
geplande Geluidsscherm na de verbreding van
de A1 verlengd te krijgen richting De Paal, door
gebruik te maken van het bestaande scherm. Om
in beeld te krijgen wat daarin de mogelijkheden
zijn is op kosten van de Gemeente Voorst het Bureau Royal Hasskoning gevraagd om met advies te
komen waarin; lees online het hele artikel.

VOORTGANG DOPP
In het kader van onze Lange termijn Dorpsvisie
Posterenk hadden wij op 30 april een zeer succesvolle KICK-OFF. Ruim 80 Posterenkers namen deel
aan de digitale bijeenkomst en ruim 20 mensen
gaven zich actief op om deel te nemen aan een
van de werkgroepen. De Werkgroep DOPP en PBO
ontvingen bijzonder veel positieve reacties. Zeer
lovenswaardig werd gereageerd op de inleiding
gegeven door Carien ten Cate van Royal Hasskoning over een van de projecten : Landschappelijke
Herinrichting Posterenk.
Op basis van de resultaten van de KICK-OFF heeft
de Werkgroep DOPP besloten dat we een praktisch
vervolg kunnen geven aan de volgende vier onderwerpen:
•
Project Landschappelijke Herinrichting
•
Project Verkeersveiligheid en infrastructuur
Posterenk
•
Project Huismaker voor Posterenk en samenwerking organisaties en inzet vrijwilligers
•
Project Sociaal Domein
•
We proberen eind van dit kalenderjaar een
eerste resultaat te
kunnen laten zien aan
Posterenk.
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VOORTGANG KLOMPENPAD
POSTERENK
De werkgroep Klompenpad Posterenk heeft een
tweetal deelpaden in concept uitgewerkt en gaat
de komende tijd in gesprek met grondeigenaren
om de gebruiksmogelijkheden te bespreken.
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Voor ons Posterenkers een memorabele dag

Op vrijdag 6 mei 2022 zal er een bevrijdingsfeest ( 75 + 2

m.b.t. onze bevrijding in 1945 door het

gevierd gaan worden en de RCMP band heeft Posterenk al in
hun tournee opgenomen. Het programma wordt nog verder

TRANSITIEVISIE WARMTE
GEMEENTE VOORST

Canadese leger. Ook as jaar willen we

Ook voor de Gemeente Voorst geldt het streven
om in het kader van het klimaat vóór het jaartal
2050 alle gebouwen van het gas af te hebben.
Daartoe is een analyse gemaakt van alle
dorpen in de Gemeente Voorst om te komen
tot een prioritering. De keus is gemaakt dat
allereerst gestart wordt met het dorp Wilp en de
Planetenbuurt in Twello.
Posterenk zal dus de komende vijf jaren nog niet
starten met een dergelijk traject en met ons zal
tegen die tijd nader worden overlegd.

medewerking van city of Apeldoorn en RCL.

OKTOBER
Pampus geopend
Wandelgroep 9:00u, Wilpermolen*
Sjoel/Koersbal middag,
13.30u Bethel
Stroopwafelactie Klein Pampus
WilperMolen opengesteld
Ensemble La Lauzeta,
StMartinusKerk Bussloo
Nadja Filster bij SKCN

NOVEMBER

1, 8, 15, 22, 29 Wandelgroep
		
9:00u, Wilpermolen*
1, 15, 29 Sjoel/Koersbal middag,
		
13.30u Bethel
6		
WilperMolen opengesteld
6		
MolenCafe 16u WilperMolen
6, 13, 20, 27 Pampus geopend
		
Herensoos avond
20		
Intocht Sinterklaas
		
Speeltuin klein Pampus
20		
Opera Pace é Libertá,
		
StMartinusKerk Bussloo

DECEMBER
6, 13, 20,
13, 27
		
4, 18		
11		
12		
12		
		

Wandelgroep 9:30u, Wilpermolen*
Sjoel/Koersbal middag,
13.30u Bethel
Pampus geopend
Prinsen verkiezing Pampus
Posterenks Winterdorp 16-20u
A capella groep Sixtessens
StMartinusKerk Bussloo

2015. https://www.facebook.com/BevrijdingPosterenk

GEBIEDSONTWIKKELING
RECREATIEGEBIED BUSSLOO:
Recent is de zogeheten “Kansenkaart Recreatiegebied Bussloo” uitgekomen en het is belangrijk om dit alles
kritisch te volgen. De Gemeente Voorst heeft twee jaar terug de opdracht verstrekt om te onderzoeken wat de
ontwikkelmogelijkheden zijn voor het Recreatiegebied Bussloo. Bij dit proces zijn meerdere partijen, waaronder
ondernemers, Leisurelands, Vastbouw (MOB Complex) betrokken en ook zijn de Belangenverenigingen daarvoor
benaderd. Het uiteindelijke doel van dit project is dat in januari 2022 een Masterplan gepresenteerd wordt waarin de visie
plus uitgangspunten worden beschreven waarbinnen Recreatiegebied zich de komende 20 jaar verder ; lees verder via

Posterproat:

posterenksbelang.nl

VERDEELDHEID

Valt het jullie ook op dat er sprake is van een sterk toenemende verdeeldheid onder ons mensen. Ik kan niet
beoordelen waardoor dat komt en wanneer ik daar iets over zeg kan het maar zo zijn dat ik daarmee voor sommigen
al te ver ga en juist daardoor verdeeldheid zaai. Mensen lijken het sneller oneens te zijn met elkaar en laten dit
op allerlei manieren blijken. Social Media is een graag gebruikt middel met daarnaast vele andere uitingen zoals
demonstraties maar ook feller wordende discussies, tot zelfs ruzies in al langer bestaande vriendengroepen en
families. Wanneer ik met meer afstand dit alles beschouw en ons Nederlanders dus in een wereldperspectief
plaats, dan hebben we het vergelijkenderwijs super goed. We behoren nog steeds tot de toplanden met de beste
Gezondheidszorg, het beste Onderwijs, het beste Pensioenstelsel en niet te vergeten onze Democratie met Basale
Vrijheden. Op de “Schaal van Geluk” scoren we als Nederlanders ook bij de top tien en zo kan ik nog een tijdje
doorgaan. En toch blijf ik zitten met dat rare gevoel van verdeeldheid waarin het lijkt of wij ontevredener aan het
worden zijn. Toch raar om dat vast te stellen terwijl al die zaken die hierboven vermeld worden het tegenovergestelde
zouden verwachten. Kan het misschien zijn dat we gewend of liever gezegd VERWEND zijn geraakt met zoveel
goeds? Doet me denken aan een boekje wat ik ooit las over Welvaart en Welzijn. We hebben vele jaren gewerkt aan
de verbetering van onze Welvaart, dat geeft verbinding en heeft een positief effect op ons Welzijn. Te veel Welvaart
heeft echter een negatief effect op ons Welzijn. We kunnen moeilijker omgaan met tegenslagen en willen almaar
méér. Het verbindt niet en mensen zijn almaar meer bezig met “IK”.
Laten wij proberen toch wat meer te werken aan dat SAMEN en de VERBINDING

AGENDA

16, 23, 30
18, 25
18		
		
16-23
23		
24, 		
		
31		

uitgewerkt en we hopen dat het net zo’n succes zal zijn als in

herdenkingsbijeenkomst organiseren met

06 22 88 70 96

WWW.DIKSLIVING.NL
WWW.BERENSCHOT-ICT.NL

WWW.AJBESSELS.NL

WWW.THUMBSUP.NL

WWW.HEKKERS-SPIJKER.NL

MAAK SNEL EEN AFSPRAAK!
WWW.RSCWILP.NL

06 41 403 634 of info@rscwilp.nl
www.rscwilp.nl
Uw advertentie hier? Neem contact op met Monika klein Haar voor de mogelijkheden mail naar:
dcp@posterenksbelang.nl

