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UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE 2020

TOMORROW ENERGY

CARNAVAL

Op 24 januari 2020 zijn alle Posterenkers uitgenodigd

Op zondag 23 februari 2020 trekt de

prachtig verbindend en vooral initiatiefrijk 2020!

onderzoekt mogelijkheden Zonnepark Fliertdal
PBO ontving onlangs een brief van Tomorrow
Energy uit Amersfoort waarin aangekondigd
wordt dat ze een onderzoek doen naar de
mogelijkheden van een Zonnepark langs
de Fliertweg parallel aan de A1. Binnenkort
hebben we een afspraak met dat bedrijf en
we hebben op voorhand al aangegeven
géén voorstander te zijn van de ontwikkeling
van een Zonnepark aldaar. Belangrijkste

.

argumenten zijn..

om naar de nieuwjaarsreceptie in de Wilpermolen te komen. We blikken terug op een jaar waarin opnieuw veel
is gebeurd in en rondom Posterenk. We mogen trots zijn
op ons dorp en vooral trots op al onze vrijwilligers! Ook
kijken we vooruit naar 2020, wat staat er allemaal op
de planning.. De inloop op deze avond is vanaf 19.30,
we zullen zo rond 21.30u samen het glas heffen op een

Carnavals optocht weer door ons dorp.
De WilperMolen is geopend voor, tijdens
en na de optocht en er zal oa ruimschoots
glühwein, chocomelk, ranja en broodjes
worst aanwezig zijn. DJ McStone komt ons
aanmoedigen met de nodige muziek,
hiermee dompelen wij ons weer onder in
de gezelligheid van dit feest. Alaaaaaaaf

Kijk ook online

Zorgwekkende

ONTWIKKELINGEN A1 ZONE
KERNGEBIED VOORSTER
ENERGIE STRATEGIE?
In de afgelopen periode zijn door Gemeente Voorst bewonersavonden georganiseerd voor
de inpassing van zonneparken en/of windmolens in onze gemeente. Het gaat hierbij om
ca. 100 ha zonnepanelen en 9 windmolens (anderhalf keer de hoogte van die in Deventer).
In de discussie komen veel mogelijke varianten aan bod, maar het valt op dat “de A1-zone”
telkens heel gemakkelijk genoemd wordt als “geschikte locatie”. Daarom is het van groot
belang dat wij onze stem laten horen!
In 2016 heeft Nederland op VN-klimaattop
in Parijs ingestemd met een nieuw VN-klimaatakkoord en dit is uitgewerkt in het
nationaal klimaatakkoord. Hierin staat hoe
bedrijven, inwoners, overheden en andere
organisaties gaan zorgen voor minder
CO2-uitstoot. In Regionale Energie Strategieën (RES) worden nationale afspraken
uit het Klimaatakkoord in praktijk gebracht.
Nederland is hierbij onderverdeeld in
30 regio’s. De Posterenk valt binnen de
Cleantech Regio. Om de “A1 zone” niet

het spreekwoordelijke afvoerputje van de
Gemeente Voorst te laten worden, is het van
groot belang dat wij onze stem laten horen
in dit proces en zo sturing te kunnen geven
aan een betere en evenredige verdeling
binnen de regio. Informatie is te vinden op
www.voorst.nl/nl/duurzaamheid/voorsterenergiestrategie. Daarnaast wordt informatie
ook gedeeld in het Voorster Nieuws. Tijdens
de nieuwjaarsreceptie van het PBO staat dit
punt ook hoog op de agenda. Lees verder
op https://kijkindekernen.nl/groep/nieuwsbrief-kijk-in-posterenk

Kijk voor meer info over en van deze artikelen op https://kijkindekernen.nl/m/groep/kijkinposterenk
en op https://www.facebook.com/KijkinPosterenk

SAFE THE DATE!! 8, 9 EN 10 MEI
2020! POSTERENKS DORPS &
BEVRIJDING -FEEST
Op 8 mei is er het grote 75 jaar bevrijdingsfeest in Posterenk, aansluitend
maken we er een heel weekend van,
aangevuld met het Posterenks dorpsfeest. Dit jaar wordt het een groter feest.
Op de zaterdag avond is er een avondprogramma voor de jongeren en ook de
zondag zal in een ander vaatje zitten.
Houd oa de ‘Kijk in Posterenk’ nieuwsbrief 2 en volg ook facebook ‘Posterenkse feesten’ voor meer info. Al deze
festiviteiten vinden plaats in, om en bij
de WilperMolen.
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Project Klompenpaden

POSTERENK EN BUSSLOO VAN START
Op donderdag 21 november vond de
kick-off plaats van het project
Klompenpaden Posterenk en
Bussloo. Onder regie van projectleider Christien van der Zwart van
Stichting Gelders Landschapsbeheer
kregen de ruim 40 aanwezigen uitleg
over de doelstelling van het project.
Deze luidt om in en rondom de
dorpen Posterenk en Bussloo
Klompenpaden te ….

JANUARI
6, 13, 20, 27 | Wandelgroep 9:00u, Wilpermolen*
6 | Sjoel & ontmoetingsmiddag, 13.30u Bethel
7 | Kaartavond 19.15u, Bethel
7 | Inloop wijkagent 19.00u, de Pompe
9 | Taize St Martinuskerk Bussloo
19 | Bouke’s Bee Boys, St Martinuskerk Bussloo
20 | Koersbal & ontmoetingsmiddag, 13.30u
Bethel
24 | Nieuwjaarsreceptie WilperMolen

FEBRUARI
1|

Buurtcafé 16.00 uur, WilperMolen

3, 10, 17, 24 | Wandelgroep 9:00u, Wilpermolen*
3|

Sjoel & ontmoetingsmiddag, 13.30u Bethel

4|

Kaartavond 19.15u, Bethel

4|

Inloop wijkagent 19.00 uur, de Pompe

8,9,15,16,22,23, | Vloeit mijn tranen St Cult kleine
Noordijk
14 |

“ter land ter zee en onder water ”,
Herensoos

18 |

Koersbal & ontmoetingsmiddag, 13.30u

21 |

KinderCarnaval, St Pampus

24 |

Carnaval Optocht Posterenk

MAART
1|

Posterproat:

Rythms of my destiny, St Cult kleine Noordijk

line

HENK

lees meer on

“Ai Wies bunt dan hol ie oe stille”. Dat was een van de bekende uitspraken van Henk en zo
had hij er vele. Op vrijdag 29 november overleed Henk Bessels en vanwege zijn bijdrage aan
Posterenk en in het bijzonder aan de Wilpermolen werd deze op zaterdagochtend 30 november
in de Rouwstand gezet. Henk was een markante persoonlijkheid en je wist met hem altijd precies
waar je aan toe was. Hij stond niet graag in de belangstelling maar anderzijds kon je ook niet om
hem heen. Henk had een glasheldere mening en was niet zo van de nuance. Hij was een man
waarbij het woord vertrouwen zeer sterk leefde. Een man van tradities en van het ambachtelijke
werk. Wat hij zag dat kon hij maken. Een prachtig voorbeeld is het slot op de oude deur van de
Wilpermolen met de enorme sleutel. Zo regelde Henk tot in detail zijn eigen uitvaart en besloot
dat hij in de Rouwwagen de Rouwstoet afsloot, waar zijn T-Ford voorop reed. Met het overlijden
van Henk verliest Posterenk een van haar karakteristieke inwoners, een harde werker, een
verbinder en warm en gezellig mens.

AGENDA

Bethel

line

lees meer on

STILSTAAN BIJ VRIJHEID EN
HERDENKEN IN POSTERENK
Sinds 2015 organiseert de werkgroep uit
Posterenk op deze dag haar jaarlijkse ceremonie
waarbij wordt Stilgestaan bij onze Vrijheid.
In 2020 zijn er vele extra activiteiten in onze
Provincie, gemeente en zeker ook in Posterenk.
Op maandag 13 april ( 2e paasdag) start om 19:00
uur een ceremonie bij de Wilpermolen. Op vrijdag
8 mei 2020 wordt een groots bevrijdingsfeest
georganiseerd, waarbij de RCMP met Pipes en
dansers wederom in Posterenk gaan optreden!

Dank, Henk voor wat jij allemaal hebt gedaan voor Posterenk en de Wilpermolen!

2, 9, 16, 23, 30 | Wandelgroep 9:30 uur
Wilpermolen*
2|

Sjoel & ontmoetingsmiddag

3|

kaartavond 19.15u, Bethel

3|

inloop wijkagent 19.00uur, de Pompe

14 |

NL Doet in Posterenk

16 |

1e Koersbalmiddag, 13.30u, Bethel

16 |

Koersbal & ontmoetingsmiddag, 13.30u
Bethel

06 22 88 70 96

WWW.DIKSLIVING.NL

WWW.MONIKABRUNTINK.NL

28 | Buurtcafé 16.00 uur, WilperMolen

* behalve de laatste maandag van de maand, dan
vertrekt de groep vanaf een andere locatie in de
gemeente Voorst. Deze locatie is te vinden op
https://kijkindekernen.nl/groep/kijkinposterenk

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

