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Molenaar zoekt assistentie
Voor het behoud van een monumentale molen is het van groot belang dat deze vaak draait. Het laten
draaien is uitdagende bezigheid. Je hebt kennis nodig van de weersomstandigheden en van de techniek van de molen.Vrijwillig-molenaar Jos Kablau van Stichting Behoud Wilpermolen is gediplomeerd
molenaar en zou graag assistentie krijgen van één of meer enthousiaste mensen die hem willen helpen
om de molen in Posterenk zo vaak mogelijk te laten draaien. Het gaat daarbij om hand- en spandiensten
waarbij je uitleg krijgt over de achtergronden van het ambachtelijke beroep.

Thumbs Up is reclamebureau, gevestigd in
de oude OLA ijsfabriek in Wilp.

Om kennis te maken met deze uitdagende hobby is een kennismakingsdag georganiseerd op zaterdag
1 november van 10:00 tot 16:00 uur. Op dezelfde dag zullen de vrijwilligers van de molen ook enkele
onderhoudsklussen onderhanden nemen. Kom vrijblijvend kennis maken met deze oude ambacht en
beoordeel of je het leuk vindt om af en toe te assisteren.

Thumbs Up is geen ‘doorsnee’ bureau.
Meer weten? www.thumbs-up.nl

Gespecialiseerd in het restaureren van
antieke meubelen. www.hekkers-spijker.nl

Hartveilig Wonen
In april van dit jaar hebben 13 inwoners uit
Posterenk en Bussloo meegedaan aan de nieuwe
AED cursus. Deze werd op voortreffelijke wijze
gegeven door Gerda Klein Hulse. In oktober/november willen we de herhalingscursus voor deze
groep en andere belangstellenden uit Posterenk
en Bussloo gaan organiseren. Zodra de data

bekend zijn worden degene die
zich al hebben opgegeven hiervoor uitgenodigd. Aanmelden
nieuwe belangstellenden via
huisman.anita@ucmail.nl
of 0571-261203

Veilig Posterenk
In Nieuwsbrief nr. 2 hebben we de app LAS Lokaal Alarm Systeem gepromoot. Nu we hier een tijdje
mee werken lijkt deze app niet te voldoen aan onze verwachtingen. Er kan vaak geen eigen korte melding aan elkaar worden doorgeven, waardoor we nog te weinig belangrijke berichten ontvangen.
Van veel inwoners uit Posterenk hebben we een mobiel nr. ontvangen tijdens een van onze presentaties.
Deze worden binnenkort toegevoegd aan de gewone buurtapp “Veilig Posterenk” Indien u zich hiervoor ook wilt aanmelden kunt u een mail met uw naam en telefoonnummer sturen naar Wim Broekhof:
wbroekh@chello.nl
Namens de werkgroep Veiligheid: Wim Broekhof, Miranda Karman en Anita Huisman

Fotopresentatie in de molen
Foto presentatie
over

Posterenk

jaren 1945-1960

Als u nog foto’s heeft die u tijdelijk uit wilt lenen, dan horen we
dat graag. Uiteraard kunt u ze zondagmiddag ook meenemen.
Wij zullen ze dan, met uw toestemming, kopiëren, bewerken en
in ons fotobestand opnemen.

Uw advertentie of nieuwsbericht hier? Neem
contact op met Anita Huisman voor de mogelijkheden.Telefoon: 0571 - 261203

Graag nodigen we u uit om de foto’s (nog) eens te komen
bekijken en samen een kopje koffie of een borrel te drinken. De
molen is geopend vanaf half drie tot een uur of vijf.

zondag 9 november
van 14.30 tot 17.00 uur

in de Wilpermolen
entree gratis
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In 2012 hebben we van een aantal families uit het dorp foto’s
gekregen, die tijdens de Posterenksche Zondag gepresenteerd
zijn. Omdat er toen veel belangstelling voor was, willen we dit
herhalen op zondagmiddag 9 november. In de molen zal er dan
een expositie èn een beamerpresentatie van de foto’s zijn. Het
idee achter deze fotopresentatie is het verhaal rond de foto’s
te horen. Misschien dat we in de toekomst van de foto’s met
het bijbehorende verhaal een boekje of iets dergelijks kunnen
maken.
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Namens de werkgroep van de Wilpermolen
Sonja de L’eau, Ans Timmerman, Hanneke van Keulen en Maurits Jansen
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Posterenk en Bussloo

Gezocht: Creatieve grootouders of vrijwilligers m/v
Voor het nieuwe schooljaar is de St.
Martinusschool in Bussloo op zoek naar
grootouders/vrijwilligers die het leuk en
gezellig vinden om te helpen tijdens de
creatieve middag met lesjes figuurzagen/
timmeren en breien. Deze crea-lessen
vinden plaats op de vrijdagmiddag van
13.00 tot 14.30 uur en worden aangeboden voor de groepen 4,5,6 en 7,8.
Ook kan de school extra hulp gebruiken
voor diverse te maken kerst- en paasversieringen.

Activiteiten Posterenk-Bussloo (wijzigingen voorbehouden)
7 oktober

19.15 uur

Kaartavond

Locatie: Bethel

11 oktober

21.00 uur

Oktoberfest

Locatie: Pampus

20 oktober

13.30 - 16.00 uur

Koersbal

Locatie: Bethel

23 oktober

19.30 uur

Kaartavond

Locatie: Pampus

25 oktober *

18.30 uur

Pizza-avond

Locatie: Wilpermolen

1 november *

10.00 - 16.00 uur

Onderhoudsdag

Locatie: Wilpermolen

1 november

21.00 uur

Creepnight

Locatie: Pampus

3 november

13.30 - 16.00 uur

Sjoelen

Locatie: Bethel

4 november

19.15 uur

Kaartavond

Locatie: Bethel

7 november

21.00 uur

Heineken Veiling

Locatie: Pampus

9 november *

14.30 - 17.00 uur

Foto’s en verhalen uit
Posterenk

Locatie: Wilpermolen

Teenage Party

Locatie: Pampus

14 november
17 november

13.30 - 16.00 uur

Koersbal

Locatie: Bethel

20 november

19.30 uur

Kaartavond

Locatie: Bethel

1 december

13.30 - 16.00 uur

Sjoelen

Locatie: Bethel

2 december

19.15 uur

Kaartavond

Locatie: Bethel

5 december

21.00 uur

Normaalparty

Locatie: Pampus

15 december

13.30 - 16.00 uur

Koersbal

Locatie: Bethel

18 december

19.30 uur

Kaartavond

Locatie: Bethel

Voor meer informatie en aanmelden
kunt u contact opnemen met Wineke
Breijer, directrice van de St.Martinusschool Bussloo per e-mail w.breijer@
skbg.nl of via de dorpscontactpersoon
van Posterenk-Bussloo huisman.anita@
upcmail.nl of 0571-261203

Oproep!!!
Beste medebewoners
van de Posterenk.
Geruime tijd geleden
heb ik bedacht dat een
toneelstuk o.i.d. door
Posterenkers en voor Posterenkers (en
omstreken) misschien wel leuk zou zijn.
Het liefst iets van een plattelands stuk
met veel humor. Een paar telefoontjes
later blijkt dat ik niet de enige ben die
hiervoor wel te porren is. Om aan spelers te komen lijkt geen probleem, wel
is het lastig om een regisseur te vinden.
Bij deze dus een oproep: WIE WIL
ER EVENTUEEL REGISSEUR WORDEN VAN EEN (ongetwijfeld) LEUKE
GROEP SPELERS. Pas als deze gevonden
is kunnen we verder met dit plan en
kijken wat de mogelijkheden zijn in ons
prachtige dorpje met veel talent.Gerda
Buitenhuis: buutnhuus@hotmail.com

* zie artikel elders in deze nieuwsbrief.

Pizza-avond

Ook kunt u informatie vinden op de volgende websites: www.posterenksbelang.nl, www.pampus.org,
www.wilpermolen.nl, www.cupa.nl, www.martinusbussloo.skbg.nl, www.actiefvoorst.nl.

Zaterdag 25 oktober organiseert de stichting een gezellige pizza-avond in de molen.
Wij huren een paar echte
Italiaanse pizzabakkers in. Zij zorgen
ervoor dat je dit feest niet snel vergeet.
De pizza’s worden op authentieke wijze
in hout gestookte ovens gebakken. Het
pizzadeeg wordt de dag ervoor vers
bereid en wordt ter plekke voor iedere
pizza opnieuw uitgerold en met verse
ingrediënten belegd. Italiaans. De avond
begint om 18:30 uur.

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
Iedere maandagmorgen om half 10:
Wandelgroep Posterenk
Locatie Wilpermolen.
Iedere maandagavond om half 8:
Trimclub Cupa.
Iedere zondagmorgen om half 9:
Mountainbikegroep Posterenk.

Indien u graag een artikel en of advertentie in
onze volgende Nieuwsbrief wenst kunt u contact opnemen met Anita Huisman
(tel. 0571 - 261203 of

www.posterenksbelang.nl

info@posterenksbelang.nl

huisman.anita@upcmail.nl).
Anita is dorpscontactpersoon en
buurtsportcoach van Posterenk-Bussloo.

www.facebook.com/buurtsport.posterenkbussloo

Schrijf je nu in voor onbeperkt pizza’s
eten en maak €15, - p.p. over naar
Stichting Behoud Wilpermolen, rek
nr. NL71 RABO 0366230328 o.v.v.
pizza-avond en naam. Je hebt de tijd
tot 19 oktober.
Voor meer informatie gaarne contact
opnemen met: André Bouwhuis,
tel 06-20324487 of mail naar:
a.bouwhuis1@upcmail.nl

