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		Winterwandeling Po
In de vorige uitgave van Posterenks nieuws heeft
iedereen kunnen lezen over ons initiatief om een
Winterwandeling te organiseren in en om de
Posterenk.
Thumbs Up is een reclamebureau, gevestigd in de oude OLA ijsfabriek in Wilp.
Thumbs Up is geen ‘doorsnee’ bureau.
Meer weten? www.thumbs-up.nl

De reacties op dit stukje hebben ons nog enthousiaster gemaakt dan we al waren.Van heel veel
mensen mochten we horen dat ze het een heel
leuk idee vonden en ook verscheidene mensen
hebben aangeboden om te helpen bij de voorbereidingen. Ook kwamen er weer toezeggingen
binnen omtrent deelname aan de vormgeving van
de Winterwandeling.
De Pol band (meer Posterenkser kun je bijna niet
krijgen) heeft haar medewerking toegezegd en zij
gaan de startende en terugkerende wandelaars
bij Pampus voorzien van muzikaal genot. Medja
Makan opent ook haar deuren en gaat werken aan
een invulling en een bekende Posterenkse Pizzabakker wil zorgen voor een Italiaans tintje op een
bepaald punt tijdens de wandeling. Iedereen weet
bij wie je moet zijn voor een leuk stukje draaitafelmuziek en ook hij zal aanwezig zijn op zijn post.
Voor wie de Open dag bij Indo Garden moest
missen heeft geluk. Zij zullen hun tuin omtoveren
tot een winters tafereel, zoals men dit waarschijnlijk zelfs in Indonesië niet kent. Dit terwijl
de Scouting elders op een totaal andere manier
zal zorgen voor activiteiten voor met name de
jongere jeugd. Over een aantal andere zaken zijn
we links of rechts nog in gesprek met mensen.
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De St. Martinusschool in Bussloo is nog altijd
even enthousiast en gaat werken, terwijl zij al
zo actief zijn op vele fronten, aan een invulling
met en door kinderen waarvoor zij Bethel gaan
gebruiken. De H.W.Iordensweg is inmiddels bezig
met de vormgeving van een Levende Kerststal en
ook de Postakkers zijn aan ’t broeien op ideëen
en mogelijkheden. We zijn zo enthousiast dat
we eigenlijk alles wel op zouden willen sommen,
maar waarschijnlijk doen we later nog een aparte
info over de Winterwandeling in de bus. Dit om
iedereen maximaal te informeren en mogelijk ook
om nog vragen te stellen aan deze of gene.
Voor een aantal noodzakelijke uitgaven zijn inmiddels ook wat kleine sponsoren gevonden, klasse!!
We hebben nog plek voor een aantal kunstenaars
of creatieve mensen op de route, bij voorkeur
uit Posterenk of Bussloo. Ook kunt u eventueel
een kraam met winter of kerst-artikelen hiervoor
aanmelden. Tevens hebben we nog een aantal
vrijwilligers op de dag zelf nodig o.a. verkeersregelaars.
Aanmeldingen via: buutnhuus@hotmail.com of
06-26230295.
Datum: zondag 11 december 2016.
Start: vanaf 14.30 uur bij Pampus aan de Knibbelallee; einde rond 18.30 uur.
Namens Gerda Buitenhuis en Leo Harmsen

Ontmoeten in Posterenk-Bussloo en Seniorenmiddag
Op zondagmiddag 6 november wordt er weer
een gezellige seniorenmiddag georganiseerd. Er
is een leuke activiteit maar er blijft ook genoeg
tijd over om gezellig bij te praten met uw buurtgenoten.

Uw advertentie of nieuwsbericht hier?
Neem contact op met Anita Huisman voor
de mogelijkheden. Bel 0571 - 261203
of mail huisman.anita@upcmail.nl

www.posterenksbelang.nl

We zorgen voor een drankje en een hapje,
zodat u daarna thuis niet meer hoeft te eten.
Evenals vorig jaar vragen we hiervoor een kleine
bijdrage van 5 euro per persoon. Iedereen die in
de afgelopen jaren heeft deelgenomen aan deze
middag ontvangt wederom een uitnodiging in
de bus. Heeft u ook interesse in een gezellige
seniorenmiddag of kent u iemand die u graag
mee zou willen nemen, meldt u zich dan gerust
aan via onderstaand telefoonnummer.
Daarnaast zijn we onlangs gestart met de
ontmoetingsmiddagen op de 1e en 3e maandagmiddag van de maand in gebouw “Bethel” in
Posterenk. Op deze middagen staan de deuren

open voor iedereen die even gezellig een kopje
koffie of thee wil komen drinken en mensen
uit de buurt wil ontmoeten. Er wordt gesjoeld
op de eerste maandagmiddag van de maand en
er wordt koersbal gespeeld op iedere derde
maandag.
Daarnaast wordt dus nu de mogelijkheid
geboden om vrij naar deze middagen te komen
voor het ontmoeten. De middagen beginnen om
13.30 uur en eindigen rond 16.30 uur. U kunt
natuurlijk ook een deel van deze middag komen.
De data vindt u in het activiteitenoverzicht.Voor
vragen over bovengenoemde ontmoetingsmiddagen, bijv. het vervoer naar Bethel, voor (nieuwe)
aanmeldingen van de seniorenmiddag kunt u
contact opnemen met Anita Huisman, Molenallee 14a, tel. 0571-261203 of 0629-353555.
Namens de Werkgroep Welzijn
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Activiteiten Posterenk-Bussloo
Oktober
3* Sjoel & Ontmoetingsmiddag, 13.30 uur Bethel
3, 10, 17, 24, 31 wandelgroep 9.30 uur

Wilpermolen¹

4 kaartavond, 19.15 uur Bethel
4 en 18 Wandelen in Posterenk, 9.30 uur

Wilpermolen²

Bethel

25* Workshop Zilver, Wilpermolen 19.00 uur
29*, buurtcafé Wilpermolen, 16.00 uur
November
1 Kaartavond , 19.15 uur, Bethel
1 en 15 wandelen in Posterenk, 9.30 uur

Wilpermolen²

6* seniorenmiddag,14.30 uur Bethel
7,14,21,28 wandelgroep 9.30 uur Wilpermolen¹
7* Sjoel & Ontmoetingsmiddag, 13.30 uur Bethel
7 Samen aan tafel, 12.00 uur, de Pompe Wilp3
11 Teenage party, 19.30 uur Pampus
21* Koersbal & ontmoetingsmiddag, 13.30 uur
Bethel

24 Kaartavond , 19.15 uur, Bethel
December
5* Sjoel & Ontmoetingsmiddag, 13.30 uur Bethel
5, 12, 19, 26 wandelgroep 9.30 uur

Wilpermolen¹

5 Samen aan tafel, 12.00 uur, de Pompe Wilp3
6 en 20 Wandelen in Posterenk, 9.30 uur

Wilpermolen²

6 Kaartavond , 19.15 uur, Bethel
11 Winterwandeling Posterenk vanaf 14.30 uur,

Pampus

17 buurtcafé Wilpermolen, 16.00 uur
19 Koersbal & ontmoetingsmiddag, 13.30 uur

Bethel

Workshop ‘zilver’ in de molen
Maak een sieraad van puur zilver. Geef het vorm en
structuur naar eigen smaak. Het sieraad wat je gaat
maken met Hetty Dijkhof, is te dragen als hanger en
als armband.
Lijkt het je leuk? Geef je dan snel op, want het aantal
plaatsen is beperkt!
Ans 06 13536475 of Hanneke 06 10965619
Datum: 25 oktober a.s.
Tijd: 19.00 uur
Plaats: Wilpermolen in Posterenk
Kosten voor deze avond: € 30,-

Zaterdagmiddag-buurtcafé

Maar ik weet zeker dat deze rommelmarkt vele andere functies heeft, waar
wij niet zo bij stil staan. Zo is het elk
jaar weer een ontmoeting tussen vele
mensen. Het valt dan ook niet mee om
op het veld waar de “Rommel” is tentoongesteld vlot rond te lopen. Je loopt
zovele bekenden tegen het lijf en wat is
het dan leuk om even bij te kletsen.
Zelf trof ik dit jaar een oud Posterenker
die ik al jaren niet gezien had. Wat leuk
om hem even weer te spreken. De vraag
die wij elkaar doorgaans al snel stellen:
“Hoe gaat het” brengt je zo een half uur
verder. De organisatie had er alles aan
gedaan om ook vooral het sociale en
relationele element helemaal tot haar
recht te laten komen door een aparte
tent met Koffie, thee, oliebollen etc.

Vorig jaar zijn we begonnen met het organiseren van
een buurtcafé op enkele zaterdagen in de herfst en
wintermaanden.Vele van U hebben we daar al mogen
begroeten, maar het leukste is het natuurlijk als het
hele dorp uitloopt voor een gezellig samenzijn op de
zaterdagmiddag!
Op zaterdag 29 oktober en 17 december 2016 en op
zaterdag 24 maart 2017 verwelkomen we je 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 van jong tot oud weer van harte
welkom in de molen aan de Molenallee. Een mooie
gelegenheid om dorpsgenoten te spreken die je in
deze tijd van het jaar misschien minder ziet. Dus zet
de data vast in je agenda en zegt het voort…
Tot ziens! Activiteitencommissie Wilpermolen.

* zie artikel elders in deze nieuwsbrief
laatste maandag van de maand vertrekt de groep vanaf een andere
locatie.
² Wandelen in Posterenk op de 1e en 3e dinsdag van de maand
wandeling van ± 1 uur, 5 km.
Samen aan tafel; opgave in de week voorafgaand bij Annet Bouw-

3

huis, tel. 261985.
Iedere zondag vertrekt er een groep mountainbikers uit Posterenk
om 8.30 uur vanaf de Wilpermolen. Nieuwe deelnemers zijn altijd
van harte Welkom.

info@posterenksbelang.nl

Wat een fijne sfeer heerste er en ik zou
zeggen het was naast een Rommelmarkt
ook een “Contactmarkt” of een “Bijkletsmarkt” of een “Relatiemarkt”.
Mevrouw Gerrie Hulscher, een van de
initiatiefneemsters van dit mooie idee,
ontving van onze Burgemeester Jos
Penninx zeer terecht een Koninklijker
Onderscheiding.Van Harte Gerrie! Ik
weet zeker dat je met dit initiatief velen
verblijdt. De bezoeker komt niet alleen
thuis met wat tweedehands aankopen.
Nee, je bezorgt velen een fantastische
dag van de ontmoeting.

¹ Wandelgroep op maandag, wandeling van ongeveer 8 km., iedere

www.posterenksbelang.nl

Zaterdag 3 september was het weer
zover; de jaarlijkse Rommelmarkt georganiseerd door de Hervormde Kerk te
Wilp. Wat een fantastische gebeurtenis,
waarvan ik weet dat velen daar naar
uitkijken.
Zitten mensen dan zo verlegen om
“Rommel” te kopen? Natuurlijk worden
er hele mooie spulletjes verkocht en
gaan velen blij naar huis met een tweedehandsje voor weinig geld. Ik heb nog
een paar mooie raamuitzetters voor
weinig geld op de kop getikt.

(wijzigingen voorbehouden)

27 kaartavond 19:30 uur Pampus
17* Koersbal & ontmoetingsmiddag, 13.30 uur

Posterproat op de
Rommelmarkt

www.facebook.com/buurtsport.posterenkbussloo

