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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
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Programma Posterenkse Feesten
In Posterenk wordt op zaterdag 20 en zondag 21 mei alweer de 15e editie van Posterenkse Feesten georganiseerd.
Het aantal deelnemers zit sterk in de lift. Eén van de oorzaken is Posterenk Live op de zaterdag avond. Het concept is
gebaseerd op “De vrienden van Amstel Live”. De muzikale
kern wordt gevormd door “Twells Vergiet” en er zijn dit
jaar weer oude en nieuwe gastmuzikanten die allemaal hun
eigen instrumenten bespelen en/of meezingen. Op basis van
de repetities kunnen we nu al beloven dat dit echt een geweldige avond zal worden. Posterenk Live begint zaterdagavond om 21:00 uur.
Op zondagmiddag is dit jaar voor het eerst een activiteit
voor de kinderen van 4 t/m 8 jaar, georganiseerd door molenaar Natasja van Otterloo in samenwerking met molenaar Jos Kablau. Het programma heet “De Molenmuis” .
Er wordt een kindvriendelijke uitleg gegeven over de molen, voorlezing uit het prentenboek ”De Molenmuis” en
interactief het verhaal nagespeeld
door de kinderen. Aanvang 12:30
uur en duurt ongeveer 45 minuten. Locatie: op de maalzolder van
de Wilpermolen. Opgave via email:
nvotterloo@gmail.com
De oudere jeugd zal zich dit jaar uitstekend vermaken
tijdens de Posterenkse Feesten. Voor hen is er een activiteitenveld en ze kunnen ook mee doen aan de molenspelen.
Tevens is er een speciaal “racespel” en dat is echt uniek!

Posterenkse
MOLENSPELEN
zondag 21 mei
Alles draait om activiteit en gezelligheid! Vanwege het grote succes van
de Molenspelen afgelopen 2 jaar staan
ook dit jaar de molenspelen weer op
het programma. Elk jaar moderniseren
we de spelen, voor dit jaar is er een
schitterend “molenracespel” toegevoegd. Tijdens de carnavalsoptocht
in februari waren dit ook de echte
blikvangers. Op welke wijze we dat
ter uitvoering brengen mag je niet
missen. Dit onderdeel is echt geweldig
voor de jeugd, maar ook 50 plussers
kunnen ermee weg komen. Dus voor
alle Verstappen-coureurs onder ons:
ga de uitdaging aan! Verder wordt het
weer lachen met het letterspel, zijn de
letters wel oké ? en kun je er wel een
woord van maken. Teams die mee willen doen kunnen zich opgeven via de
straat contactpersoon en indien je het
niet weet, even een mail naar a.bouwhuis1@upcmail.nl. De spelen beginnen
om 13:45 uur en zullen omstreeks
15:30 uur afgelopen zijn. Het zijn snelle en korte activiteiten, dus kom op
tijd want dit wil je niet missen!

De zondagmiddag staat weer bol van muziek en gezelligheid. Ernst Jan de Leau zal de Molenspelen vanaf 13:45 uur
aan elkaar praten en zorgt voor een Posterenkse sfeer en
als klapper van de middag zal de band “Pants on Fire” een
uniek optreden verzorgen. Deze band bestaat uit muzikanten die allen semi professioneel met muziek bezig zijn
en oefenen bij Jan Schrijver in Wilp. Deze laatste zal het
geluid voor de band mixen. Het repertoire bestaat uit lekkere swingende rock, een enkele ballads en hedendaagse
toppers. Posterenkse Feesten is een activiteit van Stichting
Behoud Wilpermolen. Het belooft weer een gezellig weekend te worden en het zal de bezoekers aan niets ontbreken.
www.wilpermolen.nl

Posterproat en het “Halve volle Glas”

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

Ik schrijf deze Posterproat nog voordat de verkiezingen hebben plaatsgevonden en je leest dit
na de verkiezingen. Was jij ook al die programma’s een beetje zat zo rond de verkiezingen? Al
die voorspellingen waarbij het maar de vraag is
wat ervan uitkomt.
We kennen allemaal wel die bekende uitdrukking:
“Het glas is half vol of half leeg” en wat werd/
wordt er op TV toch veel tijd besteed aan dat
halve lege glas. Vele negatieve sentimenten die

ook nog een keer op een negatieve wijze werden
gecommuniceerd met een taalgebruik die mij
niet aanstaat. Bovendien werd er daarbij bewust
gezocht naar onvrede en negativiteit. Het lijkt
er onderhand op dat hoe groter je mond is je
de meeste aandacht krijgt en dat terwijl het
helemaal niet meer over de inhoud gaat. Al die
aandacht voor die vele dingen die in ons land
niet zouden deugen, althans dat wordt ons bijna
opgedrongen. Vervolg achterzijde.
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vervolg Posterproat

Posterenk en Bussloo

Activiteiten Posterenk-Bussloo
(wijzigingen voorbehouden)

April
3,10,17,24 Wandelgroep, 9.30 uur Wilpermolen
3 Sjoel & ontmoetingsmiddag, 13.30 uur
Bethel
3 Samen aan tafel, 12.00 uur Pompe Wilp
4 Slotavond kaartseizoen, 19.15 uur Bethel
4,18 Wandelen op dinsdag, 9.30 uur Wilpermolen
*13 Stilstaan bij Vrijheid, 19.30 uur Wilpermolen
13 kaartavond Pampus 19.30 uur
14 Teenage Party en Old Ni-Js , Pampus
15 Top Hak 100 & Hak op de tak Show,
Pampus
16 Voorjaarsfair vanaf 11.00 uur Pampus
16 Paasvuur, 18.30 uur Pampus
24 koersbal & ontmoetingsmiddag, 13.30 uur
Bethel
27 kaartavond, slotavond Pampus 19.30 uur
Mei
1,8,15,22,29 Wandelgroep, 9.30 uur Wilpermolen
1 Samen aan tafel, 12.00 uur Pompe Wilp
2,16,30 wandelen op dinsdag; 9.30 uur
Wilpermolen
* Posterenkse Feesten in en rondom
Wilpermolen:
*20 Twell’s Vergiet met gastmuzikanten; 21.00
uur
* 21 De Molenmuis, 12.30 uur
* 21 Molenspelen, 13.45 uur
* 21 Optreden “Pants on Fire”
Juni
2 Teenage Party, Pampus
6,20 wandelen op dinsdag; 9.30 uur Wilpermolen
12,19,26 Wandelgroep, 9.30 uur Wilpermolen
12 Samen aan tafel, 12.00 uur Pompe Wilp
*13 t/m 16 Wandel4daagse Posterenk-Wilp-Bussloo,
start tussen 18.30 en 19.00 uur ’t Vierhuis
Zozijn Wilp
25 Buurtvolleybal, 10.00 uur Pampus
* zie artikel elders in deze nieuwsbrief
Samen aan tafel; opgave in de week voorafgaand bij Annet Bouwhuis
tel: 0571-261985
De wandelgroepen op maandag vertrekt altijd vanaf de Wilpermolen,
behalve de laatste maandag van de maand, dan vertrekt men vanaf

Talent ateliers:
Samenwerking met ondernemers
op St. Martinus Bussloo
Taal, rekenen, aardrijkskunde. Belangrijke vakken die
alle kinderen op het basisonderwijs onder de knie
moeten krijgen. Daarnaast is het fijn om te ontdekken wat je allemaal nog meer kan. Schuilt er een
kok in jou? Wat weet je eigenlijk over de natuur om
ons heen? De kinderen van de St. Martinus Bussloo
genoten de afgelopen weken elke donderdag van de
‘talent-ateliers’“

•

Maar 15% van ons ontevreden is

•

Nederland wereldwijd behoort tot
de top 20 Economieën

•

Nederland tot de toplanden hoort
waar het gaat over innovatie

•

Wij veruit de beste gezondheidszorg hebben van de wereld

•

Wij mondiaal in de top staan waar
het gaat over de kwaliteit van ons
onderwijs

•

Het Nederlandse Kind bekend staat
als het gelukkigste kind in Europa

•

Wereldwijd draaien wij in de top
mee waar het gaat over de positie
van ouderen. Daar wordt gekeken
naar o.a. inkomen en de gezondheidszorg

•

Wij mogen wonen in en deel uitmaken van dit prachtige land waar wij
kunnen genieten van alle vrijheden
die wij samen hebben voortgebracht in onze democratie.

Hof van Bussloo werkt samen met
St. Martinus Bussloo
“Zonder de hulp van professionals & lokale ondernemers waren de ateliers nooit zo succesvol
geweest.” Directrice Ellen de Haan is blij met alle
hulp. “In restaurant Hof van Bussloo maakten we
kennis met een échte restaurantkeuken. We maakten
schnitzel, flammkuchen en bakten appeltaart. Allemaal
onder begeleiding van een chef kok. Ab Aalpoel van
Landgoed de Poll, leerde ons van alles over de natuur,
zo dichtbij. Gerrie Groenewold van het Voorster
Nieuws maakte een eigen krant met de kinderen.
Ook konden de kinderen djembé lessen volgen, wat
hebben ze ook daarvan genoten. Het was allemaal
even leuk én leerzaam.”

Wandel4daagse Wilp, Posterenk,
Bussloo; doe jij ook mee?
Van 13 t/m 16 juni zal alweer de 3e wandel4daagse
worden georganiseerd. De start is tussen 18:30 en
19:00 uur vanaf het ’t Vierhuis bij Zozijn in Wilp. De
afstanden zijn 3, 6 en 10 km waarbij de 3 km route
rolstoelvriendelijk is.Voor meer informatie www.
voorstactief.nl

Stilstaan bij Vrijheid in Posterenk
Het comité “Posterenkse Bevrijding” zal dit jaar
op donderdag 13 april, de dag waarop Posterenk is
bevrijd, weer een kleinschalige bijeenkomst organiseren, waarbij wordt stilgestaan bij onze Vrijheid. Er
is ruimte voor een persoonlijk gedicht en er zal een
krans namens alle inwoners van Posterenk worden
opgehangen bij de herdenkingsplaquette aan de
molen. Het verhaal van Vrijheid wordt doorgegeven
aan de jeugd. Op de basisschool St. Martinus komt in
april een vrijwilliger van Warchild voorlichting geven.
De bijeenkomst is van
19:30 tot 20:00 uur en zal
muzikaal worden begeleid
door brassband “Crescendo”. Hierbij nodigt het
comité iedereen, jong en
oud, van harte uit. Nadien
is er gelegenheid om met
elkaar even een kopje
koffie of thee te drinken in
de molen.
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Stil staan

bij

vrijheid
19.30 uur bij de Wilpermolen

Posterenk
m.m.v. Crescendo

een andere locatie. Info www.voorstactief.nl

www.posterenksbelang.nl

Maar wist je dat onderzoek aangeeft dat:

info@posterenksbelang.nl

www.facebook.com/buurtsport.posterenkbussloo
www.facebook.com/buurtsport.posterenkbussloo

Ik roep ons allen op om in plaats van
“Het halve lege glas” nu vooral aandacht
te besteden aan “ Het Halve volle glas”.
Wanneer ons dat lukt dan heb ik er
alle vertrouwen in dat wij wereldwijd
die prachtige positieve positie blijven
innemen en dat maakt het leven toch
een stuk aangenamer voor jezelf en onze
naasten.Veel geluk!

Resultaten Enquête woonbehoefte Posterenk
Gemeente Voorst opgestelde Woonvisie
“Aantrekkelijk Voorst 2025”. Daarin
heeft de Gemeente Voorst aangegeven
dat er ruimte komt voor nieuwbouw
in de genoemde kleine kernen, mits
daarvoor de behoefte ook voldoende
wordt aangetoond. Bij het schrijven
van deze tekst is de sluitingsdatum voor
het indienen van de enquête nog niet
geweest. Toch willen wij de voorlopige
resultaten kort weergeven specifiek
voor Posterenk.
Er zijn tot nu toe 35 ingevulde enquêtes
ingestuurd waarin is aangegeven dat
men in Posterenk wil (komen) wonen
en daarvan zijn er 18 die Posterenk als
eerste voorkeur hebben aangegeven.
We hebben nog onvoldoende zicht op
het totaal aantal reacties, gekeken naar
alle bovengenoemde 4 kernen die zijn
verenigd in de Vitale Kleine Kernen
Voorst, maar dat totaal zal waarschijnlijk
boven de 100 liggen. In april a.s. worden
de resultaten geanalyseerd en we verwachten begin mei daarover te kunnen
communiceren.
Zoals in de enquête is aangegeven worden de mensen die hebben gereageerd
persoonlijk nader geïnformeerd over
de vervolgactiviteiten en dat proberen
wij nog voor de zomervakantie af te
wikkelen.

