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Thumbs Up is een reclamebureau, gevestigd in de oude OLA ijsfabriek in Wilp.
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Posterenkse Bevrijding
De commissie Posterenkse Bevrijding wil langs deze weg iedereen hartelijk danken, die de Herdenking
op 13 april en het Bevrijdingsfeest op 8 mei heeft bezocht. Tevens willen we alle vrijwilligers nogmaals
hartelijk danken! We kunnen met zijn allen terugkijken op een Waardige Herdenking en een bevrijdingsfeest dat menigeen niet snel zal vergeten. De RCMP Pipes en Drums uit Canada verzorgde een groots
optreden in ons dorp en waren zelf ook zeer onder de indruk van ons evenement en de fantastische
sfeer! Ze schreven: “Magic.That is one word to describe tonight. It started out as just another parade in a
small town, but transcended into something incredibly special, that none of us will forget. “ Het project “Posterenksche Bevrijding” doet mee met de wedstrijd Kern met Pit 2015. Dit betekent dat wie binnen een
jaar zijn idee voor de leefomgeving gerealiseerd heeft, het predicaat Kern met Pit ontvangt en duizend
euro. Daarnaast wint in elke provincie het beste project de trofee en een extra prijs van vijftienhonderd
euro. Binnenkort leest u hoe u hiervoor uw stem kunt uitbrengen.

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

In Posterenk en Bussloo helpen wij elkaar! (jong & oud)
U kunt in allerlei situaties raken, waar u zo 1,2,3 geen oplossing voor weet.
•

Hoe kom ik op tijd op mijn afspraken?

•

Wie laat mijn hond uit als ik ziek ben?

•

Wie helpt mij met een boodschap of kleine klus?

•

Wie helpt mij in de tuin?

Heeft u, uw partner of hebben uw buren hulp nodig?
Laat ons meedenken en hulp bieden waarvoor geen
professionele hulp beschikbaar is. Voor meer informatie:
Posterenk Anneke Hobert: 298979			
Edith ter Riele: 262012 of 06-12312340		
Mieke Overvelde: 261985 of 06-29131255
Bussloo

Esther van der Linde: 261024 of 06-41573183

Molenaars van de Wilpermolen

Sinds kort hebben de molenaars een eigen website, www.molenaarsvandewilpermolen.nl Hierop
staat alles vermeld over de oude stellingmolen van Posterenk. U vindt er o.a. de geschiedenis en
techniek, maar ook houden ze een blog bij en stellen ze zich beiden aan u voor: Jos Kablau (molenaar) en Natasja van Otterloo (molenaar in opleiding). Ook staat er een virtuele rondleiding op de
site, deze vindt u onder het kopje “kijkje in de molen”. De molenaars nodigen iedereen uit Posterenk
en omgeving uit om de molen eens te bezoeken. In de regel is deze op zaterdag tussen 10.00 en
16.00 uur geopend en op afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met Jos Kablau 06-22065372
of johannkablau@gmail.com.

Catering in Molukse en Indische gerechten
T 06 -27 55 15 80
www.medjamakan.nl

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

Poster Proat
Beleid gemeente Voorst veroorzaakt geboortegolf !?
Viel het u ook op dat in de maand april héél veel baby’s werden geboren
in de Gemeente Voorst? Althans daar leek het op. Op héél veel plekken,
ook in Posterenk, verschenen plotseling mooie ooievaars in diverse tuinen en natuurlijk denk je dan aan de geboorte van een kleintje. Maar
de geboorte van een kleintje bij een echtpaar van rond de 80? Dat leek
me sterk. Toen ik wat dichter bij het bord kwam en de aankondiging las
van de 100 van Pampus snapte ik de grap . Waar de Gemeente Voorst
streng handhaaft bij de plaatsing van borden langs wegen had Pampus een
prachtige en creatieve oplossing bedacht. Niemand kan het plaatsen van
een mooie ooievaar verbieden, ook de Gemeente Voorst niet. Zo zie je
maar weer, waar de overheid wat te ver doorschiet met haar handhaving,
maakt dat de burger meer creatief en dat levert vaak vruchtbare ideeën.
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Posterenk en Bussloo

Activiteiten Posterenk-Bussloo (wijzigingen voorbehouden)
Datum

Tijd

Activiteit

Locatie

5 juli

10.00 - 15.00 uur

Buurtvolleybal

Pampus

Zomerfeest

Zozijn

14,15,16 juli
17 juli

21.00 uur

Outdoor Summerparty (18+)

Pampus

18 juli

19.00 uur

Outdoor Summerparty (14+)

Pampus

24 augustus *

09.30 uur

Start Wandelgroep

Wilpermolen

28 augustus

19.30 uur

Teenage Party

Pampus

7 september *

12.00 uur

Samen aan tafel

de Pompe

7 september *

13.30 uur

Sjoelen

Bethel

8 september *

19.15 uur

Kaarten

Bethel

12 september

10.00 - 17.00 uur

Open Monumentendag

Wilpermolen &
Pampus

18 september

21.00 uur

Drive in Bios

Pampus

21 september

13.30 uur

Koersbal

Bethel

27 september

14.00 uur

Burendag

Medja Makan

Kunstroute Wilp en Posterenk

Wilpermolen en
diverse locaties

3 en 4 oktober *

* zie artikel elders in deze of volgende nieuwsbrief.
Ook kunt u informatie vinden op de volgende websites: www.posterenksbelang.nl, www.pampus.org, www.cupa.nl,
www.wilpermolen.nl, www.martinusbussloo.skbg.nl, www.actiefvoorst.nl, www.molenaarsvandewilpermolen.nl.
Iedere maandagmorgen om 9.30 uur Wandelgroep Posterenk; Locatie Wilpermolen. Iedere maandagavond om
19.30 uur Trimclub Cupa. Iedere zondagmorgen om 8.30 uur Mountainbikegroep Posterenk; locatie Wilpermolen.Tijdens de zomervakantie vinden deze activiteiten niet plaats

Hondenbezitters
en daar ben ik er zelf ook één van: Wij wonen in zo’n klein mooi dorp.Voor het uitlaten van de hond
ben je dus zo buiten de kern! Toch laten mensen hun hond de behoefte
doen op de mooi aangeharkte grindpaadjes voor andermans huis. Ik
vind dit echt niet kunnen! Vooral omdat de mensen bij wie dit gebeurd
er zelf niks over zullen zeggen…..! Let dus op uw hond en neem een
schepje of zakje mee! Een Posterenkse hondenbezitter

Wekelijks wandelen met de Posterenkse Wandelgroep
Iedere maandagochtend om 9.30 uur is er een
groep enthousiaste wandelaars actief. Telkens is
er een nieuwe route van ongeveer 1,5 uur. Normaliter vertrekt de groep vanaf de Wilpermolen
maar op de laatste maandag van de maand
vertrekt de groep vanaf een andere locatie in de
gemeente Voorst. Hierdoor is er veel afwisseling

en dit wordt zeer gewaardeerd door de groep.
Op maandag 6 juli is de laatste wandeling voor
de zomervakantie, en op maandag 24 augustus
start de wandelgroep weer. Nieuwe wandelaars
zijn altijd van harte welkom!
Voor meer informatie Anita Huisman:
(0571) 261203

Samen aan tafel in Wilp
Het is gezellig om samen te eten, om weer eens
andere mensen te ontmoeten en hun verhalen
te horen. Het is bedoeld voor alleenstaanden en
echtparen die het gezellig vinden om af en toe
met anderen te eten. De Zonnebloem organiseert deze maandelijkse maaltijden in dorpshuis
“De Pompe” te Wilp. De kosten van de maaltijd
zijn 8 euro per persoon. Wel dient u zich in
de week voordat de maaltijd plaatsvindt op te
geven. Dit kan bij Annet Bouwhuis, tel. 261985.
www.posterenksbelang.nl

info@posterenksbelang.nl

Dit jaar gaan we samen aan tafel op 7 september,
5 oktober, 2 november en 7 december. Iedereen
is welkom, jong en oud, samen of alleen!
Ook organiseert de Zonnebloem inloopmiddagen in dorpshuis “De Pompe”. Deze zijn op de
laatste maandag van de maand van 13.30 - 16.00
uur. Hier kunt u creatief bezig zijn of samen een
gezellig kaart of bordspel spelen. de middagen
voor 2015 zijn op 28 september, 26 oktober, 30
november en 28 december.
www.facebook.com/buurtsport.posterenkbussloo

Kaartavonden in Posterenk
Afgelopen seizoen zijn de maandelijkse kaartavond goed bezocht! Er
zijn 3 klaverjastafels, 2 tafels voor
het kruisjassen en er wordt gejokerd. In totaal doen 24 personen
mee met deze gezellige kaartavonden. Nieuwe aanmeldingen voor
de kaartavonden zijn welkom, maar
worden eerst op de reservelijst
geplaats aangezien de tafels momenteel vol zitten. De eerste kaartavond
in het nieuwe seizoen is dinsdag 8
september (daarna iedere eerste
dinsdag van de maand) om 19.15
uur in gebouw “Bethel”.Voor meer
informatie Bennie de Krosse: (0571)
261869

Koersbal- en Sjoelen in
“ Bethel”
Op de maandag zijn de koersbal-en
sjoelmiddagen in Bethel. Deze activiteiten beginnen om 13.30 uur. Lijkt
het u leuk om mee te doen? Kom
gerust eens kijken en doe een paar
keer gratis mee! U bent van harte
Welkom, ook als u niet in Posterenk
woont.
Op 7 september start de eerste
sjoelmiddag en op 21 september
start de eerste koersbalmiddag na
de zomerstop.Voor meer informatie
Henk Kok: (0571) 261527

Ledenadministratie Posterenks Belang en automatische incasso
In april zijn we bij u aan de deur
geweest voor de nieuwe ledenadministratie van Posterenks Belang. We
zijn verheugd te kunnen melden dat
we inmiddels 112 gezinnen/adressen
als lid hebben kunnen inschrijven.
Zoals destijds vermeld zal de inning
van de contributie over 2015 op
1 juli gaan plaatsvinden. Indien u
onlangs geld teruggestort heeft ontvangen van Posterenks Belang, betekent dit dat u zelf nog even contact
dient op te nemen met de bank om
de oude automatische overboeking
stop te laten zetten. Bent u nog geen
lid, dan kunt u het inschrijfformulier
downloaden op de website van Posterenks Belang. Voor informatie Ben
Hulscher: 261484

