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Open Huis en
St. Martinusschool Bussloo
Op 15 april is er in basisschool St. Martinus een
‘open huis’ (13.00-16.00 uur)
Alle ouders, opa’s en oma’s maar ook alle (oudere )
buurtbewoners van onze school zijn dan van harte
welkom. De kinderen bakken speciaal voor hen
heerlijke pannenkoeken!

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

Verder zijn er gezellige spelactiviteiten en kunt u
onze mooie, nieuw ingerichte, school bewonderen.
Wij hebben ook oude foto’s van leerlingen van
onze school opgehangen. Deze schatten hebben
we gevonden op onze oude school-zolder. Dat gaat
terug tot meer dan 100 jaar! Bent u misschien ook
een oud-leerling van onze school? Kom gezellig
buurten...
Wij vinden het heel gezellig om jullie te mogen
ontvangen. Namens alle kinderen en team van
St. Martinus Bussloo
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Posterenkse Feesten
21 en 22 mei 2016
Op zaterdag 21 en zondag 22 mei organiseert
Stichting Behoud Wilpermolen “Posterenkse
Feesten”.
De zaterdag avond staat wederom in het teken
van samen muziek maken; Posterenk Live! Het
is altijd een enorme gezellige avond met verrassende optredens van zangers en muzikanten uit Posterenk en omgeving. Meld je aan om
mee te doen. (zie oproep)
Aan het zondagprogramma zijn vorig jaar de
“Molenspelen” toegevoegd. Dit bleek een
groot succes. Een oude traditie in een modern
jasje en met veel hilariteit. Iedereen die het
vorig jaar gemist heeft, moet nu zorgen dat hij
of zij op tijd aanwezig is.
Posterenkse Zondag staat bekend om zijn muziek. Dit jaar is er een primeur van de lokale
band “Daffy Duck”. De bandleden komen uit
Wilp en omgeving.
Het zijn allemaal semi professionele muzikanten die leven voor de muziek en in meerdere
bands spelen. Het repertoire bestaat uit lekkere swingende danceclassics, rock, een enkele
ballads en hedendaagse toppers.
Uiteraard zijn er ook activiteiten voor de
jeugd op deze middag. Binnenkort leest u hier
meer over.

Molenspelen

Noteer de data 21 en 22 mei alvast in uw
agenda. Het belooft weer een mooi weekend
te worden.

Stilstaan bij Vrijheid in Posterenk.

Tel: 06 – 55 830 270 info@marcelinterieurs.nl
marcelinterieurs.nl

Op zondag 13 maart jl. werd een foto-beamer presentatie georganiseerd waarbij de ontvangen foto’s, voor
70 jaar Posterenkse Bevrijding, gezamenlijk werden bekeken.Voor alle (oud) Posterenkers werd het een
bijzondere middag, waarbij vele oude herinneringen werden opgehaald. Het comité zal dit jaar een kleinschalige bijeenkomst organiseren, waarbij wordt stilgestaan bij Vrijheid. Het verhaal van Vrijheid wordt doorgeven
aan de jeugd. De bijeenkomst is op 13 april van 19.30 tot 20.00 uur. Daarna is er gelegenheid om met
elkaar even een kopje koffie of thee te drinken in de molen. Hierbij nodigt het comité Posterenkse Bevrijding
iedereen, jong en oud, van harte uit.

Hallo muzikanten uit Posterenk en omgeving!

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

21 mei gaat Posterenk Live weer van start.
We hopen weer op jullie deelname! Dus wil je
meedoen en/of ken je nieuwe talenten, geef je
op.We willen wel met jullie oefenen. Als bekend
is wie er mee doen, prikken we minimaal twee
avonden. Solo mag je ook een nummer ten gehore brengen, maar we willen ook graag samen
muziek maken. Twell’s Vergiet vormt de basis,
jullie zorgen voor de slagroom! Aanmelden via
René van Bussel 06 - 15 63 02 04.

Posterenks Live
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Posterenk en Bussloo

Activiteiten Posterenk-Bussloo
(wijzigingen voorbehouden)

April
1 PampLus avond met ACDC coverband
4,11,18,25 Wandelgroep 9.30 uur Wilpermolen¹
4 Samen aan tafel, 12.00 uur, de Pompe Wilp
4 Sjoelen, 13.30 uur Bethel
5 Kaartavond , 19.15 uur, Bethel
5,19 Samen Wandelen 9.30 uur Wilpermolen ²
13* Stilstaan bij Vrijheid, 19.30 uur Wilpermolen
14 kaartavond, 19.15 uur Pampus
15* Open Huis, 13.00 uur, St.Martinusschool
Bussloo
15 TeenageParty, 19.30 uur, Pampus
15, 16 en 17 Honderd van Pampus
17 Voorjaarsfair, 11.00 uur Pampus
17 Fietstocht 13.00 uur, start Wilpermolen einde
14.30 uur bij voorjaarsfair Pampus
18 Koersbal, 13.30 uur Bethel
23* Voorjaarsmiddag 14.00 uur, speeltuin Klein
Pampus
28 kaartavond, 19.15 uur Pampus

Mei
2* Samen aan tafel, 12.00 uur, de Pompe 3
2, 9,23,30 Wandelgroep, 9.30 uur 1
3,17 Samen wandelen, 9.30 uur 2
5 Afterdauwpop, 13.00 uur, Pampus 		
13 TeenageParty, 19.30 uur, Pampus
21 & 22* Posterenkse Feesten
21* Posterenk Live, 20.30 uur, Wilpermolen
22* Posterenkse Zondag, 13.00 uur rondom
Wilpermolen

Juni
6,13,20,27 Wandelgroep, Wilpermolen 1
6* Samen aan tafel, 12.00 uur, de Pompe 3
7, 21 Samen Wandelen, 9.30 uur 2
14, 15, 16, 17* Wandel4daagse start tussen

Wandel4daagse Wilp,
Posterenk, Bussloo

De 2e wandel4daagse gaat dit jaar op dinsdag 14 juni
van start. Na het grote succes van vorig jaar zal deze
wederom worden georganiseerd vanaf “het Vierhuis”
bij Zozijn in Wilp. De afstanden zijn 3, 6 of 10 kilometer. De 3 kilometer route is rolstoelvriendelijk.
De wandel4daagse eindigt op vrijdagavond 17 juni
met een gezamenlijke feestelijke intocht vanaf het
kasteel op landgoed “De Lathmer”. Kun je niet op
alle 4 avonden? Bij minimaal 3 avonden ontvang je
een herinnering. Tevens zijn er dagkaarten te koop.
In de week voorafgaand aan de wandel4daagse is het
weer mogelijk om vooraf in te schrijven. We hopen
natuurlijk dat iedereen dit jaar weer meedoet met
deze gezellige sportieve activiteit!
P.s. Lijkt het je leuk om één of meerdere avonden te
helpen tijdens de 4daagse bij de oversteekplaatsen
of bij het duwen van een rolstoel? Neem dan contact op met de dorpscontactpersonen/buurtsportcoaches Gé Lenselink (Wilp) 06- 36487643 of Anita
Huisman (Posterenk-Bussloo) 06-29353555 of met
Dick Nijland (Zozijn) 088-57530000.
Alvast hartelijk dank.

Speeltuin voorjaarsmiddag 23 april
23 april van 14 tot 16 uur organiseren we een gezellige middag in de speeltuin. Alle kinderen (t/m basisschool) van Posterenk en hun ouders worden uitgenodigd in onze speeltuin Klein Pampus. Er zijn leuke
activiteiten te doen, er kan lekker gespeeld worden en
gezellig bijgepraat; kortom een ontmoeting voor het
hele gezin. Dus: kinderen en ouders, houd deze middag vrij en kom op 23 april gezellig naar de speeltuin.
Namens de Speeltuincommissie

Juli
3 Buurtvolleybal Posterenk, 10.00 uur Pampus
¹ Wandelgroep op maandag, wandeling van 8-10 km., iedere laatste maandag van de maand vertrekt de groep vanaf een andere locatie.
² Samen Wandelen 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 Bouwhuis, tel. 261985

* zie artikel elders in deze nieuwsbrief. Ook kunt u informatie vinden op de volgende websites: www.posterenksbelang.nl, www.pampus.org, www.
cupa.nl, www.wilpermolen.nl, www.martinusbussloo.www.voorstactief.nl, www.molenaarsvandewilpermolen.nl.

www.posterenksbelang.nl

info@posterenksbelang.nl

Het was enkele weken terug toen
ik op mijn fiets werd ingehaald door
twee jonge meiden en al snel zag ik
het, jawel hoor een elektrische fiets.
Druk pratend en giechelend genoten
zij al fietsend van een enorme zak
met allerhande snoepgoed. Tot mijn
stomme verbazing werd daarbij de
plastic verpakking gewoon op straat
gegooid. Ik maakte een spurt en
vroeg de meiden om die rotzooi op
te rapen. De reactie was dat zij een
sprintje trokken en al giechelend mij
in verbazing achter lieten.
Op zaterdag 12 maart deed ik mee
met de Schoonmaakdag Posterenk
en terwijl ik bezig was met het
opruimen van het afval, wat zo her
en der langs de straat lag, dacht ik
nog vaak aan deze twee giechelende
meiden.

Posterenk:
Kern met PIT met kanjers
van vrijwilligers!

Op zaterdag 23 januari waren wij als
Posterenk flink vertegenwoordigd bij
het project Kern met Pit te Arnhem.
Maar liefst met twee projecten
waarbij de jury zeer enthousiast was.
Allereerst gold dat voor de groep
vrijwilligers die in 2015 in Posterenk
een onvergetelijke herdenking en
hebben georganiseerd rondom de
bevrijding van Posterenk. Deze werd
nu beloond met een geldbedrag
van 1000 euro. Het tweede project
betreft de ontwikkeling van een
wandelplan in en rondom Posterenk.
Deze is genomineerd voor 2016.
Undercover Rockband ACDC
bij PAMPLUS
Vrijdagavond 1 april speelt de undercover Rockband ACDC bij Pamplus
en de betekent voor de hardrock fan
een fantastische avond, zo verzekert
de organisatie. “ Het dak gaat eraf”.
Pamplus is open vanaf 20.30 uur

18.30 en 19.00 uur, ´t Vierhuis, Zozijn Wilp
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Posterproat en schoonmaakdag Posterenk

www.facebook.com/buurtsport.posterenkbussloo

Kaartverkoop € 7,50 p.p.Vanwege
grote belangstelling start de voorverkoop van de kaarten vanaf dinsdag 8
maart bij de volgende verkooppunten:
Oonk Primera in Twello en Wolters
Tweewielers in Klarenbeek
Meer info: www.pampus.org

