Posterenks nieuws is een uitgave van Posterenks Belang en Omstreken

- Adverteerders -

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

Posterproat over
verjonging Posterenk
Het valt toch echt op dat in Posterenk (op een
enkele uitzondering na) huizen niet lang te koop
staan. En wat mij daarbij erg goed doet is dat
veelal jonge mensen tot de koop overgaan. Dat
geldt voor alle straten in Posterenk en in bijna alle
gevallen was er sprake van jeugdige kopers. Posterenk is kennelijk in trek bij de jeugd en dat is voor
ons Dorp in meerdere opzichten heel erg goed.
Het brengt leven in de brouwerij en dat is b.v. te
merken aan de oergezellige zaterdagavond bij het
Posterenkse Feest van mei jl. Het is goed voor de
basisscholen die wij in de buurt hebben en het is
goed voor de leefbaarheid in het algemeen.
Wij zijn alweer 40 jaar inwoner van Posterenk
en het staat me nog bij als de dag van gisteren
dat ik als jongste bewoner begroet werd aan de
HW Iordensweg. Posterenk was toen nog kleiner
maar kende wel meer bedrijvigheid. Zo hadden wij
Bakkerij de Haan en Molenaar Willems draaide de
Wilpermolen. Het is bijna niet meer voor te stellen dat Posterenk enkele jaren daarvoor nog een
kroeg en twee kruidenierszaken kende. Schimmel
aan de HW Iordensweg en natuurlijk Bloemers
aan de Molenallee.
Onlangs ben ik even binnen gelopen bij de nieuwe
jonge eigenaren van het pand van Kruidenierswinkel Bloemers. Ik kreeg gelijk een mooie rondleiding en wat heb ik daar van genoten. Bloemers
was voor ons in vroeger jaren de winkel waar wij
veel kwamen. Ik kreeg vele oude herinneringen uit
vergangen tijd en hoorde in gedachten mevrouw
Bloemers nog zeggen : “Per slot van rekening….”.
Wat fijn voor Posterenk dat dit belangrijke pand
nu geheel wordt opgeknapt en helemaal blij werd
ik van de uitleg dat het helemaal in de oude stijl
wordt teruggebracht. Posterenk heeft de toekomst voor de jeugd en de jeugd geeft Posterenk
haar geschiedenis terug.
Allen Welkom in ons prachtige dorp Posterenk!

nieuws
2016 | Jaargang 22 | Nummer 3

Ontmoeten in
Posterenk-Bussloo
Na de zomer willen we in Posterenk starten
met ontmoetingsmiddagen. Deze zullen plaatsvinden op de eerste en derde 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. Op de eerste maandagmiddag van de maand wordt er ook gesjoeld
en op iedere derde maandag van de maand
wordt er koersbal gespeeld. Daarnaast wordt
dus nu de mogelijkheid geboden om vrij naar
deze middagen te komen voor de gezelligheid.
De middagen beginnen om 13.30 uur en
eindigen rond 16.30 uur. U kunt natuurlijk ook
een deel van deze middag komen. De eerste
middag is maandagmiddag 5 september en we
hopen u allen te ontmoeten! Graag tot ziens!
Namens de Werkgroep Welzijn.

Kruidenierszaak

		Winterwandeling Po

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
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Op 11 december gaan we een winterwandeling organiseren in en door de Posterenk.

Knibbelallee, Molenallee, Grotenhuisweg, Kneuterstraat, Enkweg, Molenallee, Knibbelallee.

Het doel is om met zo veel mogelijk betrokkenen ons dorpje aan te kleden in winterse Kerstsfeer. Met een gezellige winterwandeling voor
jong en oud zetten we ons dorpje op de kaart,
daar waar de laatste jaren toch al steeds meer
mooie verlichting te bewonderen is.

We gaan er een leuke wandeling van maken
waarbij van alles te doen is bij o.a.; Pampus, de
Wilpermolen, kampeerhoeve Bussloo, hippisch
centrum Zuidwijk en aannemingsbedrijf Bessels.
Door opleggers beschikbaar gesteld door Jan de
Croon en Koldenhof transport hebben we ook
de mogelijkheid om op ‘lange’stukken tussendoor ook nog activiteiten te organiseren.

De afgelopen weken hebben we al veel enthousiaste reacties mogen ontvangen voor accomodatie langs de door ons bedachte route;

Lees verder op de achterzijde.
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Posterenk en Bussloo

Activiteiten Posterenk-Bussloo
(wijzigingen voorbehouden)

Juli
1,2 Outdoor Summerparty Pampus
3 Buurtvolleybal Posterenk 10.00 uur weiland
Pampus
4 wandelgroep 9.30 uur, Wilpermolen¹
5 samen wandelen, 9.30 uur ²

Augustus
22,29 Wandelgroep 9.30 uur Wilpermolen¹
23 Samen Wandelen 9.30 uur, Wilpermolen²
28* Chill ‘n Grill bij Pampus en open middag
Rozebottelkwekerij (verassing’s thema)

September
5 Samen aan tafel, 12.00 uur, de Pompe Wilp3
5* Sjoel & Ontmoetingsmiddag, 13.30 uur Bethel
6 Kaartavond , 19.15 uur, Bethel
5,12,19,26 wandelgroep 9.30 uur Wilpermolen¹
6, 20 Samen Wandelen 9.30 uur, Wilpermolen²
16 Teenage party, 19:30 Pampus
19* Koersbal & ontmoetingsmiddag, 13.30 uur
Bethel

Oktober
3* Sjoel & Ontmoetingsmiddag, 13.30 uur Bethel

Chill ’n Grill en bezoek Rozebottel
kwekerij op zondagmiddag 28 augustus in Posterenk
Aan de voorkant van de prachtige monumentale
boerderij van “Pampus” aan de Knibbelallee is vorig
jaar voor het eerst een ultieme relax-area gecreëerd. In de tuin genieten van de lekkere live muziek,
eten van de smoker en hout, veel hout! Chill ‘n
Grill!! Na het succes van vorig jaar, zien we op de
laatste zondag van augustus iedereen ook graag dit
jaar on the Bayou! Dit jaar zal er een ander thema,
geheel op eigen wijze, worden neergezet. Nadere
informatie volgt zo snel mogelijk.
Hiermee gecombineerd bestaat er de mogelijkheid
een bezoek te brengen aan de rozenbottelkwekerij van Michael Kool. Het zal vrijwel niemand zijn
ontgaan dat deze gelegen is naast de carpoolplaats
richting de A1.Voor geïnteresseerden zal er deze
middag op meerdere tijdstippen ( nadere info volgt)
een rondleiding worden verzorgd over de ins en
outs (teelt, veredeling, oogst, verwerking) van dit
sierteeltproduct. Een e-bezoek aan de website www.
kwekerij-kool.nl geeft ook al veel informatie. Tot
ziens op de 28ste!

Bloembakken in
Posterenk

Zomerstop
Wandelgroepen Posterenk
Maandag 4 en dinsdag 5 juli zijn de laatste wandelingen voor de zomervakantie. De groepen
starten weer op maandag 22 en dinsdag 23
augustus. Lijkt het u leuk om een keer mee te
doen of heeft u vragen over de wandelgroepen?
Hiervoor kunt u contact opnemen met:
Anita Huisman tel. 261203.

Dankzij een aantal actieve
buurtbewoners hebben
we weer 4 prachtige
gevulde bloembakken in
Posterenk. We zijn ook
erg blij met de vrijwilligers die de bakken
onderhouden en de bloemen van water voorzien!
Tevens zijn alle bloemen
deze keer gesponsord
door John de Krosse en
Welkoop Twello waarvoor hartelijk dank!

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.
3

Samen aan tafel; opgave in de week voorafgaand bij Annet Bouwhuis, 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. * 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

www.facebook.com/buurtsport.posterenkbussloo

- VERVOLG Winterwandeling Posterenk
Met muziek, zang, spel, eten en drinken
langs de route gaan we er een gezeliige
wandeling van maken voor de bezoekers.
De gebroeders Pol zullen zorgen voor
het geschal van de midwinterhoorn en
ook de basisschool St. Martinus zal haar
opwachting maken. Fam. Hulscher zorgt
voor Kerstsfeer op ‘t kruispunt met een
mooie boom.
Een gezellig Kerstmarktje gaat wat ons
betreft het geheel compleet maken. Een
aantal mensen hebben al toegezegd te
gaan helpen bij de organisatie en invulling. Met Anita Huisman hebben we nauw
contact over de invulling en vergunningen. Lopende de rit gaan we waarschijnlijk nog meer ideëen uitwerken, hopelijk
met veel medewerking van zo veel
mogelijk mensen. Hoe meer er helpen,
hoe minder een ieder hoeft te doen, hoe
leuker de beleving. Zijn er nog sponsoren, vrijwilligers of mensen met ideëen
en/of aanvullingen in het programma, we
horen ze graag.
Gerda Buitenhuis & Leo Harmsen:
buutnhuus@hotmail.com of
06-26230295
Onderwijs anders georganiseerd
op Martinus Bussloo
Wij laten jouw kind stralen!
Kinderen zijn van nature creatief,
ondernemend, nieuwsgierig en
onderzoekend. Eigenschappen die zij
nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen. Het onderwijs moet hen hierin
uitnodigen en aanmoedigen. Dat doe
je niet door de hele dag in hetzelfde
lokaal te zitten met dezelfde juf of
meester. Dat doe je door te doen,
door te bewegen en te leren, met
afwisselende en boeiende activiteiten. Dan gaat leren als vanzelf! Op je
eigen tempo, met je eigen leerstijl en
onderwijsbehoeftes.
Daarom gaan wij werken met
leerunits en ervaringsgerichte ateliers.
Wij hebben wij een Plusklas voor
kinderen die iets sneller willen.
In de ateliers kun je leren door te
doen, door te bewegen, door te
ontdekken of door zelf iets te ontwerpen.
Onderwijs dat boeiend, pakkend
en passend is voor elk kind; dat willen wij graag bieden op St. Martinus
Bussloo; kleine school in het groen
waar onderwijs volop in beweging is!.
Kom gerust eens langs of haal onze
flyer op en lees over ons nieuwe
concept.

