Posterenks nieuws is een uitgave van Posterenks Belang en Omstreken

- Adverteerders -

Thumbs Up is een reclamebureau, gevestigd
aan de Duistervoordseweg 114 in Twello.
Thumbs Up is geen ‘doorsnee’ bureau.
Meer weten? www.thumbs-up.nl

Posterenk start met
Online dorpsplein!
In 2018 starten de verschillende dorpen/kernen
uit de gemeente Voorst met een online dorpsplein.
Dit platform moet ervoor zorgen dat inwoners
elkaar makkelijker kunnen vinden en ontmoeten.
Op dit digitale dorpsplein kunt u alles vinden over
uw eigen buurt o.a. gemeentelijk nieuws, te koop
aangeboden tweedehands fietsen, tot een oproep
voor het uitlaten van de hond. Tijdens het dorpenplatform van afgelopen jaar is besloten om met de
verschillende dorpen en dorpscontactpersonen aan
te sluiten bij het platform van mijnbuurtje.nl. Ook
is er een bezoek gebracht, door de dorpscontactpersonen van de gemeente Voorst, aan Oosterhuizen; hier zijn zeer goede ervaringen. Zie www.
OnsOosterhuizen.nl
In de gemeente Voorst is het de bedoeling dat de
dorpen een gezamenlijke website gaan opmaken,
met daaronder voor elk dorp of kern een eigen pagina. In januari/februari zijn 3 cursusdagen gepland.
Mocht u ook interesse hebben in het opzetten van
ons eigen online dorpsplein in Posterenk of heeft u
vragen over het bovenstaande, dan kunt u hiervoor
informatie inwinnen bij de dorpscontactpersoon.

Stichting Pampus
viert in 2018 haar
50 jarig Jubileum
Pampus startte in 1968 in de Breutkouwe, een
oude vervallen boerderij van de familie Koerselman
aan de Enkweg. 2018 staat geheel in het teken van
het 50 jarig Jubileum van Pampus en er wordt al
stevig gewerkt aan een prachtig Jubileum programma.
Een flinke groep van huidige en oud Pampus vrijwilligers is al enkele maanden bezig om een bijzonder
attractief programma te maken voor het weekend
van 25 en 26 augustus. Houd dit weekend alvast vrij
in je agenda want dit wil je niet missen. Er wordt
gewerkt aan een programma voor ‘elk wat wils’ en
dit alles staat in het teken van ons thema:
“Music & Friends Festival”.

Uw advertentie of nieuwsbericht hier?
Neem contact op met Anita Huisman voor
de mogelijkheden. Bel 06 29353555
of mail huisman.anita@upcmail.nl
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Uitnodiging
Nieuwjaarsreceptie en
Jaarvergadering
Posterenks Belang
Graag nodigen we alle Posterenkenaren uit
voor de nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering van het PBO op vrijdagavond
26 januari in de Molen.
Het is inmiddels een traditie geworden om
samen met de Stichting behoud Wilpermolen en de Speeltuincommissie u tijdens deze
jaarvergadering op de hoogte te brengen van
al het nieuws uit Posterenk. Om 19:30 uur is
de molen geopend en staat de koffie voor u
klaar, om 20:00 uur start de vergadering.
Programma:
•

PBO met korte terugblik op 2017

•

Financiën 2017 en kascommissie

•

Speeltuincommissie

•

Nieuws van de dorpscontactpersoon en
Werkgroepen

•

Wat brengt ons 2018 met o.a. toelichting
Online-Dorpsplein

•

Rondvraag en sluiting vergadering rond
21:00 uur

Daarna zullen we met u het glas heffen op het
nieuwe jaar!

Ontmoetingsmiddagen in
Posterenk
Op de maandagmiddag 8 januari, 5 februari
en 5 maart zijn er wederom ontmoetingsmiddagen in gebouw Bethel in Posterenk. Elkaar
ontmoeten, even een kopje thee of koffie
drinken en gezellig bijpraten met uw buurtgenoten.
Ook is het mogelijk een spel te spelen, bijv.
rummikub of kaarten.Vanaf 14:30 uur staat de
koffie/thee voor u klaar. Graag tot ziens! Voor
vragen over bovengenoemde ontmoetingsmiddagen kunt u contact opnemen met Anita
Huisman, tel. 0629-353555
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Posterenk en Bussloo

Activiteiten Posterenk-Bussloo
(wijzigingen voorbehouden)

Januari
2 Kaartavond, 19.15 uur Bethel
8,15,22.29 Wandelgroep, 9.30 uur
Wilpermolen
*8 Inloop en ontmoetingsmiddag, 14.30
uur Bethel
8 Sjoelen, 13.30 uur Bethel
9 & 23 wandelen op dinsdag; 9.30 uur
Wilpermolen
15 koersbal, 13.30 uur Bethel
*26 Jaarvergadering Posterenk Belang met
nieuwjaarsreceptie, 19.30 uur
Wilpermolen

Februari
4, Pampus Pop-podium, 15:00 uur Pampus
5,12,19,26 Wandelgroep, 9.30 uur Wilpermolen
5 Sjoelen, 13.30 uur Bethel
*5 Inloop en ontmoetingsmiddag, 14:30
uur Bethel
6 kaartavond, 19.15 uur Bethel
6 & 20 wandelen op dinsdag; 9.30 uur
Wilpermolen
9 MEGA Carnavals Party; Pampus
10 Buurtcarnaval; Pampus
11 Carnavalsoptocht en muziek; Wilpermolen & Pampus
19 Koersbal, 13.30 uur Bethel

Maart
3 Buurtcafé Wilpermolen, 16.00 uur

Zaterdagmiddag-buurtcafé
In de Molen.

Beste Posterenkers, Op zaterdag 3 maart
2018 organiseren we weer een buurtcafé; we
verwelkomen jullie dan ook graag om onder
het genot van een drankje ongedwongen
even gezellig bij te praten. De molen is tussen 16.00 en 19.00 u
geopend; Iedereen is weer van harte welkom! Tot ziens! Activiteitencommissie Wilpermolen.

Eethuis/ijssalon
Sinds 1 november prijkt de naam Medja Makan niet meer op
de ramen van de salon op ’t kruispunt. Jet en René hebben
hierover al bericht in de voorgaande editie van het Posterenkse
Nieuws.Vanaf nu mogen wij ons de uitbaters noemen van deze
salon en zullen we voor jullie klaar staan.
Wat de nieuwe naam gaat worden is nog niet helder, hierover
zullen we later berichten tegelijk met de berichtgeving over de
officiële opening ergens in het voorjaar. In de opzet zal in elk
geval wel iets veranderen. De salon zal zich o.a. richten op het
schenken van koffie/thee, fris, bier en de verkoop van broodjes/
tosti’s, ijs en snacks, en hierbij richten we ons niet enkel op de
zomer.
Ook het afhuren van de salon voor kinderfeestjes en andere
feesten en partijtjes behoort tot de mogelijkheden. Workshops
zullen in de loop der tijd ook hun plek kunnen vinden in de
salon en voor een gezellige high tea zijn we prima uitgerust. We
hebben zelf al veel ideeën en we zullen jullie hierover regelmatig
op de hoogte houden via social media. Deze prachtlocatie was
ook prima bruikbaar voor de Posterenkse Winterwandeling en
die avond mochten wij al menig Posterenker verwelkomen in de
opgefleurde accommodatie.
Wij hebben er in elk geval ontzettend veel zin in om het pand
aan te kleden, in te richten en om jullie daar te ontmoeten en
zien we dit als een geweldige uitdaging. We zouden het erg fijn
vinden als het een laagdrempelige ontmoetingsplek wordt waar
jong en oud zich thuis voelt.
Gerda Buitenhuis en Leo Harmsen

Posterproat op zoek
naar geluk....
Het gaat weer goed met onze economie en onlangs schreef de Nederlandse Bank nog dat 2018 een Topjaar
wordt. De lonen stijgen gemiddeld
met 2,1% en ook onze werkeloosheid
daalt in 2018 naar verwachting 3,9%.
Ook alle cijfers van het Centrale
Bureau voor Statistiek (CBS) geven
aan dat we er economisch goed voor
staan.
De huizenmarkt is weer geheel op
niveau van voor de crises en lijkt zelf
in de randstad sterk oververhit te
raken Laat duidelijk zijn, dat zijn natuurlijk prachtige cijfers. Maar gaat het
ook goed met ons? Volgens het CBS
voelen we ons steeds meer tevreden.
We hebben echter ook de neiging om
ons gevoel van geluk steeds meer te
koppelen aan dit soort cijfers vanuit de
economie. Het lijkt veelal te gaan om
méér en méér en daarmee denken wij
bijna het gevoel van geluk te kunnen
kopen. We leven in een wereld met
enorme uitschieters en waarin de
verschillen steeds groter en gekker
worden. Het lijkt erop dat het kapitaal
steeds meer invloed krijgt. Wist je dat
wereldwijd opgeteld 8 mannen evenveel kapitaal bezitten als de 3,5 miljard
armsten in onze wereld.
De Quote 500 van dit jaar telt maar
liefst 26 mensen met een vermogen
van minimaal 1 miljard. We lopen
achter de gekste ideeën aan zoals
de Bitcoin terwijl een kind kan zien
dat dit een kopie is van het aloude
Pyramidespel. Wat brengt ons dit alles?
Geluk?
We naderen het Kerstfeest en natuurlijk de start van het nieuwe jaar.
Daarbij wensen we elkaar veel geluk
en gezondheid. Het zou mooi zijn dat
wij werkelijk stilstaan bij deze mooie
wensen en ons afvragen wat wij daar
zelf nu echt mee bedoelen.
Posterproat wenst allen Fijne Kerstdagen en een gelukkig maar bovenal
gezond 2018 !

5,12,19,26 Wandelgroep, 9.30 uur Wilpermolen
5 Sjoelen, 13.30 uur Bethel
*5 Inloop en ontmoetingsmiddag, 14:30
uur Bethel
6 kaartavond, 19.15 uur Bethel
6 & 20 wandelen op dinsdag; 9.30 uur
Wilpermolen
10 NL Doet Posterenk vanaf 10:00 uur

Trots op Posterenk!

19 Koersbal, 13.30 uur Bethel

We kunnen met zijn allen terugkijken
op een prachtige winterse Winterwandeling. Waar we het meest trots
op zijn, is het enthousiasme waarmee
deze winterwandeling door alle deelnemers en buurtbewoners wederom
een succes is geworden. We willen
daarom iedereen die heeft meegeholpen of zijn of haar voortuin heeft
verlicht hartelijk danken. Waar een
kleine buurtschap groot in kan zijn!

25 Boerenrockmiddag; Pampus

Juni
12 tm 15 Wandel4daagse
Posterenk-Wilp-Bussloo
* zie artikel elders in deze nieuwsbrief. De wandelgroepen op maandag vertrekt altijd vanaf de Wilpermolen, behalve de
laatste maandag van de maand, dan vertrekt men vanaf een andere locatie. Info www.voorstactief.nl
www.posterenksbelang.nl

info@posterenksbelang.nl

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

