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- 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

Posterenkse Feesten

26 & 27 mei
In Posterenk wordt op zaterdag 26 en zondag 27
mei alweer de 16e editie van Posterenkse Feesten
georganiseerd. De aftrap begint op zaterdag avond
met het welbekende Posterenk Live. 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 in
de Wilper molen.
Zondag 27 Mei
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
gezellige sfeer. Dit jaar wordt er ook veel aandacht
gegeven aan de kinderen. Hiervoor is een uitgebreid
Kinderprogramma opgezet, dus ouders hou deze
middag vrij voor jullie kinderen. De details worden
nog gepubliceerd. De activiteiten beginnen om 13:00
uur. Als klapper van de middag hebben we twee bands:
Re-Level een in 2017 gestarte band met maar liefst
2 gitaar spelende Posterenkers, Robin Oosterwijk en
René van Bussel.Verder met zangeres Rina Dommerholt, Richard Scheerder op de drums en op de basgitaar Harry Breden. De try-out; hun eerste optreden
is in Posterenk! Ze hebben er zin in om het publiek
mee te laten genieten van hun muziekkwaliteiten. Ze
beginnen om 15:00 uur.
Mama’s Mojo bekende pop/rock covers gebracht
door 5 muzikanten. Net die covers die wel bekend zijn,
maar even vergeten. Denk aan INXS, David Bowie, U2,
Simple Minds, Golden Earring, Muse en Herman Brood.
Maar natuurlijk ook nummers van nu, bijvoorbeeld
Pink, James Bay en Niall Horan. Een prachtige mix van
muziek!! Voor de muziekliefhebber die net dat beetje
anders wil.
Lijkt het u leuk een keer mee te doen met de Molenspelen? Nieuwe aanmeldingen via de contactpersoon
van de straat of via Robin Oosterwijk 06-15306834.
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

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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Historisch weekend
Voorst 200 JAAR
25, 26 en 27 mei
In het weekend van Posterenkse Feesten
wordt tevens het historisch weekend van
Bussloo, Posterenk en Wilp-Achterhoek
georganiseerd.
Het programma is nog niet definitief maar zal
naar verwachting worden:
Vrijdagavond 20:00 uur opening en lezing
IJsselhoeven, ook zal de expositie worden
geopend. Locatie : voormalig clubgebouw van
Cupa.
Zaterdag Bussloo diverse activiteiten o.a. bij
de st. Martinuskerk.
Zondagochtend Posterenk tussen 10:00 en
12:00 uur is er een boerderijbezoek buurtschap Zuidwijk met bouwhistorische gids en
bewoners.
Zaterdag en Zondag 11:00-16:00 mini-expo
winkelstraat Posterenk in de Wilpermolen.
Tevens kunt u op zaterdag en zondag tussen
11:00 en 16:00 uur de expositie- route fietsen. De historische exposities zijn bij Cupa,
de Wilpermolen in Posterenk en de Sluiner
Theekoepel in Wilp-Achterhoek.

Posterenkse Herensoos
In de jaarvergadering van Posterenks Belang
heeft Wicher Klein Haar uitleg gegeven over
een nieuw op te zetten Herensoos in de
molen van Posterenk. Deze “soos” is een
gezellige avond voor alle Posterenkse mannen
tussen 18 en 100.
De bedoeling is dat er om te starten op 4 vrijdagavond per jaar een culturele of informatieve uitstap wordt georganiseerd. Deze avonden
hebben een wisselend thema een kijkje achter
de schermen bij een lokale ondernemer zoals
Marcel Interieurs, kwekerij Kool, A.J. Bessels
of Alferink Melktechniek (mits deze ondernemers (Lees verder op de achterzijde)

Activiteiten jubileumjaar Pampus
Op zondag 15 april is er een gezellige Lentefair én open dag.Verder is er natuurlijk een gezellig terras
en is er een heuse pop-up speelplaats! Op veler verzoek vind de eerste Harmonicadag plaats. In alle
hoeken en gaten harmonica’s, trekzakken en accordeonisten die hun deuntjes laten horen! Daarnaast
is de organisatie nog op zoek naar foto’s en of video’s van (oud) Pampus i.v.m. 50 jarig jubileumfeest
op 25 en 26 augustus, deze kun je mailen naar: 50jaar@pampus.org.
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Posterenk en Bussloo

Activiteiten Posterenk-Bussloo
(wijzigingen voorbehouden)

Maart
28 The Passion 19:30 St. Martinuskerk
Bussloo
30 Pamplus avond met CCR coverband
21:00 Pampus

April
1 Paasvuur 19:30 Pampus
1 Eieren zoeken en kinderdisco 19:00 uur
Pampus
3 & 17 wandeling ± 1 uur 9:30 Wilpermolen
3 Kaartavond, 19:15 Bethel
9,16,23,30 Wandelgroep, 9:30 Wilpermolen
9 Sjoel & ontmoetingsmiddag, 13:30 Bethel
* 13 Herdenking/Stilstaan bij Vrijheid 19:30
Wilpermolen
* 15 Lentefair met Open Dag 11:00 uur
Pampus
23 koersbal, 13:30 Bethel

Mei
7,14,28 Wandelgroep, 9:30 Wilpermolen
8 & 22 wandeling ± 1uur 9:30 Wilpermolen
18 Schuimparty Teenageparty Pampus
19 Schuimparty Pampus
* 25 opening Voorst 200 in Bussloo
* 26 activiteiten Voorst 200
* 26 Posterenk Live 21:00 Wilpermolen

Stilstaan bij Vrijheid Posterenk
Het comité “Posterenkse Bevrijding” organiseert ook dit jaar
op vrijdag 13 april een herdenking waarbij wordt stilgestaan bij
onze Vrijheid. U kunt op deze dag uw Canadese vlag (weer) ophangen. Dit jaar heeft het comité een bijzonder mooi programma voor u samengesteld. U zult worden verrast door de prachtige muziek van de City of Apeldoorn Pipes en drums.
Ze zullen vrijdagavond om 19:15 uur vanaf Bethel vertrekken
richting de molen. De ceremonie zal om 19:30 uur starten
waarbij enkele kinderen van de st. Martinusschool uit Bussloo
en 2 studenten van het TTS Canisius College een gedicht/
verhaal voordragen. De Royal Canadian Legion is aanwezig 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; zij hebben
onlangs het museum collectie ’40-’45 in Beekbergen bezocht.
Hierbij nodigt het comité iedereen, jong en oud uit Posterenk
en de regio uit, om vrijdagavond 13 april vanaf 19:15 uur naar
de molen van Posterenk te komen. Nadien is er gelegenheid om
met elkaar iets te drinken in de molen.

Posterproat en de rouwstand
van de Molen voor Theo Pol
De Wilpermolen stond in de eerste week van maart eerbiedig
in de rouwstand vanwege het overlijden van Theo Pol. Theo
was al vanaf de start in 1985 actief bij de Wilpermolen. Hij
regelde de Bloemendag, was actief bij het onderhoud en deed
altijd mee bij de bardiensten en de verkoop van donateurskaarten. Een stille werker waar je altijd op vertrouwen kon.
Dat Theo veel respect en waardering genoot bleek ook bij de
uitermate druk bezochte condoleance waar ruim 700 mensen
hun laatste eer aan hem en zijn familie toonden. Theo was
een actieve vrijwilliger op meerdere terreinen. Zo was hij in
1968 betrokken bij de oprichting van Pampus aan de Enkweg
te Posterenk, waar de oude Bruutkouwe werd verbouwd tot
Jeugdsoos en hij bleef jaren actief als Actiegroeplid.

Mama’s Mojo 16:30

Ook deed hij graag mee met de jaarlijkse Rommelmarkt
georganiseerd door Stichting Dorpskerk te Wilp. Ontroerend
was het te zien hoe velen vanuit Posterenk en omgeving hun
medeleven toonden. Eveneens ontroerend was het te merken
dat velen de familie bijstonden. Zo zorgde de buurman ervoor
dat bij de condoleance zijn weiland gebruikt kon worden als
parkeerplaats. Een grondbedrijf uit Twello regelde de rijplaten.
Een andere buurman zorgde voor keurige aankleding met tafels
en kleden.

Juni

We verliezen met het overlijden van Theo een prachtig en fijn
mens die zonder woorden véélzeggend aanwezig was.

* 27 10:00-12:00 Boerderijbezoek
* 27 Posterenkse Feesten:
Kinderactiviteiten 13:00-15:00 uur
Molenspelen 13:45
Re-Level 15:00

4,11,18,25 Wandelgroep, 9:30 uur Wilpermolen

Theo bedankt!

5 & 19 wandeling ± 1 uur; 9:30 uur Wilpermolen

Hulp gezocht voor uitzetten Lebuïnespad

* 12,13,14,15 Wandel4daagse start tussen
18:30 en 19:00 Zozijn
* 17 Opening Lebuinespad

Op 17 juni wordt deze nieuwe wandelroute geopend. De organisatie is op zoek naar enkele vrijwilligers die het leuk vinden om
de route uit te gaan zetten d.m.v. paaltjes. Deze route vertrekt
vanaf NS Station Twello via Kleine Noordijk, Posterenk, Kasteel
de Lathmer, Wilp, Bolwerksweg naar pontje IJssel Deventer. Info
en aanmelding via Anita Huisman 0629-353555.

* 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

Posterenkse Herensoos
(Vervolg)
het leuk vinden om hun werkzaamheden toe te lichten) maar ook bijv.
de Volkssterrenwacht in Bussloo of
Vliegveld Teuge. Ook kan er iemand,
die iets bijzonders gepresteerd heeft
worden uitgenodigd om te komen
spreken, zoals Stefan Groothuis. Wellicht heeft een van de Posterenkers
een leuke baan of een unieke locatie
van werkzaamheden en is het leuk om
daar een bezoek te komen brengen, of
juist uit te nodigen. Alle ideeën zijn van
harte welkom! Inmiddels hebben zich
tijdens de jaarvergadering al 20 heren
aangemeld. De kosten bedragen € 20
per lid per jaar, daarboven komen de
drankjes die genuttigd worden. Indien
er ongeveer 40 aanmeldingen zijn kan
de Herensoos worden opgericht.Voor
info en aanmelding wicherkleinhaar@
gmail of 0571-261158 tussen 17:30 en
21:00 uur.

Wandel4daagse
Wilp-Posterenk-Bussloo
Van 12 t/m 15 juni wordt de 4e
Wandel4daagse georganiseerd vanaf
landgoed “De Lathmer”. De start is
iedere avond tussen 18:30 en 19:00
uur en de afstanden zijn 3, 6 en 10 km.
De organisatie zou graag in contact
komen met vrijwilligers die de medewerkers van de bewonersgroepen van
Zozijn mee willen helpen door een
rolstoel te duwen van een bewoner.
Lijkt het je leuk om een of meerdere
avonden mee te helpen? Hiervoor
kun je contact opnemen met Marjon
Beuwer, Coördinator Vrije Tijd Zozijn
06-21430850.

Posterenk centrum
Een dag in ons gezellige cafEETje met
de naam: Buuf Buutnhuus.Vandaag viert
Janny haar verjaardag, een mooie dag
voor ons om proef te draaien. De zaak
zit vol met ouderen, er wordt gedronken, gelachen, gegeten en gezongen. Als
de gasten weg zijn drinken we zelf een
lekker bakkie. Zeer tevreden gasten,
we zijn trots. Best een beetje spannend
zo’n eerste keer. Dan komt er een
echtpaar binnen. We zijn nog niet open,
maar ga lekker zitten: koffie? We raken
in gesprek en al gauw rollen er wat
tranen. Lief en leed wordt hier gedeeld.
De buurman komt ook even voor een
bakkie. Eén van de gasten kent hem
van vroeger, ook zij raken in gesprek.
Heel gemoedelijk, ik geniet. Later
op de dag nog wat pubers, oudere
jongeren en een schattig mannetje van
2 jaar. We maken lol. Het was een dag
zoals ’t bij ons bedoeld is: jong en oud,
vreugde en verdriet, maar vooral veel
gezelligheid. Sfeer proeven? De opening is 2 april tussen 13:00 en 15:00
uur. U bent van harte welkom.
Een gastvrije groet, BUUF BUUTNHUUS.

