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- Adverteerders -

Herensoos Posterenk

Op vrijdagavond 28 september gaan we starten met
de 1e Herensoos-avond. Het thema van deze avond is:
“Klap van de wieken”. Op de 1e avond komt er een
gastspreker die ons gaat vertellen over de historie van
de WilperMolen. Ook de molenaar is hierbij aanwezig
en deze kan ons tijdens het bezichtigen van de molen
over de werking e.d. vertellen.
Thumbs Up is een reclamebureau, gevestigd
aan de Duistervoordseweg 114 in Twello.
Thumbs Up is geen ‘doorsnee’ bureau.
Meer weten? www.thumbs-up.nl

We starten deze avond om 20.00u, je kunt inlopen va
19.30u. Het programma zal tot ongeveer 22.00u duren
en hierna is er gelegenheid om gezellig na te praten.
De Herensoos is een gezellige informatieve avond die
4x per jaar plaats gaat vinden in de molen van Posterenk. Dit is een uitnodiging aan alle heren uit Posterenk eo van 18 jaar en ouder, die het leuk vinden om
een culturele uitstap te maken en elkaar te ontmoeten
in een andere setting. Elke avond heeft een ander
thema, hiermee kom je op locaties waar je anders niet
snel komt. Of er kan iemand uitgenodigd worden om
te komen spreken over een interessant onderwerp in
de molen.
Thema-Jaar planning 2018/2019
30 november 2018 “De Spijker op zijn kop”
22 februari 2019 “Een nat pak”
3 mei 2019 “Van het kastje naar de muur”
Wil je graag lid worden van de Herensoos Posterenk?
Deze week vind je de uitnodiging in je brievenbus.
Kom dan 28 september naar de molen en neem deze
uitnodiging ingevuld mee.
De deelnamekosten zijn 20 euro voor seizoen
2018/2019.
Mocht je nog vragen hebben, stuur dan een email naar
herensoosposterenk@gmail.com
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Bijeenkomst over
Woningbouw Posterenk
Op donderdagavond 11 oktober vindt in de
Wilpermolen een bijeenkomst plaats over de
Woningbouw in Posterenk en hierbij heten
wij je van harte welkom.
Het PBO Bestuur organiseert deze avond
samen met de bedrijven Bessels en Nikkels en het doel van de avond is de eerste
plannen te delen met de Posterenkers over
de woningbouw in Posterenk. Tijdens de
PBO Jaarvergadering van januari 2017 heeft
wethouder Arjan Lagerweij uitgelegd welke
mogelijkheden er zijn voor woningbouw en
in dat jaar heeft Posterenk samen met de
dorpen Bussloo, Wilp en Wilp Achterhoek
een Enquête uitgezet om te peilen welke
belangstellenden er zijn.
Op donderdagavond 11 oktober worden
de eerste plannen getoond en van belang is
te melden dat het hierbij dus gaat om een
eerste ontwerp waar ook de gemeente nog
formeel over moet besluiten.
Welkom
Datum:

Donderdagavond 11 oktober

Tijd:

Inloop 19.30 uur en
start programma 20.00 uur

Locatie:

Wilpermolen

Herhaalde oproep
Vacature Dorpscontactpersoon
Posterenk
Onze huidige Dorpscontactpersoon heeft
aangegeven te willen stoppen en daarom
roepen wij geïnteresseerden op om te
reageren op de ontstane vacature. Het gaat
om een functie van 10 uur per week. Heb je
interesse of wil je meer informatie over de
functie? Hiervoor kun je contact opnemen
met André Berenschot 0612839915 of Frans
Pol 0622946907

Kijk in Posterenk!
Uw advertentie of nieuwsbericht hier?
Neem contact op met Anita Huisman voor
de mogelijkheden. Bel 06 29353555
of mail huisman.anita@upcmail.nl

www.posterenksbelang.nl

Op het online dorpsplein van de diverse kernen uit de gemeente Voorst
zie je alles wat er in de dorpen leeft: hulp gevraagd, hulp aangeboden,
nieuws, gezellige en sportieve activiteiten, spullen te koop of te leen en
nog veel meer. Zodra je een account hebt aangemaakt via de blauwe knop
“Schrijf je in” kun je ook zelf nieuwsberichten of een advertenties plaatsen.
Zie https://kijkindekernen.nl/groep/kijkinposterenk
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Posterenk en Bussloo

Activiteiten Posterenk-Bussloo
(wijzigingen voorbehouden)

September
28 Herensoos Posterenk, 19:30 uur
Wilpermolen
Oktober
1 Sjoelen 13:30 uur Bethel
2 Kaartavond, 19:15 uur Bethel
1,8,15,22,29 Wandelgroep, 9:30 uur
Wilpermolen
6 Jubilent Omnes, Barokensamble La
Soranza 15:00 uur kerk Bussloo
11 Informatieavond Woningbouw Posterenk 19:30 uur
15 koersbal, 13:30 uur Bethel
27 Herfstfair Landgoed De Lathmer
10:00 uur

Donateurs Wilpermolen
Veel mensen in de wijde omgeving van de Wilpermolen dragen
onze stichting een warm hart toe. Behoud van cultuurhistorische
gebouwen is in het belang van ons allemaal. De Wilpermolen is
daar een prachtig voorbeeld van. Het geeft onze omgeving kleur
en het versterkt onze sociale band. Wij doen er daarom ook
alles aan de molen in Posterenk in goede staat te houden en
zo ook de sociale functie te koesteren. Ons periodiek instandhoudingsplan (PIP) helpt ons met een planmatige aanpak van
onderhoud en het verkrijgen van subsidies. De overheid trekt
zich echter steeds verder terug. Subsidies worden minder en de
onderhoudskosten stijgen. Wij prijzen ons gelukkig met onze
grote groep jaarlijkse donateurs. Zonder donateurs krijgen wij
de begroting niet meer rond. Het innen van de donateursgelden
is elk jaar weer een hele tour en het bezoek aan de deur komt
niet altijd gelegen. Daarom willen we het dit jaar anders aanpakken. Wij bieden onze donateurs graag de mogelijkheid om te
doneren middels een automatische incasso of een betaalverzoek.
Binnenkort ontvangt u een formulier waarop u uw voorkeur kunt
aangeven. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw donatie.
Bestuur St. Behoud Wilpermolen

Posterproat en Samenloop voor Hoop

November
3 Buurtcafé, 16:00 uur Wilpermolen
5 Sjoelen 13:30 uur Bethel
5,12,19,26 Wandelgroep, 9:30 uur
Wilpermolen
6 Kaartavond, 19:15 uur Bethel
10 Dag van de Mantelzorg
16 “Wilp staat op diner speciaal” met
dans & muziek, 18:00 uur kerk Wilp
19 Koersbal, 13:30 uur Bethel
23 Teenage party, Pampus Posterenk
24 Intocht Sinterklaas, 13:30 uur Speeltuin Posterenk
30 Herensoos Posterenk, 19:30 uur
Wilpermolen

Vanuit Posterenk deden meerdere teams mee aan de 24 uur
estafette wandelen voor kankeronderzoek op 7 en 8 juli dit
jaar. We hebben allemaal op de een of andere wijze te maken
met die vreselijk nare ziekte kanker. Je leven, helemaal overhoop
wanneer je kind, zus, broer, echtgenoot, pa, ma, vriend of een
collega daarmee geconfronteerd wordt.
Het was een groots en warm gebeuren waar vele honderden
mensen allemaal hun hart lieten spreken en samen zich sterk
maakten om geld op te halen. Het doel is meer dan gehaald!
Wat misschien nog veel belangrijker is te zien wat een energie
er vrij komt wanneer mensen zich samen sterk maken voor
een goed doel. Kippenvel kreeg ik bij de stille ronde die werd
gehouden op zaterdagavond. Honderden mensen liepen hand in
hand een ronde langs een prachtig met kaarsen verlichte route
en het was stil, doodstil. Het was een oorverdovende stilte waarin
de liefde voor elkaar ons allen samen pakte.

Wandelgroep Posterenk
Na de zomerstop is de wandelgroep
weer begonnen met de wekelijkse
wandelingen op maandag van 1,5 uur.
Iedereen die het leuk lijkt kan vrijblijvend meedoen. Je hoeft je niet aan- of
af te melden en de deelname is gratis.
De groep vertrekt momenteel nog
om 9:00 uur, maar zodra de wintertijd
weer ingaat is de vertrektijd 9:30 uur.
Wil je graag een uurtje wandelen? Dat
kan om de 2 weken op de dinsdag.Vertrekpunt van de wandelgroepen is de
molen in Posterenk, behalve de laatste
maandag van de maand, dan vertrekken
de wandelaars vanaf een andere locatie
in de gemeente Voorst. Meer info:
Anita Huisman 0629-353555

Zaterdagmiddag
Buurtcafé
Evenals vorig jaar zal er weer een
buurtcafé worden georganiseerd in de
herfst en wintermaanden.Velen zijn al
eens geweest, maar het zou mooi zijn
als het hele dorp uitloopt voor een
gezellig samenzijn. Op zaterdagmiddag
3 november zijn jong en oud weer
van harte welkom in de molen aan de
Molenallee tussen 16:00 en 19:00 uur.
Graag tot ziens!
Activiteitencommissie Wilpermolen

Elkaar ontmoeten in
Posterenk tijdens de Sjoelen Koersbalmiddagen
Tijdens de herfst- en wintermaanden
vinden er weer sjoel- en koersbal
middagen plaats in gebouw Bethel. De
middag begint om 13:30 uur en rond
14:30 uur is het tijd voor een kopje
koffie. Alle nieuwe deelnemers mogen
een paar keer gratis meedoen, dus
kom gerust een keertje op de koffie.
De eerstvolgende data zijn: 1 en 15
oktober, 5 en 19 november en 3 en
17 december. Info: Minie Steentjes en
Henk Kok

December

Winterwandeling
Posterenk

1 Brocantemarkt 10:00 uur Kerk Wilp
3,10,17, 24 Wandelgroep, 9:30 uur
Wilpermolen
3 Sjoelen 13:30 uur Bethel
4 Kaartavond, 19:15 uur Bethel
8 Kerstconcert, Barokensamble“ La
Soranza”15:00 uur kerk Bussloo
9 Winterwandeling Posterenk, 2e deel
middag/begin avond
17 Koersbal, 13:30 uur Bethel

www.posterenksbelang.nl

Kaartavonden Posterenk
De gezellige kaartavonden in Posterenk zijn weer begonnen. Zou
jij ook wel eens een keertje mee willen doen met klaverjassen,
jokeren of kruisjassen? Dan ben je van harte welkom. Data: 2
oktober, 6 november en 4 december. Locatie: Gebouw Bethel.
Aanvang 19:15 uur. Aanmelden via Bennie de Krosse (0571)
261869

info@posterenksbelang.nl

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

De winterwandeling in Posterenk
willen we graag weer samen met alle
inwoners, diverse vereniging en bedrijven gaan organiseren op zondag 9 december. Zijn er creatieve mensen, die
graag willen aansluiten bij de organisatie van dit prachtige evenement, dan
ben je uiteraard van harte welkom!
Ook als je graag wil deelnemen met
een kraam, een goed doel of ander
creatief idee neem dan contact op met
Leo Harmsen of Gerda Buitenhuis
via buutnhuus@hotmail.com of 0626230295.

