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DE WANDEL4DAAGSE WILP
POSTERENK WILP-A & BUSSLOO

DE ‘VOORSTER TRIATLON’ OP
BUSSLOO

wordt dit jaar weer ouderwets gezellig
georganiseerd. In de week van 6 t/m 10
juni zijn de routes weer om te bewandelen. De Voorinschrijvingen op scholen
vind plaats in week 21. Lees op Posterenk.nl en onze plaatselijke socials het
laatste nieuws hierover

Deze zomer, op zondag 10 juli, vindt de
allereerste editie van de ‘Voorster Triatlon’
plaats op en rond recreatiegebied Bussloo.
Er is plek voor zo’n 300 deelnemers. Voor
het fietsonderdeel komen de triatleten ook
door Posterenk. Aanwonende krijgen tzt
een brief met verdere informatie. Inschrijven
is inmiddels mogelijk

DE VONDERHOEK GAAT OP DE SCHOP
De première van het theaterstuk is op zondag 22 mei
2022 op een prachtige locatie in de gemeente Voorst:
de boerderij De Olde Poll aan de Deventerweg 1, Voorst.
Aanvang 16.00 uur

AFSCHEID MOLENAAR JOS
Na ruim 20jaar met plezier gedraaid te hebben neemt
Posterenk op zaterdag 14 mei afscheid van Molenaar Jos
Kablau in de WilperMolen. De receptie zal zijn van 15.30 tot
18.00 uur.

Kijk ook online
Faciliteiten

Uitnodiging

Bestuur PBO & werkgroep Dopp nodigen u
uit bij de overhandiging va het eerste
exemplaar van ons
DorpsOntwikkelingsPlan Posterenk aan
Burgermeester Jorritsma
Datum: vrijdag avond 13 mei
Locatie: WilperMolen Posterenk
Tijd: 19.00 uur

Welkom

Voor Posterenk een bijzondere
gebeurtenis als sluitstuk van een proces
van nadenken over de toekomst van ons
dorp

POLBAND EN HOF VAN BUSSLOO ONDERSTEUNEN RESTAURATIE WILPERMOLEN “HET DAK ERAF”

Kennismaken met

Burgemeester Paula Jorritsma

We hebben een nieuwe Burgemeester in
de Gemeente Voorst en Posterenk kan op
vrijdagavond 13 mei kennis met haar maken. We nodigen Posterenkers daarvoor
uit vanaf 19.00 uur in de Wilpermolen.
Burgemeester Paula Jorritsma kan dan
kennismaken met de inwoners en tevens
met de verenigingen en stichtingen plus
de diverse werkgroepen die we hebben.

De regionaal bekende Polband en Restaurant De Hof van Bussloo gaan op zaterdagmiddag 2 juli 2022 samen aan de slag om
geld op te halen voor de restauratie van de
Wilpermolen. Het Kleine Hof opent vanaf
15.00 uur haar deuren plus het terras en
die middag zal de Polband een optreden
verzorgen. Onder het motto “ontmoet je
vrienden van toen” betekent dit een weerzien van vele mensen die in de jaren 70/80
vaste gast waren van Jeugdsoos Pampus,
toen aldaar gehuisvest. Kaarten zijn nu te
koop bij de Hof van Bussloo voor €10 p.p.
inclusief twee gratis consumpties. VOL=VOL dus wees er op tijd bij!

Volledige artikel lees je www.posterenksbelang.nl/nieuwsbrieven en aanvullende informatie op
www.facebook.com/KijkinPosterenk of kijkindekernen.nl/Posterenk.

OVERHANDIGING VAN
EERSTE EXEMPLAAR DOPP
Op vrijdagavond 13 mei ontvangt
Burgemeester Paula Jorritsma het eerste
exemplaar van ons Dorps Ontwikkelings
Plan Posterenk (DOPP).
Vele Posterenkers en mensen uit de directe
omgeving hebben een bijdrage geleverd
aan de DOPP waarin Posterenk op diverse
thema’s haar wenselijke invulling beschrijft.
Posterenk is het eerste dorp in de Gemeente
Voorst die op deze wijze invulling geeft aan
de DOPP ontwikkeling.
Dit is een belangrijke stap in het proces waarin burgers zelf met elkaar nadenken over de
ontwikkeling van hun dorp voor de komende
jaren. Denk daarbij aan thema’s als Verkeersveiligheid, Recreatie & Toerisme, Klimaat &
Duurzaamheid, Woningbouw, Samenwerking
verenigingen en stichtingen. Inwoners worden
van harte uitgenodigd bij de Wilpermolen op
vrijdagavond 13 mei vanaf 19.00 uur.
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POSTERENK ORGANISEERT
“WIEKEND-WEILAND-FESTIVAL”

ONTWIKKELINGEN PROJECT
KLOMPENPAD
We hebben al een naam voor ons Klompenpad
“POSTERPAD”. Ook zijn we al aardig ver
met de ontwikkeling ervan. We zijn nog in
gesprek met enkele grondeigenaren en
daarom kunnen we nog niet het gehele
Klompenpad laten zien. Het is een wandelpad
met Posterenk en de Wilpermolen als centraal
vertrekpunt. Vandaaruit ligt een deel van het
pad Noordelijk richting en door het Landgoed
Groot en Klein Noordijk. Het andere deel gaat
Zuidelijker richting Recreatiegebied Bussloo.
Het wordt een prachtig Klompenpad waarmee
we velen een plezier doen!

Werkgroep Klompenpad Posterenk

MEI

JUNI

3 10 17 24 | Volkssterrenwacht
4 | Pröttelpot Parochiehuis Bussloo
13 20 | Wandelgroep 9:00 uur Wilpermolen
7 8 9 10 | Wandel4daage start vanaf Zozijn.
8 13 | Struintocht 19.15u Kwekerij Kool
18 | trekker-tour-tocht Wilp-A
27 | Wandelgroep 9:00 uur

JULI
2|

opening van de gerestaureerde Wilpermolen waarbij alle

Houd het weekend van 30 september, 1 en 2 oktober alvast vrij voor
een prachtig nieuw Festival in
Posterenk. Een enthousiaste
werkgroep zorgt ervoor dat er voor
alle doelgroepen een passende
programmering is.

Posterproat

donateurs, (bedijf)sponsoren worden uitgenodigd met
aansluitend een feestje voor alle liefhebbers. Zaterdag wordt
ingevuld door en voor de jongeren met een aantrekkelijke
‘Line-Up’. Het Festival wordt zondag afgesloten met
een sfeervolle Familiedag, waarbij natuurlijk ook oud
Posterenkers van harte worden uitgenodigd.
De opbrengsten van het Festival zijn dit jaar voor de
restauratie van de Wilpermolen.

EN BETEKENISGEVING

Elk mens wil “van betekenis zijn” en het mooie is dat de invulling zeer wisselend is. Dit heeft te maken met wie je bent
en wat jou bezig houdt. Voor de een is dat vrijwilligerswerk of mantelzorg. Voor de ander lijkt het te gaan om zoveel
mogelijk bezit en rijkdom. Waar velen zich druk maken over thema’s als duurzaamheid en klimaat, zijn anderen bezig
om “Ruimte Toerisme” mogelijk te maken. Een invulling van “betekenisgeving” wat zeer divers is.
Bij Corona of zoals nu bij de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne zien we dat dit vele mensen raakt. Het brengt
mensen in beweging om samen wat te gaan doen. Het doet een sterker beroep op de vraag “hoe kan ik hierin van
betekenis zijn”. Maar zelfs in deze bijzonder verdrietige en onmenselijke omstandigheden geven we daarin als mens
opnieuw een volstrekt wisselende invulling. Waar de een met gevaar voor eigen leven zich opwerpt voor zijn naaste,
zien we een ander die zichzelf verrijkt middels een miljoendeal in mondkapjes. In een artikel las ik dat we op één
moment als mens wèl op eenzelfde wijze invulling geven aan de vraag wat betekenisgeving voor jou inhoudt.
Dat is het moment waarop je voor je sterven staat en nadenkt over jouw leven. Je kijkt dan niet naar je rijkdom of al je
bezit, niet naar alles wat je hebt bereikt. Nee, omringd door je naasten verlang je naar hun liefde en warmte en op dat
moment ontvang je terug wat jij zèlf hebt gegeven tijdens je leven. Zou Sywert of Poetin hier ook over nadenken?

AGENDA

1|
hondenseizoen Bussloo voorbij
2 9 16 23 | Wandelgroep 9:00 uur
Wilpermolen *
6 13 20 27 | Volkssterrenwacht
7 | Black n Blue Wilp
7 | Pröttelpot 17.30 Parochiehuis Bussloo
13 | Uitnodiging DOPP en Kennismaking
in WilperMolen
14 | Afscheid Molenaar Jos Kablau
20 | Herensoos avond
22 | Theater op boerderij De Olde Poll
22 | GP Spanje – de Kar
26 | Afterdauwpop St pampus
30 | Wandelgroep 9:00 uur
Dorpshuis Voorst

Vrijdagavond 30 september staat in het teken van de (her)

06 22 88 70 96

WWW.DIKSLIVING.NL

DE IJSSCHUUR

WWW.AJBESSELS.NL

WWW.HEKKERS-SPIJKER.NL

Hof van Bussloo –
Het dak eraf - “vrienden van toen”
10 | Voorster Triatlon

SEPTEMBER - OKTOBER
30 sept, 1 & 2 okt | het dak eraf
Wiekend-Weiland-Festival

WWW.THUMBSUP.NL

MAAK SNEL EEN AFSPRAAK!
WWW.RSCWILP.NL

06 41 403 634 of info@rscwilp.nl
www.rscwilp.nl
Uw advertentie hier? Neem contact op met Monika klein Haar voor de mogelijkheden mail naar:
dcp@posterenksbelang.nl

