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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

Pampus bestaat 50 jaar
en organiseert spectaculaire
kofferbakverkoop
De Stichting Pampus bestaat 50 jaar en dat betekent
dat er in het weekend van 24, 25 en 26 augustus een
groots Jubileumfeest wordt voorbereid met als thema
MUSIC&FRIENDS FESTIVAL.
Kofferbakverkoop:Voor één activiteit vraagt de
organisatie Pampus nù de aandacht en dat betreft een
groots opgezette kofferbakverkoop wat plaatsvindt op
zaterdagmiddag 25 augustus. Heb je spullen thuis die je
graag kwijt wil? Je kunt deze verkopen vanuit je kofferbak of aanhangwagen op het buitenterrein van Pampus.
Elke verkoper krijgt 4 bij 5 meter toegewezen en voor
de rest alle ruimte om zijn/haar spullen te verkopen. Je
betaalt per plek € 15 en ook is het toegestaan de verkoop te doen vanaf een kleedje of bijvoorbeeld vanuit
een bakfiets met daarop de uitgestalde koopwaar.
Kofferbak, Kunst en Kultuur: Pampus verwacht veel
belangstelling, temeer omdat er naast de kofferbakverkoop ook aandacht wordt besteed aan kunst en
kultuur. Ruim 20 kunstenaars hebben reeds toegezegd
deel te nemen en dat vanuit diverse kunstzinnige en
expressieve variaties en richtingen. The Woof zal een
optreden verzorgen. Voor de kinderen zijn er ook enkele speciale attracties, waaronder een verhalenverteller die vanuit de aloude monumentale gewelvenkelder
de kinderen meeneemt in zijn prachtige verhalen.Verkopers let op: Je kunt je aanmelden als verkoper via de
website van Pampus : www.pampus.org Je kunt daar
je ticket bestellen en tevens de voorwaarden lezen . Is
aanmelding voor jou via de Website geen mogelijkheid
mail dan naar : t-kolkman@hetnet.nl

Online Dorpsplein
KijkindeKernen.nl
gelanceerd

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

De dorpscontactpersonen en vrijwilligers
van de kernen Voorst,
Terwolde, Klarenbeek, Wilp-Achterhoek, Wilp en
Posterenk hebben
vrijdagmiddag 29 juni
samen met IJsseldal Wonen, Mens en Welzijn en
de gemeente Voorst het online dorpsplein KijkindeKernen.nl gelanceerd. Met dit buurtplatform
vinden mensen, bedrijven en organisaties elkaar
makkelijk in de eigen buurt.

www.posterenksbelang.nl

Vervolg Online dorpsplein (op achterzijde)
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Anita Huisman stopt
als Dorpscontactpersoon
Onlangs heeft Anita bij het bestuur PBO te
kennen gegeven per 1 september a.s. te willen
stoppen als Dorpscontactpersoon (DCP). De
belangrijkste reden is dat Anita deze functie
niet meer kan combineren met haar andere
baan. Het Bestuur PBO vindt het jammer
dat Anita stopt maar heeft alle respect voor
haar besluit. Anita heeft meer dan 5 jaar op
een voortreffelijke wijze invulling gegeven
aan deze nieuwe functie. De functie van DCP
startte in 2013 en was het resultaat van een
projectvoorstel wat werd ingediend door het
Bestuur PBO bij de Provincie Gelderland en
de Gemeente Voorst. Het was pionieren voor
ons en Anita en we kunnen stellen dat Anita
op een fantastische wijze hier invulling aan
gegeven heeft. Haar belangrijkste opdracht
was om verbindingen aan te gaan tussen
alle verenigingen en stichtingen om zo de
leefbaarheid voor onze dorpen Posterenk en
Bussloo te versterken. Er zijn diverse nieuwe
activiteiten ontwikkeld waar Anita een stevige
hand in had. Denk daarbij b.v. aan de wekelijkse wandeltochten, de wandelvierdaagse en
de bijeenkomsten voor ouderen. Ook zijn de
contacten met de Gemeente Voorst geïntensiveerd. We zijn Anita dankbaar voor de vele
werkzaamheden.
Bestuur PBO

Vacature Dorpscontact
Persoon:
Vanwege het aangekondigde vertrek van Anita
Huisman ontstaat er per september 2018 een
vacature voor een Dorpscontact Persoon
Posterenk voor 10 uur per week.
Het Bestuur PBO fungeert als werkgever en
we spreken vooralsnog over een aanstelling
van een jaar. Bij continuering van de gemeentelijke financiering kan het contract bij wederzijds akkoord ook worden verlengd.
Geïnteresseerden kunnen in contact
treden met :
•

Andre Berenschot , voorzitter PBO
0612839915 of andre.berenschot@
gmail.com

•

Frans Pol, Lid Bestuur PBO
0622946907 of f.g.m.pol@saxion.nl

Graag reageren voor de datum van 1
augustus 2018
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Posterenk en Bussloo

Activiteiten Posterenk-Bussloo
(wijzigingen voorbehouden)

Juli

23 Zomeravondwandeling, 19:00 uur Wilpermolen
Augustus

06 Zomeravondwandeling, 19:00 uur Wilpermolen
20 Zomeravondwandeling, 19:00 uur Wilpermolen
27 Wandelgroep, 9:00 uur vanaf parkeerplaats AH Twello
September

3,10,17,24 Wandelgroep, 9:00 uur
Wilpermolen
4, 18 Samen uurtje wandelen, 9:00 uur
Wilpermolen
4 Kaartavond, 19:15 uur Bethel
10 Sjoel- & ontmoetingsmiddag, 13:30 uur
Bethel
17 Koersbal, 13:30 uur Bethel
Oktober

1 Wandelgroep, 9:00 uur Wilpermolen
1 Sjoel- & ontmoetingsmiddag, 13:30 uur
Bethel
2 Kaartavond 19:15 uur Bethel
50 jr Pampus, Music & Frends Festival
vr. 24 vrijdagavond Kick-Off
za. 25 ’s middags Kofferbakverkoop - expositie - workshops - demonstraties - verhalen
- theater - muziek - optreden van The Woof
‘s avonds Grote Reünie voor (oud) leden
van Pampus -TOP 50 café - Songfestival
meezing café - Hollands Café - De beste
classics uit de jaren ‘60 en ‘70 - Het dubbele
foute uur - Hardstyletent - Boerenrockschuur - Nie Wies - De Mega DJ Party 50
jaar Pampus - meer dan 50 (!) dj’s - Stef
Ekkel en René Karst - Mental Theo

Supersnel Internet in en rondom
Posterenk en Bussloo
Vrijdag 13 juli weten we of het buitengebied van Posterenk en Bussloo word aangesloten op het razendsnelle
glasvezelnetwerk. Althans wat betreft Glasvezel Buitenaf.
Tot mijn verbazing en verrassing viel er ook een aanbieding van Digitale Stad Veluwe in de bus. Deze aanbieder
sluit haar inschrijvingstermijn op 17 juli. Digitale Stad
Veluwe biedt echter ook glasvezel aan in de kernen, dus
ook adressen met een Ziggo aansluiting. Beide aanbieders
vereisen 50% inschrijving. In mijn visie is het belangrijkste
dat er glasvezel word aangelegd, door wie is van secundair
belang. Dit geldt des te meer voor het buitengebied, die
het nog moet doen met ADSL over de oude telefoonlijn.
Een techniek die geen toekomst heeft. De beste tactiek is
je eerst aan te melden bij Glasvezel Buitenaf. Mocht deze
niet de vereiste 50% deelname halen, heb je nog tot 17 juli
de tijd om over te stappen naar Digitale Stad Veluwe.Voor
een meer gedetailleerd vergelijk verwijs ik naar de website
www.posterenksbelang.nl. Aangezien ondergetekende in
de kern van de Posterenk woont en over een Ziggo kabel
aansluiting heeft blijft er voor mij niets anders over dan
mij aan te melden bij de Digitale Stad Veluwe. Nu maar
hopen…..! André Berenschot

The Posterenkse Toppers climb the
Alpe d’Huez
In de winter gaan een aantal mannen van middelbare
leeftijd uit de Posterenk iedere zondag het bos in om te
mountainbiken. Om voor de zomer ook een uitdaging te
hebben werd besloten om de Alpe d’Huez in de Franse Alpen te gaan beklimmen. De groep werd aangevuld met een
aantal mannen uit het naburige dorp Bussloo en vertrokken eind juni onder de naam “The Posterenkse Toppers”
naar Frankrijk. Onder prachtige weersomstandigheden is
de Alpe d’Huez beklommen. Alfons van den Belt was de
eerste Topper die na 1 uur en 30 minuten de top bereikte,
de rest volgde kort daarna. Helaas moest één Topper
afhaken wegens materiaalpech. Naast de Alpe d’Huez zijn
nog een aantal cols beklommen. The Posterenkse Toppers
hebben hun doel bereikt, maar het ging niet van harte.
Iets meer voorbereiding en een paar kilo minder overgewicht had het wat makkelijker gemaakt. Het respect voor
Alpe d’Huzes gangers en prof wielrenners is alleen maar
toegenomen.

• ‘s middags Goldrush - Slotfeest Music &
Friends - Otto Lagerfett - DJ Jeronimo

VERVOLG - Online Dorpsplein KijkindeKnen.nl gelanceerd
Iedereen kan vanaf nu een eigen account aanmaken op www.kijkindekernen.nl Kijk wat er in je buurt te doen
is en leer je buurtgenoten kennen. Wil je reageren of zelf berichten plaatsen? Klik dan op “schrijf je in” met de
blauwe knop. Ook is het mogelijk om een bedrijfspagina aan te maken, of een vereniging of organisatie te plaatsen.
Wil je daarna alles volgen van de dorpen? Klik dan op de dorpspagina’s op > word ook volger ; van bijvoorbeeld
KijkinPosterenk. Op deze manier kun je zelf aangeven van welke kern je het nieuws wil ontvangen.Veel succes en
indien er nog vragen zijn mag je mailen naar info@kijkindekernen.nl of huisman.anita@upcmail.nl
info@posterenksbelang.nl

Zondag 27 mei, de zon schijnt en we
maken met een groep van 20 mensen
een wandeling langs enkele prachtige
boerderijen aan de Grotenhuisweg. De
Gemeente Voorst bestaat 200 jaar en
dit weekend is de aandacht gericht op
de dorpen Posterenk, Wilp Achterhoek
en Bussloo.
Onze gids, Wim Janssen, neemt ons
mee in zijn verhalen en start bij de
boerderij van de familie Hulscher met
de naam “Groot Zuidwijk”. Als kind
kwam ik daar veel omdat we daar
TV mochten kijken en we werden
verwend door de oude dames Scheperboer. We hadden destijds (nog)
geen oog voor de prachtige details
van de boerderij. Zo staat er achter
de boerderij een zogeheten “doorrijschuur” en dat is, aldus Wim Janssen,
een bijzonderheid omdat een dergelijke schuur veelal niet werd gebouwd
door een boerenfamilie. De boerderij
is gebouwd in 1794 en blijkt vroeger
een Landgoed te zijn geweest met een
adellijke relatie. De volgende boerderij
draagt de naam “De Haarcamp” en
staat schuin tegenover “Groot Zuidwijk”. Deze naam was me onbekend.
Vroeger woonde daar de familie
Groenewold en we kwamen daar als
kind ook veel omdat Opa Groenewold
konijnen had en vooral een mooie
grote ram. Wij hadden ook konijnen
en wanneer we jonkies wilden dan
wist Opa Groenewold daar wel raad
mee. De moor kreeg een touwtje
om haar staartje en Opa trok deze
vervolgens iets omhoog. De ram zag
zijn kans schoon en enkele weken later
hadden we meestal een nest vol. Zo
probeerde ik met oude herinneringen
te luisteren naar de prachtige verhalen
van gids Wim Jansen. Over oude gebinten, telmerken en sluitstenen. Het
werd een ochtend waar ik met andere
ogen ben gaan kijken naar de prachtige
boerderijen aan de Grotenhuisweg.
Maar ik ontkom er ook niet aan dat ik
telkens wordt teruggeworpen in een
andere tijd waarin ik als kind dagelijks
genoot van deze prachtige omgeving
met alle vrijheden.

Zomeravond wandelingen

zo. 26 ’s morgens Shantykoor “Trossen Los”
en Ronnie Tober

www.posterenksbelang.nl

Posterproat en kijken met
andere ogen:

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

Wandelgroep Posterenk organiseert
3 ZOMERAVOND wandelingen vanaf
de molen in Posterenk. Het zijn routes
van 5 à 6 kwartier die starten om
19:00 uur maandag 23 juli, maandag 6
augustus en maandag 20 augustus De
deelname is gratis. Doe jij ook mee?

Jeu de Boulesbaan

in Posterenk? Graag willen we
informeren of er bij de inwoners uit
Posterenk vraag is naar een Jeu de
Boulesbaan. Ben jij degene en of ken je
meer mensen die dit spel graag zouden
willen gaan spelen? Inlichtingen bij:
Anita Huisman 0629-353555

