
Beste Posterenkers, 

De commissie winterwandeling is weer bij elkaar geweest.  

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het tijd wordt om het dit jaar over een ander boeg te 
gooien.  

Het idee:  Organiseren van een Posterenks Winterdorp. 

Wat: Kleine gezellige, sfeervolle markt met o.a. een hapje, drankje, 
muziek, diverse activiteiten, kraampjes en een snuffel markt.  

Waar:  Centrum van de Posterenk 

Voor wie: Voor jong en oud valt er iets te beleven. 

Wanneer: Zondag 22 december, namiddag en avond 

Om invulling te geven aan de snuffel markt hebben wij jullie hulp nodig. 

Het is de bedoeling dat op de snuffel markt een ieder zijn/haar eigen spullen te koop 
aanbiedt. Iedereen heeft vast nog wel iets op zolder of in de schuur liggen wat niet gebruikt 
wordt, denk bijv. aan kerstspullen, speelgoed etc. Maar u mag ook locale producten aanbieden. 
De opbrengst is natuurlijk voor uzelf.  

Om te kijken of dit een haalbare zaak is, doen wij eerst een inventarisatie met twee opties: 

1. Het aanbieden van spullen op locatie rond de molen/centrum Posterenk. U zorgt dan 
zelf voor een tafel/kraam met (kerst)verlichting. Voor stroom wordt gezorgd. 

2. Het aanbieden van spullen op u eigen oprit. U zorgt dan zelf voor een tafel/kraam met 
(kerst)verlichting en stroom. 

Wilt U graag u spullen verkopen tijdens het Posterenks Winterdorp, vul dan bijgevoegd 
invulstrookje in en lever dit in bij de contactpersoon uit jou straat. Graag uiterlijk 3 Oktober 
u reactie. Mailen mag natuurlijk ook. Vergeet niet de optie in te vullen. Je kunt natuurlijk ook 

beide opties invullen. 

Indien er voldoende aanmeldingen zijn gaan we dit realiseren.    
Alvast bedankt voor jullie medewerking.  

Met vriendelijke groeten,  
De commissie “Posterenks Winterdorp” 

Straten Contactpersoon Adres Mailadres 

Molenallee Hans Dijkhof H.W. Iordensweg 132 hdijkhof@hotmail.com 

H.W. Iordensweg Ben Hutten H.W. Iordensweg   119  b.huuten44@upcmail.nl 

Stronkseweg, Kneuterstraat, 

Streilerweg 

Gerda van Schaik Stronkseweg 3 theo.gerdavanschaik@gmail.com 

Enkweg en Postakker Leo Harmsen Enkweg 2b buutnhuus@hotmail.com 

Grotenhuisweg Mieke Oostveen Grotenhuisweg 51 mieke.oostveen@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------ 
Naam en adres 

………………………………………………………………………………….. wil graag op 

zondag 22 December spullen verkopen tijdens het Posterenks Winterdorp. 

o Optie 1 rond de molen/centrum Posterenk.   O Optie 2 Op u eigen oprit. 


