Een uitgave van Posterenks Belang en Omstreken
2020 | Jaargang 26 | Nummer 2

BESTUUR PBO E.O. BESLUIT
GROEPSBIJEENKOMSTEN TE CANCELEN

FESTIVITEITEN BEVRIJDING
& POSTERENKSE FEESTEN

Als vervolg op de zondag 15 maart afgekondigde maatregelen
heeft het Bestuur PBO het besluit genomen al haar groepsactiviteiten voorlopig te stoppen. Denk daarbij aan de bijeenkomsten
rondom de ontwikkeling van een Klompenpad, de ontwikkeling
van een meer-jaren Dorps Ontwikkel Plan Posterenk (DOPP),
de wekelijkse Wandelactiviteiten en het Koersbal en Sjoelen in
Bethel. We wachten de datum van 6 april nader af en zullen de
betrokkenen informeren zodra we weer kunnen starten. Bij de
activiteiten die na 6 april gepland staan zullen wij de richtlijnen
van het RIVM aanhouden.

Door de ontwikkelingen van het
coronavirus kunnen we nog geen
duidelijkheid geven wat betreft de
Herdenking op 13 april en Bevrijdingsfeest op 8 mei. We zullen u via
onze FB ‘BevrijdingPosterenk’ & ‘Kijk
in Posterenk’, en andere kanalen oa
flyers en krant informeren.

WILPERMOLEN TOT EN MET
6 APRIL GESLOTEN VOOR
PUBLIEK
Het Bestuur van de Stichting Behoud
Wilpermolen heeft het besluit genomen
om de Wilpermolen i.v.m. de genomen
maatregelen rondom het Coronavirus,
voorlopig te sluiten voor Publiek tot en
met 6 April. Met de Molenaars is overlegd
dat er in deze periode ook niet gedraaid
wordt.

Kijk ook online

PosterenkseFeesten
9 & 10 MEI 2020

Zaterdag 9 Mei
In Posterenk wordt op zaterdag 9 en
zondag 10 mei alweer de 17e editie van de
Posterenkse Feesten gehouden. De aftrap
van het weekend is anders dat we de laatste jaren gewend zijn. De zaterdagavond
staat nu helemaal in het teken van de
jeugd vanaf 14 jaar. Vanaf 21:00 uur zijn de
jongelui van harte welkom in de feesttent
naast de molen. Het wordt een daverend
spektakel met de geweldige muziek van DJ
Jeronimo. Hij staat garant voor een geweldige avond.

Zondag 10 Mei
De zondagmiddag staat nu in het teken van
een echte familiedag voor alle Posterenkers
en omgeving. Vanaf 13:00 tot 14:00 uur is er
een lunch voor iedereen. Smeer zelf je lekkere
bolletjes en geniet van de heerlijke zelfgemaakte soep door Posterenkers. Kom samen
met de buren en je kunt lekker even bijkletsen met elkaar onder deze lunch. Graag wel
even opgeven van tevoren, zie hiervoor het
inschrijfformuliertje. Vanaf 14:00 uur kan iedereen genieten van de boomzaagkunst. Tommy
Carving geeft een demonstratie hoe je van een
boomstam een heel mooi kunstwerk kunt creëren. Vergeet niet de gehoorbeschermers als je
vooraan wilt staan. Tevens kan men vanaf 13:30
uur ook meedoen aan het kaart schieten. Voor
de kinderen zijn er ook activiteiten en er is een
springkussen aanwezig.

Kijk voor meer info over en van deze artikelen op https://kijkindekernen.nl/m/groep/kijkinposterenk
en op https://www.facebook.com/KijkinPosterenk

DE WANDELGROEP UIT POSTERENK
loopt iedere maandagochtend een wandeling
van 1,5 uur. (8 km) De wandeling wisselt wekelijks en op de laatste maandag van de maand*
vertrekt de groep vanaf een andere locatie in
de gemeente Voorst. Zou jij ook mee willen
wandelen ? Dat kan, deelname is gratis en je
hoeft je niet aan of af te melden.
De start is vanaf de Wilpermolen om 9:00
uur. Op feestdagen zoals 2e paasdag, 2e
pinksterdag en op Koningsdag zijn er geen
georganiseerde wandelingen. *Op maandag
25 mei vertrekt de wandelgroep vanaf de
parkeerplaats bij de kerk in Terwolde

?
e
e
m
e
j
l
e
Wand

Een uitgave van Posterenks Belang en Omstreken

Afgelast...

Wandelvierdaagse
		

Pamplus Undercoversessie

WILP POSTERENK BUSSLOO

Schitterende routes, uitgelaten kinderen, bijzondere ontmoetingen en veel

APRIL

met Dire Straits afgelast In

13 |
17 |
19 |
20 |

verband met het Coronavi-

9-10-11 & 12 juni alweer voor de zesde keer word georganiseerd. De mooie routes

rus is het besluit genomen

van 3, 6 of 10 kilometer, slingeren over het terrein van Zozijn, over landgoederen,

om de Undercoversessie

door het bos en langs verborgen paadjes. Medewerkers, cliënten van Zozijn,

Posterenkse Herdenking
Apollo 13, Sterrenwacht Bussloo
Country Carrousel, St Kleine Noordijk
Koersbal en ontmoetingsmiddag 13.30 uur,
Bethel
20 | Wandelgroep 9:00 uur, Wilpermolen*
24 | sterrenhemel in het voorjaar,
Sterrenwacht Bussloo

van Pamplus op vrijdag 10
april te cancelen. De

gezelligheid. Dat zijn de ingrediënten voor de avondvierdaagse, die dit jaar op

lopen samen met leerlingen van basisscholen de Hagewinde (Wilp), OBS WilpAchterhoek en St. Martinus (Bussloo) en buurtbewoners. Iedereen kan ook dit
jaar weer volop genieten. De start is iedere avond vanaf Zozijn “Landgoed “de

mensen die reeds een

Lathmer” tussen 18.00 uur en 19.00 uur. Wilt u net als vorig jaar ook een van de

ticket hebben gekocht

cliënten van Zozijn aan een eervolle medaille helpen? U kunt zich opgeven voor

ontvangen hun geld retour

één of meerdere dagen via een mail naar: vrijetijd@zozijn.nl Of een belletje naar
Marjon Beuwer, coördinator Vrije Tijd Zozijn, 06-21430850. (aanwezig op di en do)

MEI
De Maan, Sterrenwacht Bussloo
Classic WM en C.Pellegrino,
Martinuskerk Bussloo
4, 11, 18, 25 | Wandelgroep 9:00 uur,
Wilpermolen *
6 | inloop wijkagent 19.00u, de Pompe
8 | 75jaar Bevrijding Feest Posterenk
9 | Posterenks Feest, 14+ WilperMolen
Feest met DJ Geronimo 21:00 uur
10 | Posterenks Feest, WilperMolen
Lunch		
13:00 uur
Kinderactiviteiten
14:00 uur
Kaartschieten
13:30 uur
Boomzaagkunst
14:00 uur
DJ’s en Peter Arends 15:00 tot 19:00 uur
13 | Taizé viering, Martinuskerk Bussloo
15 | Herensoos avond, Wilpermolen
1 5 | Zon- en maanverduisteringen,
Sterrenwacht Bussloo
10 | Daan Oostdam, St Kleine Noordijk
9, 30 | We Go Sate, Indo Garden

JUNI
5|

lichtende nachtwolken,
Sterrenwacht Bussloo

9, 10, 11, 12 | Wandel4daage 18.00 uur,
’t Vierhuis Zozijn.
11 |

Taizé viering, Martinuskerk Bussloo

12 |

van wie is de ruimte?
Sterrenwacht Bussloo

Posterproat:

EN “HET GELUID VAN DE STILTE”

Ik schrik wakker en weet niet waarom. Iets in mijn omgeving verstoort het normale patroon en het duurt echt
even voordat ik dit doorheb. Het licht van de vroege ochtend schijnt al voorzichtig door de gordijnen van
de slaapkamer. Ik stap het bed uit en loop naar het openstaande raam. De sfeer is echt anders en ik kan het
nog steeds niet duiden. Het is iets wat ik niet herken, wat ik geen plek kan geven en het maakt me onrustig.
Ik doe het slaapkamerraam verder open en steek mijn hoofd in de wat schemerige ochtend. De vogels die
ik normaal op dit tijdstip al hoor zijn er niet en dat alles maakt het nog onheilspellender en bedreigend. Mijn
ogen en oren zoeken verder en blijven plotseling verschrikt steken. Ik weet het! Het is de oorverdovende
stilte die mij wakker maakte en die mij zelfs in de vroege zondagochtend als een stille wekker de ogen
onrustig deed openen. Ineens dringt tot me door wat er gaande is. Totaal géén verkeer op de A1! De oorzaak
is het ruimen van een V1 Bom. In Wilp en omgeving moeten bijna 500 families hun huis en haard voor een
dag verlaten en op de A1 dus 12 uur lang geen verkeer. Waar je gewend raakt aan lawaai is het weer wennen
aan die stilte, maar ik kan je verzekeren dat dit al na korte tijd bijzonder prettig is. De vogels lieten zich al
snel weer overduidelijk horen en het leek wel of de natuur zich prettig herschikte in dit vacuüm van stilte. Een
hele dag géén lawaai van duizenden auto’s, geen sirenes, geen files. Waar de dag voor mij onrustig startte
vanwege de stilte eindigde deze wederom onrustig van het inmiddels bekende lawaai.

AGENDA
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06 22 88 70 96

WWW.DIKSLIVING.NL

FACEBOOK.COM/DE-IJSSCHUUR

8, 15, 22, 29 | Wandelgroep 9:00 uur
Wilpermolen *

13, 27 | Streetfood, Indo Garden

* behalve de laatste maandag van de maand,
dan vertrekt de groep vanaf een andere locatie
in de gemeente Voorst. Deze locatie is te
vinden op https://kijkindekernen.nl/groep/kijkinposterenk

WWW.AJBESSELS.NL

WWW.THUMBSUP.NL

WWW.HEKKERS-SPIJKER.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

