
Enkele dagen terug kreeg het Bestuur PBO het posi-

tieve bericht dat Burgemeester & Wethouders van de 

Gemeente Voorst hebben ingestemd met het woning-

bouwplan Postakker 2 in Posterenk.  

Dit principebesluit houdt in dat voor deze locatie een 

bestemmingsplanprocedure gestart kan worden. Daar-

voor is het nodig dat het plan verder wordt uitgewerkt 

en de benodigde onderzoeken worden uitgevoerd.  

Zodra dit alles rond is wordt het gehele plan ter visie en 

besluitvorming voorgelegd.  Daarbij is er natuurlijk ook 

ruimte om te reageren op het plan.  We zullen de Poste-

renkers vanzelfsprekend daarover informeren

Posterenkers werden in 2018 in de molen door de 

aannemers Bessels en Nikkels geïnformeerd over dit 

plan en dat werd door de aanwezigen in het algemeen 

positief ontvangen. 
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De ceremonie begint om 19:30 uur, 

waarbij kinderen van de st. Martinus-

school uit Bussloo en 2 studenten 

van het TTS Canisius College een 

gedicht/verhaal voordragen. Op 

vrijdagmiddag 29 maart verzorg-

de de werkgroep samen met een 

afvaardiging van de RCL en de heer 

Terlouw uit Twello een educatief pro-

gramma voor de jeugd in de molen 

van Posterenk. Hiervoor werd een 

kleine expositie ingericht en deze 

zal op 13 april ook te bezichtigen 

Het comité “Posterenkse Bevrijding” organiseert dit jaar op zaterdag 

13 april een herdenking, waarbij wordt stilgestaan dat 74 jaar geleden 

Posterenk werd bevrijd. Iedereen uit Posterenk en regio wordt 

uitgenodigd om vanaf 19.15 uur naar de molen van Posterenk te komen. 

zijn.. Na afloop is er gelegenheid om 

met elkaar na te praten en iets te 

drinken in de molen. Deze dag mag 

de Canadese vlag weer uitgehangen 

worden

 

Te koop aangeboden: 

Canadese vlaggen:  te verkrijgen via 

een van de leden van het Comité 

Posterenkse Bevrijding. Piet Hul-

scher, Rianne Meijer, Sonja de Leau, 

Maurits Jansen, Jolien van den Elsen 

of Anita Huisman. 

“STILSTAAN BIJ VRIJHEID EN HERDENKEN ”

BURGEMEESTER & WETHOUDERS KEUREN 

WONINGBOUWPLAN POSTAKKER 2 GOED 

POSTERENKSNIEUWS VERANDERD   

Inmiddels is het je al opgevallen dat deze 

nieuwsversie anders is dan je gewend 

bent. We hebben in overleg met Thumps 

Up vanaf deze uitgave voor een andere 

look en naam gekozen. Het kleurgebruik 

van deze nieuwsuitgave komt overeen met 

die van het schild van de Wilpermolen, die 

toch wel het boegbeeld is van ons dorp.

DE HERENSOOS GAAT IN MEI 

“van het kastje naar de muur” vrijdag-

avond 2 mei staat de 4e Herensoos-avond 

gepland, Deze avonden worden nu al druk 

bezocht en hebben leuke thema’s die voor 

de heren van Posterenk erg interessant 

zijn. Op 2 mei gaan de heren met hun allen 

van het kastje naar de muur. wat dat inhoud 

wordt binnenkort mede gedeeld in de 

mailing die uit gaat naar de deelnemers”. 

POSTERENKSE FEESTEN  

25 & 26 Mei is er de 16e editie van 

Posterenkse Feesten! We beginnen 

dynamischer en interactiever op zater-

dagavond met POP-Quiz. Er wordt door 

groepen tegen elkaar gestreden in de 

battle om muziek. Geef je op als groep, 

buurt etc. uit Posterenk, Wilp en Bus-

sloo. Volg Fb; Posterenksche Feesten

Kijk ook online

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



Uw advertentie hier? Neem contact op met 

Monika klein Haar voor de mogelijkheden  

mail naar: dcp@posterenksbelang.nlA
G

E
N

D
A

Wandel VIERDAAGSE WILP BUSSLOO

Wilt u net als vorig jaar ook een van de cliënten 

van Zozijn aan een eervolle medaille helpen? U 

kunt zich opgeven voor één of meerdere dagen 

via een mail naar: vrijetijd@zozijn.nl. Of een bel-

letje naar Marjon Beuwer, coördinator Vrije Tijd 

Zozijn,  06-21430850. (aanwezig op di en do)

11, 12, 13 en 14 juni wordt de 5e 

avondwandel4daagse georgani-

seerd door Wilp-Posterenk-Bussloo. 

De start is iedere avond vanaf 

Zozijn “Landgoed “de Lathmer” 

tussen 18.30 uur en 19.00 uur. De 

afstanden die gelopen kunnen 

worden zijn 3, 6 of 10 km. 

APRIL

1,8,15,29 | Wandelgroep 9:00 uur, 

 Wilpermolen*

1  | sjoel en ontmoetingsmiddag 

 13.30 uur, Bethel

2 |  kaartavond 19.15 uur, Bethel

6 | NLDoet Posterenk 9.30 uur, 

 Speeltuin klein Pampus

7 | Tablao Flamenco st kleine Noordijk

13 | Posterenkse Herdenking 19.15 uur,  

 WilperMolen

13 | Stabat Mater: Pergolesi Ensemble  

 StMartinus Kerk Bussloo

14 | Car Classic’s Café bij Pampus

15 | Koersbal en ontmoetingsmiddag  

 13.30 uur, Bethel

21 | Paaseieren zoeken, kinderdisco en  

 paasvuur bij Pampus

27 | is Pampus gesloten ivm koningsdag

MEI

6,13,20,27 | Wandelgroep 9:00 uur, 

 Wilpermolen *

3 | Herensoos avond 19.45 uur, 

 Wilpermolen

10 & 11 | Schuimparty bij Pampus

13 | Sabat mater St Martinus kerk Bussloo

19 | Brahms & Dvorák St Kleine Noordijk

24 | Pamplus avond met ABBA

25 | Posterenks Feest  POP-Quiz 21 uur,  

 Wilpermolen

26 | Posterenks Feest met oa The Bridge  

 13:45 uur, Wilpermolen

JUNI

3, 17, 24 | Wandelgroep 9:00 uur 

 Wilpermolen * 

11 12 13 14 | Wandel4daage 18.30 uur, 

 ’t Vierhuis Zozijn.

15 | Hollandse avond bij Pampus 

16 | BeachVolleyBal Bussloo-strand

22 | Jubileumconcert St Martinuskerk  

 Bussloo
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WWW.HEKKERS-SPIJKER.NL

WWW.DIKSLIVING.NL

WWW.AJBESSELS.NL

WWW.BERENSCHOT-ICT.NL

Het was weer prachtig die kleurrijke Carnavalsoptocht die door Posterenk trok. Het is alweer 

43 jaar geleden dat wij zittend in de keuken van Pampus het idee bedachten voor deze 

Carnavalsoptocht! Zou je denken dat al die mensen weet hebben van de betekenis van 

Carnaval? Wij destijds evenmin. Het is van oorsprong een katholiek feest. Traditiegetrouw start 

Carnaval op zondag en eindigt op dinsdagavond en dat wordt ook wel Vastenavond genoemd, 

met daarop volgend Aswoensdag. Daarna breekt de vastenperiode aan voor de katholieken 

die 40 dagen duurt.  Als kinderen liepen wij op Vastenavond met de foekepot zingend : 

“Foekepotterij, Foekepotterij, geef mij een centje dan ga ik weer voorbij. Ik heb geen cent om 

brood te kopen daarom ga ik met de foekepot lopen”. De foekepot was een conservenblik 

met een varkensblaas erover gespannen met daarin een stokje en daaraan trekkend gaf dat 

een “foekepot” geluid. Is het erg dat we met elkaar de betekenis van dit alles zijn vergeten? 

We zien te veel negatieve voorbeelden waarin extreme geloofsovertuigingen zelfs tot oorlog 

leiden. Wat is het dan prachtig te zien hoeveel tijd mensen en vooral jongelui samen bezig zijn 

met het bouwen van de Carnavalswagens zonder daarbij last te hebben van in de weg zittende 

geloofsovertuigingen. Carnaval verbroedert en in dat perspectief vind ik het niet zo erg dat we 

de oorspronkelijke betekenis een beetje zijn vergeten.  ALAAF    

CARNAVAL    Poster proat: 

WWW.THUMBSUP.NL


