
na ons 50 jarig jubileum in 2018 te 

hebben gevierd, gaan we dit jaar omdat 

het ons zo goed is bevallen de tweede 

editie houden. Dit jaar wordt het lange 

weekeind verkleind tot alleen de zater-

dagavond en de zondag.

Het weekeind zal in het teken staan van 

muziek, lekker eten, gezelligheid en 

echt iedereen is welkom. Een echt Chill 

& Grill gevoel wat een zonnige zondag 

compleet maakt met een bandje en 

heerlijk eten. 

LINE UP: The Hillbilly Moonshiners, De 

Bijtels, The Oppressor, 
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Sinds de sluiting van het politiebureau aan 

de Veilingstraat te Twello verricht ik mijn 

werkzaamheden vanuit ons politiesteun-

punt welke is gevestigd in het gemeente-

huis van de gemeente Voorst te Twello. De 

sluiting van het bureau heeft er tevens voor 

gezorgd dat wij als politie Voorst niet meer 

vanuit Twello, maar vanuit het politiebureau 

in Zutphen werken. Hier starten en eindi-

gen we onze diensten. Een doorsnee dag 

van begint met het doornemen van mijn 

mail, daarna heb ik een kort operationeel 

overleg met mijn collega’s van informatie-

Ik ben inmiddels alweer 3,5 jaar met veel plezier als wijkagent werkzaam in 

de gemeente Voorst. Voorst heeft momenteel twee wijkagenten waarvan mijn 

collega Gea Venema de wijkagent is voor Twello en ik ben de wijkagent van 

het gehele buitengebied.

veredeling en praat ik waar nodig collega’s 

van mijn cluster bij over lopende zaken in 

de wijk. Daarna stap ik op mijn motor en 

ga mijn wijk in. Ik zoek mijn contacten in de 

wijk op voor een praatje of begeef me naar 

een overleg met een van mijn netwerk-

partners. Uiteraard wordt ik ook door de 

meldkamer aangestuurd om bij 112 meldin-

gen te assisteren. Ik ben bereikbaar via het 

contactformulier wat te vinden is op Politie.

nl en op mijn maandelijkse spreekuur in het 

dorpshuis van Wilp. ( iedere 1e dinsdag van 

de maand 19:00 uur/ 19:30uur)

“WIJKAGENT Wilco 
  AAN HET WOORD”

PAMPUS ORGANISEERT 

24 & 25 AUGUSTUS 

HET MUSIC & FRIENDS FESTIVAL!

KIJK IN POSTERENK 

Op 09 t/m 11 augustus is er de 16e East side 

Run bij Pampus. Dit evenement draait om 

Amerikaanse auto’s, V8 en Rock’n Roll. Net 

zoals de afgelopen jaren zal Stichting Pam-

pus weer het onderkomen zijn van de East 

side Rollerz. Op de vrijdag is het mogelijk 

vanaf 09:00  uur om de american cars te 

komen bewonderen.

DE HERENSOOS NA ZOMERSTOP DOOR 

in september.  De mannen van Posterenk 

en omgeving, hebben interessante avon-

den voor de boeg in het nieuwe seizoen. 

De organisatie wil nog niet verklappen wat 

deze precies gaan zijn. wel dat de avonden 

in september, november, februari en mei 

zullen plaats gaan vinden. De heren krijgen 

per mail de informatie toe gezonden en 

op https://kijkindekernen.nl/groep/heren-

soos-posterenk is dit tzt te lezen.

BURENDAG 28 SEPTEMBER

Op 28 september is er de jaarlijkse 

burendag, Vereniging ‘Klein Pampus” 

gaat op deze dag een leuke middag 

organiseren voor de kinderen in de 

speeltuin  van 14-16 uur.

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
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Smar tlappenavond IN DE WILPERMOLEN

Iedereen kent ze (stiekem) nog wel, deuntjes 

als: aan het strand stil en verlaten, als de 

klok van Arnemuiden, me wiegie was, Malle 

Babbe ……Van die heerlijke nummers om 

lekker mee te galmen. Neem gezellig de 

hele buurt mee. Des te meer zangers, des 

te meer gezelligheid. We beginnen strak om 

20.00 uur met het schrapen van de keeltjes.  

Molen open vanaf 19.30 uur

Op vrijdag 20 september a.s. zal er 

weer een ouderwetse smartlappen-

avond plaats vinden in de molen. Op 

deze avond komt de familie Hafkamp 

uit Twello met de liedjesmap van 

grootmoeder Hafkamp naar onze 

molen om daar de liedjes van weleer 

ten gehore te brengen.

JULI

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

 Wilpermolen*

2 |  inloop wijkagent 19.00uur, de Pompe

5 |   zonnestelsel, Volkssterrenwacht

5 |  Teenage PoolParty, St Pampus

6 |  Sate Masterclass, IndoGarden

7 |  zonnekijkdag, Volkssterrenwacht

12 |  de maan, Volkssterrenwacht

16 |  maansverduistering, 

  Volkssterrenwacht

21 |  Maanlanding Apollo 11,  

 Volkssterrenwacht

27 |  Sate Masterclass, IndoGarden

27 |  Sterrenbeelden, Volkssterrenwacht

AUGUSTUS

9 |  Vallende Sterren kijken,  

 Volkssterrenwacht

9, 10,11 | East Side Run, St Pampus

24,25 | Music & Friends Festival,  

 Pampus

25 |  Opera Della Casa, st kleine Noordijk

30 |  Lord of the Rings,  

 Volkssterrenwacht

SEPTEMBER

2 |   1e Sjoelmiddag, Bethel

2, 9, 16, 23, 30  | Wandelgroep 9:00 uur  

 Wilpermolen* 

3 |  inloop wijkagent 19.00uur, de Pompe

3 |  1e Kaartavond 19.15uur, Bethel

6 |  Zeespiegelstijging,  

 Volkssterrenwacht

9 |  1e Koersbalmiddag, Bethel

14 |  Monumentendag, WilperMolen, 

 Pampus

20 |  Zwaartekrachtgolven,  

 Volkssterrenwacht

20 |  De Smartlap 19.30uur, WilperMolen

27 |  Herensoos Posterenk, WilperMolen 

27 |  Teenageparty: St Pampus

28  |  Burendag, Speeltuin Klein Pampus

29  | Paul van Vliet, st kleine Noordijk
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Zaterdag 18 mei was ik uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de verjaardag van Theo Schreurs die 

80 jaar werd. Het feest werd gehouden in de prachtig verbouwde schuur bij het Hof van Bussloo, 

jawel de oude Pampus. Een speciale dag voor een speciale man die veel heeft betekend 

voor onze regio en ook voor mij. Theo ontving uit handen van Burgemeester de Gulden Keper 

vanwege zijn verdienstelijke rol voor de Gemeente Voorst als onderwijzer, beeldend kunstenaar 

en oprichter van Pampus in 1968.  Ik mocht Theo toespreken en heb dat vooral gedaan vanuit 

de vraag welke betekenis Theo voor mij gehad heeft. Stel jezelf de vraag : “Ga terug naar je 

kindertijd en vraag welke onderwijzer het meest heeft betekend en waarom”. Voor mij is dat klip 

en klaar Theo geweest. Theo bracht creativiteit door de lessen rekenen buiten te geven tijdens 

een wandeling op de POLL. Theo had contact en persoonlijke aandacht en ging met jou op zoek 

waar jouw talenten zaten. Wat is jouw passie en maak je dromen waar. Vele jaren  ben ikzelf in 

het onderwijs werkzaam en heb daarin ontdekt dat Theo de tijd ver vooruit was. Onderwijs is een 

middel om elk mens te laten ontdekken wie hij/zij is , waar de talenten zitten en hoe je in je kracht 

kunt komen om je dromen waar te maken. Vanwege Theo heb ik vele dromen waar kunnen 

maken. In onze Pampus tijd hebben we grootse dingen gedaan en velen met mij hebben met de 

invloed van Theo daar hun talenten ontdekt en verder kunnen ontwikkelen. Theo was vele jaren 

woonachtig in Posterenk. Theo bedankt!

THEO SCHREURS Poster proat: 

WWW.THUMBSUP.NL

WWW.DIKSLIVING.NL

06 22 88 70 96


