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Wat moet er gebeuren?
We staan voor enkele grote klussen. Zo moet de rietenkap 
geheel worden vernieuwd, een totale schilderbeurt en de houten
stellingliggers moeten worden vervangen. Wij zijn in staat het
jaarlijkse onderhoud zelf te financieren. Vanuit het Provinciaal
subsidieprogramma Cultureel Erfgoed, het Rijk en de Gemeente
ontvangen we subsidie, maar een belangrijk deel zullen we zelf
moeten betalen. Het is onze bedoeling dat de restauratie dit jaar
wordt uitgevoerd.  

Wat vragen we?                                                                                       
Allereerst vragen wij je aandacht voor deze grote klus en sinds het 
bestaan van de Stichting Behoud Wilpermolen (1985) is dit de tweede 
grote restauratie die wij uitvoeren. Bij de eerste, begin jaren negentig 
van de vorige eeuw (zie foto hiernaast), ondersteunde Posterenk en 
wijde omgeving ons massaal en wij hopen nu opnieuw op je steun te 
mogen rekenen. We hebben al vele jaren tientallen donateurs en 
daarvoor zijn we zeer dankbaar. We starten binnenkort met meerdere 
acties omdat wij een belangrijk deel zelf moeten betalen. Wij vragen van 
jou een éénmalige bijdrage! Daarvoor starten we met een Crowdfunding
Actie. Met deze actie willen we €6.000 ophalen en onze vraag is of jij 
bereid bent ons daarmee te helpen. Ga dan naar https://molenfonds.nl/campaigns/wilpermolen/
 en vul daar de gevraagde gegevens in en maak je keus. Wanneer je sponsor wordt dan staat daar
natuurlijk ook wat tegenover. 

Wij hebben je hulp dringend nodig!
De Wilpermolen moet worden gerestaureerd en 
als Stichting willen wij je vragen of je bereid bent 
ons daarmee te helpen. Dit jaar viert de Molen 
haar 286e verjaardag en daarmee behoort zij tot 
één van de oudste en grootste molens van de 
Provincie Gelderland. Je mag best zeggen “onze Wilpermolen” en zij 
fungeert steeds meer als een prachtig ontmoetingscentrum waar we allemaal een beetje ‘eigenaar’
van zijn. We genieten wanneer de molenaar de Molen draait en velen maken al op de een of
andere wijze gebruik van de Molen. Zij vormt ook de historische plek waar het dorp Posterenk haar
bestaansrecht aan ontleent. Bovendien is zij voor de vele passanten over de A1 een Baken van
herkenning en een gevoel van ‘thuiskomen’. Reden genoeg toch om ons een handje te helpen? 
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deze Special wordt uitgebracht door Stichting Behoud WilperMolen

Ook hebben we dit jaar verschillende activiteiten gepland
waaronder de “Posterenksche feesten’. 
Houd het  weekend van vrijdag 30 september, zaterdag 1
en zondag 2 oktober alvast vrij want dat wordt een
spectaculair feest voor jong en oud. Verder benaderen wij
binnenkort ook de bedrijven in Posterenk en omgeving
voor een eenmalige Bedrijven Sponsoractie.

Deze groep klust elke éérste dinsdagmiddag 
van de maand vanaf 13.00 uur aan en in de
Molen. Wil je daaraan meedoen of wil je je op 
een andere manier inzetten als vrijwilliger? 
Meld je dan aan bij Joachim Reuzel: 
 joreuzel@hotmail.com  

Vrijwilliger worden? 
Posterenk en haar omgeving kent vele vrijwilligers en velen
hebben de afgelopen jaren ook een steentje bijgedragen.
Het is fijn dat we dit alles steeds meer doen in
samenwerking met elkaar zodat we beter afgestemd op
elkaar prachtige activiteiten voor Posterenk en haar
omgeving kunnen blijven organiseren. We staan nu voor de
organisatie van meerdere activiteiten en heb je interesse
om daarin een rol te spelen dan mag je dit via de mail
aangeven. Heel concreet zijn we ook op zoek naar mensen
die deel willen uitmaken van de technische groep. 

We hopen op jou te mogen rekenen! 
Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Behoud Wilpermolen    
Wim Hengeveld, Jeroen Bessels, 
Joachim Reuzel, André Bouwhuis, Frans Pol 
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