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DEVENTER 

Bovenkamer 
Thomas Borggrefe speelt mor
gen de Bovenkamer in de De
venter Schouwburg. De vo.or· 
stelling belieht het pl'oces van 
een de.lnenterende man.,Na de 
voorstelling gaat de actew: in ge
sprek met het publiek. Kaarten 
kosten 15 euro en zijn verkrijg
baar via www.devent:e(Scbouw
butg.nl ofbel os7o-68.3soo. 

Het Arbitragehuis 
SportbedrijfOevente~:, de Oe
venter Scheidsrechters Vereni
gin~~n NL Sp.o$1:5ittage star
ten in september het pilotpro
ject 'het A.rbitragehuis'. Hel 
thuishon.k vao de scheid rech· 
ter, de .rapporteur ofhetjur.yll.d 
Op het thuisbo:nk kan men el
kaar ontmoetim en ervaringen 
uitwisselen. tcen.rusmaken met 
het'buis' k1tn morgen vanaf 

· 19.3-0 uur aan de r<eurkamp
straat. <'>pgeven via www.sport
bedrijfdeventet".nl/ sportiefde· 
venter ofn1ail naar tvanbeek® 
sportbedrijfdeventer.nl. 

Arabische Poezie 
He tweede :Seizoen van 'Poezie 

in het Antiquariaat' start op 
donderdag met een avond Ara
bische poezie. Jielis van Baalen 
oud-docent theologie en filoso
fie en journaHst in Egypte geeft 
een lezing. Firas Sabri brengt 
een Arabische muziek ten geho
re. Het pand van Das Gute Ist 
Immer Da! (Kleine Overstraat 
33) is geopend om 19.30 uur 
open. Aanvang: 20.00 uur. Aan
melden via praastinkwessels @ 

gmail.com ofbel 0570-644625. 
Toegang 9 euro. 

Bouw.kundekoor 
De open repetitie van het Bouw
kundekoor op donderdag 26 
september kan niet plaats vin
den op de vaste thuisbasis, de 
theaterzaal van de Bouwkunde. 
Iedereen die graag kennis wil 
maken met het koor kan daar
om terecht in de Hereeniging, 
hoek Grote Poot!Grote Kerk
hof. De repetitie duurt van 
20.30 tot 22.30 uur. 

KLARENBEE~ 

De Vrijbuiters 
Buitenschoolse opvang De Vrij
buiters houdt mor&_en van u .oo 
tot 17 oo uur een open middag. 
De Vrijbuitets biedt opvang aan 
zd"wel kinderen uit het regulie· 
re als het spedaal onderwijs en 
kenmerkt zic.h door de inzet 
van de natuur en dieren. Loca
tie is Oude Zuthpenseweg 3a in 
Klarenbeek. Meer infot www. 
ruite.rsportbso-devrijbuiters.ol 

Nieuwe politieke 
partij Lochem 
LOCHEM • Op de kieslijst van de ge
meente Lochern staat in maart 
een nieuwe partij: Meedenken 
met Lochern. Met drie bijeenkom
sten stelt de kersverse politieke 
partij zieh de komende weken 
voor. Bertus Karssenberg, Henk 
Gerrits en Eduard Besselink kon
digden in maart van dit jaar al 
hun plannen aan, maar hebben 
nu de knoop doorgehakt. De par
tij is uit k11ihel<. op de huidige 
gangvan zakeo ontstaao. De frac
tieleden willen afvan wollige ver-

halen en zeggeri waar het op 
staat, rechtstreeks naar de me
ning van de burger vragen mid
dels site (meedenkenmetloc
hem.nl) of tijdens bijeenkomsten. 
Informatiebijeenkomsten zijn op 
donderdag 26 septernher in Hoef
lo Harfsen, woensdag 2 oktober in 
Bousema Lochern en op donder
dag 3 oktober in Het Spijk in Eef
de. Alle avonden beginnen om 
20.00 uur. In maart stelde de 
groep in deze krant dat ze zieh 
niet direct ziet als oppositiepartij. 
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• Helmi Huijbregts-Schiedon. foto pr 

Huijbregts 
tijdelijk 
in Lochem 
door Sandra Bouck 

LOCHEM • Helmi Huijbregts-Schie
don (65), Eerste Karnerlid voor de 
VVD, neemt in de gemeente Lo
chern met ingang van 1 oktober 
de honneurs waar zolang er nog 
geen nieuwe burgemeester is. 
Er wordt naar gestreefd dat de 
nieuwe burgemeester, die Frans 
Spekreijse definitief vervangt, op 
1 januari aan de slag kan maar het 
is nog niet duidelijk of dat lukt. 
De in Rotterdam geboren Huij
bregts was tot maart 2009 burge
meester van Oosterhout, waarne
mend burgemeester van de ge
meente Roosendaal in de periode 
2010-2011 en van 1991 tot 2001 lid 
van het College van Gedeputeer
de Staten van Noord-Brabant. 
Sinds 2007 is ze lid van de Eerste 
Karner. Helmi Huijbregts is onder 
meer Iid van de vaste commissies 
voor Landbouw, Natuur en Voed
selkwaliteit en voorzitter van de 
vaste commissie voor Algemene 
en Binnenlandse Zaken. 
De interim-burgemeester is in
middels beedigd. 

'Spekreijse 
verbindend, 
zorgvuldig' 

door Martin Vink 

LOCHEM • 'Verbindend burgerva
der', 'gedreven en zorgvuldig', 'de . . . ' 

Molen al 28 jaar in goede handen 
door Margreet Westdijk 
..... ... ····· ·· ···· ··· ··· ···· ····· ·· ····· ···· ··•· 
POSTERENK- Stichting Behoud 
Wilper Molen in Posterenk staat 
vrijdagavond stil bij de inzet van 
haar huidige vijftig vrijwilligers 
en ook bij de oud-vrijwilligers. 
Daarnaast neemt zij afscheid van 
een aantal bestuursleden. 
Tot nieuwe voorzitter is Joan 
Huisman benoemd. Hij volgt daar
mee voorzitter Wim Hengeveld 
op, die wel betrokken blijft bij het 
wel en wee van de molen. De 
stichting die zieh inzet voor het 
behoud van een van de oudste 
stellingmolens van oost-Neder
land (gebouwd in 1736) werd in 
1985 opgericht. 
"In 1985 is de molen gekocht. We 
hebben toen afgesproken met de 
gemeente om er goed op te pas
sen voor het nageslacht", vertelt 

Hengeveld. Hij bewaart goede her
inneringen aan die periode. 
"Toen ik begon, was het een 
prachtige tijd. De molen had een 
grote onderhoudsachterstand en 
daarom hebben we toen een aan
tal grote feesten georganiseerd." 
Zo waren er het 250-jarig bestaan 
van de molen in 1986 en de actie 
'Help de Wilpermolen in de Stei
gers' in 1990; evenementen waar
bij de stichting steun kreeg van 
sponsoren. 
Hengeveld: "Veel Posterenkse be
drijven hebben ons destijds een 
warm hart toegedragen." Grote 
evenementen zitten er nu niet 
meerin vanwege stinkende subsi
dies. Daarnaast trekken sommige 
sponsoren zieh in deze onzekere 
tijden terug. Joan Huisman: "Gra
te tentfeesten doen we niet meer. 
We hebben nu de jaarlijkse Poste-

renksche Zondag als hoofdevene
ment. Dat is kleinschalig." 
De twee bestuursleden maken 
zieh soms zorgen, omdat het on
derhoud van de molen flink in de 
kosten kan lopen. Huisman: "We 
kunnen het nu net rooien, maar 
als er een tegenvaller komt, moe
ten we alle zeilen bijzetten." Heel 
blij zijn ze dan ook met hun mole
naar Jos Kablau, die bijna elke za
terdag de wieken laat draaien. En 
dat al jarenlang op vrijwillige ba
sis. "Jos is hier opgeleid en werkt 
hier al vijftienjaar", aldus Henge-

'' Posterenlese bedrijven 
hebben ons destijds een 
warm han toegedragen 
Wim Hengeveld 

veld. De stichting is op zoek naar 
een extra molenaar die door de 
week kan draaien. 
Op de bedankavond worden vrij
dag ook de jubilarissen Theo Pol 
en Andre Bouwhuis in het zonne
tje gezet. Verderstaat de stichting 
stil bij het vertrek van Hanneke 
van Keulen. Wim Hengeveld: 
"Hanneke is heellang secretares
se geweest en zij blijft betrokken 
bij de activiteitencommissie." 
Van Keulen wordt opgevolgd 
door Heleen Rietman. 
De Stiehting Behoud Wilper Mo
len kan heel goed nieuwe vrijwil
ligers gebruiken. "Mensen den
ken soms dat we een besloten 
club zijn, maar nieuwe mensen 
zijn altijd welkom", maakt Joan 
Huisman duidelijk. 

~ www.wilpermolen.nl 

• Van links naar rechts de nieuwe voorzitter joan Huisman en oud-voorzitter Wim Hengeveld van Stichting Behoud Wilper Molen en molenaar Jos Kablau. 
foto Ronny te Wechel 
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