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Voorwoord 

 

Juni 2015, tijd voor het jaarlijkse voorwoord, mijn 

vierde en laatste. We zijn het jaar goed begonnen. 

Een geslaagde koningsdag hebben we achter de 

rug en onze koning is in Silvolde net geen 

gemeentelijk schutterskoning geworden en in 

september wacht ons het Sinderensfeest! 

 

Terugkijkend op het feest van vorig jaar staat mij 

een super geslaagd, en een mooi en gezellig feest 

bij. De gewijzigde indeling van het terrein met de 

kermiswagens op het veld en de invulling van de 

vrijdagavond met Sinderen Live hebben zeker 

bijgedragen aan dit succes. We gaan dit jaar op herhaling, ook dit jaar op de 

vrijdagavond “Sinderen Live”. De artiesten zijn in voorbereiding en ik hoop dat 

dit net zo’n succes wordt als afgelopen jaar.  

 

Het feest begint, zoals gebruikelijk met twee toneelavonden. Onze leden 

krijgen net als vorig jaar voorrang bij aankoop van de toneelkaarten zij 

kunnen reeds op zaterdagavond 22 augustus vanaf 17:00 t/m 19:00 de 

toneelkaarten kopen. Let op dit is twee weken voor het Sinderensfeest. 

Vanaf maandag 24 augustus kunnen kaarten telefonisch gereserveerd 

worden, zie elders in dit programmaboekje. 

 

Wie volgt onze schutterskoningen, Han Wisman en Marieke Weenink op en 

mag ons volgend jaar vertegenwoordigen bij het gemeentelijk koningschieten 

in Netterden? Daarnaast mag de nieuwe schutterskoning ook meedoen aan 

het keizerschieten dat wij in 2016 zullen organiseren in verband met ons 70-

jarig bestaan. Hierover meer tijdens onze jaarvergadering in februari.  

 

Ik ga nu eerst genieten van de zomer en hoop u tijdens het Oranjefeest op 

Sinderen te mogen begroeten! 

 

Richard Gesink 

Voorzitter 
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Bestuur 2015-2016 

U kunt ons bereiken op een algemeen emailadres: 

oranjeverenigingseno@gmail.com 
 Richard Gesink, (voorzitter) Kroezendijk 18, 7065 AT Sinderen,  

Tel: 0315 – 244 655  

 Ron Smits, (penningmeester) Grote Mansweg 2, 7065 BT Sinderen, 

Tel: 06-53739554 

 Kirsten Seesink, (secretaris) Harmenskampstraat 9, 7065 BC 

Sinderen, Tel: 0315617065  

 Joost Timmermans, Wissinklaan 16, 7065 BA Sinderen,  

Tel: 06-30415405 

 Annemarie Hofs, Den dam 9a, 7084 BH Breedenbroek, 

Tel: 06-38008154  

 Anne Sloetjes, Kapelweg 31, 7065 BB Sinderen, Tel: 0315-243737  

 Martin Keuper, Aaltenseweg 4b, 7084 AZ Breedenbroek,  

Tel: 06-53401569 

 Henrike Bulsink, Rentmeesterlaan 4, 7065 AZ Sinderen,  

Tel: 06-15222386 

 

Van links naar rechts: Joost, Kirsten, Martin, Ron, Anne, Henrike en 

Annemarie. Helaas zonder voorzitter Richard. 

  

mailto:oranjeverenigingseno@gmail.com
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Toptijd!!  

Het is een cliché maar zeker waar: de afgelopen 6 jaar zijn voorbij gevlogen!! 

In het begin denk je 6 jaar is eigenlijk wel een lange periode, maar als je er 

nu aan denkt dat het al weer voorbij is schrik je er van. Ik kijk terug op een 

zeer gezellige tijd met zo veel hoogtepunten. In noem zo maar even een 

aantal voorbeelden: de altijd gezellige vergaderingen, de barbecue na het 

Oranjefeest, de eerste Koningsdag (een klein feest ’s avonds maar ontzettend 

gezellig), het optreden van Beethoven en Sinderen Live en ga zo maar door.  

Toen Wouter Wisman mij 6,5 jaar geleden vroeg of ik er over na wilde denken 

om het bestuur te komen versterken moest ik daar even over nadenken, maar 

toch wist ik al snel dat ik dit graag wilde doen. Ik heb er geen moment spijt 

van gehad. Ik heb in deze jaren veel mensen (beter) leren kennen wat ik als 

erg waardevol beschouw. Ook weet ik nu wat er bij komt kijken om al deze 

gezellige feesten te organiseren en hoe dankbaar we moeten zijn dat er zo 

veel vrijwilligers zijn die helpen op ieder hun eigen manier. Dit vind ik o.a. het 

mooie aan Sinderen!  

Ik wil graag alle (oud-) bestuursleden bedanken voor de samenwerking en 

gezellige tijd. We hebben veel plezier gehad en mooie feestjes georganiseerd 

de afgelopen jaren. Iets om trots op te zijn!  

Ook wil ik graag via deze weg Johnny bedanken. 

Toen ik in het bestuur kwam kregen ze eigenlijk 

niet één bestuurslid erbij maar twee ;-) Bedankt 

dat je er ieder feest bij was om ons te helpen! Je 

betrokkenheid werd altijd ontzettend 

gewaardeerd. 

Ik wens het bestuur veel succes met alle 

voorbereidingen voor het aankomende 

Oranjefeest! 

Groeten Susan Holthausen  
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Voor vrijblijvende informatie:   

Loonbedrijf Westerveld    0315 - 617380   
Loonbedrijf Essing     0315 - 617610   

Loonbedrijf Wildenbeest     0315 - 617259   
Den Dam 15, 7084 BH Breedenbroek   

www.wes - com.nl        info@wes - com.nl   

Bodemvriendelijk en   
computergestuurd bemesten   

met 4 - wielige Terra Gator        

Nauwkeurige toediening van   
vloeibare kunstmest met   

spaakwielbemester   

    Gewasbescherming met   
zelfrijdende Delvano spuit,   

voorzien van Airtec.   

Grasland onderhoud en reparatie   
met Evers gras Profi   

Uw partner in bemesten en gewasbescherming.   

De belangrijkste redenen om voor Wescom te kiezen   
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Even voorstellen 

Ik ben Martin Keuper, 44 jaar en geboren en getogen in De Heurne bij 

Dinxperlo. In 1997 zijn we op Sinderen komen wonen, waarna we in 2006 

verhuisden naar de Aaltenseweg 4b in Breedenbroek. Op deze prachtige stek 

(noast Bulsink) hebben we een nieuw huis kunnen 

bouwen en de plek naar eigen inzicht kunnen 

inrichten. Ik ben getrouwd met Sandra en we 

hebben samen twee kinderen Sven en Lynn. Ik ben 

werkzaam bij ForFarmers in Lochem en ga dan ook, 

voor de helft van deze functie, letterlijk de boer op 

als specialist melkveehouderij (vroeger noemde ze 

dat in de veurlichting). En voor de andere helft de 

functie als technische specialist; hierbij geef ik ondersteuning aan collega’s. 

Verder mag ik graag om het huis en in de tuin klussen en als sportieve hobby 

mountainbiken. Toen ik werd gevraagd om het oranjebestuur te versterken 

heb ik daar niet lang over nagedacht. Iets doen voor de gemeenschap en een 

aantal festiviteiten in het jaar organiseren zie ik wel als een uitdaging. De 

eerste vuurdoop zit in de zak en ik hoop de komende jaren mijn bijdrage te 

kunnen leveren.  

Tot ziens: Martin Keuper  
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Voor al uw loonwerk en grondverzet   
  

Wij werken met moderne machines en deskundig personeel   

Den Dam 15   -    7084  BH Breedenbroek   -    Tel.  0315 - 617380   

Postbus 90    -    7090  AB Dinxperlo           -     Fax 0315 - 617577   
  

www.loonbedrijfwesterveld.nl     info@loonbedrijfwesterveld.nl   

Heeft u vragen of wilt u informatie, wij staan u graag te woord   
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Even voorstellen 

 
 

 
Als nieuw bestuurslid wil ik me graag aan u 

voorstellen. 

Ik ben Henrike Bulsink, 39 jaar en 
getrouwd met HansWillem Bulsink. Wij 

hebben twee kinderen, dochter Rikke van 8 
en zoon Pip van bijna 6. Ik ben geboren en 

getogen in Dinxperlo. Daar leerde ik ruim 

20 jaar geleden HansWillem kennen in de 
plaatselijke discotheek Roquetas. Zo lang 

kom ik dus ook al op Sinderen.  
Ik heb al menig Sinderensfeest gevierd. In 

het begin wel zonder optocht, want dat 
was nog een beetje aan de vroege kant. 

 

Via Nijmegen, Varsseveld en De Heurne zijn we in 2008 aan de 
Rentmeesterlaan komen te wonen, op Sinderen. Zo lang zijn we ook al aan 

het verbouwen, maar dat komt langzaam maar zeker helemaal goed en we 
genieten in ieder geval van het buitenaf wonen. 

 

Ik ben doktersassistente en werk al ruim 15 jaar in Varsseveld bij 
huisartsenpraktijk van Weel en Oosterloo. In mijn vrije tijd loop ik graag hard, 

nou ja bij mij gaat het niet zo heel hard, en op dinsdag volleybal ik bij de 
recreanten van S&O in het Buurtschapshuus. 

 
Toen ik werd gevraagd als nieuw bestuurslid, was ik in eerste instantie 

verrast. Toch heb ik er niet lang over na hoeven denken. Mijn vuurdoop als 

bestuurslid was Koningsdag, met als persoonlijk hoogtepunt, een echt K8-tje 
zijn. Ben benieuwd wat er verder allemaal nog gaat komen, maar ik heb er 

heel veel zin in! 
 

Henrike  
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Een gelukkige koning of een koning met geluk………………. 

Vrijdagmiddag 5 september 2014 was de generale repetitie voor de eerste 

uitgave van Sinderen Live. Ik was er niet geweldig druk mee, maar moest wel 

checken of de presentatie op de LED wall een beetje fatsoenlijk doorkwam. 

Moeilijk te beoordelen bij daglicht. Nog even verder weg van de tent wezen 

buurten, omdat er ons geluiden bereikten dat de muziek en zang vanuit de 

tent vrij luid doorkwam. Achter op de Swanenkamp klonk het inderdaad nog 

vrij fors, maar ik hoopte dat de Sinderense bevolking begrip had voor de 

situatie, de repetitie was erg nodig om een mooie avond neer te zetten. ‘s-

Avonds “Sinderen Live”, een mooi initiatief met voor elk wat wils en gelukkig 

gaf de presentatie van de (live) beelden op de LED wall het gewenste effect. 

Na afloop helpen opruimen van de installatie en ’s nachts om 4.00 uur naar 

mijn nest. Om goed 7:00 uur ging de wekker, d.w.z. Ida stond aan bed: 

“Opa.. opa opstaan, onze kleinzoon doet mee aan de optocht en dat wil je 

toch niet missen! “ Nee, natuurlijk wil ik dat niet, maar ik had nog wel even 

kunnen liggen. Ik heb me wel eens een fitter gevoeld, maar goed het is maar 

1 keer per jaar Oranjefeest. In een stralend zonnetje trok een mooie optocht 

voorbij. Na de opening moesten we de LED wall opruimen. Ida wilde me 

ondertussen alvast inschrijven voor het vogelschieten, echter had ik daar niet 

veel trek in, het zal immers toch niets worden……..  Ze heeft doorgezet en zo 

werd ik een paar keer omgeroepen om te schieten. Nou vooruit dan maar. Ida 

had de kans de romp naar 

beneden te halen. Zou ze 

dan na twee keer koningin 

te zijn geweest als aanhang, 

dan nu echt 

schutterskoningin worden?  

Maar ze heeft ‘m voor mij 

laten hangen. Ik schoot vol 

op het hout, de vogel brak 

en leek te blijven hangen. Ik 

draaide me om en iedereen 

begon te juichen. Ik kijk nog 

een keer en de paal is leeg. 

“Verrek, de vogel is 

gevlogen en dat betekent 

dat ik schutterskoning 

ben!”. Gelukkig wilde Ida weer als aanhang koningin worden, zodat ik niet 

hoefde te zoeken. Al met al mooi om een keer mee te maken. Zoveel geluk 
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als ik op Sinderen had, had ik niet tijdens het gemeentelijke koningsschieten 

op zaterdag 9 mei j.l. in Silvolde. Helaas hebben we de titel niet naar Sinderen 

kunnen halen. Het zou mooi geweest zijn om volgend jaar, op de 70e 

verjaardag van de Oranjevereniging, dit toernooi op Sinderen te organiseren. 

Deze eer valt volgend jaar te beurt aan Netterden. 

Tot slot een tip voor de schutters: Drink op vrijdagavond een stuk of wat 

biertjes en ga zo laat mogelijk naar bed, inclusief veel geluk maak je dan 

wellicht de meeste kans om koning te worden.  

Met een vriendelijke groet, 

Han Wisman 
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Jeugdkoningin van Sinderen 

Afgelopen jaar deed ik voor het eerst mee met Jeugdkoningschieten op 

Sinderen. Er deden niet heel veel mensen mee, en omdat ik nog nooit had 

geschoten leek het me wel leuk. Omdat mijn tweelingzus Gieneke regerend 

Jeugdkoningin was lag de druk om te winnen natuurlijk extra hoog. Het 

schieten bleek niet zo makkelijk te gaan, de concurrentie was heel goed. 

Nadat alle onderdelen van de vogel er al af waren geschoten was de romp 

aan de beurt. Ik had er nog niks afgeschoten en verwachtte dan ook niet dat 

het dit keer wel zou lukken. Tot mijn 

verbazing schoot ik de romp er toch af en zo 

stootte ik Gieneke van de troon. 

Op 9 mei 2015 werd ik in Silvolde verwacht 

voor het Gemeentelijk Koningschieten. Het 

was een bewolkte dag en ondanks anders 

voorspeld, was er nog geen regen gevallen. 

Tijdens de opening van het Koningschieten 

vertelde de voorzitter over het verloop van de 

dag. Daarna kwam de loting. Ik mocht als 9de 

schieten. Het schieten ging heel goed en het 

was heel leuk, maar helaas heb ik er niets 

afgeschoten. Nadat bij de jeugd, mannen en vrouwen de koning of koningin 

bekend was geworden, kwam de regen met bakken uit de hemel. Dit was wel 

jammer, maar ondanks alles heb ik toch genoten! 

 

Marieke Weenink, Jeugdkoningin  
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Toneel 

Dit jaar hebben we weer 2 toneelavonden van onze eigen toneelvereniging ’t 

Buurtschap voor de boeg. Op woensdagavond 2 en donderdagavond 3 

september 2015 zullen zij weer de sterren van de hemel spelen. Beide 

avonden beginnen om 20.00 uur. De zaal is om 19.15 open. 

Om te voorkomen dat u als lid van de Oranjevereniging geen kaartje kunt 

bemachtigen is het mogelijk om op zaterdag 22 augustus vanaf 17:00 t/m 

19:00 de toneelkaarten te kopen (en te betalen) op vertoon van uw 

ledenkaart. Let op dit is twee weken voor het Sinderensfeest. Wij 

zitten voor u klaar bij of in het buurtschapshuis.  

 

U kunt ook een kaart telefonisch reserveren. Vanaf maandag 24 augustus 

kunt u bellen met de Fam. Klompenhouwer, Swanenkamp 9, Sinderen, Tel. 

0315-617255. 
Let op: U kunt daar niet betalen ……. Dit kunt u op de avond zelf doen in de 

zaal. 
 

Entree leden   € 5,00 (denk aan uw ledenkaart) 
Entree niet leden  € 7,00 

Kinderen t/m 12 jaar  € 2,50 
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                       Ankersmit 
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Familie Bruinsma, Wie van de drie? 

 
Misschien heeft u een aantal jaren geleden de familie Bruinsma gezien? Dan 

heeft u een leuke avond gehad als het goed is.. Waren de Bruinsma's de 
vorige keer op de camping, dit keer belanden zij in een hotel.. 

  

Als Annelies ter Velde weigert van haar korte vakantie terug te komen, om 
haar man Thomas te vergezellen bij een diner, waarbij ook de minister van 

cultuur aanwezig zal zijn, is goede raad duur. Alex, de overbuurman van hotel 
de Roskam, komt tenslotte 

met het voorstel een 
tafeldame in te huren. 

Dan verschijnt de familie 

Bruinsma en wordt alles 
heel erg ingewikkeld... 

Een rasechte klucht, met 
veel vaart geschreven! De 

Bruinsma'tjes zetten de 

zaak weer eens ouderwets 
op stelten! 

En om alvast in de 

stemming te komen staat 

er een promo van 

'Bruinsma' op de website 

van t’Buurtschap, 

www.tbuurtschap.nl.  

 

ROLVERDELING: 

SJEF BRUINSMA Hoofd van het gezin: Johnny Wildenbeest 

TRUUS BRUINSMA Zijn echtgenote: Monique Breuer 
BORIS BRUINSMA Hun zoon: Udo Klompenhouwer 

THOMAS TER VELDE Hotelgast: Dolf Wisselink 
ANNELIES TER VELDE - SMID Zijn echtgenote: Tine Maatman 

MENNO DE LEEUW Haar minnaar: Jeroen Gesink 

SANDRA Receptioniste: José Lam 
CHRISTINA barones VAN EIJK Hotelgaste: Ciska Wynia 

ALEX Overbuurman: Jeroen Hobelman 
MANON Tafeldame: Moniek Vreeman 

 

  

http://www.tbuurtschap.nl/
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CAFE*CAFETARIA*ZAAL 

BRUGGINK 
 

VEUR A’J WAT TE VIEREN HEBT! 

 

 

Zoals bijv. bruiloften, verjaardagen, 

doop- en kraamfeesten! 

Ook kunt u bij ons terecht voor vergaderingen, 

jubileumfeesten, reünies en andere bijeenkomsten! 

Wij verzorgen graag uw catering voor scherpe prijzen! 

Neem een kijkje op onze site: www.cafebruggink.nl 

of bel vrijblijvend voor info: 0315-651405. 

 

 

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN 

ZONNIG SINDEREN’S  FEEST TOE!! 
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Humanitas stopt met uitbaten peuterspeelzaal ‘Repelsteeltje’. 

 
Beste (toekomstige) ouders, 

 
Zoals jullie misschien wel weten is onze peuterspeelzaal ‘Repelsteeltje’  na 10 

juli dicht. Wij vinden dit ontzettend jammer en hebben we ons met een aantal 

ouders hard gemaakt voor het voortbestaan van onze peuterspeelzaal.  
 

Na veel overleggen en overwegen is het gelukt om een mooi alternatief te 
vinden voor Repelsteeltje. We hebben in kinderopvang ‘De kleine zeester’ een 

leuke en enthousiaste partij gevonden die bij ons op Sinderen de 
peuterspeelzaal wil voortzetten! Het zijn twee enthousiaste jonge dames die 

op professionele wijze de kinderopvang regelen. Zij hebben in Bontebrug ook 

al een goed lopende kinderopvang opgezet en daar zijn de reacties zeer 
positief.  Tevens hebben zij als voordeel financieel gezien aantrekkelijker te 

zijn dan de peuterspeelzalen in omliggende plaatsen.   
 

Wilt u meer weten over deze kinderopvang, kijk dan op 

www.dekleinezeester.com. Daar is onder andere te zien dat de dames volledig 
gecertificeerd en gediplomeerd zijn.  

 
Nu de doorstart geregeld is, is het zaak om meer ouders enthousiast te 

krijgen voor deze oplossing. Dus heeft u kinderen die komend schooljaar in de 
leeftijdscategorie voor de peuterspeelzaal (2-4jr) zitten, of kent u mensen met 

kinderen in deze leeftijd? Kom dan ook gezellig spelen bij onze 

peuterspeelzaal!  
 

Wilt u meer weten over de voortzetting van de peuterspeelzaal? Neem dan 
contact op met  

Arjan Mooij (06-22480516) of met ‘De Kleine Zeester’ (contactgegevens op de 

site).  
 

 
Vriendelijke groet, 

Actiecomité ‘Voortzetting  Peuterspeelzaal’ 

  

http://www.dekleinezeester.com/


24 
 

 

  

 
 

 

  



25 
 

  



26 
 

 

 

  



27 
 

Vrijdag 4 september 

 

Het bestuur wil samen met u de koning Han Wisman en zijn koningin Ida 
Wisman ophalen om met hen de festiviteiten in de feesttent te openen. 

Dit alles onder begeleiding van dweilorkest “De Opbloasband” en de 

vendeliers. 
Vertrek is lopend vanaf de feesttent op het voetbalveld om 19.15 uur. 

Bij aankomst is er voor ieder die ons begeleidt een “koningsborrel”. 
Aansluitend volgt een vaandelhulde aan het koningspaar en gaat de stoet 

weer richting Sinderen waar we gaan genieten van “Sinderen Live”. 
 

Programma Sinderen Live: 

21.15u Szinderende Smart 
22:00u Pauze met Opbloasband 

22:30u Sinderen Live met gastartiesten 
23:15u Pauze 

23:30u Sinderen Live Basisband 

00:30u Einde 
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LOON- SLOOP EN GRONDVERZETBEDRIJF 

WISSINK 

Ook voor al uw tuin en straatwerk. 

 Stobbenfrees aan mobiele kraan, ook voor de moeilijk 

bereikbare plekken. 

 Frezen, kilveren en zaaien met minitractor. 

 Houtversnipperaar voor takken tot 30cm doorsnee. 

 Hoogwerker tot 16 meter. 

 Rioleringswerkzaamheden. 

 Beton zagen en boren. 

 Containerbakken. 

 Machinaal straten. 

 Sierstraatwerk. 

 

Wij zijn gespecialiseerd in het persen en wikkelen van 

ronde en vierkante balen.  

Voor informatie over al onze mogelijkheden: 

06-53795045 of 0315-617583 
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Steun onze adverteerders! 

Zonder de steun van onze adverteerders is de organisatie van het Oranjefeest 

en van koningsdag niet mogelijk. 

U helpt hen en daarmee heel Sinderen door bij deze lokale partijen te kopen! 
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De vrijdagavond is mogelijk gemaakt door  … 

Om de vrijdagavond van Sinderen Live optimaal gestalte te geven, werden wij 

als Oranjevereniging geconfronteerd met extra kosten voor licht en geluid. 

Extra kosten die niet uit ons standaard budget bekostigd kunnen worden, 

maar die wel nodig zijn voor een herhaling van het succes van vorig jaar. 

Gelukkig kunnen wij in zo’n geval een beroep doen op een aantal lokale 

bedrijven, die het benodigde bedrag spontaan beschikbaar stelden. 

Wij bedanken hen hartelijk hiervoor! 
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Vrijdagavond Sinderen Live! 

 
De vrijdagavond van het Oranjefeest is sinds kort in een nieuw jasje gestoken 

met ‘Sinderen Live’. Vanwege het grote succes van vorig jaar hebben we 

besloten dit jaar hier een vervolg aan te geven.  

Inmiddels is de organisatie hiervan op volle toeren en zal tevens de avond 

weer geopend worden door smartlappenkoor “Szinderende Smart”. Zij zullen 

met maar liefst 40 man sterk het feest op gang brengen. En alsof dat nog niet 

voldoende is speelt ook nog de “Opbloasband” net zoals andere jaren. Daarna 

zullen we met alle enthousiastelingen uit Sinderen de avond afsluiten met hits 

uit heden en verleden. Wij hopen hiermee iets neer te zetten wat de tent zal 

vullen en waar nog lang over gesproken gaat worden. Namens alle 

deelnemers nodigen wij u van harte uit om deze avond samen met ons tot 

een groot succes te laten worden.  

Ook dit jaar is de entree weer een vrije gift! 

 

De voorbereidingen zijn in volle gang. 
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Optocht zaterdag 5 september 

 
Jong of oud, iedereen mag meedoen, als het er maar kleurrijk, bont of geinig 

uitziet. 
We hopen natuurlijk op droog en zonnig weer, zodat alles er nog leuker uit zal 

zien. Het is fijn als er veel toeschouwers zijn, maar doe vooral mee!!! 

De optocht vertrekt uiterlijk 9.30 uur onder begeleiding van 
muziekvereniging Jubal. 

 
Inschrijven is mogelijk vanaf 8.45 uur tot uiterlijk 9.15 uur op de 

parkeerplaats van de fa. Ankersmit aan de Aaltenseweg.  
 

Voor en tijdens de optocht wordt er gejureerd. De prijsuitreiking vindt plaats 

op het veld na afloop van de kinderspelletjes en het oplaten van de ballonnen 
om ± 12.30 uur. Het vogelschieten wordt hiervoor kort onderbroken. 

De optochtdeelnemers worden vriendelijk verzocht de eventuele aanwijzingen 
van de optochtcommissie en verkeersregelaars op te volgen. 

Wij wensen iedereen die meedoet veel succes met de voorbereidingen en 

iedereen die komt kijken veel kijkplezier! 
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Zaterdagochtendindeling 5 september 

 
8.45u-9.15u Inschrijven optocht bij fa. Ankersmit  

9.30u  Start Optocht 
10.00u Opening dagfeest door voorzitter op het veld met 

aansluitend Sinderens Volkslied (tekst elders in dit boekje) 

m.m.v. “Szinderende Smart” /optreden vendeliers/eerste 
schot vogelschieten. 

10.45u-12.30u Kinderspelen  
10.45u Vogelschieten  

Jeugdschieten 
Götekapel 

 

   
Zaterdagmiddag 

Na afloop van de 
kinderspelen (ca. 12.30 

uur) start het oplaten 

van de ballonnen en 
worden de prijzen van 

de optocht bekend 
gemaakt. Het 

vogelschieten wordt 
hiervoor kort 

onderbroken. Zodra de 

nieuwe 
schutterskoning(in) 

bekend is wordt het 
vaandel voor het 

koningspaar gezwaaid. 

Op het veld hebben we 
traditionele spelen o.a.: 

-    Fladderschieten 
-    Sjoelcompetitie 

-    Vogelknupppelen 
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KLEUR DE PLAAT IN EN LEVER HEM IN BIJ 

DE KOFFIEBOERDERIJ. IEDERE INGELEVERDE 

KLEURPLAAT IS GOED VOOR 1 ZAKJE CHIPS! 
Koffieboerderij ‘Groot-Nibbelink’, Nibbelinklaan 12, 7065 AH Sinderen 
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BALLONNENWEDSTRIJD 

 

 

DAG JONGENS EN MEISJES, 

 

OOK DIT JAAR LATEN WE WEER BALLONNEN 

OP! 

 

JE KUNT DE KAARTJES EN BALLONNEN OP 

HET VELD AFHALEN.  

OM ONGEVEER 12.30 UUR LATEN WE DE 

BALLONNEN GEZAMENLIJK OP.  
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Zaterdagavond 5 september 

 
Er was eens….. 

een groepje muzikanten dat gevraagd werd om de jeugdige carnavallisten van 
Silvolde te begeleiden.  

Dit klonk wel heel aardig en het idee groeide om ook na de carnaval te blijven 

repeteren en op te treden.  
Sinds 2011 is de band hard aan het werk gegaan om een gevarieerd en 

uitgebreid repertoire te krijgen met de nadruk op soul en disco maar natuurlijk 
ook gezellige feestmuziek. 

De leden van de band komen uit alle muziekstreken maar hebben één ding 
gemeen: hun passie voor muziek en een feestje bouwen en dat is op het 

podium ook absoluut te zien. 

Een swingende drummer en bassist, een te gekke toetsenman, een funky 
gitarist, een spontane zangeres en drie spetterende blazers staan garant voor 

een absoluut muzikaal en supergezellig feest! 
 

Wij zijn blij dat wij de “Big Little Mill Dance Experience” hebben 

kunnen vastleggen voor de zaterdag avond! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvang:   21:00h 

Entree leden:   €  5,00 

Entree niet-leden: €  7,50  
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Baktalent in Sinderen 

Terugblik op een geslaagde Koningsdag 2015 

Op maandag 27 april vond de tweede Koningsdag plaats. De 

weersvoorspellingen voorspelden niet veel goeds, maar uiteindelijk waren de 

weergoden ons goed gezind. 

Net als in andere jaren startten we met een vrijmarkt die zowel voor jong als 

oud was. Iedereen kon spulletjes uitstallen om te verkopen.  

Nieuw dit jaar was ‘heel Sinderen bakt’.  

Iedereen kon zelf gebakken ‘baksels’ inleveren. 

Deze werden door een deskundige jury, bestaande 

uit een echte bakker, bakker Kraaijenbrink en oud 

bestuurslid Susan Holthausen beoordeeld. Er 

werden 32 verschillende baksels ingeleverd. Dit 

heeft ons zeer blij verrast. We willen dan ook 

iedereen bedanken voor de lekkere baksels. Bij de 

kinderen werd door Jara en Merte Masselink een overheerlijke taart ingeleverd 

en bij de volwassenen won Richelle Kornet. 

We hopen dat deze dames velen geïnspireerd 

hebben en we dagen dan ook de Sindernaren 

uit om ons volgend jaar opnieuw te verrassen 

en lekkere baksels te maken.  

Het programma werd voortgezet met een 

mooie fietstocht voor jong en oud. Door de 

kinderen is er in de tussentijd een mooie 

Lipdub in elkaar gezet en opgenomen. Een 

lipdub is een film op muziek. Aan deze lipdub 

hebben 40 kinderen meegedaan. Het resultaat is super. Voor 

geïnteresseerden is deze lipdub ook nog op dvd verkrijgbaar. Jongens en 

meiden, super bedankt voor jullie inzet.  

Uiteindelijk werd de dag afgesloten met Sinderens muzikaal, zang en 

danstalent tijdens Sinderen ’s Got Talent. We willen iedereen die op welke 

manier dan ook heeft bijgedragen aan deze geslaagde dag van harte 

bedanken. 
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dhr./mw  ……………………………………………………………………………………………. 

Voorletters: ……………………………………………………………………………………………. 

Achternaam: ……………………………………………………………………………………………. 

Straat:  ……………………………………………………………………………………………. 

Huisnummer: ……… Postcode:     ……………………………………………………………….. 

Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………. 

Emailadres: ……………………………………………………………………………………………. 

 Enkelvoudig lidmaatschap (€ 5,-- per persoon) 
 Gezinslidmaatschap (€ 10,--  2 volwassenen en hun kinderen tot 16 jaar) 

Hierbij verklaar ik lid te worden van de Oranjevereniging Sinderen & Omstreken en 

machtig ik de vereniging om 1x per jaar tot wederopzegging het lidmaatschapsbedrag 

van mijn bankrekening af te schrijven. 

IBAN-nummer: ……………………………………………………………………………………………. 

Te naamstelling: ……………………………………………………………………………………………. 

Plaats:  ……………………………………………………………………………………………. 

Datum:  ……………………………………………………………………………………………. 

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………. 

Ondergetekende verklaart hierbij tot wederopzegging de incassant te machtigen om het betreffende bedrag af 

te schrijven van bank/girorekening. Als de ondergetekende het niet eens is met de afschrijving, heeft hij 56 

dagen de tijd om zijn bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. 

 

Aanmelding - / 

wijzigingsformulier 

Oranjevereniging 

Sinderen & Omstreken 
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“Uit de oude doos” 

Foto’s en/of verhalen van vroeger komen in deze rubriek aan bod. 

Weet u nog wat leuks voor volgend jaar? Mail dan naar 

oranjeverenigingseno@gmail.com. 

Dit jaar hebben we wat oude statuten van de vereniging.  

 

 

 

 

mailto:oranjeverenigingseno@gmail.com
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Wist u dat … 

 

..koffieboerderij Groot Nibbelink een prachtig voetpad aangelegd heeft, zodat 

uw kinderen nu veilig van de parkeerplaats naar de speeltuin kunnen lopen? 

..we dit jaar de contributie wéér niet hebben verhoogd 

..we dit jaar weer een nieuw bestuurslid zoeken 

..het leden aantal achteruitloopt 

..het bestuur goed ‘bevalt’ 

..het voordeel van het wonen in een dorp is, dat als je zelf niet meer weet wat 

je gedaan hebt, de buurt het wel weet.  

..Sinderen barst van muzikaal Talent 

..Wouter Wisman nog steeds geen housewarming heeft gegeven 

..en wij hier nog steeds op wachten 

..de bakwedstrijd een groot succes was 

..er nog steeds dvd’s van de Lipdub te koop zijn 

..de attractie al jaren gesponsord wordt door de SOV 

..de Göte Kapel ons zaterdag overdag weer komt vermaken 

..dat er veel stemmen op gaan om ballonnenwedstrijden af te schaffen 

vanwege het milieu en wij ons afvragen wat u daarvan vindt? 
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WIJ BEDANKEN ONZE ADVERTEERDERS EN SPONSOREN 

 
Bakkerij Heijerman 

Dames Jolinkweg 10 7051 DK Varsseveld, 0315-241325 
 

Roelofsen Tweewielers 
Burg. Van de Zandestraat 60, 7051 CT Varsseveld, 0315-241741 

 
H.W. Meat Special BV  

Kloosterstraat 2, 7051CN,Varsseveld 0315-241886 

 
’t Kaaswinkeltje  

Doetinchemseweg 3, 7051AA, Varsseveld, 0315-230212 
 

Leneman Electro World 

Schoolstraat 15 7051 DB Varsseveld, 0315 - 24 17 83 
 

Fysiotherapie Wynia & Tannemaat “de Knieperije” 
Aaltenseweg 10-B 7065 CA Sinderen, 0315-61766 

 
Kampeerboerderij “De Küper” 

Luimesweg 12A, 0315-617576 

 
Café-Restaurant Zalencentrum Koenders  

Terborgseweg 61 7084 AB Breedenbroek, 0315-651304 
 

Bouw- en aannemersbedrijf Lieftink, 

Sinderenseweg 97, 0315-617290  
 

Herberg ’t Hengeveld,  
Kasselderstraat 12, 7065 BW Sinderen, 0315-617406  
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