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Voorwoord 

Hallo iedereen,    

Dit jaar bestaat de Oranjevereniging 70 
jaar. Dat hebben we gevierd met alle 

oud bestuursleden en hun partners, en 

het was een mooie dag. Al deze mensen 
hebben door hun jarenlange inzet 

ervoor gezorgd dat wij de editie van 
2016 met u kunnen vieren. 

 Dit jaar gaan we de vrijdag anders doen dan anders. Nadat we de koning 
hebben opgehaald zal er een DJ komen die voor iedereen draait wat hij maar 

horen wil. Het enige wat u daarvoor moet doen is even langskomen en 
dan  kenbaar maken wat u wilt horen. De zaterdag zal beginnen zoals altijd 

met de optocht en daarna het gewone programma van koningsschieten, jeugd 

koningsschieten en alle andere activiteiten.  

Dan zal in de avond Boh Foi Toch hun opwachting maken in de grote tent op 
Sinderen! Wij hopen dat we de tent nog groter mogen maken ivm de 

bezoekersaantallen! De kaarten zullen nadat de nieuwe ledenkaarten zijn 

uitgegeven op diverse punten te koop zijn! Vergeet daarbij niet de nieuwe 
kaart mee te nemen! Hou daarvoor de Facebook pagina in de gaten!  

Dan rest mij nog om u een mooi feest te wensen met hopelijk heel mooi 

weer. 

En ik verheug me op de editie van  volgend jaar waar ik voor het eerst met 

Siem de hele dag in de draaimolen kan!  

Joost Timmermans 

Voorzitter 
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Bestuur 2016-2017 

U kunt ons bereiken op een algemeen emailadres: 

oranjeverenigingseno@gmail.com 
 Joost Timmermans, (voorzitter) Wissinklaan 16, 7065 BA Sinderen, 

Tel: 06-30415405; 

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

Tel: 06-53739554; 

 Kirsten Seesink, (secretaris) Harmenskampstraat 9, 7065 BC Sinderen, 

Tel: 0315617065; 
 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; 

 Monique Wijshoff Boskapelle 4 Sinderen, Tel: 06-53731896. 

 

Van links naar rechts: Joost, Monique, Ron, Kirsten, Annemarie, Anne, Martin 

en Henrike.  

mailto:oranjeverenigingseno@gmail.com
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Een afscheidswoordje of –gedicht 
Even een afscheidswoordje dichten, 
Hoe gaan we dat nou weer verrichten? 

Ik zei nog, niet op rijm! 
En ik begin te tikken, met veel venijn. 

 

Wat schrijf je dan, als oud voorzitter, 
ben weer gaan sporten, ben veel fitter!  
Maar het biertje laat ik echt niet staan, 
dus nieuw bestuur gaan met die banaan. 

 

Nu koningsdag van de andere zijde 
meegemaakt, 

‘t was koud, maar ik heb mij vermaakt. 
Als Deutscher “Johan” gejureerd, 

werd ik niet uit het buurtschaphuis 
geweerd.  

 

De afgelopen jaren in het bestuur zijn om 
gevlogen, 

veel meegemaakt, dat moet je maar 
geloven. 

Veel gelachen en af en toe gehuild, 

en samen gezongen, ERG LUID! 
 

Mijn bestuursperiode zit er op, 
Tijd dat ik met dichten stop. 

Voor het  Oranjefeest wens ik iedereen veel plezier, 
mooi weer, vertier en héél veel bier. 

 

Ik ga jullie zien, bij het toneel of bij de optoch(t). 
bij DJ Bacchie,  bij het koningschieten of bij Boi Foi Toch. 

And do remember, 
See you, in September! 

 

Richard 
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Even voorstellen 

 
 

Monique Wijshoff, oftewel Monique 'van de 
Boskapelle', van 'Willem van Chris'. 

Vroeger, in een klein dorp in Limburg, waar 

ik als jongste van 3 in 1961 geboren ben en 
tot mijn 18de heb gewoond, was ik Monique 

'van de Pos', omdat wij thuis een postkantoor 
hadden. Mijn vader komt van een 

postfamilie, mijn moeder van een boerderij in 

het Geuldal. 
 

Na wat omzwervingen door o.a. studie in Tilburg en werk in Utrecht en 
omgeving, ben ik met mijn man Jan-Kees ruim 2 jaar geleden op Sinderen 

komen wonen. We hebben 9 maanden gezocht en en toen bleek 'ons' nieuwe 
huis aan de Boskapelle te staan. Daar zijn wij allebei thuis gekomen en wonen 

er met heel veel plezier, met onze hond Mikah. 

Ik werk nog steeds veel in Utrecht en omgeving, vanuit mijn eigen bedrijf 
daar, als coach, teambegeleider en trainer op het gebied van persoonlijke en 

professionele ontwikkeling. Maar ik hoop dat ook steeds meer van huis uit te 
kunnen doen, zodat ik minder hoef te reizen. 

 

Naast dat wij geweldig genieten van ons huis, de tuin en  de rust en de 
ruimte, vinden wij het heerlijk dat we onderdeel zijn van een fijne buurt en 

van de gemeenschap Sinderen. En daar willen we dan ook graag een bijdrage 
aan leveren. Dus toen wij gepolst werden voor het bestuur van de 

'Oranjevereniging' moesten we vooral even nadenken over wie van ons 2. 

Aangezien Jan-Kees al schoffelt voor de kerkenpaden en bestuurslid is van 
een stichting, wilde ik dit graag doen. Bovendien werd gezegd dat de 

tijdsinvestering wel mee viel...;-). 
 

Inmiddels 1 Koningsdag en een dag Keizersschieten verder krijg ik daar wat 
meer beeld bij, maar ik doe wat ik kan met veel plezier en ga ervoor. Dus 

graag tot een volgende activiteit!  
 
Monique. 

       



12 

 

 



13 

 

Als ik de kans krijg…… 

Oranjefeest 2015, vrijdag 4 september. Zoals ons 

al vaker overkomen is, hebben we die avond nog 

een ander feest. Eén van de vrienden heeft 

Abraham gezien en z’n vrouw ziet over enkele 

dagen Sarah. Dus vrijdagavond géén Oranjefeest! 

Wel flink veel bier, goed eten, een gezellig feest en 

laat in bed. 

Dus de tip van schutterskoning 2014 Han Wisman 

heb ik goed opgevolgd. 

Als je bij de Vendeliers bent, is er niet de vraag of 

je meedoet met vogelschieten, dit wordt gewoon 

van je verwacht. Als je jezelf niet opgeeft, doen de 

andere vendeliers dat wel voor je. Veel verder dan een vleugel eraf schieten 

ben ik in al die jaren nog niet gekomen. Mijn voornemen was wel altijd als ik 

de kans krijg, schiet ik hem eraf. 

Zaterdagochtend, het is beregezellig, ondanks dat het nat en koud is, tijdens 

het vogelschieten. Ik vermaak me prima, ben ik al weer aan de beurt. 

Iedereen, die kijkt, heeft al gezien dat de romp erg los hangt, behalve ik. Ik 

schiet, hij valt, het is me gelukt! 

Daarna alle felicitaties, de toespraak met vaandelhulde, ’s avonds 

toegezongen worden in de tent, enz. Ik vond het geweldig om mee te maken. 

En dan op zaterdagmiddag 28 mei, keizerschieten op Sinderen ivm het 70-

jarig bestaan van de Oranjevereniging. De huidige keizer Theo Bruggink schiet 

als 1e. Ik als huidig koning als nr 2. Veel beurten en biertjes later, Theo heeft 

me inmiddels een aantal keer toegezegd hem te laten hangen voor mij. We 

zijn opnieuw aan de beurt. De vogel hangt op vallen. Theo schiet en de vogel 

valt. Theo is opnieuw keizer. En ik ……….Zeer waarschijnlijk heeft de vogel 

niet gehoord, wat Theo me toegezegd had. 

Groeten en tot op Oranjefeest 2016  

Felix Overkamp 
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Jeugdkoningin 2015 

Hallo allemaal,  

Voor degene die mij niet kennen ik ben Jara Masselink en jeugdkoningin van 

Sinderen en Omstreken. De zaterdag van de kermis van 2015 kreeg een iets 

andere wending dan verwacht. Na de optocht kon je je inschrijven voor het 

jeugdschieten. Door aandringen van andere schreef ik mij in maar ja ik had 

nog nooit geschoten. Dus kreeg ik van Nieneke Bulsink schietles in de 

schiettent. Dat dit er uiteindelijk toe leidde dat ik de romp er af schoot had ik 

echt niet verwacht. Ik was erg blij dat Felix Overkamp koning werd. Dat 

maakte het minder spannend. Helemaal bijzonder was dat de vaandel hulde 

door mijn eigen vader werd gedaan. 

 

Gemeentelijk Koningsschieten  

7 mei ’16 heb ik ook in Netterden mee gedaan aan 

het gemeentelijk Koningsschieten. Na een aantal 

schoten schoot ik de staart er af.    

 

Dus jeugd van Sinderen ik daag jullie uit om 

dit jaar allemaal mee te doen!    

 

Groetjes Jara Masselink  
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Toneel 

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

Buurtschap voor de boeg. Op woensdagavond 31 augustus en 

donderdagavond 1 september 2016 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 20 augustus vanaf 17.00 t/m 

19.00 de toneelkaarten te kopen (en te betalen) op vertoon van uw 

ledenkaart. Wij zitten voor u klaar bij of in het buurtschapshuis. Let 

op dit is twee weken voor het Sinderens feest. 
 
Ook kunt u een kaart telefonisch reserveren. Op maandag 22 augustus kunt u 

tussen 8.30 – 12.00 uur en 18.00 – 20.00 uur bellen met Dianne 

Masselink, Tel. 0315-241753. 
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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“Bi'j de dokter” 

Een toneelstuk in drie bedrijven, geschreven door Evelien Evers: Er is een 

nieuwe arts in de praktijk van dokter Zijlsma, en ieder denkt er het zijne van. 

Hij is toch geen familie van Mulleman die vroeger in het buitengebied 

woonde? Wat was daar toch mee? Bijna niemand weet iets. Wie wel wat weet 

zegt niets. En zij die niks weten zeggen véél!.... Het is dan ook een en al 

roddel en achterklap in de wachtkamer. 

Een eigentijds stuk met sterk uiteenlopende karakters en veel humor.  

 

ROLVERDELING:  

Dokter Bas Mulleman: Daan Hobelman 

Dokter Pien Mulleman: Tine Maatman 

Dokters assistente Nadia: Emma Aalbers 

Willem Terhorst: Johnny Wildenbeest 

Gerda Terhorst: Jo Bulsink 

Freule van Nispen tot Dort: Diny Lammers 

Maria Teunissen: Monique Breuer 

Jan Teunissen: Robert Heezen 

Theo Woolschot: Udo Klompenhouwer 

Boer Harmsen: Joop Lammers 

Bertha Beulink: Hanny Scholten 

Boris: Dolf Wisselink 

Cindy Besselink: Eline Hobelman 
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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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Zorgboerderij Buitenkans:  

 

Boerderij Buitenkans, aan Den Dam, is onderdeel van zorgorganisatie Zozijn 

te Doetinchem. 

De boerderij biedt een plek aan mensen met een beperking en/of afstand tot 

de arbeidsmarkt. 

Na de opening in september 2014 heeft de Buitenkans een enorme groei en 

ontwikkeling doorgemaakt. 

Samen met onze cliënten doen we de volgende activiteiten:  

Werken in de tuin, op het land, in de schuur en het houden van kleinvee. 

Op het land en in de kas worden verschillende soorten gewassen geteeld, 

zowel voor eigen gebruik (als voer voor het kleinvee), als voor de verkoop in 

het stalletje op onze parkeerplaats en bij het terras aan het fietspad, langs de 

beek. 

Ook staan er verschillende fruitbomen, waar we in de zomer en herfst van 

oogsten …. En waar we vervolgens weer allerlei producten van maken voor de 

verkoop in het stalletje, zoals lekkere rabbarbermoes, appelmoes of allerlei 

jam’s. 

De schuur is ingericht als een volledige timmerwerkplaats met alle benodigde 

materialen en apparatuur. 

Hier worden diverse producten gemaakt voor de verkoop, zoals tuinmeubels, 

bloembakken, nestkastjes, vogelhuizen en seizoensproducten. 

Natuurlijk hebben we ook dieren op onze boerderij. 

Zo zijn er o.a. konijnen, geiten, vissen, kippen, pony’s, en ons varkentje Bell. 

Alle dieren krijgen de volledige zorg door onze cliënten en de begeleiders. 

Sinds kort is een koffie en thee terras geopend voor bezoekers, kom gezellig 

langs voor een kop koffie.  

 

Boerderij Buitenkans 

De Dam 5a 

7084 AT Breedenbroek 

Tel: 088-5751440 
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Vrijdag 2 september 

 
Het bestuur wil samen met u de koning Felix Overkamp en zijn koningin 

Marga 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 19.30 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 “DJ Bacchie”. 
 
Entree: Vrije gift 
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Beste leden van de Oranjevereniging Sinderen en Omstreken, 

 
 

Mij is gevraagd om een klein stukje te schrijven 
voor het Oranjefeest dat er weer aan zit te 

komen. Mijn naam is Dennis Haarlink en al bijna 

15 jaar probeer ik onder de naam Bacchie de 
mensen met muziek een leuke avond te 

bezorgen. De Oranjeverenging heeft mij 
gevraagd om op vrijdag 2 september de muziek 

te verzorgen in de feesttent en ik kan u nu al 

vertellen, daar heb ik ontzettend veel zin in! Van 
house naar strauss en van rock & roll naar 

Hollandse meezingers, alles kan en mag deze 
avond! Hebt u zelf een verzoekje dan bent u van 

harte welkom om deze aan te vragen. 
 

Ik hoop u allen vrijdag 2 september  te zien in 

de tent. Tot dan! 
 

Feestelijke groet,  
Bacchie  
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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. 

Dankzij hun steun kunnen wij de diverse attracties voor kinderen en 

volwassenen financieren en de prijzen laag houden. 

Wij zijn al deze bedrijven daar bijzonder dankbaar voor. 

U kunt – als lid van de Oranjevereniging – uw steentje daaraan bijdragen 

door uw aankopen bij voorkeur bij onze sponsoren te doen. 

Daardoor helpt u hen en daarmee heel Sinderen! 
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Optocht zaterdag 3 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 vanaf fa. Ankersmits aan de 
Aaltenseweg onder begeleiding van muziekvereniging Concordia. 
 
Inschrijven is mogelijk vanaf 8.45 uur tot uiterlijk 9.15 uur op de 
parkeerplaats van de fa. Ankersmit.  
 
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 en 

vooral plezier met de 

voorbereidingen en iedereen 
die komt kijken veel 

kijkplezier! 
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Zaterdagochtendindeling 3 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 
 

 
   
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.  

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 
-    Vogel knuppelen 
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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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De zaterdagavond is mede mogelijk gemaakt door: 
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Zaterdagavond 3 september 
 

BOH FOI TOCH 

 

 

 

 

 

Boh Foi Toch ontstond als gelegenheidsband. Oud-Normaalleden Jan 

Manschot en Ferdi Joly, bassist Willem te Molder en trekharmonikaspeler/ 

liedjeszanger Hans Keuper vonden elkaar voor een optreden tijdens het 

Achterhoek Gala op Nieuwjaarsdag, 1990 in Hengelo (Gld). 

Hun mengsel van zydeco en rock sloeg meteen aan, de Boh Foi Toch-Rap was 

een groot succes. Besloten werd door te gaan. 

Het repertoire werd uitgebreid en polka's, walsen, maar ook ballads vonden er 

hun plaats, net als Folky deuntjes en Tex-Mex. De teksten bleven steeds in 

het Achterhoeks! 

Jan Manschot verliet de band in 1997 en Han Mali kon als drummer gelijk aan 

de slag met de opnames van de 4e CD “Boekspek”. Ferdi Joly keerde eind 

2005 terug naar zijn oude liefde “Normaal”. Oud-Normaal gitarist Paul Kemper 

volgde hem op.  

Boh Foi Toch speelt voor jong en oud en maakt voor en met iedereen feest. 

 

Voorverkooppunten: 

Buurtschapshuis, Ankersmit, Hiddink, Grevers,  

Boekhandel Rutgers Varsseveld, Bruggink De Heurne 
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Terugblik Koningsdag 2016 

Buiten was het koud en guur, binnen gezellig 

warm.  

Op woensdag 27 april vond Koningsdag plaats.  

De weersvoorspellingen waren niet goed. Koud, 8 

graden, wind en regen. Om die reden was ook binnen 

in het buurtschapshuis alles 

versierd. Zelfs voor de 

kinderen was het luchtkussen 

binnen opgeblazen. We 

begonnen, net als voorgaande 

jaren, met de kleedjes markt. 

Ondertussen werden overheerlijke baksels 

binnengebracht. Deze werden door de deskundige 

jury, bakker Krajenbrink en Susan Holthausen 

beoordeeld. De winnaars waren in categorie 0 tot 10 

jaar Merte Masselink, jeugd Romy en Renske Jansen 

en bij volwassen Richelle Kornet.  

Het programma werd voor de echte Die Hards voortgezet met een mooie 

fietsroute. Ruim 25 fietsers trotseerden kou, regen en wind.  

Ondertussen werden achterblijvers 

vermaakt door een heuse goochelaar. 

Alex Buijk van Bougé Magica, liet met 

hulp van vrijwilligers uit de zaal de 

kinderen van de ene verbazing in de 

andere vallen. Ook voor de 

volwassenen was het vermakelijk.  
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Uiteindelijk werd de dag afgesloten met Sinderens muzikaal, zang en 

danstalent tijdens Sinderen Got Talent. De 3de prijs jeugd werd gewonnen 

door Merte en Rikke, Teske en Lynn werden 2de en de eerste prijs ging naar 

AnneFleur en Fien. Bij de volwassenen ging de wisselbeker naar Bobby 

Knopjes.  

Ondanks het slechte weer buiten was het binnen gezellig en warm.  

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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Reünie 70 jarig jubileum  

Op zaterdag 28 mei jl. werd het startschot gegeven voor het 70 jarig jubileum 

van Oranjevereniging Sinderen en Omstreken. Er werd een reünie 

georganiseerd voor alle oud bestuursleden en hun partners door het huidige 

bestuur. De animo voor deze ochtend/middag was groot. We werden 

ontvangen door het bestuur met een kop koffie met cake. Na de koffie, 

opende Joost Timmermans, de huidige voorzitter, met een uiteenzetting van 

deze dag. 

Er werd buiten een mooie groepsfoto gemaakt, daarna stond er een heerlijke 

brunch klaar, waar heerlijk van gesmuld werd. Het was een gezellige 

ongedwongen ochtend, waar menig oude koe uit de sloot werd gehaald. Op 

een scherm werd een oude film gedraaid over Sinderen, waar verschillende 

oud bestuursleden in beeld kwamen.  Ook lagen er diverse fotoalbums op 

tafel waarin veel werd gebladerd. Dit wekte veel oh' s en ah' s op. 

Tijdens de brunch werden er door Dolf Wisselink en Jonny Wildenbeest op het 

denkbeeldige terras van café Huls komische anekdotes verteld, die opgediept 

werden uit de vele  notulen en  programmakranten,-boekjes  over 70 jaar 

besturen. Dit leverde veel lachsalvo's op. Het bleek zelfs dat uit de besturen 

vriendengroepen zijn ontstaan, die heden ten dage nog regelmatig bij elkaar 

komen. Hierna kregen  oud voorzitters de gelegenheid om nog een woordje te 

doen over hun ervaringen in het bestuur.  

De morgen was op deze gezellige manier zo om en het was tijd om met het 

Keizer schieten te beginnen. Het zonnetje deed deze dag goed zijn best, zodat 

de keizer, koningen en koninginnen van de afgelopen jaren moeite hadden 

om goed op de vogel te mikken. 

Maar uiteindelijk lukte het de 

huidige keizer Theo Bruggink van 

den Hoopman om zijn titel te 

prolongeren. 

Bedankt voor een geweldige 

geslaagde dag.  

Gerrit Vreeman 
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Wist u dat … 

 

..we dit jaar de contributie wéér niet hebben verhoogd 

..Wouter Wisman nog steeds geen housewarming heeft gegeven 

..en wij hier nog steeds op wachten 

..dat we trendsetter zijn met “heel Sinderen bakt” 

..de attractie al jaren gesponsord wordt door de Sinderense Ondernemers 

Vereniging 

.. Joost eindelijk…. Getrouwd is … met Marianne 

..we erg blij zijn met onze sponsors 

..dat we graag uw emailadres willen  

..wij graag inspraak van de jeugd willen 

..dat er nog kaarten voor “Boh Foi Toch” te koop zijn 

..dat er toch nog 28 fietsers de kou en de regen hebben getrotseerd en met 

koningsdag de fietstocht hebben gefietst. 

..dat de ballonnen voor de ballonenwedstrijd verantwoord zijn 

 .. jullie dit jaar nog de oude munten kunnen inleveren bij de fam. Bulsink. 
Vanaf 1 januari kunnen we de oude munten niet meer worden aangenomen. 
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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 
 
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  
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Vluchtelingenwerk 

 

In de gemeente Oude IJsselstreek zullen in de loop van 2016 vluchtelingen 

met een verblijfsstatus een plek krijgen om te wonen. Deze mensen, die net 

gehoord hebben dat ze in Nederland mogen blijven, kunnen beginnen met het 

opbouwen van een nieuw bestaan. VluchtelingenWerk Oost-Nederland neemt 

de begeleiding van deze statushouders op zich en helpt hen wegwijs te 

worden in hun nieuwe woonomgeving. Vrijwilligers laten statushouders kennis 

maken met de buurt, gaan een eerste keer mee naar een sportclub of school 

en ondersteunen bij het vinden van een huisarts en tandarts. Daarnaast zijn 

vrijwilligers van VluchtelingenWerk werkzaam op het kantoor in Ulft, van 

waaruit ze vluchtelingen helpen met papierwerk zoals het regelen van 

uitkeringen, verzekeringen en het afhandelen van post.  

Het vrijwilligersteam bestaat op dit moment uit zo'n 40 zeer betrokken 

mensen. Om alle statushouders goed te kunnen blijven begeleiden, zijn er 

echter meer mensen nodig. Wilt u meehelpen om deze nieuwe inwoners van 

Oude IJsselstreek een plek te laten vinden in de gemeente, of wilt u meer 

informatie over wat u kunt doen? Neem dan contact op met Melanie Jacobs, 

via mjacobs@vwon.nl. 

Foto: Vrijwilliger Jannie van der Meulen en cliënt Precious, afkomstig uit 

Nigeria 

  

mailto:mjacobs@vwon.nl


59 

 

Kleurplaat voor de kinderen 
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