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EERLIJK ZAKEN DOEN BIJ

. Eerlijk zaken doen

. Keuze uit meer dan 100 occasions

. Een persoonlijke aanpak

. Uitgebreid service aanbod

. Klantgericht & transparant

. Op drie locaties in :
  Sinde  Sinderen - Varsseveld - Doetinchem 

info@autowesterveld.nl
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WILDENBEEST
B r e e d e n b r o e k  ( 0 3 1 5 )  6 1  7 2  5 9Den Dam 1a  7084 AT  Breedenbroek (0315) 61 72 59
www.loonbedrijf-wildenbeest.nl

Gespecialiceerd in grondwerk met 
minigraafmachines en minishovels

Tuinbouwtrekker met:    rotorkop-eg
       zaaimachine
       frees
       grondbak etc.
       1 meter breed
Container transport
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Voorwoord

Dit is voor mij de eerste keer dat ik het voorwoord mag schrijven. 
We hebben binnen het bestuur van gewaardeerde bestuursleden afscheid 
genomen en weer nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Verder op in het 
programmaboekje zullen de aftredende bestuursleden hun ervaringen uitwisselen 
en nieuwe bestuursleden zich voorstellen. 

Voor ons ligt het Sinderensfeest van woensdag 30 
augustus t/m zaterdag 2 september. De blauwdruk is 
klaar en veel zaken zijn al geregeld. 

Het belangrijkste komt nog dat is de inzet van de vele 
vrijwilligers. Bedankt alvast hiervoor! De betrokken-
heid van vele vrijwilligers is groot, dat is de basis voor 
het slagen van het Sinderensfeest!

Het concept blijft hetzelfde, we beginnen met twee 
toneelavonden. Zie informatie voor het bestellen van 
de kaarten verderop in het programmaboekje. 

De vrijdagavond gaan we nadat de koning is opge-
haald er weer een gezellige Sinderense avond van 
maken. Dit onder begeleiding van DJ Bacchie. 
De zaterdag zal beginnen zoals altijd met de optocht. Door de renovatie van de 
Sinderenseweg is het bij het samenstellen van deze editie nog niet met zekerheid 
te zeggen of het wel bekende startpunt en route kan worden gebruikt. We houden 
jullie op de hoogte via sociale media!  Eventueel bedenken we een alternatieve 
route onder het motto ‘het kump goed’. Na de optocht begint het Koningschieten 
en voor de kinderen is er weer een leuk en uitdagend programma in elkaar gezet.

Op de zaterdagavond gaat het op Sinderen ‘Stormen’ met de band Storm. Dit zal 
figuurlijk zijn want we hopen natuurlijk op mooi weer en veel publiek.

Ik wens u allen een fantastisch mooi Sinderensfeest.

Martin Keuper
Voorzitter
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Voor al uw:
 Nieuwbouw

 Verbouw en onderhoudswerken

 Agrarische bouw

 Bedrijfsgebouwen

 In het werk gestorte betonkelders
lid van Bouwend Nederland

Terborgseweg 17 
7084 AD  Breedenbroek
tel. 0315-651287  
fax 0315-654131
e-mail: info@reusen.nl 

www.reusen.nl
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U kunt ons bereiken op een algemeen emailadres: 
oranjeverenigingseno@gmail.com

Voorzitter
- Martin Keuper, Aaltenseweg 4b, 7084 AZ Breedenbroek. Tel: 06 - 53 40 15 69

Secretaris
- Kirsten Seesink, Harmenskampstraat 9, 7065 BC Sinderen, Tel: 0315 - 61 70 65

Penningmeester
- Ron Smits, Grote Mansweg 2, 7065 BT Sinderen, Tel: 06 - 53 73 95 54

Algemeen bestuursleden
- Henrike Bulsink, Rentmeesterlaan 4, 7065 AZ Sinderen, Tel: 06 - 15 22 23 86
- Jürgen Pasman, Boskapelle 1, 7065 BA Sinderen, Tel: 06 - 27 86 14 90
- Anne Slöetjes, Kapelweg 31, 7065 BB Sinderen, Tel: 0315 - 24 37 37
- Monique Wijshoff, Boskapelle 4, 7065 BA Sinderen, Tel: 06 - 53 73 18 96
- Johnny Wildenbeest, Den Dam 1a, 7084 AT Breedenbroek, Tel: 06 - 55 84 04 10

Bestuur 2017 - 2018

Vlnr. staand: Johnny, Jürgen, Kirsten, Martin
Vlnr. zittend: Henrike, Monique, Ron, Anne
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info@bulsinkcatering.nl
www.bulsinkcatering.nl

Molenweg 5 
7084 AX  Breedenbroek 
 
            0315-617555 

                                

Het adres voor nieuwbouw,  renovatie en onderhoud van: 
 CV – installaties 
 Loodgieterswerk 
 Airconditioning 
 Elektrotechnische installaties 
 Brandmeldinstallaties 
 Winkel met  doe-het-zelf 
 Zonne-energie systemen 

 
                
    
                   

                            
 deskundig advies 
 vakkundige nazorg 
 gekwalificeerd personeel 
 eigen servicedienst 
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Afscheid Annemarie en Joost
Hey Joost,
Afgelopen 6 jaar hebben wij allebei in het bestuur van de Oranjevereniging geze-
ten. Het moet gezegd, het is een leuk clubje om bij te horen. Ik zie ons nog zo in 
badjas richting podium gaan om een schoonzwemroutine zonder water te laten 
zien bij ‘Sinderen’s got talent’. Gezellige vergaderingen en nog betere feestjes, en 
vooral veel leuke mensen leren kennen. Blijkbaar vond jij de oranjevereniging nog 
leuker dan ik, aangezien je per direct verhuisd bent na de laatste jaarvergadering. 
Was dit de enige mogelijkheid om de vereniging los te laten?   
De afgelopen jaren heb ik terwijl ik in het bestuur zat 3 kinderen gekregen, waar-
schijnlijk een record. Je kunt het vast niet laten om hier een laatste grap over te 
maken, en terecht. Net als dat ik nog even moet aantippen dat jouw verloving 
wel heel erg lang duurde. Was je zo druk met de Oranjevereniging dat je huwelijk 
4 jaar lang moest wachten? Wel een goed feestje trouwens, het wachten meer 
dan waard! Zonder gekheid, ik ben de 
huidige en voormalige bestuursleden 
van de ‘ranjaclub’ erg dankbaar voor de 
gezellige tijden en wens heel Sinderen 
en daarbuiten veel geluk en liefde toe. En 
jou, Marianne en Siem wens ik natuurlijk 
ook veel plezier toe in de Heurne. Op naar 
nieuwe avonturen! 

Groeten van Annemarie

Hè Annemarie, 
 
Leuk weer eens wat van je te horen! Klopt we wonen nu in de Heurne, best mooi 
hier, maar mis soms de Wissinklaan best wel een beetje. Is echt wel een mooi 
plekje! Haha, ja ik wou inderdaad wel een opmerking maken over je kinderen 
maar hij was wel positief: knap hoe je dat altijd combineerde, de Oranjevereni-
ging, werk en je gezin thuis. Ik verheug me enorm om dit jaar samen met Marian-
ne, Dennis en jou en de kinderen heerlijk op het veld te zitten en de bestuursleden 
de benen onder het lijf te zien lopen. Ben benieuwd of we nog een biertje van ze 
krijgen... Ja, en die vergaderingen waren wel een hoogtepunt in de maand. Altijd 
gezellig elkaar te zien tot laat in de avond. Maar we kwamen altijd wel tot een 
besluit, ook al lagen de 8 meningen wel eens uit elkaar (of 7 als je de vergadering 
weer een keer vergeten was... :-) ) Misschien kunnen we nog een keer een Ame-
rikaanse barbecue doen? Zullen we dan eerst uitleggen wat het is... Haha, om 
misverstanden te voorkomen. Dit jaar doen we maar weer de lamp uit in de tent! 
Om 00:43 gaat bij ons de lamp uit waarschijnlijk... Ik kijk met veel plezier terug op 
de 6 jaar in het bestuur. Ook ik wens het huidige bestuur veel  succes en dat er 
nog maar veel feesten mogen volgen. Ga ze wel missen daar OP Sinderen!  
 
Gr Uut de Heurne! Joost  
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      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. 

Sleepslangbemesten 

Uw partner in bemesten en gewasbescherming. 
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Even voorstellen
Ik ben een van de nieuwe gezichten binnen het bestuur van de Oranjevereniging.
Voor diegene die mij nog niet kennen zal ik mij even voorstellen. Ik ben Jürgen 
Pasman, geboren in het mooie Silvolde en heb daar altijd mogen wonen met uit-

zondering van mijn studententijd. Op de Konijnenhof ben 
ik gaan samenwonen met Ankie, waar we drie kinderen 
hebben gekregen die nu rond de 20 zijn. Daar is ook mijn 
hobby uitgebreid met meerdere Mercedesbussen en een 
tweede Kever. Ook nu zal je bij ons meerdere voertuigen 
tegenkomen die niet de jongste zijn.
We zijn in december 2013 komen wonen aan de Boska-
pelle. De verbouwing is een boel werk maar we ervaren 
het als een voorrecht dat we mogen wonen in zo’n mooi 
gebied in zo’n gezellig buurtschap.
Voor mijn werk probeer ik er voor te zorgen dat mensen 
met een Vodafone mobieltje te allen tijde kunnen bellen/
internetten en ook in de toekomst gebruik kunnen maken 

van een snel netwerk. Op Sinderen mag nog wel wat gebeuren, ook al staat er 
een mast bij Marco in de wei. Bij ons zul je naast mensen en voertuigen ook de 
nodige dieren tegenkomen: honden, katten, eenden en paarden. En voor een 
praatje en een kop koffie is er altijd tijd. De Oranjevereniging is voor ons belang-
rijk omdat ze zorgt voor een stukje saamhorigheid en daardoor voor de gezellige 
sfeer op Sinderen. Ik wil daar dan graag mijn steentje aan bijdragen.

Sinds een hörtjen bun ik lid van ‘t bestuur van de Oranje-
vereneging S&O, ze hebt mi-j evraogd moor eigelijk von 
ik dat niks veur mi-j. Laot een ander dat moor doen dacht 
ik, moor ja, ze bleven andringen en ik kan now eenmaol 
slecht nae zeggen. En now mot ik dus een stuksken 
schrieven aover mi-jzelf.
Mien naam is Johnny Wildenbeest en ik wone an de Den 
Dam in Breembroek. In 1967 bun ik geboren, dan wet i-j 
geliek hoe old a’k ongeveer bun. Ik bun etrouwd met Do-
rien en wi-j hebt dri-j kinder, twee dochters en een zoon.
Wi-j hebt een loon/grondverzetbedrief en door geet mien 
meeste vri-je tied in op.
Mien hobby’s bunt een betjen meziek maken en donder-
dagsaoves ff naor toneel um in de huid te kroepen van  ’n ander. As vri-jwilliger 
schoffel ik af en toe, samen met een clubken mansluu, de kerkepade. Ik zal mien 
beste doen um zinvol te waezen binnen ‘t bestuur en ik hoppe da’w mekare zölt 
treffen tiedens een van de festiviteiten op Sindern.
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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 -   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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Eddie Heersink, schuttterskoning

Familie traditie in ere gehouden… 

Sinderensfeest met een dubbel gevoel. Vele van 
jullie weten dat eigenlijk alle mannelijk familieleden 
die zijn voortgekomen uit de Weening genen al een 
keer schutterskoning zijn geweest. Zelf had ik deze 
eer nog niet gehad tot aan het oranjefeest 2017. 

Hoewel ik geboren en getogen ben ‘op Sinderen’ 
ben ik enkele jaren geleden alweer verkast naar te 
Heurnse. Hoewel ik een aantal jaren het Sinderens 
oranjefeest heb overgeslagen, ik zat in tweestrijd 
met mijn passie voor de motocross en naar het altijd 
gezellige Sinderensfeest gaan waarbij de cross het 
had gewonnen, werd het enige jaren geleden toch weer tijd om de eerste zater-
dag van september richting het Sinderense te vertrekken. Jaarlijks schoot ik mee 
maar het mocht niet baten. Van mijn vader kreeg ik ondanks dat ik al werd geacht 
volwassen te zijn, de nodige tips and trics. Dit was voor mij het eerste jaar Sinde-
rensfeest zonder de adviezen en niet meer het onder het toeziend oog van mijn 
vader. Het schieten ging ronde naar ronde voorbij en op het moment dat ik mocht 
schieten en de vogel er ideaal bij hing, ging hij er dan na al die jaren ook bij mij 
er een keer af. Het was een feit, schutterskoning 2017, de titel had ik binnen! Ook 
deze man met Weening-genen had dan toch ook de vogel er af geschoten. 

Echter was nu de vraag en het volgende euvel... Waar is mijn wederhelft? Die was 
niet op het Sinderensfeest. De huldiging moest daarom toch even wachten. Na 
wat gebeld te hebben en te hebben gewacht kwam daar dan ook mijn wederhelft 
aan. Ondertussen was mijn moeder door mijn broer en co op de hoogte gebracht 
en is zij opgehaald, waarbij haar bord met middageten op de tafel is blijven staan, 
zodat ook zij de huldiging kon meemaken. Onder het toeziend oog van mijn 
moeder, Niels, schoonmoeder en alle anderen die aanwezig waren, was dan de 
huldiging daar. Een grote glimlach op mijn gezicht en nog een beetje beduusd. 

Een vaandelhulde van de vendeliers die ondertussen een 
andere samenstelling hebben gekregen dan in de tijd dat ik 
zelf nog bij de vendeliers zat. Eens te meer besefte ik dat ik 
toch ook wel ouder begon te worden maar ook dat ik blij was 
om dit moment mee te mogen maken. 2017 was het eerste jaar 
zonder mijn vader en juist dit jaar ben ik schutterskoning 
geworden en had Niels de eerste prijs gewonnen met zijn versierde skelter. Het 
blijft toch altijd bijzonder en speciaal. Het heeft zo moeten zijn….
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Bed & Breakfast | Theeschenkerij | Natuurtuin                         
Toldijk 11    7065 AL Sinderen   T 0315 236 794                         

www.natuurlijkbuiten.nl

TANKSTATION, SHOP, VOLAUTOMATISCHE  
AUTOWASSTRAAT EN SELFSERVICEWAX-
BOXEN, BUS- EN CARAVAN WASSEN 
GARAGE, APK, REPARATIE EN ONDERHOUD

A u t o s e r v i c e c e n t r u m  V a r s s e v e l d A u t o w a s c e n t r u m  W i n t e r s w i j k

ONBEMAND TANKSTATION
AUTOWASSTRAAT SELFSERVICE 
WASBOXEN, MEER INFO:
WWW.PITSTOPBRUSSEN.NL

Tinbergenstraat 5 Winterswijk | T. 0543 535 071 Euroweg 3, Varsseveld | T. 0315 230 535

de complete pitstop
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Youri Slöetjes

Ik ben Youri Slöetjes. Ik ben jeugd-
koning van Sinderen 2016/2017 
geworden. 

Ik wilde graag meedoen en dat mocht. 
Toen de hals, linkervleugel, rechter-
vleugel en de staart er waren afge-
schoten, dacht ik dat het niks ging 
worden. Toen ik precies op 1 plekje 
moest schieten, wat die man zei, 
dacht ik: Dat lukt niet, maar ik schoot 
en BAM… hij was eraf.

Gemeentelijk Koningschieten
13 Mei was er gemeentelijk Koning-
schieten in Etten. Onze koning was 
niet mee, ik wel als jeugdkoning. 
Eerst was er een hele toespraak en 
moest er geloot worden in welke volg-
orde we mochten schieten.

Er waren een stuk of 10 kinderen die 
meeschoten. Ik heb jammer genoeg 
niets eraf geschoten, een meisje uit 
Varsseveld schoot uiteindelijk de 
vogel eraf, het was wel een hele leuke 
middag.
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Kaartverkoop toneel

Onze eigen toneelvereniging ‘’t Buurtschap’ gaat ons weer trakteren op 2 mooie 
toneelavonden.

Op woensdagavond 30 en donderdagavond 31 augustus 2017 wordt het verhaal 
van de familie Bruinsma vervolgd. We zijn benieuwd! Beide avonden beginnen om 
20.00 uur, de zaal gaat om 19.15 uur open.

Voor leden van de Oranjevereniging start de voorverkoop op zaterdag 19 augus-
tus. Wij zitten dan van 17.00 - 19.00 uur voor jullie klaar bij het Buurtschapshuis. 
Op vertoon van de ledenkaart kunnen daar ter plekke kaarten worden gekocht (en 
betaald). Ook kunnen leden dan vast telefonisch reserveren tussen 17.00 - 21.00 
uur. 

Leden en niet-leden kunnen op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 augus-
tus telefonisch reserveren tussen 10.00 - 22.00 uur. Het telefoonnummer is 06 - 
13 66 70 70.

Voor degenen die telefonisch gereserveerd hebben zitten wij vervolgens op 29 
augustus van 19.00 - 20.00 uur wederom voor jullie klaar bij het Buurschapshuis, 
om lange en ‘oneerlijke’ wachtrijen te voorkomen. Ook daar graag kaarten opha-
len tegen contante betaling.

Entree leden:  € 5,00 (met vertoon van ledenkaart)
Entree niet-leden: € 7,50
Entree t/m 12 jaar: € 2,50
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individuele coaching
teambegeleiding

organisatieontwikkeling

MW & V
Monique Wijshoff
Boskapelle 4 
7065 BA  Sinderen 

www.mw-v.nl
06 - 53 73 18 96

Spoorstraat 10
7051 CJ  Varsseveld

telefoon    0315-241377
e-mail       info@boekhandelrutgers.nl
website     www.boekhandelrutgers.nl
facebook   Boekhandel Rutgers
twitter   @rutgersboek

Boekhandel Rutgers: voor tijdschriften, wenskaarten, kantoorartikelen 
en natuurlijk.... voor al uw boeken.

Kunt u een tijdschrift of een boek niet vinden, vraag ons ernaar, 
wij kunnen uw bestelling verzorgen.

Boek- en kantoorboekhandel Rutgers
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De familie Bruinsma is de laatste jaren een aantal keren voorbij gekomen. 
Zo hebben ze inmiddels een camping en een hotel bezocht. Ditmaal nemen we 
een kijkje bij de familie Bruinsma thuis!

Koningsdag in Nederland...
De Bruinsma’s zijn in oranjestemming! Alles wat enigszins bruikbaar is, wordt 
door Sjef in zijn kraam uitgestald. Het is immers vrijmarkt en een mooie gelegen-
heid om van de rommel af te komen. En rommel genoeg in huize Bruinsma! 
Een lastige bijkomstigheid is het plotselinge bezoek van de zuster van Truus en 
haar man. Truus vindt het allemaal heel gezellig, maar Sjef en Wesley zouden het 
liefst zien dat Mien en Jan per ommegaande op zouden krassen. En zo zijn er nog 
meer onaangekondigde gasten en loopt alles weer in de soep, zoals u dat van de 
familie Bruinsma gewend bent!

Rolverdeling
Sjef Bruinsma: Johnny Wildenbeest
Truus, zijn vrouw: Monique Breuer
Wesley, hun zoon: Udo Klompenhouwer
Mien Bakker, zus van Truus: Jo Bulsink
Jan, haar man: Joop Lammers
Anton Hoeksema: Robert Heezen
Margien, zijn vrouw: Hanny Scholten
Toos, hun dochter: Aline Jansen
Thea de Wit: Ciska Wynia
Sylvia van Laar, haar dochter: Emma Aalbers

Voor alle info over ‘t Buurtschap zie ook www.tbuurtschap.nl of volg ons op Face-
book! (binnenkort vindt u daar het nieuwe promofilmpje van de Bruinsma’s!)

FAMILIE BRUINSMA IN DE BOCHT: ‘Leve de koning!’

Geschreven door Carl Slotboom
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PERSEN MET FOLIEBINDING 
nog meer zuurstofdicht 

eenvoudiger los te snijden  

BOMEN VELLEN EN SNOEIEN 
 

TAKKEN VERSNIPPEREN  
Ø tot 55 cm 

 

STOBBEN FREZEN  
ook lastig bereikbare  

 

Agrarisch loonwerk/groot groenonderhoud/grondverzet 
tel.(0315) 617413  www.harteminksinderen.nl 

Een fijn 

Oranjefeest 

gewenst !! 
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Programma Sinderensfeest vrijdag 1 september

Graag wil het bestuur met zoveel mogelijk leden onze 
Koning Eddie Heersink en zijn koningin, en onze jeugd-
koning Youri Slöetjes ophalen, om met hen en jullie het 
Oranjefeest 2017 te openen op het feestterrein. Dit alles 
natuurlijk weer onder begeleiding van het dweilorkest 
‘De Opbloasband’ en de vendeliers.

We vertrekken om 19.30 uur met de platte wagen voor 
‘De Opbloasband’ en voor alle leden met de fiets vanaf de 
feesttent op het voetbalveld, richting de Kasteelweg, het ouderlijk huis van Eddie. 
Bij aankomst aldaar wordt het Koningspaar en de jeugdkoning gehuldigd met mu-
ziek en vaandels, waarna iedereen die ons heeft begeleid met een ‘koningsborrel’ 
kan proosten.

Aansluitend vertrekken we dan weer richting Sinderen en het feestterrein, waar 
‘DJ Bacchie’ ons een mooie avond gaat bezorgen.

Entree:   Graag een 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 Oranjevereniging heeft mij gevraagd 
om op vrijdag 1 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 1 september te zien in de tent. Tot dan!

Feestelijke groet, 
Bacchie 

Entree:  vrije gift!
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Sinderenseweg 64, Sinderen

kwekerij - tuincentrum Hiddink

tel. 0315 617461             www.kwekerijhiddink.nl

Ruime keus in struiken, kamerplanten, 
groente- en kruidenplanten
Veel vaste planten en zomerbloemen 
van eigen kwekerij
Cadeaus en attenties
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www.verhuw huurtenten.nlt t l

Oosterink
 Tentverhufr

ed
A

l ur
VERHUU R V AN:

TENTEN / STATAFELS
STOELEN - TAFELS

BIERSETJES / KAPSTOKKEN 
FEESTVERLICHTING 

SPRINGKUSSENS 
TENTVERWARMING 
VLOERBEDEKKING 

AFZETTINGEN 
PODIA ETC.

Guldenweg 13A - 7051 HT Varsseveld 
T: 0315-243061 - M: 06 - 53819410 

info@verhuurtenten.nl
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Optocht Sinderensfeest zaterdag 2 september

We willen iedereen van harte uitnodigen mee te doen met de optocht, jong en 
oud, groot en klein, oud en nieuw, alleen of met een groep, kleurrijk, bont, gek, 
geinig, iedereen is welkom! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Dus ondanks eventuele wegwerkzaamheden en ongeacht het weer (we hopen 
natuurlijk op zon), we gaan ervoor!

De optocht vertrekt uiterlijk om 9.30 uur, hopelijk vanaf de fam. Ankersmit aan de 
Aaltenseweg, onder begeleiding van muziekvereniging Jubal. 

Inschrijving kan vanaf 8.45 uur tot uiterlijk 9.15 uur, ook bij de fam. Ankersmit. 

Vóór en tijdens de optocht wordt er gejureerd. De optochtdeelnemers wordt 
vriendelijk verzocht de eventuele aanwijzingen van de optochtcommissie en 
verkeersregelaars op te volgen. 

De prijsuitreiking vindt plaats op het feestterrein, na afloop van de kinderspelen 
en het oplaten van de ballonnen, rond 12.30 uur. Het vogelschieten wordt daar-
voor kort onderbroken. 

Wij wensen iedereen veel plezier en succes met de voorbereidingen. En iedereen 
die komt kijken, veel kijkplezier!

Mochten de wegwerkzaamheden onverhoopt niet op tijd klaar zijn, 

dan zoeken wij een alternatieve vertrek- en inschrijfplek en wordt de route 

van de optocht aangepast. Volg ons daarvoor op Facebook en de website.
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Zaterdagochtend

8.45 - 9.15 uur Inschrijving optocht bij fam. Ankersmit
9.30 uur Start optocht
10.00 uur Opening dagfeest op het feestterrein door voorzitter, woord
  door wethouder Henk Hengeveld en aftrap van de dag met  
  het ‘Sinderens Volkslied’ (zie tekst in boekje), vaandelhulde 
  en eerste schot vogelschieten door de wethouder
10.45 - 12.30 uur Kinderspelen
10.45 uur Vogelschieten en Jeugdschieten
12.30 uur Oplaten ballonnen en prijsuitreiking optocht

Zaterdagmiddag

Vervolg Koningschieten en jeugdschieten.

Zodra de nieuwe schutterskoning(in) bekend is wordt het vaandel gezwaaid voor 
het Koningspaar en de jeugdkoning en wordt er geproost.

Daarna hebben we op het feestterrein onze inmiddels traditionele spelen:
- Fladderschieten en dobbelsteenschieten
- Vogel knuppelen
- Sjoelcompetitie
- Raden Maar
- Krattendans

Wij verheugen ons weer op een gezellig feest!

Zaterdagochtend en -middag 2 september Sinderensfeest
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Milieuvriendelijke 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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STORM doet zijn naam eer aan: STORM is niet alleen muzikaal tot in de puntjes 
verzorgd, je zult de band als een wervelwind over het podium zien vliegen. 

Jarenlange ervaring heeft STORM geleerd wat een zaal nodig heeft, elk feest 
wordt zoals het zou moeten zijn!

Tijdens besloten feesten begint de band tijdens de binnenkomst van de gasten 
klein. Langzaam wordt het tempo en volume opgekrikt, zodat de gasten onge-
merkt eerst de voetjes, dan de benen, en daarna het hele lijf laten bewegen.

Tijdens openbare feesten knallen we er vanaf het begin vol in om iedereen een 
topavond te bezorgen. Ons professionele geluidssysteem blaast niemand omver, 
maar is in de hele zaal prettig aanwezig.

Tent open vanaf 20.00 uur

Entree: leden € 7,50, niet-leden € 12,50, kinderen tot 18 jaar € 5 euro, 
betalen bij de tent

Zaterdagavond 2 september Sinderensfeest

STORM bestaat uit: Mike, Jessie, Jeroen, Martijn, Peter en Twan
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Sponsoring zaterdagavond

Auto Westerveld
EERLIJK ZAKEN DOEN BIJ

. Eerlijk zaken doen

. Keuze uit meer dan 100 occasions

. Een persoonlijke aanpak

. Uitgebreid service aanbod

. Klantgericht & transparant

. Op drie locaties in :
  Sinde  Sinderen - Varsseveld - Doetinchem 

info@autowesterveld.nl

KIJK VOOR ALLE 
OCCASIONS OP

DE WEBSITE

Uw wens = onze uitdaging!
• Breed in loonwerk
• Sterk in grond/cultuurtechnisch werk.
• IJzersterk in constructiewerk.

Fa. Essing & zn.
Gendringseweg 41-a                     
7122 LT Lintelo 
0315-617610  

Voor raad en daad !!info@fa-essing.nl

  
Kom gerust even langs voor advies 

GREVERS  
Kapelweg 9 

Sinderen 

0315-617229 
info@grevers-winkel.nl  

                                               www.grevers-winkel.nl

Voor alle ORANJE foto’s en films
(ook in alle andere kleuren en zwartwit leverbaar)

Fijn oranjefeest gewenst!

L

o o n b e d r i j f

WILDENBEEST
B r e e d e n b r o e k  ( 0 3 1 5 )  6 1  7 2  5 9

Sinderenseweg 64, Sinderen

kwekerij - tuincentrum Hiddink

tel. 0315 617461             www.kwekerijhiddink.nl

Ruime keus in struiken, kamerplanten, 
groente- en kruidenplanten
Veel vaste planten en zomerbloemen 
van eigen kwekerij
Cadeaus en attenties

info@bulsinkcatering.nl
www.bulsinkcatering.nl
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dhr/mw ........................................................................................

Voorletter(s): ........................................................................................

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 lidmaatschaps-
bedrag 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 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. 

Aanmeldings- en 
wijzigingsformulier 
Oranjevereniging
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Koningsdag 2017 begon dit jaar koud en guur.  Wegens het succes van vorig 
jaar werd wederom besloten alle festiviteiten binnen in het Buurtschapshuis te 
houden.

Na een welkomstwoord van de voorzitter 
werd om 10.30 uur begonnen met de 
vrijmarkt. Voor de aanwezige kinderen 
was er dit jaar een iets groter springkus-
sen aanwezig, waar door jong en oud 
naar hartelust op werd geklommen en 
gesprongen.

Om 10 uur konden mensen voor de 
derde keer op rij hun baksels inleveren 

voor heel Sinderen bakt. Deze werden door een vakkundige jury beoordeeld. Dit 
jaar waren er drie categorieën: de volwassenen, 
kinderen van 11 t/m 16 jaar en kinderen van 0 t/m 
10 jaar. In de categorie volwassenen was Richelle 
Kornet de winnares, in de categorie 11 t/m 16 jaar 
Jara Masselink en in de categorie 0 t/m 10 jaar 
Merte Masselink.

Van 12.15 uur tot ongeveer 14 uur verzorgde 
DanzArte een dansworkshop voor alle kinderen. 

De kinderen werden in twee 
groepen verdeeld. Een groep 
tot 8 jaar oud en een groep 
vanaf 8 jaar oud. Er werd twee 
uur lang flink gedanst. 

Na ‘Sinderen’s got talent’ lieten 
beide groepen hun ingestu-
deerde dans zien op het toneel.

Tussen 13.30 uur en 14.30 uur konden mensen zich 
inschrijven voor de fietstocht. Veel mensen gaven 
hier gehoor aan. De opdrachten die gedaan moes-
ten worden tijdens 

Terugblik Koningsdag 2017

(verder op pag. 41) 
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de fietstocht leverden drie winnaars op. Eer-
ste werd de familie Spaans (zie foto), tweede 
de buurt ‘de Boskerhoek’ en derde de familie 
Wisman.
Om 16.15 uur begon Sinderen’s got talent. Na 
een spetterende openingsact door het bestuur, 
volgden nog tal van acts. Van dans naar zang en 
van playback naar muziek. Er waren dit jaar drie 
categorieën: de volwassenen, kinderen dans 
en kinderen zang plus overig. In de categorie 
volwassenen won dit jaar Harmke Wildenbeest. In de categorie dans waren er 

drie winnaars. Eerste werden Jasmijn, 
Annefleur, Marte en Lynn, tweede werden 
Teske en Lynn en tenslotte  derde Fien, 
Bente en Romy. In de categorie zang plus 
overig werden Jasmijn en Annefleur eer-
ste, Rikke en Pip tweede en Tijs derde.

Koningsdag was wederom een mooi 
feest. Wij willen de familie Bulsink en alle 
vrijwilligers die meegeholpen hebben om 
er een mooi feest van te maken hartelijk 
bedanken!
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B.E. Lettink
Veenweg 28b

7055 BN  Heelweg

INSTALLATIE
EN

ONDERHOUD

Tel: 0315 - 24 16 23

Mobiel: 06 - 53 64 05 61     Fax: 0315 - 24 10 33
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  Het opnieuw bezien van je mogelijkheden 

 
 
 

Advies en Interim-management 
Kapelweg 11 
7065AT Sinderen 
info@respectare.nl 
www.respectare.nl 
0315-61 78 81 
06-26 132 86              

Rolluiken 
Zonwering 
Screens 
Terrasoverkappingen 
Horren 
Garagedeuren 
Velux Raamdecoratie 
Binnenzonwering 
Parasols 

Helmkamp 24 
7091 HR Dinxperlo 
0315-236274 

Kasteelweg 6  
7065 AX Sinderen 
0315-617277 

Email: info@rolalux.nl 
Web  : www.rolalux.nl 
Fax    :0315-617657 
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Voor alle ORANJE foto’s en films
(ook in alle andere kleuren en zwartwit leverbaar)

Fijn oranjefeest gewenst!
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Refrein
Op Sinderen, op Sinderen,
daor is ’t leaven goed
Saamheurigheid dat dut ’t um,
dat zit ons in ’t bloed
Op Sinderen, op Sinderen,
daor is ’t leaven echt
Wie ooit op Sinderen ekommen is
den wil d’r nooit meer weg

Wie kent hier niet de Siegenbekke
en ’t Idink bos
’t Nibbelink de Wissinklaan
’t lut ow nooit meer los
Hier kleuren de seizoenen nog
’t leaven van de dag
Ik bun zo bli’j omdat ik hier
op Sinderen laeven mag!

Kasteelweg en de rentmeester
ze wiezen op de tied
Van adel hier op Sinderen,
helaas wi’j bent ze kwiet
Maar wat ons hier ebleven is
dat is wel ’t besef
Dat ’t leaven hier op Sinderen
iets vorstelijks nog hef!

’t buurtschapshuus op Sinderen
met eigen hand ebouwd
Hier klopt ’t hart van Sinderen
a’j alles goed beschouwd
Genieten van toneel muziek
gezelligheid en sport
Een plek waor ’t leaven hier op Sinderen
pas echt beleven wordt!

Sinderens volkslied
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... we dit jaar weer de contributie niet hoeven te verhogen

... Joost en Annemarie ons bestuur hebben verlaten

... en Joost is overgelopen naar de Heurne

... we ons bestuur gaan versterken met ‘jeugd’

... we nog steeds graag van een aantal mensen het email-adres willen

... we weer erg blij zijn met onze sponsors

... de fietstocht op Koningsdag een heuse puzzeltocht was

... er ruim 80 mensen hebben meegefietst

... en hij is gewonnen door de kersverse familie Spaans, Robert en Lia, van de
 Kapelweg

... de route van de optocht ook een puzzel wordt

... Ron niet weet waar hij een tetanusspuit moet halen, bij dierenarts of huisarts

... er mooie plantjes worden gekweekt op Sinderen

... de ballonnenwedstrijd verantwoord is
 
... het op zaterdag 2 september gaat ‘stormen’?

Wist u dat...
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Wii bedanken onze adverteerders en sponsoren
Bakkerij Heijerman
Dames Jolinkweg 10 7051 DK Varsseveld, 0315 - 24 13 25

Roelofsen Tweewielers
Burg. Van de Zandestraat 60, 7051 CT Varsseveld, 0315 - 24 17 41

Fysiotherapie Wynia & Tannemaat ‘de Knieperije’
Aaltenseweg 10-B 7065 CA Sinderen, 0315- 6 17 660

Kampeerboerderij ‘De Küper’
Luimesweg 12A, 0315 - 61 75 76

Café-Restaurant Zalencentrum Koenders 
Terborgseweg 61 7084 AB Breedenbroek, 0315 - 65 13 04

Bouw- en aannemersbedrijf Lieftink,
Sinderenseweg 97, 0315 - 61 72 90

Kaaswinkeltje Varsseveld,
Doetinchemseweg 3, 7051 AA Varsseveld, 0315 - 23 02 12

Rabelingstraat 9a 7064 KG Silvolde
Tel. 0315 - 32 78 20 Mob. 06 - 51361207
www.tuinbeheer.nl info@tuinbeheer.nlMa
ur
its

He
ebink

TUINBEHEERTUINBEHEER

Rabelingstraat 9a
7064 KG Silvolde
Tel. 0315 - 32 78 20
Mob. 06 - 51361207
www.tuinbeheer.nl
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verwarming 
airconditioning 
gas 
water 
electra 
sanitair
dakgoten
zonnnepanelen 
audio & video
service & onderhoud
satellietinstallaties 
wassen
drogen
koelen
vriezen

www.leneman.com

Schoolstraat 15, 7051 DB  VarSSeVelD
Telefoon: 0315 - 24 17 83

ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

ELECTRO  -  VAKZAAK
TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VARSSEVELDelecTRo  -  VaKZaaK

TecHnIScH InSTallaTIeBeDRIJF
Schoolstraat 15, 7051 DB  Varsseveld - Telefoon: 0315 - 24 17 83

www.leneman.com

Leneman A5 - liggend.indd   1 17-03-14   14:42
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Kleurplaat voor de kinderen



52

Koffieboerderij  
Groot-Nibbelink  

Momenteel is het maisdoolhof weer open  
Openingstijden: 
Maart Zaterdag en zondag open van 10.00 tot 18.00  
                  Woensdag- en vrijdagmiddag open va 13.00 tot 18.00 

April t/m Sept. Dinsdag t/m zondag open vanaf 10.00  
                          april, mei, juni en sept. open tot ca 18.00  
                          juli en aug. open tot ca 20.00 

Oktober Zaterdag en zondag open van 10.00 tot 18.00  
                  Woensdag- en vrijdagmiddag open va 13.00 tot 18.00 

Nov t/m Febr. Alleen de weekenden, feestdagen en op afspraak 
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Aluminium TerrAsoverkAppingen 
of sierbesTrATing nodig?

 Altijd scherp geprijsd.

VEENHUIS
sierbestrating
zand & grind
VARSSEVELD

www.veenhuis-sierbestrating.nl
Aluminium Terrasoverkappingen

Breukelaarweg 13 Varsseveld
7051 DW 0315-241260

 
 
 
 
 
 
 

 
Dames Jolinkweg 9 
7051DG Varsseveld 
Tel: 0315-842604 

 
www.mennosdierenwereld.nl 
info@mennosdierenwereld.nl 
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Tv-ontvangst Nederlandse zenders in heel Europa? 

Voor camper en caravan. 

Tuenter TV Techniek 
Kapelweg 27 7065BB Sinderen 

Tel.  0315-617534 of  06 40864257    www.tvtechniek.nl 
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Munsterman BV wenst u een

prachtig en gezellig feest 

op Sinderen!
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