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KIJK VOOR ALLE 
OCCASIONS OP

DE WEBSITE



1

Inhoudsopgave

Voorwoord van de voorzitter 3
Bestuur 5
Even voorstellen: Anniek Ankersmit 7
Contributieverhoging 8
Even voorstellen: Marieke te Lindert 9
Koning van Sinderen, Bas Böhmer 11
Lisa Jansen, jeugdkoningin 13
Kaartverkoop woensdag- en donderdagavond 15
Toneelvereniging Lintelo en Irene van der Aart 17
Afscheid Kirsten 19
Afscheid Anne 21
Vrijdagavond 31 augustus 23
Zaterdagochtend 1 september 29
Dagprogramma zaterdag 1 september 31
Milieuvriendelijke ballonnenwedstrijd 33
Zaterdagavond 1 september 35
Aanmeldingsformulier 39
Terugblik koningsdag 2018 41/43
Kinderopvang Humanitas 44
Sinderens volkslied 47
Wist u dat... 49
Kleurplaat 53



2

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 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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Hallo Allemaal,

Het is weer bijna zover, voor ons ligt het oranjefeest op 
Sinderen van woensdag 29 augustus t/m zaterdag 1 sep-
tember. De voorbereidingen zijn in volle gang, vele zaken 
zijn al geregeld om er samen weer een gezellig feest van te 
maken.
Wij als bestuur met de vele vrijwilligers proberen een Sin-
derensfeest voor iedereen te maken. Daarvoor hebben we 
oog voor tradities maar zijn we ook zeker in voor vernieu-
wingen. Zo hebben we bv vorig jaar het terrein gepimpt 
met bankstellen onder de parasol. Dit gaf een ‘gemuudelij-
ke’ sfeer. Om de jeugd betrokken te houden zijn we ook op 
zoek naar vernieuwingen voor hun (onder het motto: ‘Wie 
de jeugd heeft, heeft de toekomst’). Heeft u als lid ideeën laat het ons dan weten. 

Ook het bestuur is dit jaar vernieuwd. Dit jaar hebben we afscheid genomen van 
Kirsten en Anne twee ervaren krachten die na jaren trouwe dienst plaats maken 
voor de nieuwe bestuursleden Anniek en Marieke. Verder op in het programma-
boekje zullen de aftredende bestuursleden hun ervaringen delen en nieuwe be-
stuursleden zich voorstellen. Anne en Kirsten nogmaals bedankt voor jullie inzet!

Het programma is iets gewijzigd t.o.v. de voorgaande jaren. De woensdagavond 
gaan we beginnen met een toneelavond verzorgd door de toneelvereniging uit 
Lintelo. Voor de  donderdagavond is Irene van der Aart uitgenodigd. Irene van der 
Aart is als cabaretière, actrice en zangeres in vele genres thuis. Ze speelt deze 
avond een cabaret- en improvisatievoorstelling, speciaal voor en over Sinderen. 
Zie voor meer informatie en het bestellen van kaarten voor deze twee voorstel-
lingen verder op in dit programmaboekje. De vrijdagavond staat garant voor een 
gezellige avond. Nadat we onze koning Bas Böhmer en jeugdkonigin Lisa Jansen 
hebben opgehaald onder begeleiding van de opbloasband en de vendeliers gaat 
de band ‘Link’ optreden. Link zorgt voor een avond vol oude rocknummers en 
nummers uit het huidige tijdperk. De zaterdag zal zoals altijd beginnen met de 
optocht. Daarna het koningschieten, jeugdkoningschieten en alle andere activitei-
ten. Wie volgt onze huidige koningen op? Het Oranjefeest sluiten we swingend af 
op zaterdagavond met DJ-Bacchie. 

Rest mij nog om alle sponsoren en vrijwilligers te bedanken zonder jullie geen 
Sinderensfeest! Ik wens u allen een fantastisch mooi Sinderensfeest. Tot ziens!

Martin Keuper
Voorzitter

Voorwoord
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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
- Anniek Ankersmit,Benninklaan 6, 7091 VB Dinxperlo, Tel: 06 - 15 66 92 05

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
- Jurgen Pasman, Boskapelle 1, 7065 BA Sinderen, Tel: 06 - 27 86 14 90
- Marieke te Lindert, Sinderenseweg 82, 7065 BM Sinderen, Tel: 06 - 14 91 21 90
-	 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 2018 - 2019

Vlnr. staand: Jurgen, Johnny 
Vlnr. zittend: Marieke, Anniek, Monique, Martin
Vlnr. vooraan: Ron, Henrike 
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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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Hallo allemaal,

Mijn naam is Anniek Ankersmit, 23 jaar en ik 
ben één van die twee ‘rooien van de gresmaai-
ers.’ Ik ben opgegroeid aan de Aaltenseweg 
op Sinderen, maar woon inmiddels bijna een 
jaar in Dinxperlo samen met Peter. Tussendoor 
ben ik voor mijn studie Communicatie- en 
Informatiewetenschappen even in Nijmegen 
woonachtig geweest, maar de Achterhoek bleef 
altijd trekken. Momenteel werk ik als marketeer 
bij Obelink in Winterswijk en in mijn vrije tijd 
wandel ik graag, kijk ik series en ga ik uit met 
vrienden.

Vorig jaar Koningsdag zat ik aan de bar in de 
Wei van het Buurtschapshuis: omsingeld door 
Martin en Ron. Het duurde dan ook niet heel 
lang voordat ze vroegen of ik in het bestuur 
wilde. Zoals je aan dit stukje kunt lezen, waren ze erg overtuigend, want ik heb ja 
gezegd en sinds februari ben ik secretaris van de Oranjevereniging. Als bestuurs-
lid wil ik graag mijn steentje bijdragen aan het organiseren van de activiteiten op 
Sinderen en ik vind het dan ook erg leuk dat ik hiervoor gevraagd ben.

Laten we er samen mooie feesten van maken! Hopelijk tot ziens!

Groeten, 
Anniek

Even voorstellen: Anniek Ankersmit
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Contributieverhoging

Zoals u wellicht weet, is het ons al vele jaren gelukt, om de contributie constant 
te houden, ondanks het feit dat wij zelf - zoals iedereen - steeds geconfronteerd 
werden met hogere prijzen. De contributie is voor het laatst verhoogd in 2002 (met 
de invoering van de euro).

Dit jaar hebben wij tijdens de ledenvergadering voorgesteld om de contributie aan 
te passen aan het huidige prijspeil en te verhogen. Alle aanwezige leden hebben 
hiermee ingestemd.

De contributie bedraagt per 1-1-2018:
- Enkelvoudig lidmaatschap € 7,50,-- per persoon
- Gezinslidmaatschap € 15,-- 2 volwassenen en hun kinderen tot 18 jaar

Deze nieuwe bedragen zullen - zoals ieder jaar - eind juli van uw rekening 
afgeschreven worden. Voor machtiging graag het wijzigingsformulier op 
pagina 39 invullen en inleveren bij een van de bestuursleden.

Ron Smits, penningmeester (smits.ron@gmail.com)

“Dagelijks Lunch & Diner”
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Hallo Allemaal,
 
Begin 2017 werd mij door Kirsten gevraagd of ik het leuk zou vinden om deel  te 
nemen aan het bestuur van de oranjeverenging.  Daar hoefde ik niet lang over na 
te denken, want het leek me hartstikke leuk. In mijn vriendenkring hebben ook al 
wat vrienden deel uitgemaakt van het bestuur, hierdoor had ik al genoeg leuke en 
positieve verhalen gehoord. 

Even iets over mezelf:  Ik Ben Marieke te 
Lindert, 30 jaar en getrouwd met Jeroen, 
samen hebben we twee dochters. Fleur 
van 4 en Julia van 1. We wonen aan de 
Sinderenseweg (voor de meeste bekend 
als het huis van meester Nijkamp). 4 jaar 
geleden hebben we dit huis gekocht, en 
na	een	flinke	verbouwing	is	het	huis	nu	van	
binnen zo goed als klaar. 

Ik vind het erg leuk om creatief bezig te zijn 
in huis. Ik verander graag dingen in huis. 
Het inrichten van de ruimtes vind ik dan ook erg leuk om te doen. Inspiratie haal ik 
dan uit wonenbladen of van internet. Het wonen op Sinderen vind ik heerlijk, veel 
vrijheid , mooi uitzicht en vriendelijke mensen. 

14 jaar geleden kwam ik voor het eerst met koninginnendag op Sinderen en later 
op het Oranjefeest. In de loop van de jaren heb ik steeds meer mensen uit Sin-
deren leren kennen. Een tijdje terug heb ik oude foto’s terug zitten kijken van het 
Oranjefeest en koninginnendag/koningsdag, en bij elke foto die ik zie, ziet het er 
gezellig uit. 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Mediumcare verpleegkundige in zieken-
huis Rijnstate in Arnhem. Leuk werk met veel uitdaging, passie en  geen dag is het 
zelfde. Vaak vragen patiënten… zuster waar komt u vandaan? 
Ik woon op Sinderen. Sinderen?? nog NOOIT van gehoord. Nou mensen u weet 
niet wat u mist...

Ik wil me voor de volle 100% inzetten voor de oranje verenging en nieuwe dingen 
organiseren en er samen met jullie een mooi en gezellig feest van maken! 

Tot snel…

Groetjes Marieke

Even voorstellen: Marieke te Lindert
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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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Koning van Sinderen, Bas Böhmer

Sinderensfeest	2017	kreeg	voor	mij	een	verrassende	wending.	Een	beetje	bluffen	
en meedoen voor de gein. En opeens was ik koning. 

Voor het eerst deed ik mee aan het vogelschieten voor volwassenen. Mijn opa 
en vader zijn ooit al eens koning geworden en de wens is bij meerderen in de 
familie zeker aanwezig. Onderling werd er dus al gebluft en gedaan om dit jaar 
eens ‘even’ die vogel eraf te schieten. Stoer en vol goede moed ging ik naar voren 
om mijn derde schot te lossen. Want ja, hoe groot is de kans nou dat ik hem eraf 
schiet dacht ik nog. En ja hoor, RAAK! Ik wist niet wat mij overkwam. Tijd van 
bijkomen van de schrik had ik niet, want toen vlogen meerdere mensen mij al om 
de nek. 

De rest van de dag vloog voorbij. Mijn moeder moest aantreden als koningin, 
felicitaties kwamen van alle kanten en een vaandelhulde volgde. We hebben de 
rest van de dag lekker in de zon zitten genieten van alles. ´s Avonds werden wij 
natuurlijk verwacht in de tent. Dit was een hele gezellige en ‘gemuudelijke’ avond. 

Kortom, een hele leuke ervaring! Ik kijk uit naar Sinderensfeest 2018, tot dan!  

Bas Böhmer 
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Lekker en gezellig: ontbijten | lunches | picknickmand | high tea

Natuur Actief: rondleiding natuurtuin | knapzakwandeling 

Extra: buiten-film | kunstexpo in de natuurtuin   

Natuur & Theetuin NatuurlijkBUITEN 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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Jeugdkoningin, Lisa Jansen

Heej, ik ben Lisa Jansen en ik ben 12 jaar oud 
ik heb vorig jaar de vogel eraf geschoten. Ik 
hou van mijn kippen Hoentje & Donsje (zijder-
hoenders) en Bufje (orpington).

Ik ga ook 2 keer in de week naar judo. Ik heb 
de groeneband en ik doe ook mee aan wed-
strijden. 

Ook moet ik helaas naar school. Ik zit in groep 
8 Meeander Varsseveld. Ik ga na de zomerva-
kantie naar Schaersvoorde havo/vwo.

Ik was ook gevraagd voor het Gemeentelijk-
koningsschieten dus heb ik daar aan mee ge-
daan. Ik schoot helaas niet de romp er af maar 
wel de hals doei doei!              

Lisa
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Creatief met staal!

Voor raad en daad!

Fa. Essing & Zn
Gendringseweg 41-a

7122 LT Lintelo
0315-617610

info@fa-essing.nl

• VERKOOP
• REPARATIE
• CONSTRUCTIEWERK
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Kaartverkoop woensdag- en donderdagavond

Woensdagavond 29 augustus
Omdat ‘onze’ eigen toneelvereniging ‘Het Buurtschap’ zich dit jaar richt op de 
5-jaarlijkse openluchtvoorstellingen, start ons Oranjefeest-weekend dit jaar op 
woensdagavond met toneelvereniging Lintelo. Zij spelen voor ons de klucht ‘Bruin 
café dubbel D’, geschreven door Evelien Evers. En ‘Dubbel D’ staat niet voor wat 
u wellicht meteen denkt;-), ‘Dubbel D’ staat voor Derkje en Dorien, een paar vro-
lijke zussen die een café runnen. De vraag is of ze het hoofd boven water kunnen 
houden!

Entree leden:  € 5,00 (op vertoon van ledenkaart)
Entree niet leden:  € 7,50

Donderdagavond 30 augustus
De avond wordt verzorgd door niemand minder dan Irene van der Aart, die als 
Westerse verkering heeft met een boer uit Westendorp. Irene maakt theater en 
cabaret en heeft voor deze donderdagavond een mooie voorstelling gemaakt, 
speciaal voor en over Sinderen e.o.

Entree leden:  € 10,00 (op vertoon van ledenkaart)
Entree niet leden:  € 12,50

Beide avonden starten om 20.00, de zaal gaat open om 19.15 uur.

Voor leden van de Oranjevereniging start de voorverkoop voor beide avonden op 
zaterdag 18 augustus. Wij zitten dan van 17.00-19.00 uur voor jullie klaar bij het 
Buurtschapshuis. Op vertoon van de ledenkaart kunnen daar ter plekke voor bei-
de avonden kaarten worden gekocht (en betaald). Let op! Pinnen is niet moge-
lijk. Ook kunnen leden dan vast telefonisch reserveren tussen 17.00-21.00 uur. 
Leden en niet-leden kunnen op maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 au-
gustus telefonisch reserveren tussen 10.00-22.00 uur. Het telefoonnummer is 
06-13667070.

Voor degenen die telefonisch gereserveerd hebben zitten wij vervolgens op 28 
augustus van 19.00-20.00 uur wederom voor jullie klaar bij het Buurtschapshuis, 
om lange en ‘oneerlijke’ wachtrijen op de avonden zelf te voorkomen. Ook daar 
graag kaarten ophalen tegen contante betaling. 

Wij kijken uit naar jullie komst!
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Tuinterras  en [ gratis] Speeltuin. 

Voor al uw: 
-Bruiloften 
-Personeelsfeesten 
-Verjaardagen 
-Cafe feesten 
-eventueel met zelfbediening. 

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes en                                                                                                                       
evenementen ! 

                    Tot ziens in De Heurne 
             (dichterbij dan je denkt) 

Caspersstraat  2 
7095 BC 
De Heurne 
Tel. 0315-651405 
www.cafebruggink.nl 

-Lekker thuis blijven ? 
-Catering aan huis ook mogelijk ! 
-Incl. servies , glaswerk  en  
- meubilair.
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Toneelvereniging Lintelo presenteert 
‘Bruin Café Dubbel D’

Auteur: Evelien Evers

Woensdagavond 29 augustus zal toneelvereniging 
Lintelo het Sinderensfeest openen met de klucht 
‘Bruin café dubbel D’, geschreven door Evelien 
Evers.

Waarom dubbel D? Nee hoor, het is niet wat u denk. Dubbel D staat voor Derk-
je en Dorien. Het zijn een paar vrolijke, jolige zussen, die samen een bruin café 
runnen. 

Het café wordt bezocht door uitgesproken karakters. Bijvoorbeeld een bezoeker 
die	vindt	dat	hij	altijd	gelijk	heeft.	Dan	is	er	een	guitig	figuur	die	regelmatig	een	
borrel	te	veel	drinkt.	Of	zijn	vrouw,	je	kunt	haar	geen	fijngevoelig	mens	noemen.	
En niet te vergeten, een motorrijder in hart en nieren met een grote fantasie. Alles 
wat hij zegt moet je halveren, en dan is het nog spannend. Ook is er nog een 
excentrieke dame die alleen maar via haar hondje praat. Tot slot is er een man die 
maar mondjesmaat komt. Hij is zeer zuinig. Het lukt hem iedere keer weer zonder 
wat te betalen het café te verlaten: daar kan de schoorsteen niet van roken! 
Zouden ze het hoofd boven water kunnen houden?

Irene van der Aart
Op donderdagavond zal er dit jaar geen toneel-
voorstelling zijn, maar zal niemand minder dan 
Irene van der Aart gaan optreden. Ze is geboren 
in Haarlem, veel in Amsterdam te vinden en heeft 
verkering met een boer uit Westendorp. 
Ze verdeelt haar tijd tussen het Westen en de 
Achterhoek. 

Irene is o.a. bekend van de plattelandsvoorstel-
ling ‘De boer op’. Irene maakt theater en cabaret 
op maat en dat is precies wat ze deze avond zal 
laten zien. Deze voorstelling staat namelijk in het 
teken van Sinderen! Benieuwd wat ze deze avond te vertellen heeft? Koop dan 
snel kaarten (zie pagina 15) en kom op donderdagavond 30 augustus naar het 
Buurtschapshuis!

Toneelvereniging Lintelo en Irene van der Aart
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Ik loop een eindje met je op, met passie en een open hart. Wie ben jij werkelijk en wat heb 
jij nodig op jouw pad. Jij vindt zelf de antwoorden. Ik, Lucy, de paarden Lumi en Fabius en 
de ezels Mees en Arie zijn slechts een instrument, waardoor jij inzicht krijgt hoe je verder 
kunt. 

Nieuwsgierig naar wat wij voor je kunnen betekenen? Je bent van harte welkom voor een 
gratis kennismakingsgesprek en voor: 

• Één op één coaching 
• Team coaching  
• Kinder coaching 

 
Én  
 

• Workshops voor kinderen en volwassenen (zie www.equuscoach.nl en de 
Facebookpagina van Equuscoach) 

Alle workshops zijn ook te boeken als activiteit voor een besloten gezelschap (vrienden, 
familie, collega’s, kinderpartijtje etc). Ook maatwerkprogramma’s zijn mogelijk. Neem 
vrijblijvend contact met mij op dan kijken we samen naar de mogelijkheden. 
 
Lucy Niewijk 
06-26968036        lucy@equuscoach.nl  www.equuscoach.nl 
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Afscheid Kirsten

Bedankt allemaal, 

Zoals altijd volgt er een afscheidsstukje wanneer een bestuurslid vertrekt. Dit 
jaar was het voor mij tijd om te gaan. Zes jaar geleden won ik het rademaarspel, 
dus ze wisten wie ik was (nou ja, ik was de vrouwelijke helft van het stel dat het 
rademaarspel gewonnen had) en enkele weken later stond Loes aan mijn deur. Ze 
wilde eens vragen of ik geen interesse had voor een bestuursfunctie. En wat heb 
ik ervan genoten. Van iedere vergadering, van ieder feest. Samen met lotgenoten 
alles in het werk stellen om er een mooi feest van te maken. 

Het is een cliché, maar het klopt, het is de beste 
inburgeringscursus die er is. 
Toch is het even wennen dat het feest ook zonder 
mijn bemoeienissen doorgaat. 
Het vooruitzicht om vanaf nu ook het oranjefeest 
te kunnen vieren samen met mijn man en kinde-
ren is ook wel heerlijk. Ik wil dan ook oma en opa 
bedanken voor het oppassen al die jaren. 

Vanaf nu zul je mij meer op het feestterrein zien 
staan, zitten, praten, rondhangen en genieten en 
niet meer heen en weer rennen om alles in goede 
banen te leiden.  Aan de andere kant heb ik nu 
minder reden om te zeggen… schat ga jij maar 
vast naar huis, ik moet blijven totdat de laatste 
naar huis is. Want ik vond/vind zowel koningsdag 
als het oranjefeest leuk tot op de laatste minuut. 

Hierbij wil ik al ‘mijn’ mede bestuursleden ontzettend bedanken voor de leuke tijd. 
En tevens alle vrijwilligers voor ieder jaar weer dat we op jullie konden rekenen. 
Dank jullie wel allemaal en tot op het oranjefeest!

Groetjes Kirsten Vredegoor-Seesink
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NIEUWE BEMESTERCOMBI 
met schuifas, sectieafsluiting 

en GPS-aansturing 
 

BOMEN VELLEN EN SNOEIEN 
 

TAKKEN VERSNIPPEREN  
  tot 55 cm Ø 

 

STOBBEN FREZEN  
ook lastig bereikbare  

 
 

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

In een lichtelijk aangeschoten  bui heb ik tegen Wouter Wisman ooit gezegd dat 
ik wel in het bestuur wilde. Nu ik OP Sinderen woonde, dacht ik dat dit wel een 
mooie manier was om in te burgeren. Wouter gelovende, was het super gezellig, 
had niet veel om handen en ach.. een paar keer per jaar vergaderen, harstikke 
leuk.

Eerlijk?? Een paar keer vergaderen bleek 
over het algemeen ge- middeld elke maand 
1 keer en het niet zo veel om handen 
hebben was het tegenovergestelde. 
MAAR: wat heeft het me veel opgeleverd. 
Ik heb zoveel mensen leren kennen, men-
sen hebben mij leren kennen ( ik hoop dat 
ik ben meegevallen)  

Van de acts die we opvoerden op 
Koningsdag, van de wafels bakken met 
Koningsdag terwijl ik dik ingepakt stond 
omdat het buiten zo koud was. Van alle 
toneelavonden, met als hoogtepunt elk 
jaar weer dat Wilhel- mus zingen, de hele 
organisatie van het oranjefeest, met 
alles erom heen. 

Maar ook in mindere tijden waren jullie er. En dat ik niet bij alle activiteiten aanwe-
zig kon zijn, was nooit een bezwaar. Mensen, ik heb een paar machtig mooie jaren 
gehad en ik wil iedereen alle bestuursleden én alle leden bedanken voor alles.
Kirsten, we hebben 6 jaar samen volgemaakt, en nu 6 jaar samen genieten aan de 
andere kant van de bar. Jij ook hartstikke bedankt!

Anne Sloetjes

Ps. oh ja, dit MOET ik nog even vermelden: Mattie van me, ik kon niet met en niet 
zonder je, zonder jou had ik het niet gered en volgehouden, maar wat was ik altijd 
blij als het zondagavond was na het oranjefeest, zodat ik je een paar weken niet 
meer hoefde te zien en te spreken, even rust!! Luv jou
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Al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres 
voor al uw tuin- en parkmachines

De vakman die houvast biedt

Aaltenseweg 10, 7065 CA SINDEREN, Telefoon 0315 - 61 75 42
info@ankersmit-tuinmachines.nl www.ankersmit-tuinmachines.nl

www.ankersmit-tuinmachines.nl

Pitstop-Ankersmit A5.indd   1 25-06-18   15:17
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Graag wil het bestuur met zoveel mogelijk leden onze Koning Bas Böhmer en  
onze jeugdkoningin Lisa Jansen ophalen, om met hen en jullie het Oranjefeest 
2018 feestelijk te openen. Dit alles natuurlijk weer onder begeleiding van het dwei-
lorkest ‘De Opbloasband’ en de vendeliers.

We	vertrekken	om	19.30	uur	per	fiets	vanaf	de	feesttent	op	het	voetbalveld,	rich-
ting de Kapelweg, naar het geboortehuis van Bas. Bij aankomst aldaar worden de 
Koning en de jeugdkoningin gehuldigd met muziek en vaandels, waarna iedereen 
die ons heeft begeleid met een ‘koningsborrel’ kan proosten.

Aansluitend vertrekken we dan weer richting Sinderen en het feestterrein, waar 
het dit jaar op vrijdagavond een ‘Linke’ en feestelijke bedoening wordt met ‘LinK 
Rocks’ uit Aalten e.o. Dat wordt swingen op ouwe Rock en LinKe PoP. 

Entree:   € 5,00 voor leden
  € 7,50 voor niet leden
  gratis voor mensen die de Koning mee ophalen 

WIE ZIJN LINK
Band LinK bestaat uit een viertal ervaren muzikan-
ten afkomstig uit diverse bands die al wat jaartjes 
op de bühne hebben gestaan. Met ervaring uit 
verschillende muzikale richtingen, van rock-covers, 
allround, tot bluesrock zorgt dit telkens voor een 
gevarieerd optreden.
 
Doordat de band bestaat uit een formatie van enkel 
drums, bas en gitaar komen nummers uit po-
wer-pop, rock en blues voorbij zoals Blondie, 
Led zeppelin, Janis Joplin, en AC/DC.

Gedreven door de liefde voor stevige muziek, wordt een repertoire aan elkaar 
ge-LinK-t van oudere rock klassiekers met verassende stevige nummers uit het 
huidige tijdperk.
 
De ruwe brokken rock worden overgoten met een smeuïge jus van de charmes en 
fijne	stem	van	Linda	tot	een	muzikaal	gerecht	om	je	oren	er	bij	af	te	likken.
 
Alleen dit al klinkt behoorlijk LinK …

Vrijdagavond 31 augustus
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GOED EN BETAALBAAR ONDERHOUD AAN UW AUTO, BIJ TTL BEN JE AAN HET 
GOEDE ADRES. BANDEN, IN/VERKOOP, APK, AIRCO EN ALLE REPARATIES.

Weerkampsweg 4A in Aalten/Lintelo
Technischtelindert@hotmail.com

Gertjan te Lindert 06 - 23 42 59 27
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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

KOFFIE- & THEE- 
SPECIALITEITEN

GEBAK
LUXE BROODJES
FLAMMKUCHEN

SALADES & SMOOTHIES

EN EEN  
HEERLIJK  
TERRAS!

koffie, lunch & lekkers
Spoorstraat 14b Varsseveld - www.lekkerneij.nl - 0315 - 23 80 63

Facebook: Lekkerneij-dorpskantine

Een heel fijn Sinderens Feest gew
enst!
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Zaterdagochtend 1 september

De optocht was vorig jaar een geweldig feestelijke stoet, met veel wagens, maar 
vooral ook groepen van allerlei clubs en buurten. Fantastisch dat zoveel mensen 
meededen, dat voelt erg saamhorig, en daar zijn we van! 

Dus ook dit jaar nodigen wij ie-
dereen van harte uit mee te doen, 
jong en oud, groot en klein, oud 
en nieuw, alleen of met een groep, 
lopend of met een wagen, kleurrijk, 
bont, gek, geinig, iedereen is wel-
kom! Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd!

De optocht vertrekt uiterlijk om 
9.30 uur, vanaf de inmiddels 
vertrouwde plek, de fam. Ankersmit aan de Aaltenseweg, onder begeleiding van 
muziekvereniging Concordia.

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 ver-
keersregelaars 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 daarvoor kort onderbroken. Wij wensen iedereen veel plezier 
en succes met de voorbereidingen. En iedereen die komt kijken, veel kijkplezier!
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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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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 
   en woord door B&W, vaandelhulde en eerste schot
   vogelschieten door Burgemeester en/of Wethouder
10.45 - 12.30 uur  Kinderspelen
10.45 uur  Start Vogelschieten en Jeugdschieten
12.30 uur  Oplaten ballonnen en prijsuitreiking optocht

Zaterdagmiddag

Vervolg Koningschieten en jeugdschieten.

Zodra de nieuwe schutterskoning(inn)en bekend zijn wordt het vaandel gezwaaid 
voor de Koning(in) en de jeugdkoning(in) en wordt er geproost.

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

Én een paar verrassingsactiviteiten!

Wij verheugen ons weer op een gezellig en hopelijk zonnig feest!

Dagprogramma zaterdag 1 september
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LOON- SLOOP EN GRONDVERZETBEDRIJF 
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Beton zagen en boren. 
 

Containerbakken. 
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Sierstraatw

erk. 
 

W
ij zijn gespecialiseerd in het persen en w

ikkelen van ronde en vierkante balen.  
 

Voor inform
atie over al onze m

ogelijkheden: 06-53795045 of 0315-617583 
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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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Voor de zaterdagavond hebben we de inmiddels voor ons bekende DJ Bacchie 
in de tent, om ons weer een heerlijke swingavond te bezorgen. Van house naar 
Strauss, van Rock naar Pop en Hollande meezingers, hij heeft het allemaal in 
huis. Én het is een DJ die echt je verzoekjes draait, je hoeft het maar te vragen! 

Entree:   € 5,00 voor leden
  € 7,50 voor niet leden

Zaterdagavond 1 september



36



37

Sponsoring zaterdagavond

 
 

Ik loop een eindje met je op, met passie en een open hart. Wie ben jij werkelijk en wat heb 
jij nodig op jouw pad. Jij vindt zelf de antwoorden. Ik, Lucy, de paarden Lumi en Fabius en 
de ezels Mees en Arie zijn slechts een instrument, waardoor jij inzicht krijgt hoe je verder 
kunt. 

Nieuwsgierig naar wat wij voor je kunnen betekenen? Je bent van harte welkom voor een 
gratis kennismakingsgesprek en voor: 

• Één op één coaching 
• Team coaching  
• Kinder coaching 

 
Én  
 

• Workshops voor kinderen en volwassenen (zie www.equuscoach.nl en de 
Facebookpagina van Equuscoach) 

Alle workshops zijn ook te boeken als activiteit voor een besloten gezelschap (vrienden, 
familie, collega’s, kinderpartijtje etc). Ook maatwerkprogramma’s zijn mogelijk. Neem 
vrijblijvend contact met mij op dan kijken we samen naar de mogelijkheden. 
 
Lucy Niewijk 
06-26968036        lucy@equuscoach.nl  www.equuscoach.nl 
 

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

Creatief met staal!

Voor raad en daad!

Fa. Essing & Zn
Gendringseweg 41-a

7122 LT Lintelo
0315-617610

info@fa-essing.nl

• VERKOOP
• REPARATIE
• CONSTRUCTIEWERK

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

Al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres 
voor al uw tuin- en parkmachines

De vakman die houvast biedt

Aaltenseweg 10, 7065 CA SINDEREN, Telefoon 0315 - 61 75 42
info@ankersmit-tuinmachines.nl www.ankersmit-tuinmachines.nl

www.ankersmit-tuinmachines.nl

Pitstop-Ankersmit A5.indd   1 25-06-18   15:17
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Sponsoring zaterdagavond

www.autoschadeherstel-markpennings.nl
Lireweg 7a, Varsseveld, Tel. 0315-242516

Schadeherstel / spuitwerk auto’s,
motorfietsen, bedrijfswagens en
vrachtwagens
Uitdeuken zonder spuiten
Industriespuitwerk
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dhr/mw ........................................................................................

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

Achternaam: ........................................................................................

Straat: ........................................................................................

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

Woonplaats: ........................................................................................

Geboortedatum: ........................................................................................

Telefoonnummer: ........................................................................................

Emailadres: ........................................................................................

☐ Enkelvoudig lidmaatschap (€ 7,50,-- per persoon)
☐ Gezinslidmaatschap (€ 15,-- 2 volwassenen en hun kinderen tot 18 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 werd dit jaar wederom binnen gevierd. 
Om 11 uur was de aanvang van de vrijmarkt. Voor de kinderen was er een spring-
kussen aanwezig. Buiten kon men terecht voor een wafel met een drankje.

Nieuw dit jaar was: 
Het geluid van Sin-
deren. De hele dag 
door was het geluid 
te horen. Je kon je 
antwoord op een 
briefje schrijven en in 
de daarvoor bestemde 
bak doen. Na nog wat 
extra aanwijzingen, 
werd het geluid ge-
raden	door	Annefleur	
Schoemaker. Zij won 

een dinerbon voor twee bij Fu Hing te Varsseveld, gratis beschikbaar gesteld.

Om 13.30 uur was de start van het kindervermaak. Dit jaar kwam RB Produc-
ties een leuke interactieve kindervoorstelling verzorgen. Een koningslied was 
geschreven, maar de koning bleek er niet zo blij mee te zijn. Met behulp van Jan 
Klaassen, die 3 nieuwe liedjes schreef en de kinderen die een groot koor vorm-
den, kwam het allemaal toch goed. De kinderen konden meedansen en zingen en 
waren	enorm	enthousiast.	Na	afloop	konden	de	kinderen	ook	nog		geschminkt	
worden.

Vanaf 13.30 uur kon er worden 
ingeschreven	voor	de	fietstocht.	
De	fietstocht	met	bijbehorende	
opdrachten was dit jaar door 
Han Wisman gemaakt.  Veel 
mensen hebben dit jaar weer  
meegefietst.

Rond de klok van 16.15 uur 
begon Sinderen’s got talent. 
Dit jaar met een record aantal 
acts. Van volwassenen acts tot kinderen met zang en dansacts. Eerste in de cate-
gorie	dans	werden	Teske	en	Lynn	en	tweede	werden	Jasmijn,	Annefleur	en	Fien.

(zie verder pagina 43)

Terugblik Koningsdag 2018
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Kuenenweg 7a  7055 AA Heelweg 
0315-243749  www.gebrfrerikslmb.nl

 
 

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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In de categorie zang 
ging de familie Bran-
denburg er met de 
eerste prijs vandoor, 
Tijs Hengeveld met 
de tweede en Tim ten 
Haaff	werd	derde.
Bij de volwassenen 
werd Yara Beeks eer-
ste, tweede werd Djem 
Sessie en derde de 
Oude Besjes. 

Ook nieuw dit jaar was het verschijnen van een mystery guest. Na de pauze ver-
scheen deze gast op het podium en iedereen kon door middel van vragen stellen, 
erachter zien te komen wie deze persoon toch kon zijn. De mystery guest mocht 
natuurlijk alleen antwoorden met ja of nee. Na de nodige vragen, had Wim Bulsink 
door dat achter de vermomming Gert Vreman school.

Na Sinderen’s got talent was er live muziek te beluisteren en onder het genot van 
een hapje en drankje  was het nog lang gezellig. Koningsdag was een geslaagd 
feest. Wij willen de familie Bulsink en alle vrijwilligers die meegeholpen hebben 
om er een mooi feestje van te maken hartelijk bedanken!
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Doe jij ook mee?  
  
Met onze ontdekkingsreis om samen de wereld te ontdekken. Klimmen, rennen, spelletjes 
doen, puzzelen, praten, zingen en bouwen.  Zo ontdekken wij de wereld bij de peuteropvang 
van Kinderopvang Humanitas. Wij geloven in gelijke kansen voor alle kinderen. Met maar 
één doel: kinderen helpen in hun ontwikkeling.  
  
Samen met basisschool Op Koers willen wij de kinderen in Sinderen ook deze kansen 
bieden. De kans om vanaf 2 jaar in een veilige en vertrouwde omgeving zelf keuzes leren 
maken, grenzen verkennen en uitdagingen aangaan. Zodat de stap naar de basisschool 
kleiner is.  
  
Over deze kans willen wij ook eerlijk zijn. Wij vinden het belangrijk dat wij opvang kunnen 
bieden die kwaliteit heeft. Daar zijn een aantal zaken voor nodig, zoals deskundige 
medewerkers, maar ook voldoende kinderen. Bij minimaal 6 peuters in een groep kunnen wij 
deze kwaliteit bieden.  
  
Heb je een peuter en wil je gebruik maken van de peuteropvang, laat het ons dan zo spoedig 
mogelijk weten!  Dit kan via ons e-mailadres regiogelderland@kinderopvanghumanitas.nl of 
via telefoonnummer  0314 – 71 11 15.  
  
Als in het najaar van 2018 blijkt dat er genoeg peuters zijn, starten wij in januari 2019 met 
peuteropvang in Sinderen.  
  

Doe jij ook mee? 
 

 

Voor informatie kun je ook terecht bij de ouders van de werkgroep peuteropvang. Samen 
met de ouderraad en Sinderens Belang doen wij ons best om de peuteropvang op Sinderen 
weer van start te laten gaan! 
 
Werkgroep peuteropvang: Marieke te Lindert, Susan Holthausen, Kirsten Seesink, Judi 
Westerveld, Remco Freriks, Henrieke Hengeveld, Marjon Groot Nibbelink, Carla 
Nieuwenhuis. Contactpersoon: Marjon Groot Nibbelink, tel. 0615853060. 
 
 

Vereniging voor het Sinderens Belang 
www.sinderen.com 
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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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Munsterman BV wenst u een

prachtig en gezellig feest 

op Sinderen!

Voor een mooie kijk op Sinderen 
ga je naar:
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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 de contributie verhogen naar 15,00 en 7,50
... Kirsten en Anne ons bestuur hebben verlaten
... en ze al een bankstel hebben gereserveerd voor zaterdag
... Anniek Ankersmit in haar eerste bestuursjaar meteen secretaris is 
 geworden
... we in het bestuur ook al een nieuwe penningmeester op het oog hebben ;-)
... we nog steeds graag zo veel mogelijk e-mailadressen ontvangen en daar
 zorgvuldig mee omgaan
... u een mail kunt sturen naar oranjeverenigingseno@gmail.com of kunt bellen
 naar 0615669205 als u meer wilt weten over hoe wij met u gegevens omgaan
... we erg blij zijn met alle sponsors
...	de	fietstocht	op	Koningsdag	een	geweldig	succes	was,	met	meer	dan	100	
	 fietsers,	met	dank	aan	maker	Han	Wisman
... de ballonnenwedstrijd blijft en verantwoord is
... de Rabobank clubkas actie dit jaar een recordbedrag van € 337,59 heeft 
 opgeleverd
... we volgend jaar over de € 400 heen willen
... u ons daarbij kunt helpen door lid te worden van de Rabobank (als u daar 
 bankiert)
... we ook heel blij zijn met alle vrijwilligers
... Anne de (kippen)soep blijft maken voor de vrijwilligers op vrijdag…
... dus houd rond het oranjefeest de kippen weer op stok
... Bas Böhmer de jongste koning is 
... Sinderen op zoek is naar ouders die peuters maken /hebben
... het huisje onder de kastanjeboom nu ‘eenuutblaosplek’ is
... het bestuur heel blij is met de versterking van de ‘jeugd’
... dit jaar op Koningsdag Heel Sinderen Bakt is vervangen door ‘Het Geluid’ van 
 Sinderen en de ‘mistery guest’
... dat Anne Fleur Schoemaker geraden heeft wat ‘het Geluid’ was
... dit jaar de toneelavond wordt verzorgd door Toneelvereniging Lintelo
... en Irene van der Aart op de donderdagavond een voorstelling zal geven 
 over Sinderen e.o.
... wij jullie allemaal hopen te mogen begroeten op het Sinderensfeest!

Wist u dat...
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Wii bedanken onze adverteerders en sponsoren
Bakkerij Heijerman
Dames Jolinkweg 10 7051 DK Varsseveld, www.heyerman.nl

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

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
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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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Dames Jolinkweg 9 
7051DG Varsseveld 
Tel: 0315-842604 

 
www.mennosdierenwereld.nl 
info@mennosdierenwereld.nl 
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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
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Typisch Harry Esselink!
Tuinontwerp voor die andere tuin.

Dersenkamp 4  |  7095 BS De Heurne  |  Tel. 0543 - 46 14 85  |  info@esselinkhoveniers.nl
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Wohlan Installatietechniek
Stompdijk 4

7054 AT  Westendorp
T: 0315 - 65 22 99

E: info@wohlan.com


