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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
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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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Hallo allemaal,

Wij als bestuur kunnen terugkijken op mooie activiteiten het 
afgelopen jaar. Mede mogelijk gemaakt door vele betrok-
ken vrijwilligers. Koningsdag is zelfs weer uitgebreid met 
een avondprogramma. Dit was ‘Onwies’ gezellig en voor 
herhaling vatbaar!

Dit smaakt naar meer, daarom organiseren we het aan-
komende jaar een extra feestavond op zaterdagavond 30 
november. Samen met De Bankdirecteuren zullen we
er een onvergetelijke avond van maken. Houd deze avond 
vast vrij in je agenda. Te zijner tijd ontvangen jullie de uitno-
diging.

Tijden veranderen waardoor wij als bestuur te maken hebben met nieuwe regels. 
Zo mogen er geen ballonnen meer opgelaten worden. Vanuit de verzekering zijn 
wij verplicht om een reglement op te stellen voor tijdens de optocht. Hierin staat 
o.a. dat deelname aan de optocht voor eigen risico is. Hierover meer verderop in 
dit boekje. Een leuke verandering is dat we als bestuur hebben besloten om de 
jeugd tot 18 jaar op de vrijdag – en zaterdagavond vrije toegang tot de feesttent te 
geven.
Maar nu het programma van het jaarlijkse Oranjefeest op Sinderen van woensdag 
4 t/m zaterdag 7 september. Het concept is dit jaar weer als van ouds. We begin-
nen met twee toneelavonden met als titel ‘Nachtoelen’ gespeeld door Toneelver-
eniging ‘t Buurtschap. Zie voor meer informatie en het bestellen van kaarten voor 
deze twee voorstellingen verderop in dit programmaboekje.

De vrijdagavond staat garant voor een gezellige avond. Nadat we onze koningin 
Marion Hoeks en jeugdkoning Teun Baten hebben opgehaald onder begeleiding 
van de opbloasband en de vendeliers gaat de band ‘Arrow Revival’ optreden. 
Dit viertal speelt classicrock en rock-popsongs uit de 70s, 80s en early 90s. De 
zaterdag zal zoals altijd beginnen met de optocht. Daarna het koningschieten, 
jeugdkoningschieten en alle andere activiteiten. Het Oranjefeest sluiten we swin-
gend af op zaterdagavond met de feestband ‘Brood op de plank’.

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
- Marieke te Lindert, Sinderenseweg 82, 7065 BM Sinderen, Tel: 06 - 14 91 21 90

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
- Ron Smits, Grote Mansweg 2, 7065 BT Sinderen, Tel: 06 - 53 73 95 54
-	 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 2019 - 2020

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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Koningin van Sinderen, Marion Hoeks

En dan eindelijk hebben we, na jaren zoeken, in november 2017 onze intrek 
genomen	op	‘de	Wachtmeister’.	Wat	een	lot	uit	de	loterij	en	wat	zijn	we	in	een	fijne	
buurt terecht gekomen.
Zo tegen het eind van augus-
tus 2018 vroeg Henk Aalbers 
of we mee wilden doen met 
de optocht in Sinderen. 
‘Tuurlijk doen we mee’. En of 
we ook meedoen met vogel-
schieten? Na enige aarzeling 
doen we ook daar aan mee. 
Na elkaar inschrijven met de 
buurt, dan heb je volgens de 
kenners de meeste kans dat 
de volgende koning uit de 
buurt komt!!
Toen ik aanlegde voor mijn 
4e schot, waren Henk en 
Herman nog aan het overleg-
gen wat de beste tactiek was 
om de romp naar beneden 
te halen. Tot mijn verbijste-
ring en veler verbazing was 
mijn schot het laatste van de 
middag. Ik wist totaal niet wat 
me overkwam, de buurt en 
daarna (naar het mij leek) heel 
Sinderen kwam om ons te feliciteren. In een klap wist iedereen wie er op ‘de 
Wachtmeister’ was komen wonen. 

Ik kende de tradities rondom het vogelschieten niet maar iedereen heeft geweldig 
zijn/haar best gedaan om ons wegwijs te maken en het was en is erg leuk om 
mee	te	maken.	Nogmaals	werd	voor	ons	bevestigd	hoe	we	het	getroffen	hebben	
in en rondom Sinderen. Koningin zijn heeft zo zijn voordelen om in te burgeren. 
We kijken al weer uit naar het volgende Oranjefeest. Tot dan.

Marion Hoeks
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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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Jeugdkoning, Teun Baten

Hallo allemaal,

Ik ben Teun Baten en was afgelopen jaar de jeugd-
koning van Sinderen. Op het moment dat jullie dit 
lezen ben ik 15 jaar en na de zomervakantie ga ik 
naar de 3e klas van het Zone college. Of zoals men 
het nog beter kent het vroegere AOC. 

Voor de rest zit ik op voetbal (als keeper).En mag ik 
graag vissen en rondcrossen op mij quad. 

We hebben laatst nog meegeschoten met het ge-
meentelijk vogel schieten en daar heb ik de hals 
eraf geschoten. Ik ben benieuwd wie na mij de 
beker krijgt. 

Groetjes Teun Baten

“Dagelijks Lunch & Diner”



10

Jouw stem is geld waard!

Kom in actie en 
steun onze club!
Lid van Rabobank Graafschap? Stem van 
5 t/m 19 september op onze club.

Ga naar rabobank.nl/graafschap

Supporter van Achterhoekse sport en cultuur.

Zó dichtbij. Rabobank Graafschap.
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Jouw stem is geld waard!

Ben jij lid van de Rabobank? Dan ontvang je per post een unieke code waarmee je 
kunt stemmen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne op jouw favoriete vereni-
gingen en stichtingen. Beslis mee en steun het verenigingsleven! 

Geef ons jouw stem van 5 t/m 19 september op www.rabobank.nl/graafschap. 
Wij besteden het geld dat wij ophalen met deze actie voor het organiseren van het 
kindervermaak tijdens koningsdag en kinderspelen tijdens het Oranjefeest. 

Jij steunt ons toch ook? Alvast bedankt voor jouw stem!

Lekker en gezellig: ontbijten | lunches | picknickmand | high tea
Natuur Actief: rondleiding natuurtuin | knapzakwandeling 

Natuurtuin: buiten-film | kunstexpo in de natuurtuin | Tai Chi
Kijk op onze website voor de (natuur-) workshops 

Natuur & Theetuin NatuurlijkBUITEN | Toldijk 11 | SINDEREN
T 0315 236 794                       www.natuurlijkbuiten.nl
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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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Dank aan al onze 
adverteerders!

Steun de 
Oranjevereniging 

Sinderen 
& 

omstreken 
en koop lokaal.
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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

Essing wenst u een mooi feest!
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Kaartverkoop woensdag- en donderdagavond

Ons Oranjefeest-weekend start dit jaar op woensdagavond met ‘t Buurtschap. 
Zij spelen voor ons op woensdag- en donderdagavond ‘Nachtoelen’, geschreven 
door August Hinrichs, vertaald en bewerkt door Henk Karstens. Meer informatie 
over dit stuk vind je op pagina 17.

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

Entree niet leden:  €7,50

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

Kaartverkoop

Voor leden van de Oranjevereniging start de voorverkoop voor beide avonden op 
zaterdag 24 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 beide 
avonden kaarten worden gekocht (en betaald). 

Let op! Pinnen is niet mogelijk. 

Telefonisch reserveren

Ook kunnen leden dan vast telefonisch reserveren tussen 17.00 - 21.00 uur. Leden 
én niet-leden kunnen op maandag 26 en dinsdag 27 augustus telefonisch reserve-
ren tussen 10.00 - 22.00 uur. Het telefoonnummer is 06 - 13 66 70 70.

Voor degenen die telefonisch gereserveerd hebben zitten wij vervolgens op maan-
dag 2 september van 19.00 - 20.00 uur wederom voor jullie klaar bij het Buurt-
schapshuis, 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.

Vernieuwde speeltuin!
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Vrolijk spel in drie bedrijven. Geschreven door August Hinrichs, vertaald en be-
werkt door Henk Karstens.

Harm Renting heeft na een hoorzitting in café Brinkzicht niet de kortste weg naar 
huis genomen, maar is nog even langs het huis van Albert Gruun gegaan. 
Was hij daar nou maar gewoon langs gegaan, dan was er verder niets gebeurd.. 
Maar Harm ging zó ver dat Albert en Griet wakker werden. Harm er vandoor, maar 
op de vlucht verloor hij een schoen en een knoop van zijn jas. Als de politie de 
volgende ochtend de ‘inbraak’ in handen neemt volgt de ene verwikkeling na de 
andere.. Want er zijn een heleboel verdachten, die liever niet willen vertellen waar 
ze die nacht gezeten hebben...

Rolverdeling

Harm Renting  boer, loco-burgemeester : Dolf Wisselink
Annie zien vrouw : Tine Maatman
Hilde  heur dochter : Eline Hobelman
Klaos Hummel  de knecht : Jeroen Gesink
Dick Makken  de jonge veearts : Coen Velthorst
Piet Jansen  pelitieagent : Wim Gussinklo
Ina Zanddijk  Agente van pelitie : Christel Wildenbeest
Appie Kwant  buurjongen : Daan Hobelman
Albert Groen  dörpsgenoot : Johnny Wildenbeest
Griet Groen  zien vrouw : Monique Breuer

Nachtoelen door Toneelvereniging ‘t Buurtschap
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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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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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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 Koningin Marion Hoeks en 
onze jeugdkoning Teun Baten ophalen, om met hen en jullie het Oranjefeest 2019 
feestelijk te openen. Dit alles natuurlijk weer onder begeleiding van het dweil-
orkest	‘De	Opbloasband’	en	de	vendeliers.	We	vertrekken	om	19.30	uur	per	fiets	
vanaf de feesttent op het voetbalveld, richting de Toldijk, naar het huis van 
Marion. Bij aankomst aldaar worden de Koningin en de jeugdkoning gehuldigd 
met muziek en vaandels, waarna iedereen die ons heeft begeleid met een 
‘koningsborrel’ kan proosten. Aansluitend vertrekken we dan weer richting Sin-
deren en het feestterrein, waar het dit jaar op vrijdagavond een feestelijke avond 
wordt met ‘Arrow Revival’ uit Azewijn e.o. De tent is geopend vanaf 20.30 uur.

Entree: 
€ 5,00 voor leden (op vertoon van ledenkaart)
€ 7,50 voor niet leden 
Gratis voor mensen die de Koning mee ophalen 
Onder de 18 jaar is toegang gratis

Legitimatie is verplicht.

ARROW REVIVAL
In 2008 is René Ebbers gestart met de basis van 
de band, na ervaringen te hebben opgedaan in 
diverse ‘eigen werk’ en ‘coverbands’ vanaf zijn 
18e en gitaarspelen vanaf zijn 8e, werd het tijd 
voor een duidelijke eigen stempel in smaak en 
opzet. De bandnaam is ontleend aan het radio-
station Arrow Classic Rock FM, dat exact het re-
pertoire ten gehore bracht wat de oprichter voor 
ogen had. Omdat we het zo jammer vonden dat 
deze muziek van de FM band ging, was de richting duidelijk: 
De ‘revival’ van de sfeer van dat station maar dan in een live opzet terug naar het 
publiek brengen. Na wat wisselingen in bezetting, maar al geruime tijd met steady 
basis, Nico Vink op bas en rots in de branding Ap de Swart als slaggitarist, is in 
2014 Gerian Focking toegetreden als drummer. Dit viertal leeft en ademt de mu-
ziek met een behoorlijk gelijke smaak die nu ten gehore gebracht wordt, classi-
crock en rock-popsongs uit de 70s, 80s en early 90s: Steve Miller, Simple Minds, 
Status Quo, Proclaimers, Pink Floyd, U2...

Muziek spelen wat het publiek wil horen, maar wel de verrassing creëren van 
‘ohhh ja die hit’... Dat is de drive van de band die er wel tracht een eigen stempel 
op te zetten. ‘Back to the Rockin Years’ het motto dat prijkt op de band-banner!

Vrijdagavond 6 september
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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

‘Dit mot ok nog effe’ 

Reglement Optocht Sinderen 2019

- Deelnemers aan de optocht doen mee op eigen risico. De Oranjevereniging
 is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan voertuigen dan wel 
 letsel aan personen.
- De toeschouwers van de optocht doen ook mee op eigen risico. Ook voor 
 hen is de Oranjevereniging niet aansprakelijk. 
- Deelnemers zijn verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van het
 Oranjebestuur dan wel van de verkeersregelaars onderweg.
- Deelnemers mogen pas starten op een teken van een Oranjebestuurslid.
-	 Inhalen	tijdens	de	optocht	is	niet	toegestaan.
-	 Bestuurders	van	voertuigen	mogen	voor	en	tijdens	de	optocht	niet	drinken.
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Zaterdagochtend 7 september - Optocht

De optocht was vorig jaar een geweldig feestelijke stoet, met een paar wagens, 
maar deze keer vooral met veel 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 iedereen van harte uit mee te doen, jong en oud, 
groot en klein, oud en nieuw, alleen of met een groep, lopend of met een wa-
gen, kleurrijk, bont, gek, geinig, iedereen is welkom! Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd!

De optocht vertrekt uiterlijk om 
9.30 uur, vanaf de inmiddels ver-
trouwde plek, de fam. Ankersmit 
aan de Aaltenseweg, onder muzi-
kale begeleiding van muziekvereni-
ging Jubal Varsseveld. 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 optochtdeelne-
mers wordt vriendelijk verzocht 
de eventuele aanwijzingen van de 
optochtcommissie en verkeers-

regelaars op te volgen. De jury bepaalt de prijzen op grond van een aantal criteria: 
uitvoering en originaliteit. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. De 
jury beslist, het Oranjebestuur heeft het laatste woord.

De categorieën waarvoor men kan inschrijven zijn als volgt:

Kinderen van 0-16 jaar
Enkelingen
Kleine groepen (2-5 personen)
Grote groepen (6 personen of meer)

Volwassenen
Groepen (vanaf 1 persoon en meer)
Wagens

De	prijsuitreiking	vindt	plaats	op	het	feestterrein,	na	afloop	van	de	kinderspelen,	
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!

Kijk op de voorgaande pagina voor het reglement van de optocht!
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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 (tip: neem oude kleding mee die vies mag 
  worden)
10.45 uur  Start Vogelschieten en Jeugdschieten 
12.30 uur  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 
- Vogelknuppelen 
- Sjoelcompetitie 
- Raden Maar 
- Krattendans 

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

Dagprogramma zaterdag 7 september
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LOON- SLOOP EN GRONDVERZETBEDRIJF 

 
 

W
ISSINK

 
Ook voor al uw

 tuin en straatw
erk. 

 
Stobbenfrees aan m

obiele kraan,  ook voor de m
oeilijk bereikbare plekken. 

 
Frezen, kilveren en zaaien m

et m
initractor. 

 
Houtversnipperaar voor takken tot 30cm

 doorsnee. 
 

Hoogw
erker tot 16 m

eter. 
 

Rioleringsw
erkzaam

heden. 
 

Beton zagen en boren. 
 

Containerbakken. 
 

M
achinaal straten. 

 
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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Sloetjes
Schilderwerk
Mobiel: 06 - 1605 40 24

Behangwerk - Beglazing - Onderhoud

ERT HUININK BOUWBERT HUININK BOUWB

Wissinklaan 5a
7065 BP, Sindereninfo@berthuininkbouw.nl

06-30368839

www.berthuininkbouw.nl

Ik kan uw complete verbouw verzorgen
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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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Brood op de plank XL
Stel: je bent muzikant, maar je houdt niet al-
leen van de muziek, maar ook van je publiek. 
Dan begin je met een paar gelijkgezinde 
vrienden een akoestisch minibandje waar het 
publiek het voor het zeggen heeft: Brood op de plank XL! 
Brood op de Plank XL bestaat uit 4 topmuzikanten: meerstemmige zang, per-
cussie (cajon), drums, semi-akoestische gitaar en basgitaar. Met behulp van hun 
muzikale BroodopdePlanksausje maken ze van elk feestje het mooiste feest ooit. 
Natuurlijk hebben ze een setlist, maar ze spelen ook heel graag verzoekjes die je 
kwijt kunt op hun verzoekkaartjes en ze zijn tevens ook verzot op gastmuzikanten. 

De tent is open vanaf 20.30 uur.

Entree leden:   €5 (op vertoon van ledenkaart)
Entree niet-leden:  €7,50
Onder de 18 jaar is toegang gratis, legitimatie verplicht

Zaterdagavond 7 september
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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

Essing wenst u een mooi feest!

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

Gesink Hoogwerkers - Sinderenseweg 70 - 7065 BL Sinderen - Tel: 0315-617294 - info@gesinkhoogwerkers.nl

Voor het huren van: 

 spinhoogwerkers 
 schaarhoogwerkers 
 aanhangerhoogwerkers 
 zelfrijdende hoogwerkers 
 eenmanshoogwerkers

bent u bij ons op het juiste adres

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

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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Sponsoring zaterdagavond

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

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

Weverstraat 4  Dinxperlo T: 0315-651685 www.harmtakke.nl
De koffie en thee staat altijd klaar

Persoonlijk en 
deskundig advies.
Ruime keus nieuwe 
en gebruikte fietsen.
Groot assortiment 
accessoires.
Scootmobielen 
en revalidatiemiddelen.

Werkplaats met 
gediplomeerde monteurs.
100% service en onderhoud.
Altijd een leenfiets beschikbaar.
Haal- & brengservice.
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G
esink H

oogw
erkers - Sinderensew

eg 70 - 7065 BL Sinderen - Tel: 0315-617294 - info@
gesinkhoogw

erkers.nl

Voor het huren van: 

 spinhoogw
erkers 

 schaarhoogw
erkers 

 aanhangerhoogw
erkers 

 zelfrijdende hoogw
erkers 

 eenm
anshoogw

erkers

bent u bij ons op het juiste adres
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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



(formulier graag inleveren bij één van de bestuursleden, zie ook pagina 5)
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Koningsdag begon dit jaar koud en nat, zodat de vrijmarkt wederom binnen werd 
gehouden. Deze vrijmarkt begon om 11 uur. Ook was het grote Dino springkussen 
weer aanwezig voor de kinderen. Buiten werden traditiegetrouw wafels gebakken 
en	koffie	of	thee	geschonken.	

Om 13.30 uur verzorgde Mathie Bakermans van Sikuku uit Aalten een leuke djem-
bé workshop. Ruim een uur lang werd er muziek gemaakt en werden er leuke 
ritmes ingestudeerd. 

Ook konden mensen 
zich vanaf 13.30 uur 
inschrijven voor de 
fietstocht.	Dit	jaar	
hadden Jan Brouwer 
en Ger Jansen de 
fietstocht	uitgezet.	
Ondanks dat het weer 
niet helemaal mee-
zat, hebben toch 50 
mensen hieraan mee-
gedaan. Dit jaar ging 
de 3e prijs naar Wilco 
Hengeveld, de 2e prijs naar Betsy Hemink en de 1e prijs naar de familie Nieuwen-
huis. Zij ontvingen allemaal een lekkere taart geschonken door Bulsink.

Voor de 2e keer was er: Het geluid van Sinderen. 
Tuincentrum Hiddink had een mooie bon ter waarde van 75 euro beschikbaar 
gesteld. Het viel nog niet mee het geluid te raden en na de nodige hints werd het 
geluid geraden door Tom en Stijn Buurman.

Rond de klok van 16.15 
uur begon Sinderen’s 
got talent met dit jaar 
als presentator Udo 
Klompenhouwer. Dit jaar 
waren er voor het eerst 
veel liveacts, zodat daar 
een aparte categorie van 
werd gemaakt.

vervolg op pagina 43

Terugblik Koningsdag 2019
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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 playbackacts werd derde 
Tijs Hengeveld die een nummer 
van Imagine Dragons play-
backte. Tweede werden Emma 
en Elyse met het aanstekelijke 
Leef en eerste werden Wiep en 
Fleur met een vrolijk nummer 
van Kinderen voor Kinderen.

In de categorie liveact werd 
derde:	Tim	ten	Haaff	die	
een nummer speelde op zijn 
gitaar. Tweede werden Lynn, 
Marte, Merte, Romy en Rikke die met hun instrumenten Havana speelden op de 
saxofoon,	dwarsfluit	en	klarinet.	Eerste	werden	Paul	en	Elyse	Hartog.	De	laatste	
ontroerde de zaal met haar live gezongen nummer begeleid door haar vader op 
de piano. 

Bij de volwassenen namen de Parels van het zuiden de wisselbeker mee naar 
huis en de publieksprijs ging naar de familie Brandenburg met hun aanstekelijke 
nummer Sommer, Sonne, Kaktus.

Tijdens de pauze van Sinderen’s got talent werd de winnaar van de ballonwed-
strijd bekend gemaakt. Dit bleek Levi Tap te zijn. Haar ballon was 300 km verder 
beland ergens in Frankrijk. Levi was tevens de laatste winnaar, want op last van 
de gemeente mogen er geen ballonnen meer opgelaten worden tijdens evene-
menten.
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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 
06-26 132 286              
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Op zaterdagavond 30 november - ja, zet het maar alvast in de agenda! - organise-
ren wij een extra feestavond. Op deze ‘Afterparty van het Sinderensfeest’ zullen de 
Bankdirecteuren er een onvergetelijke avond van gaan maken. Jij komt toch ook!?

De Bankdirecteuren. Een bijzondere naam, een bijzondere band. Een band die bij 
elk optreden het halve interieur van een gemiddelde woonboulevard meesleept om 
de gezelligheid van een knusse huiskamer te creëren. Een salontafel, een schemer-
lamp en een groot rood hoekbankstel waar de vijf muzikanten op zitten. Uitgerust 
met slechts het hoognodige aan instrumentarium spelen ze al het moois wat de 
muziekgoden ons de laatste decennia gebracht hebben. Van CCR tot Springsteen, 
van Gypsy kings tot the Stones, van Toto tot Mumford & Sons. Maar zodanig 
gespeeld dat je het gevoel hebt dat je bij ze op de bank zit. Sterker nog, vind je 
het leuk om een nummer mee te zingen of te spelen, dan ben je altijd welkom om 
op de bank plaats te nemen en mee te doen! Heb je een verzoekje? Roep het! Ze 
kunnen niet alles, maar proberen wel alles!

De Bankdirecteu-
ren zijn, naar eigen 
zeggen: ‘Een nederig 
orkestje uit het fraaie 
Vorden, gelegen 
tussen het weelderig 
groen van de Achter-
hoek’. Bij de Bankdi-
recteuren komt een 
heerlijke huiskamers-
feer en pretentieloze 
muziek. Het vijftal 
speelt akoestische 
muziek van muzikan-
ten zoals The Beatles, 
Rolling Stones en Johnny Cash. Ze speelden op festivals zoals Reurpop, Keifesti-
val en Mañana Mañana, maar genieten er ook altijd nog van om in een Buurthuis te 
spelen. Daar wil je toch bij zijn!?

Informatie over de kaartverkoop volgt zo snel mogelijk. Houd onze Facebookpagi-
na, website en de lokale kranten in de gaten, want daar zullen wij alles over deze 
avond gaan delen. Blokkeer deze avond vast in je agenda, want bijzijn is meema-
ken!

Feestavond met de Bankdirecteuren op zaterdagavond 
30 november
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Munsterman BV wenst u een

prachtig en gezellig feest 

op Sinderen!

Voor een mooie kijk op Sinderen 
ga je naar:

Burgemeester van der Zandestraat 6a, 7051 CT Varsseveld
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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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... Marieke dit jaar het penningmeesterschap van Ron heeft overgenomen
…	 de	fietstocht	dit	jaar	gemaakt	is	door	Jan	Brouwer	en	Ger	Jansen
…	 er	dit	jaar	ondanks	de	regenachtige	dag	50	mensen	aan	de	fietstocht	hebben
 deelgenomen
... we nog steeds graag zo veel mogelijk e-mailadressen ontvangen en daar 
 zorgvuldig mee omgaan
… er dit jaar voor het eerst sinds jaren geen ballonnenwedstrijd zal zijn
… alle Rabobankleden van 5 t/m 19 september kunnen stemmen op onze 
 vereniging voor de Clubkasactie
…	 het	plaatsen	van	een	fiets	in	het	fietsenrek	het	Geluid	van	dit	jaar	was
… en dat Het Geluid van Sinderen geraden werd door Stijn en Tom Buurman
… onze koningin Marion Hoeks pas net op Sinderen woonde en direct de vogel
 eraf wist te schieten
… wij dit jaar een extra feestavond organiseren op zaterdag 30 november!
… je (email)adreswijzigingen door kunt geven door te mailen naar: 
 oranjeverenigingseno@gmail.com 
… we de contributie dit jaar niet verhogen
… dit jaar de toneelavonden weer door ‘t Buurtschap worden verzorgd
… er met Koningsdag een superleuke band was en dat ging Onwies!
… de stroom dit jaar zo vaak is uitgevallen op Sinderen, dat wij hopen dat dit
 zorgt voor nieuwe aanwas ;-)
… wij nog steeds heel blij zijn met onze sponsoren
… volgend jaar twee mensen het bestuur gaan verlaten, dus pas op voor 
 loslopende bestuursleden met een verrekijker ;-)

Wist u dat...
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Wii bedanken al onze adverteerders en sponsoren

Ook bedanken wij:

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

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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GROOT NIBBELINK VOEDINGSADVIES 

Gezond op gewicht met Marjon 

• Afvallen zonder dieet 
• Gewoon gezond eten 
• Nieuwe gewoontes  

ontwikkelen die je een leven 
lang kunt vasthouden 
 

Info:  
Marjon Groot Nibbelink 
T 0615853060 
 

www.grootnibbelinkvoedingsadvies.nl 
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Kleur- en bouwplaat 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

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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Typisch Harry Esselink!
Tuinontwerp voor die andere tuin.

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

Weverstraat 4  Dinxperlo T: 0315-651685 www.harmtakke.nl
De koffie en thee staat altijd klaar

Persoonlijk en 
deskundig advies.
Ruime keus nieuwe 
en gebruikte fietsen.
Groot assortiment 
accessoires.
Scootmobielen 
en revalidatiemiddelen.

Werkplaats met 
gediplomeerde monteurs.
100% service en onderhoud.
Altijd een leenfiets beschikbaar.
Haal- & brengservice.
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Wohlan Installatietechniek
Stompdijk 4

7054 AT  Westendorp
T: 0315 - 65 22 99

E: info@wohlan.com


