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Dit jaar bestaat de Oranjevereniging Sinderen e.o. alweer 75 jaar. Wat
hadden we dit graag groots met jullie willen vieren! Zoals bekend is
de afgelopen tijd voor iedereen anders gelopen, ook voor ons als
Oranjevereniging. Het was een periode met veel ‘eerste keren’: een
1,5 meter feest, een online ledenvergadering, geen konings- en
keizerschieten, geen Koningsdag in het Buurtschapshuis en dus ook
geen optredens op het podium, maar wel een alternatieve
Koningsdag met zonnige wandeltochten en een wafel drive-thru. Het
is een tijd van flexibel zijn, aanpassen en creatief denken. Wij
hoopten dat - gezien de vaccinatiesnelheid - ons feest in het eerste
weekend van september op een gunstig moment gevierd wordt,
maar op het moment van schrijven hebben wij helaas nog geen
duidelijkheid van de gemeente over de vergunning. Logisch gezien
alle snelle veranderingen en de besmettingsgraad, maar wel heel
spijtig.

Na zo’n lange tijd van isoleren is er namelijk een grote behoefte om
samen te komen. Als bestuur staan we dan ook te trappelen om
Sinderen weer een leuk feestweekend te geven, als van ouds. De
plannen zijn gesmeed en het draaiboek ligt klaar. Enkele weken
geleden leek er weer van alles mogelijk te zijn, maar toen kwam het
nieuws dat de regels toch weer werden aangescherpt. 

Daarom kunnen wij helaas nog geen definitief programma met jullie
delen. Wij willen jullie dan ook vragen om onze Facebookpagina en
onze website oranjeverenigingsinderen.nl in de gaten te houden.

Van de bestuurstafel



Programma zaterdag 4 september

Wat we wel weten is dat we iets voor jullie
willen organiseren op zaterdag 4 september,
binnen de dan bestaande mogelijkheden en
op een verantwoorde manier. Wij blijven als
bestuur het nieuws goed volgen en hopen in
korte tijd iets leuks voor jullie neer te kunnen
zetten.

Wij wensen jullie allemaal een goede
gezondheid toe en hopen jullie snel weer te
zien op het veld tijdens onze activiteiten. 
Tot ziens!

                              Anniek Ankersmit - Voorzitter

13.00 - 16.00 uur:         Kindervermaak 
13.30 - 14.30 uur:         Start fietstocht 
16.00 uur:                      Borrel met muziek Kroezenhökers
17.30 uur:                      Barbecue met aansluitend muziek van Onwies 
    
Alleen voor leden en met opgave. Je kunt je aanmelden door een 
e-mail te sturen naar oranjeverenigingseno@gmail.com voor 25
augustus. Deelname aan de barbecue kost 15,- p.p.

Let op: het programma is helaas nog niet definitief en onder
voorbehoud. Dit jaar kunnen de oranje buurtschapshuismuntjes niet
ingewisseld worden.

mailto:oranjeverenigingseno@gmail.com


Even voorstellen..

'Dinxper' gewoond.  Sinderen voelde echter meer als thuis en
daarom zijn wij in 2007 weer naar Sinderen verhuisd. Daar nog
amper wonend kreeg ik vrijwel meteen de vraag in de
Oranjevereniging te komen. Dat heb ik niet meteen gedaan maar heb
wel jarenlang de vendeliers vertegenwoordigd. In 2020 kwam Johnny
Wildenbeest wederom met de vraag en dit keer heb ik het aanbod
aangenomen.

Ik wil graag mijn steentje bijdragen om mooie feesten te organiseren
voor Sinderen en omstreken. Tot ziens op Sinderen!

Met vriendelijke groet,  Erwin Gesink
 

Mijn naam is Erwin Gesink. Ik woon met mijn
vrouw Marieke en onze 3 dochters Fien, Saar
en Wiep op "Het Nieuwe Rexwinkel". Daar ben
ik hoofdzakelijk bezig met de verhuur van
hoogwerkers binnen ons eigen bedrijf; Gesink
Hoogwerkers. Wanneer de loonwerkers druk
zijn mag ik nog graag helpen bij Loonbedrijf
Westerveld waar ik 20 jaar met plezier fulltime
in dienst ben geweest. Toen wij gingen
samenwonen hebben wij een aantal jaren in 

Er zijn een aantal bestuurswisselingen geweest. Begin 2020 zijn Ron
Smits en Monique Wijshoff afgetreden en dit jaar namen we
afscheid van Henrieke Bulsink - Klein Sessink en Martin Keuper. Ook
via deze weg willen wij hen nogmaals enorm bedanken voor hun
jarenlange inzet en gezelligheid! De nieuwe bestuursleden die in
hun plaats zijn gekomen stellen zich graag aan jullie voor:



Mijn naam is Carolien Hiddink. Ik ben geboren
en opgegroeid in Lintelo, aan de Koopweg. 
 Heb een aantal jaren in Dinxperlo en De
Heurne gewoond en sinds de zomer van 2018
wonen wij weer heerlijk buitenaf, aan de
Molenweg 11B in Breedenbroek. Hier woon ik
samen met Gerben, onze kinderen Wouter,
Femke, Iris en Rik en onze beestenbende,
bestaande uit 3 pony’s (Blacky, Spekkie en
Pippi), 4 konijnen, 2 cavia’s, 2 kippen en 2
goudvissen.

Mijn eerste pony kreeg ik op mijn 7e en sindsdien hebben paarden
en pony’s altijd een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Mijn
grootste hobby is mennen met de pony’s. Ontzettend leuk dat onze
dochters inmiddels dezelfde passie hebben. Op Sinderen zullen jullie
ons dan ook de meeste tijd zien met pony en koets. Verder mag ik
graag in mijn vrije tijd tuinieren, lezen en helpen als vrijwilliger op
menwedstrijden. Doordeweeks werk ik als Hoofd administratie bij
metaalbedrijf Stanstechniek in Gaanderen.

In 2020 ben ik benaderd door Henrieke Hengeveld met de vraag of ik
het bestuur van de Oranjevereniging zou willen komen versterken in
2021. Geen idee wat een bestuur van een Oranjevereniging doet; ik
heb nog nooit een volledig Oranjefeest in Sinderen meegemaakt,
maar het lijkt mij een uitgelezen kans om in te burgeren op Sinderen. 

Tot snel! Groeten, Carolien



OOK NOG Even voorstellen..

Hoi! Ik ben Henrieke en woon in Breedenbroek
op ‘Aorntshuus’. Ik woon daar met Wilco en
onze twee zoons, Jens van 15 jaar en Tijs van 12
jaar. Ik werk als gastouder, wat echt ontzettend
leuk is om te doen. Als hobby’s heb ik volleybal
(al zo’n 20 jaar) op Sinderen, en doe
tegenwoordig ook aan bootcamp, lekker in de
buitenlucht sporten. Toen Martin Keuper twee
jaar geleden bij me kwam om te vragen of ik in
het bestuur wou komen van de Oranje-
vereniging hoefde ik niet lang na te denken! Het

leek me erg leuk om voor jullie allemaal iets te kunnen organiseren.
Helaas was het vorig jaar een ander jaar als anders, maar toch nog erg
geslaagd vond ik! Tot ziens op het Sindersfeest! Groetjes Henrieke

Hallo allemaal. Ik ben Mark van Eerden en woon
aan de Aaltenseweg 3 in Breedenbroek waar ik
een varkensbedrijf run. Mijn hobby's zijn o.a
wielrennen en ik vind het gezellig om met
vrienden af te spreken om uit te gaan. Omdat ik
niet op Sinderen naar de basisschool ben
geweest vond ik zelf dat ik maar weinig mensen
kende op Sinderen, terwijl ik er maar een
kilometer afwoon. Wel kwam ik altijd één keer
per jaar op het oranjefeest, maar daar bleef het 

bij. Daarom ben ik in 2018 toegetreden tot de vrijwilligersgroep van
de oranjevereniging met als gevolg dat ik na enig aandringen in 2019
ja heb gezegd om ook toe te treden tot het bestuur per januari 2020.
Ook ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren om leuke
feesten en activiteiten te kunnen organiseren op Sinderen.  
Tot ziens op Sinderen!



V.l.n.r. achter: Carolien, Jurgen, Johnny, Mark
V.l.n.r. voor: Anniek, Henrieke, Erwin, Marieke

Voorzitter: Anniek Ankersmit 
· Benninklaan 6, 7091 VB Dinxperlo, 06-15669205
Secretaris: Henrieke Hengeveld - Geurink 
·  Aaltenseweg 8,  7084 AZ Breedenbroek, 06-22450363
Penningmeester: Marieke te Lindert - Migchelbrink 
· Sinderenseweg 82, 7065 BM Sinderen, 06-14912190

Algemene bestuursleden:
Johnny Wildenbeest · Den Dam 1a, 7084 AR Breedenbroek,  
06-55840410
Jurgen Pasman · Boskapelle 1, 7065 BA Sinderen, 06-27861490
Mark van Eerden · Aaltenseweg 3, 7084 AZ Breedenbroek, 
06-22792525
Carolien Hiddink · Molenweg 11B, 7084 AW Breedenbroek, 
06-23768524
Erwin Gesink · Sinderenseweg 70, 7065 BL Sinderen, 06-21894590

Meer informatie: www.oranjeverenigingsinderen.nl/bestuur



De contributie bedraagt voor een enkel lid 7,50 en
voor een gezinslidmaatschap (2 volwassenen en
kinderen tot 18 jaar) 15,- Dit jaar zal de contributie
eind augustus worden afgeschreven. 

Ken je iemand die nog geen lid is, maar dit wel zou
willen worden? Stuur dan een mailtje naar
oranjeverenigingseno@gmail.com en wij zorgen dat
er een aanmeldformulier jouw kant op komt.

wist je dat..

Contributie

Lid worden

… Wij nog lang niet van alle leden een e-mailadres
hebben en dit wel heel handig zouden vinden?
Doorgeven kan door een mail te sturen naar
oranjeverenigingseno@gmail.com 
.... Onze penningmeester Marieke op 20 juli is
bevallen van zoon Job. Namens de vereniging van
harte gefeliciteerd en veel geluk!
… De sterren van Sinderen Live in 2020 al druk aan
het repeteren waren en hopen dat ze volgend jaar
wel voor jullie muziek kunnen maken
…. Er weer een record is verbroken? Door COVID-19
is Jan Hengeveld nu al 2 jaar koning en Hilco
Saalmink jeugdkoning. 
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De vendeliers van de Oranjevereniging zijn:  Hendre Masselink, Johnny
Hengeveld, Wilco Hengeveld, Thijs Hiddink, Jeroen te Lindert, Wouter
Wisman en Roland Krajenbrink. Ze worden begeleid door de
muzikanten: Ali Sturris en  Reinier Doornink.

 
Lijkt het jou leuk om de vendeliers te versterken? Laat het

ons dan weten!

Vendeliers

Na 20 jaar neemt Hendre Masselink dit jaar afscheid van de vendeliers.
Wij willen hem bedanken voor zijn jarenlange inzet en enthousiasme!

SAVE THE DATE!

Zet 19 en 20 november vast in je agenda, want dan hopen wij een
leuke originele activiteit voor jullie te organiseren op en rondom
Sinderen in samenwerking met Sinderens Belang. Hierover later
meer..





Wij hopen volgend jaar weer op de steun van onze sponsoren te kunnen
rekenen. Wees loyaal, koop lokaal.

Onze sponsoren

Ankersmit Tuinmachines · Antiekhandel De Drie Zuilen ·
Autoschadeherstel Mark Pennings · Auto Westerveld · Bakkerij
Heijerman · Bert Huinink Bouw · Boekhandel Rutgers · Bouwbedrijf
Reusen ·  Bulsink Catering · Café-Cafetaria-Zaal Bruggink · Café-
Restaurant-Zalencentrum Koenders ·  Cameraindestal.nl · Camping  de
Biezenhof · Dennis Nap Grondverzet en containertransport · De Wolf
Schilderwerken · EL Bestratingen · Equuscoach · Esselink  Hoveniers · Fa.
Essing & zn · Gebr. Freriks LMB · Gesink Hoogwerkers · Grevers  Groene
Vakwinkel ·  Groot Nibbelink Voedingsadvies · Harm Takke Tweewielers ·
Harrie Ligtvoet foto + film ·  Heijink LMB ·  Heinen Brandstoffen ·
Kapsalon Heidi · Koffieboerderij Groot-Nibbelink · Kwekerij - tuincentrum
Hiddink · Leneman Electro World · Loonbedrijf Hartemink · Loonbedrijf
Westerveld · Loonbedrijf Wildenbeest ·  Loon- sloop en grondverzet-
bedrijf Wissink · Maurits Heebink Tuinbeheer · Meatspecial · Menno's
Dierenwereld · Munsterman  B.V. · MW & V · Natuurlijk buiten · N. Kuiper
Installatietechniek ·  Oosterink Tentverhuur ·  Optiek Timmer ·
Pallethoutdecoratie A3V · Pitstop Brussen · Respectare ·  Roelofsen
Tweewielers · Rolalux Zonwering · Schoonheidssalon Beauty to Enjoy ·
Sloetjes Schilderwerk ·  Stapeltuin Hiddink · Technisch te Lindert ·
Tuenter TV Techniek · Tuincentrum Steentjes · Van Hal Slijperij ·
Veenhuis sierbestrating · Vleesboerderij Oberink · Walraven Fietsen ·
Wido ·  Wohlan installatietechniek · Zweerink Bouw 
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