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We mogen weer! Na twee coronajaren en daarmee twee
'alternatieve' Sinderensfeesten kunnen we weer met z'n allen
feestvieren op het veld en in de tent. Daar hebben we zin in! Voordat
we vooruitkijken naar komend feest, willen we eerst even
terugblikken. We kijken namelijk terug op een zeer geslaagd
alternatief oranjefeest vorig jaar september. Met veel flexibiliteit
hebben we in kleine vorm toch nog een gezellig feestje kunnen vieren
op het veld: ophalen van de koning in een koets voortgetrokken door
het bestuur, een leuke fietstocht, een heerlijke barbecue, gezellige
muziek van Onwies én zelfs koningsschieten dankzij de Boskerhoek.
Door dit fantastische initiatief konden we vorig jaar een nieuwe
koning en een nieuwe jeugdkoningin kronen, namelijk: Wim Gussinklo
en Jara Masselink. Hoe zij dit hebben ervaren? Je leest het verderop
in dit boekje.

Afgelopen jaar werd ook de succesvolle eerste editie van "Sinderen
Opgelicht" georganiseerd in samenwerking met Sinderens Belang.
Fantastisch om te zien hoeveel aanwonenden hun huis en/of tuin
hadden verlicht én dat er zoveel mensen op af zijn gekomen. 

Ook Koningsdag was druk bezocht. Na twee jaar konden we eindelijk
weer samen Koningsdag vieren in en rond het Buurtschapshuis. Een
zonnige dag met de koningsbrunch als nieuw onderdeel, fietstocht,
een prachtige Sinderen's Got Talent show en veel gezelligheid. De
hele terugblik van deze dag en alle foto's zijn te vinden op de website. 

Van de bestuurstafel

Feestagenda

20.00  Toneel "De Tuinkabouter"
woe

31
do

120.00  Toneel "De Tuinkabouter"



Heel fijn om als vereniging (weer) activiteiten voor Sinderen e.o. te
kunnen organiseren waar veel mensen samenkomen om gezellig te
kunnen feestvieren.

Dan ligt nu het Sinderensfeest voor ons. Van woensdag 31 augustus
t/m zaterdag 3 september is het zover. 't Buurtschap speelt
woensdag- en donderdagavond het toneelstuk "De Tuinkabouter".
Op vrijdag bouwen we met een club vrijwilligers het terrein op en
halen we 's avonds te voet de koning en jeugdkoningin op aan de
Boskapelle. In de feesttent wacht "Brood op de plank XL" op ons om
er een gezellige avond van te maken. Zij zetten een aantal jaar
geleden de tent al flink op z'n kop, dus dat belooft wat voor dit jaar.
Zaterdag starten we met de optocht en gaan we erachter komen wie
de nieuwe koning(in) en jeugdkoning(in) van Sinderen gaan worden.
In de avond gaat het dak eraf met de jongens van Onwies. Dat wil je
niet missen! Alle informatie over het programma van dit jaar vind je
verderop in dit boekje.

Wij willen alle sponsoren en vrijwilligers
bedanken, zonder hen namelijk geen 
feest. Duizendmaal dank.

Wij kijken uit naar jullie komst! 

namens het bestuur,
Anniek Ankersmit
Voorzitter

19.30 Koning ophalen
20.30 Feestavond met 
           BROOD OP DE PLANK XL
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09.30 Optocht
10.45 Kinderspelen
10.45 Vogelschieten
20.00 Feestavond met ONWIES



Toneelgezelschap 't Buurtschap speelt op woensdag 31 augustus
en donderdag 1 september "De Tuinkabouter". Het stuk is
geschreven door Gudrun Ebner, vertaald door Ben ten Velde en
voor ’t Buurtschap bewerkt door Tine Maatman en Jeroen Gesink. 

Vakantie. Daar is buschauffeur Jan Bakker nou echt aan toe. Hij is
zat van het gereis op de schoolbus. In zijn eigen tuin, die vol staat
met tuinkabouters, wil hij tot rust komen. Zijn vrouw Corrie wil er
graag een paar dagen op uit, maar daar heeft Jan geen zin in. Het
enige dat zijn plezier bederft, zijn de buren. Vooral buurvrouw
Ingrid, kan bij hem geen goed doen. Karel, de buurman, zit volgens
Jan te veel onder de plak van Ingrid. Karel valt echter wel goed in de
smaak bij Corrie. Te goed volgens Wemie Hilbrands, de wandelende
dorpskrant. Zij houdt de buurt in de gaten vanuit haar slaapkamer-
raam. Maar ook zij weet niet wie de mooiste tuinkabouter uit de
collectie van Jan heeft vernield.

Toneelavonden

De cast: Wim Gussinklo als Jan Bakker, Monique Breuer als Corrie Bakker, Aline Jansen
als Sonja Bakker, Dolf Wisselink als Tinus Schimmel, Jeroen Gesink als Karel Grootjans,
Tine Maatman als Ingrid Grootjans, Hanny Scholten als Wemie Hilbrands, Jeroen
Hobelman als Bennie Blikslager. Souffleur: Bas Böhmer. Regie: Jeanine Vreeman.



Beide avonden beginnen om 20.00 uur. De zaal gaat 
open om 19.15 uur. Kaarten voor "De Tuinkabouter" zijn
verkrijgbaar vanaf zaterdag 6 augustus om 18.00 uur via
www.oranjeverenigingsinderen.nl/toneel. 

Op zaterdag 6 augustus is het bestuur tussen 18.00 en 19.00 uur
aanwezig in het Buurtschapshuis voor de leden die bijv. geen
internet tot hun beschikking hebben. Een ticket kost 7,50 euro en
leden krijgen op de toneelavond een consumptiemunt aangeboden.

Een aantal dagen later zal de bestellink worden gedeeld via social
media en zullen niet-leden ook kaarten kunnen bestellen.

Graag willen we met zoveel mogelijk mensen onze koning Wim
Gussinklo en onze jeugdkoningin Jara Masselink ophalen, om samen
het oranjefeest 2022 te openen in de feesttent. We vertrekken om
19.30 uur te voet vanaf het feestterrein richting de Boskapelle samen
met de Opbloasband. Jij gaat toch ook mee?
Na de vaandelhulde en de koningsborrel gaan we naar de feesttent
waar Brood op de plank XL ons weer een mooie avond gaat
bezorgen. Deze fantastische verzoekjesband gaat er weer een
prachtig feest van maken.
Dat wil je niet missen! 

VRIJDAG

Entree leden: 5,-
Entree niet-leden: 7,50
Ga je mee de koning
ophalen? Dan kun je gratis
naar binnen.
Tent open vanaf 20.30 uur.

Toneelavonden



We starten de zaterdag met een optocht door het dorp. We roepen
dan ook iedereen op om mee te doen aan de optocht. Alleen, met
de buurt, vriendengroepen, families of bijvoorbeeld keten: doe
gezellig mee met een wagen, skelter, fiets of lopend en maak kans
op mooie geldprijzen. Wij wensen iedereen veel plezier met de
voorbereidingen. Mocht je wagen worden voortgetrokken door een
gemotoriseerd voertuig, meld je dan voor 15 augustus bij het
bestuur i.v.m. de regelgeving.

8.45 - 9.15 uur: Inschrijving optocht bij fam. Ankersmit
9.30 uur: Start optocht
10.00 uur: Opening dagfeest
10.45 - 12.30 uur: Kinderspelen
10.45 uur: Start vogelschieten (volwassenen en jeugd)
12.30 uur: Prijsuitreiking optocht
Na de prijsuitreiking gaan we verder met het vogelschieten met
gezellige muziek van de Kroezenhökers. Zodra de nieuwe
schutterskoning(inn)en bekend zijn wordt het vaandel gezwaaid
voor de koning(in) en de jeugd-koning(in) en wordt er geproost.
Daarna hebben we op het feestterrein onze inmiddels traditionele
spelen én een paar verrassingsactiviteiten. 
Hopelijk tot dan!

Zaterdag



Op zaterdagavond zal ONWIES de tent op z'n kop zetten. Deze live
coverband met een breed repertoire aan classics is inmiddels zeer
bekend in Sinderen en ver daarbuiten. Hier wil je bij zijn!

Entree leden: 5,-
Entree niet-leden: 7,50
Tent open vanaf 20.00 uur.

Zaterdagavond

Een week na Koningsdag stond de
jeugdbrainstorm op de agenda. Na 
onze oproep om met de jeugd om tafel
te willen om ideeën uit te wisselen
gaven 11 enthousiaste jongeren gehoor
aan deze uitnodiging. Daar waar eerst
werd gedacht dat er niet veel ideeën
waren, kwam de brainstorm al snel flink
op gang en hebben we heel wat papier
vol geschreven met tips en wensen voor
het Sinderensfeest, maar ook leuke
activiteiten voor op een ander moment.

brainstormavond met de jeugd

Als bestuur hebben we de wens
uitgesproken om een
jeugdcommissie op te starten, zodat
de jeugd vanaf een jaar of twaalf wat
meer vertegenwoordigd wordt en zij
zelf het Sinderensfeest wat meer
vorm kunnen geven. 

Lijkt je dit leuk? 
Meld je dan even bij één van de
bestuursleden.



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

Voorzitter: Anniek Ankersmit 
· Benninklaan 6, 7091 VB Dinxperlo, 06-15669205
Secretaris: Henrieke Hengeveld - Geurink 
·  Aaltenseweg 8,  7084 AZ Breedenbroek, 06-22450363
Penningmeester: Carolien Hiddink  
· Molenweg 11B, 7084 AW Breedenbroek, 06-23768524

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
Marieke te Lindert - Migchelbrink · Sinderenseweg 74, 7065 BM
Sinderen, 06-14912190
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 juli worden afgeschreven. 

Ken je iemand die nog geen lid is, maar dit wel zou willen worden? Vul
dan het contactformulier op de website in of stuur een mailtje naar
oranjeverenigingseno@gmail.com.

wist je dat..

… We heel hard duimen dat de sterren van Sinderen Live na jaren
van corona eindelijk weer samen kunnen oefenen en volgend jaar op
het podium kunnen schitteren?
… 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 
.... Carolien het penningmeesterschap heeft overgenomen van
Marieke? Hier zijn wij heel blij mee.
…. We ook dit jaar weer meedoen aan de Rabo Club Support
campagne? Leden van de Rabobank kunnen stemmen tussen 5 en
27 september. Wij hopen op jouw stem.
... Onze huisfotograaf Gerben Olthof prachtige foto's maakt tijdens
alle activiteiten? Deze zijn terug te vinden op onze website en daar
zijn wij hem heel erg dankbaar voor.
... Als je als jeugdlid een introducee meeneemt vrijdagavond en/of
zaterdagavond, deze persoon dan voor de ledenprijs naar binnen
mag?

Contributie

Lid worden

mailto:oranjeverenigingseno@gmail.com
mailto:oranjeverenigingseno@gmail.com


was, stelde Wim Hofs mij voor om met hem mee te gaan naar zijn huis
waar Ina voor de koffie met een paar broodjes zorgde. Nadat het
kampen was voltooid bleek dat ik – geheel onverwacht - de meeste raak
had geschoten, en kreeg ik de eer om schutterskoning van 2021 te zijn.
De tientallen felicitaties, de omwisseling van de sjerp, het optreden van
de vaandelzwaaiers en het in ontvangst nemen van een enorme beker
waren bijzonder leuk om mee te maken. Dat mijn broer met zijn camper
kwam, die volledig versierd was door de buurt met ballonnen en
spandoeken, was ook een aangename verrassing. We hebben er diverse
keren op geproost en konden terugkijken op een geslaagde dag.  

Door de vervelende corona kon het
traditionele vogelschieten ook in 2021 niet
doorgaan. Enkele mensen van de
Boskerbuurt en de Oranjevereniging
bedachten een alternatief en met wat
passen en meten was er een manier
gevonden om toch te kunnen schieten.
Mensen die mee wilden schieten werden in
alfabetische volgorde verdeeld, en
uiteindelijk moesten er een aantal mensen
kampen. Tijdens het wachten, tot het zover 

Koning Aan het woord

Het gemeentelijke Koningschieten werd dit jaar georganiseerd door de
schutterij van Wieken. Schutterskoningen en - koninginnen van de
Gemeente Oude IJsselstreek werden hiervoor uitgenodigd. Ter plaatse
was er een formele ontvangst, waarna het vogelschieten – nu wel op
een echte vogel – kon beginnen. Gesteund door enkele leden van de



Oranjevereniging en mensen uit Sinderen mocht ik het laatste stukje
van de vogel eraf schieten. Totaal onverwacht mocht ik met de eer van
Schutterskoning Oude IJsselstreek weer richting Sinderen. 

jeugdkoningin aan het woord

Hallo allemaal! 

Ik ben Jara Masselink. De meesten van jullie
zullen mij wel kennen. In 2015 heb ik voor het
eerst meegedaan aan het jeugdkonings-
schieten tijdens de kermis. Dat was meteen
raak. Ik werd jeugdkoningin. 

Afgelopen jaar ben ik voor de tweede keer
jeugdkoning geworden in het bijzondere
corona jaar. Dit was tevens de laatste keer,
want ik ben afgelopen juni 18 jaar geworden. 

Komend jaar mag ik meedoen met de
volwassenen, dus dames en heren opgepast! 
En voor alle jeugdleden, wie doet mij na?

Groetjes Jara Masselink

Zoals het er nu uitziet kunnen we in Sinderen begin september weer
genieten van het traditionele vogelschieten. We zien elkaar, tot dan! 

Wim Gussinklo



De vendeliers van de Oranjevereniging zijn:  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. 

De vendeliers zijn dringend op zoek naar versterking. Lijkt het jou
leuk om vendelier te worden? Laat het ons dan weten!

Vendeliers

Op zaterdag 7 mei werden we verwacht
bij Wals Wieken Milt voor het
Gemeentelijk Koningsschieten. Wim had
zich in Sinderen al bewezen als goede
schutter, maar blies hier iedereen echt
omver. Hij schoot niet alleen de kop, de
rechtervleugel en de staart eraf, maar
ook de romp! Dat maakt Wim Gussinklo
niet alleen koning op Sinderen, maar
ook koning van de gemeente Oude
IJsselstreek. Petje af!
Dat betekent dat volgend jaar, op de
zaterdag voor moederdag, het 

Gemeentelijk koningsschieten

gemeentelijk koningsschieten door ons op Sinderen georganiseerd
zal gaan worden.





Wij zijn heel blij dat we ieder jaar weer op de steun van onze sponsoren
kunnen rekenen. Onze dank is groot. Zonder hen geen feest, dus wees

loyaal en koop lokaal.

Onze sponsoren

Ankersmit Tuinmachines   ·   Antiekhandel De Drie Zuilen
·   Autoschadeherstel Mark Pennings   ·   Auto

Westerveld   ·   Bert Huinink Bouw   ·   Boekhandel
Rutgers   ·   Bouwbedrijf Reusen   ·   Bulsink Catering   ·

Café-Cafetaria-Zaal Bruggink   ·   Café-Restaurant
Zalencentrum Koenders   ·   Camera in de stal   ·

Camping  de Biezenhof   ·   Camping de Zonnehoek   ·
Dennis Nap Grondverzet en Containertransport   ·   De

Wolf Schilderwerken   ·   EL Bestratingen   ·   Electroworld
Leneman   ·   Esselink  Hoveniers   ·   Fa. Essing & zn   ·
Gebr. Freriks LMB   ·   Gerben Olthof Driving Images   ·

Gesink Hoogwerkers   ·   Grevers Uw Groene Vakwinkel  
 ·   Harm Takke Tweewielers   ·   Heijink LMB   ·   Heinen

Brandstoffen   ·   Heyerman de Bakker   ·   Hiddink
Stapeltuinen   ·   Innotach   ·   Koffieboerderij "Groot-

Nibbelink"   ·   Kwekerij - Tuincentrum Hiddink   ·  



Onze sponsoren

Locis Adviseurs   ·   Loonbedrijf Hartemink   ·  Loonbedrijf
Westerveld   ·   Loonbedrijf Wildenbeest   ·   Loon- sloop

en grondverzetbedrijf Wissink   ·   Maurits Heebink
Tuinbeheer   ·   Meatspecial   ·   Menno's Dierenwereld   ·
Munsterman  B.V.   ·   MW & V   ·   NatuurlijkBUITEN   ·  

 N. Kuiper Installatietechniek   ·   Optiek Timmer   ·   OWM
Achterhoek   ·   Pallethoutdecoratie A3V   ·   Pitstop

Brussen   ·   Respectare   ·   Roelofsen Tweewielers   ·
Rolalux Zonwering   ·   Schik   ·   Schoonheidssalon

Beauty to Enjoy   ·   Slijperij Van Hal   ·   Sloetjes
Schilderwerk   ·   Technisch te Lindert   ·   Tuincentrum

Steentjes   ·   Verheij Metaal   ·   Walraven Fietsen   ·
Welkoop Varsseveld   ·   Wohlan Installatietechniek   ·

Zweerink Bouw 
 



/OranjeverenigingSinderen

@oranjeverenigingsinderen

oranjeverenigingseno@gmail.com

www.oranjeverenigingsinderen.nl

Dit is tevens de ledenkaart


