
Koningsfeest  2019
Beste leden van VVNF Dinxperlo,

Het jaar gaat snel. Ik kan me nog goed de tent-
festiviteiten herinneren van vorig jaar. En op het 
moment dat onze feesttent er weer is neergezet 
hebben we als VVNF altijd weer het gevoel alsof deze 
niet weg geweest is.
Het bestuur is het gehele jaar door druk bezig geweest 
om voor u weer een mooie feestweek in april samen te 
stellen.
Daarnaast kunnen we met trots terugkijken op een 
geslaagde Bier-en Wijnproeverij afgelopen oktober 
en het uitdelen van de traditionele ni’j joarstoeten in 
januari.
Feestelijke activiteiten die zeker voor herhaling vatbaar blijven.

Voor u ligt weer een nieuwe Oranjekrant VVNF met informatie over onze festiviteiten.
Ik kan u alvast mededelen dat het een mooi programma is geworden.
Naast onze feestavonden hebben we dit jaar ook een speciale avond met betrekking tot Veteranendag.
In samenwerking met de gemeente is er een mooi concert van de Koninklijke Luchtmachtkapel.
Meer hierover kunt u lezen in deze Oranjekrant.

We kijken nu natuurlijk ook al vooruit naar volgend jaar 2020. Dan is het 75 jaar geleden dat Dinxperlo werd 
bevrijd en het jaar waarin VVNF haar 50-jarig jubileum viert.
Het bestuur is daar al volop mee bezig.

En naast het bestuur hebben we tal van vrijwilligers die ons ondersteunen bij de op- en afbouw van de tent 
en het uitvoeren van de activiteiten.
Beste mensen, alvast mijn dank daarvoor !

Rest mij nog eenieder een plezierige feestweek toe te wensen. Laten we er, zoals altijd, weer een mooie 
week van maken.
Daarnaast herdenken wij op 4 mei. Ook een moment waarbij VVNF zich inzet. 
Ik nodig u hierbij uit deze herdenking bij te wonen. Een klein, maar zeker belangrijk moment in het jaar.

Met vriendelijke groeten,

Arjan Bruggink
Voorzitter

Oranjekrant 
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KONINGSDAG IN DINXPERLO

Zaterdag 27 april vieren we de 52e verjaardag van ons staatshoofd, koning Willem-Alexander. 
De nationale viering is dit jaar in Amersfoort. 

De traditionele aubade bij het voormalige gemeentehuis is dit jaar rond 9.45 uur. Ietsjes later dan gebrui-
kelijk misschien, maar ik vind het zeer belangrijk dat het college van burgemeester en wethouders in alle 
drie de kernen aanwezig is bij de aubade. Vorig jaar moest ik helaas verstek laten gaan bij de aubade in 
Bredevoort, zeer tot mijn spijt want alle dorpen zijn mij even lief. Dank dus aan de VVNF en het Aaltense 
organisatiecomité voor de medewerking.

Prachtig om met velen de dag gezamenlijk te beginnen met het zingen van ons volkslied. We zingen dan 
feitelijk ons staatshoofd toe waarbij de burgemeester als diens vertegenwoordiger de honneurs 
waarneemt. We zetten dan ook de inwoners die met de jaarlijkse lintjesregen een Koninklijke 
Onderscheiding hebben gekregen in het zonnetje. Ik hoop dat vele inwoners, jong en oud, aanwezig zijn.

Na het afnemen van de aubades hoopt het college ook nog een bezoekje te brengen aan de feesttent. 
Vorig jaar is ons dat goed bevallen.

De VVNF heeft zich weer ingespannen om voor elk wat wils een mooi programma samen te stellen. 
Namens u wil ik hen en de vele sponsors alvast bedanken voor hun inspanningen. Ik hoop dat velen van 
u er weer van zullen genieten en dat we met elkaar een gezellige dag hebben. 

Bijzonder trots ben ik op de samenwerking die we als gemeente Aalten dit jaar met de VVNF hebben 
weten te regelen. De tweejaarlijkse veteranenbijeenkomst gieten we dit jaar in een nieuw jasje. 
Op dinsdagavond 23 april is er in de feesttent een Anjerconcert van de Koninklijke Luchtmachtkapel. 
Onze lokale veteranen zijn de eregasten, maar er zijn ook kaarten beschikbaar voor andere belangstellen-
den. De verkoop vindt plaats via de lokale VVV-kantoren. 

Nog een laatste opmerking: laten we met elkaar er een gezellige dag van maken. Voorkom overlast en 
ruim uw rommel na afloop weer zelf op. Zodat we allemaal na afloop terug kunnen zien op een mooie 
feestdag.

Met vriendelijke groet,

Uw burgemeester Anton Stapelkamp



Huisregels

Leden hebben gratis toegang op vertoon van een 
geldige ledenpas. Tevens moet men zich kunnen 
legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
Toegang is altijd onder voorbehoud en op eigen
risico. Wij houden van gezellige feesten en wie 
meent deze te moeten verstoren, wordt door het 
bestuur verwijderd en het lidmaatschap van de 
vereniging wordt met onmiddellijke ingang 
beëindigd.

Ledenpassen zijn persoonlijk en niet overdraag-
baar (!) 

Iedere bezoeker aan de tent ontvangt bij de ingang 
een polsbandje. Dit moet gedurende de hele avond 
worden omgehouden en op verzoek worden 
getoond in combinatie met de ledenpas. 

In de tent geldt een rookverbod. Het omheinde
terrein achter de ingang is ingericht als rookzone.

Jongeren aan wie op last van de Drank- en 
Horecawet geen alcohol mag worden verstrekt, 
ontvangen een afwijkende kleur polsband. 
Als een jongere desondanks alcohol in bezit heeft, 
leidt constatering hiervan door het bestuur tot 
inname van de ledenpas en tot onvoorwaardelijke 
uitzetting uit de tent.

Voor eventuele “last-minute” wijzigingen of 
aanpassingen in ons programma verwijzen wij 
naar onze website: www.vvnf.nl.

Er kan gepind worden in de Oranjetent!

PROGRAMMA

Vrijdag 12 april   KINDERVOORSTELLING DE TIJDMACHINE VAN DE THEATERFIETS

Omdat de vakantie van de basisscholen gelijk valt met de tentweek vindt de 
kindervoorstelling dit jaar wat eerder en in het Kulturhus plaats. Voor alle kinde-
ren van de groepen 1 t/m 4 presenteert Dolf Moed van Theaterfiets de voor-
stelling: De tijdmachine.

De kracht van de voorstellingen van Dolf komt voort 
uit de interactie tussen hem en zijn publiek. Dolf weet 
de kinderen mee te slepen in zijn fantastische 
verhalen. Hij nodigt ze zelfs uit mee te spelen. 
Hierdoor krijgt ieder publiek zijn eigen unieke voorstelling. Iedere voorstelling 
gaat gepaard met schitterende decors en muziek, wat het een prachtige 
beleving maakt.

Kinderen uit Dinxperlo, De Heurne en Breedenbroek die scholen elders 
bezoeken zijn ook van harte welkom in het Kulturhus.

Voor informatie kunt u bellen naar Dorri Ditters, tel. 652903.



PROGRAMMA
CULTURELE AVOND 
IN  HET KULTURHUSZATERDAG  13 APRIL

Op één avond van maar liefst vijf verschillende korte voorstellingen genieten! Dat kan tijdens de culturele 
avond van de VVNF. Er zal gitaarmuziek te beluisteren zijn van Mart Hillen en Hot Dance-muziek van het 
orkest The Spirit of St. Louis. En terwijl Rocco Ostermann korte verhalen in het dialect vertelt, zal stand-up 
comedian Fiona Sonderen inspelen op de reacties van haar publiek. In de filmzaal wordt een korte film 
vertoond, met daarbij vioolmuziek en na afloop kunt u nog gezellig een drankje drinken in de foyer van 
het Kulturhus, terwijl de band ‘Onwies’ voor u optreedt. 

Kom naar de culturele avond en laat u verrassen! 
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Toegang: leden gratis op vertoon van ledenpas, niet leden € 5,- 

GITAARVIRTUOOS MART HILLEN
We zijn blij dat fingerstyle-gitarist Mart Hillen uit Lichtenvoorde naar het Kulturhus in 
Dinxperlo komt. Mart is basgitarist, gitarist en drummer inéén. Hij bespeelt de snaren en 
drumt tegelijkertijd op de klankkast van zijn gitaar. Hij zal zijn grandioze gitaarspel 
verbinden met mooie, persoonlijke verhalen. Ervaar de passie en liefde voor het vak van 
deze gitaarvirtuoos! 

VERHALENVERTELLER ROCCO OSTERMANN
Tijdens zijn optreden twee jaar geleden op de culturele avond van de VVNF heeft Rocco 
Ostermann bewezen dat hij een succesvol verhalenverteller is. Hij wist het publiek te boeien 
met zijn typisch Achterhoekse anekdotes. Vandaar dat we hem opnieuw gevraagd hebben. 
En Rocco heeft beloofd dat hij op 13 april enkele nog niet eerder in Dinxperlo vertelde 
verhalen ten gehore zal brengen. 

STAND-UP COMEDIAN FIONA SONDEREN
Humor is de rode draad in het leven van stand-up comedian Fiona Sonderen. Deze Dinxper-
lose verliet het dorp om de kunst van het theaterspel te studeren. Ze belandde in Duitsland, 
waar ze nu werkt met kinderen. Daarnaast staat ze op de planken met impro-theater en 
stand-up comedy, waarin ze haar publiek meeneemt naar alledaagse, bizarre situaties. 
Dat wordt lachen!

ORKEST THE SPIRIT OF ST. LOUIS
The Spirit of St. Louis bestaat uit tien ervaren musici die zich hebben 
gespecialiseerd in het vertolken van Hot Dance - muziek uit de periode 
1922-1935. Door het gebruik van originele arrangementen van bekende 
bands als Fletcher Henderson en Duke Ellington, roept het orkest bij de 
luisteraar de typische sfeer op van Amerikaanse dance-halls uit de “Roaring 
Twenties”. 

KORTE FILM “IN ‘T SPOOR VAN MAX”
Wat hebben Max, jongeren, idealen en vernietigingskamp Sobibór met elkaar 
te maken? Dat zijn de ingrediënten van de korte film “In ‘t spoor van Max” van 
filmmaker Lex Schellevis en cameraman Ferry den Boer. Samen met één van de 
hoofdrolspelers, violist Beer Swildens, vertellen zij hoe de film werd gemaakt en 
gaat u het resultaat zien: Een bijzonder en eigentijds verhaal over de in Sobibór 
vermoorde Winterswijkse kunstenaar Max van Dam. 

COVERBAND ONWIES
Onwies is een live band bestaande uit Paul Westendorp (De Heurne), Jos Wildenbeest 
(Breedenbroek), Jordy te Kamp (Dinxperlo) en Remco Hartemink (Sinderen). 
Deze vier energieke jongens spelen een heel divers repertoire met covers. 
Van AC/DC tot Drukwerk en van CCR tot Queen. Kortom, jonge heren met oude hits!
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Klomps Bouwbedrijf
Meniststraat 2
7091 ZZ Dinxperlo

We verzorgen voor u het
complete traject met de volledige 

garanties van BouwGarant.

Iedereen heeft zijn eigen ideeën over de ideale 

woning.  Deze ideeën zijn onze reisleider. Of het 

nu gaat om nieuwbouw of een verbouwing: op 

basis van uw ideeën stellen wij een plan op dat 

uw wensen waarmaakt. Een vakkundig (ver)

bouwplan dat technisch én financieel realistisch 

is. Zo bouwen we samen met u aan die speciale 

woning waarin u zich helemaal thuis voelt.  

U komt niet voor vervelende verrassingen te 

staan. Welkom thuis! 

Samen bouwen aan de toekomst.
Klomps Bouwbedrijf. 

“Onze woning is helemaal ons thuis geworden.”



Deze middag wordt georganiseerd door het ontspanningscomité van het Rode Kruis m.m.v. 
De Bouwmeisters.
De BouwmeIsters is een duo uit Halle, d.w.z.. één van de twee woont in 
Halle - Heide en één in Halle zelf. Het zijn G. Silias en J. Maandag.
Zij zingen al jaren op bruiloften en partijen, begonnen als een trio, maar sinds 
1988 gingen ze als duo verder. 
De naam is ontstaan door het beroep wat ze hadden, De heer Silas was hoofd 
van de school in Halle - Heide, dus meister en de heer Maandag was 
Bouwvakker. Vandaar dus de naam Bouwmeisters.
De laatste jaren zingen ze steeds meer liedjes die ze zelf geschreven hebben, 
maar ook liedjes uit vervlogen tijden. De heer Silas speelt gitaar en af en toe mondharmonca.

Aanvang: 14.00 uur, zaal open 13.00 uur.

  ONTSPANNINGSMIDDAG VOOR OUDEREN
  IN HET KULTURHUS IN DINXPERLOZATERDAG 20 APRIL

Om 11 uur vindt er in de Oranjetent een feestelijke dienst plaats met medewerking van 
Psalm150, Het Heurns mannenkoor, Con Spirito, Herenkoor de Goede Herder en 
Herenkoor Petrus en Paulus.

Namens de Rooms – Katholieke geloofsgemeenschappen en Protestantse gemeente 
Dinxperlo – Breedenbroek.

Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

 1e PAASDAG, KERKDIENSTZONDAG  21 APRIL

EERSTE PAASDAG   21 APRIL 

11 UUR 
 

ORANJETENT 
 

FEESTELIJKE DIENST 
 

 
MET MEDEWERKING VAN 

 
PSALM 150 

 
HEURNS MANNENKOOR 

 
CON SPIRITO 

 
HERENKOOR GOEDE HERDER 

 
HERENKOOR PETRUS EN PAULUS 

 
 

Rooms – Katholieke geloofsgemeenschappen en 
Protestantse gemeente Dinxperlo – Breedenbroek 

PROGRAMMA

JUBILARISSEN BESTUURSLEDEN VVNF
Afgelopen jaar telde de VVNF 3 jubilerende bestuursleden.
Hans Wossink en Gerrie te Beest waren 25 jaar bestuurslid en 
Theo Bussink was 40 jaar bestuurslid. 

Hans Wossink zit in de commissie voor de middag-
activiteiten. Daarnaast is hij de enige in het bestuur 
die in het bezit is van een tractor met een platte 
wagen. Zijn inzet hiermee komt de VVNF natuurlijk 
goed van pas. 
Gerrie te Beest was samen met Theo Bussink voorzitter van de tentcommissie. 
Gerrie regelt onder andere de aansturing van het barpersoneel en de bestel-
ling van de drank. Theo regelde de aansturing van de tentopbouw en alles wat 
met elektra te maken had. Naast een attentie van de VVNF hebben ze van de 

Koninklijke Bond voor Oranjeverenigingen een oorkonde, een bronzen legpenning en een speldje 
ontvangen.
Theo is helaas vorig jaar gestopt, maar de VVNF heeft een goede opvolger, namelijk zijn zoon Marcel.
Hoewel hij gestopt is als bestuurslid, kan de VVNF nog wel op hem rekenen als vrijwilliger.

Verderop in de Oranjekrant leest u een interview met Theo en Marcel Bussink.



PROGRAMMA

Begin- en eindpunt bij de ORANJETENT aan de Helmkamp.
De lengte van de fietstocht is ongeveer 25 kilometer.
Start tussen 13.00 en 14.00 uur.

Leden: op vertoon van ledenpas gratis. Niet-leden betalen € 3,00. 
Kinderen fietsen gratis mee.

 GEZINSFIETSTOCHTMAANDAG  22 APRIL

In samenwerking met de gemeente Aalten en met medewerking van het Koninklijke Luchtmacht Orkest 
vindt er een Missions Anjersconcert plaats in de VVNF-tent.

Missions neemt je mee op een muzikale reis langs de oefen- en missiegebieden van de Koninklijke Lucht-
macht. Met onder meer muziek uit Amerika, het Midden-Oosten, Scandinavië en Cariben.

Door de hedendaagse arrangementen, de (zang)solisten, verhalen van luchtmachters, een nieuw decor en 
een visueel spektakel, wordt het nieuwe programma een onvergetelijke muzikale reis.

Toegangskaarten kosten € 12,50 (inclusief één consumptie).
Kaartverkoop bij de VVV-kantoren in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo
Aanvang 20.00 uur, tent open: 19.15 uur

 VETERANENDAGDINSDAG  23 APRIL

 SPÄTSCHOPPEN IN DE ORANJETENTMAANDAG  22 APRIL

De Götekapel speelt tot 18.00 uur mooie polka’s en walsen, maar ook 
Duitse Schlagers en bekende muziek van nu. Kortom, zeer gevarieerd. 
Een optreden van de Götekapel zorgt gegarandeerd voor een leuk feest 
met een gezellige sfeer.

Aanvang: 15.00 uur, toegang gratis.

“KIDS DISCO” IN DE ORANJETENTWOENSDAG  24 APRIL

Van 13.30 tot 15.30 uur kunnen de kinderen zich uitleven op de 
discodansvloer bij een spektakelshow met dans en muziek. 

Er wordt uitsluitend frisdrank en koffie geschonken tegen de prijs 
van € 1,00 (geen munten).



 TIROLER AVOND IN DE ORANJETENT 
 MET PEP & FREELINEWOENSDAG  24 APRIL

Op deze gezellige Tiroler avond zullen de bands PEP & Freeline met elkaar samen-
werken. De krachten worden gebundeld en er staat één grote band met een breed 
programma vol acts en humor op het podium. 
Met veel energie en enthousiasme komen de beste Tiroler songs voorbij. 
PEP & Freeline weten hoe ze een feestje moeten bouwen! 

Kom in stijl !
Graag nodigen we iedereen uit om deze avond in passende Tiroler kleding 
te komen. Dus heren haal de lederhose uit de kast en dames trek uw dirndl 
jurkje aan. Degenen met de twee mooiste outfits worden beloond met 
een zakje oranje muntjes.

Toegang: vanaf 18 jaar, leden gratis op vertoon van ledenpas, niet-leden € 5,-.
Aanvang: 20.30 uur, tent open 20.00 uur. Eind 24.00 uur

5lineFree

DJ JARI
Deze allround DJ uit Silvolde heeft de laatste jaren flink aan de weg 
getimmerd! 
Hij is op dit moment een graag geziene DJ op heel veel evenemen-
ten en heeft een groot publiek al kennis laten maken met zijn aan-
pak van feest maken. Dit varieert van de beste meezingers, tot de 
lekkerste stamp-platen! Niets is voor hem te gek, alles kan en alles 
mag! Een avond met DJ Jari is veel interactie- confetti en de beste 
hits slingert hij de feestarea in, kortom ÉÉN EN AL FEEST!

 DJ AVONDDONDERDAG  25 APRIL

ZERO TOLERACE ( DJ`s Rogier & Jesse)
Deze 2 heren hebben al heel wat vlieguren gemaakt de laatste jaren, daarom zijn 
ze ook niet weg te denken op elk te gek feestje. Sterker nog, ze zijn vaak de 
oorzaak van dit hele te gekke gebeuren. Hun motto is: gooi vette hits in een 
mashup en je krijgt een rollercoaster van supergave non-stop mixes, dat is wat je 
kunt verwachten van Zero Tolerance. Met 100% beleving door interactie en vette 
muziek, trekken de twee door het land. Geen feest is hetzelfde en ze draaien net 
zolang door tot iedereen is ingestapt in dit muzikale-feest der Herkenning, 
stil staan is geen optie. Durf jij het aan?

PIM PAM POMPEN (DJ Pim Adema)
Plaatjes rammen zonder concessies, gewoon feest maken en we zien 
wel waar het schip strandt. 
Van ABBA tot ANGERFIST, Pim Pam Pompen! doet het zonder schaamte 
en schuift er rustig nog een beetje happy hardcore en hiphop tussen-
door.
Menig feestganger klimt sinds januari 2019 bij elkaar op de schouder op 
zijn remix van Cascada’s Everytime We Touch.

Toegang: leden vanaf 12 jaar op vertoon van een geldige ledenpas. 
Jeugdleden mogen één introducee meenemen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar, 
deze niet-leden betalen € 5,-. Aanvang: 21.00 uur, tent open 20.30 uur. Eind: 00.30 uur



Een onuitputtelijk repertoire, een aanstekelijke energieke 100% live show en
5 ervaren topmuzikanten staan aan de basis van de succesformule van Cabrio! 
Met vele optredens achter zich barsten de verschillende muzikanten van 
ervaring en hebben ze diverse podia in Nederland bespeeld. Of het nu gaat om 
een evenement of feesttent, een bedrijfsfeest of bruiloft, het veelzijdige 
repertoire van Cabrio maakt ieder feest tot een succes! 

Toegang: alleen leden vanaf 14 jaar op vertoon van een geldige ledenpas.
Aanvang: 21.00 uur, tent open 20.30 uur. Eind 1.30 uur

 CABRIOVRIJDAG  26 APRIL

Henny Stroet
Klussenbedrijf

0315 653900 - 06 19104633

Wilhelmus van Nassouwe

ben ik, van Duitsen bloed,

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje

ben ik, vrij, onverveerd,

den Koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd.

WILHELMUS

Wanneer u wilt adverteren op onze beeldschermen in de tent, 
dan kunt u contact met ons opnemen.

Voor informatie en tarieven, mail naar: oranjekrantvvnf@gmail.com.



WIJ VERZOEKEN U MASSAAL TE VLAGGEN EN 
ONZE NATIONALE DRIEKLEUR MET 
WIMPEL UIT TE HANGEN OP KONINGSDAG.

7.00 uur  WEKKEN
Traditioneel wordt u gewekt door Saluutschoten!
Vervolgd door de vrolijke klanken van het 
tamboerkorps van de Schutterijvereniging E.M.M. 
die rondtrekken door de straten.
 
09.00 uur  OPMARS VAN HET ORANJEKORPS
Het Dinxperlose Oranjekorps, samengesteld uit 
muzikanten uit Breedenbroek en Dinxperlo, trekt op 
naar het voormalige gemeentehuis om daar bij de 
vlaggenparade op feestelijke wijze Koningsdag in 
Dinxperlo te openen.

Voorafgaand maakt het Oranjekorps een muzikale 
rondgang door Dinxperlo. Er wordt gestart om ca. 
9.00 uur bij Sportcentrum Het Blauwe Meer. 
De route is vervolgens: Beggelderdijk, Keminks-
weide, Beggelderveldweg, Reehorsterlaan, 
Gielinklaan, Maurits Prinsstraat, Hogestraat, Kwikkel-
straat, Raadhuisstraat (voormalige gemeentehuis).
Bij het Kulturhus aan de Maurits Prinsstraat sluiten de 
kinderen aan met hun versierde fietsen.

09.45 uur  VLAGGENPARADE VOOR HET 
         VOORMALIGE GEMEENTEHUIS
Toespraak door een vertegenwoordiger van het 
gemeentebestuur.
Daarna spelen en zingen we ons volkslied onder het 
hijsen van de driekleur door enkele leden van de 
vrijwillige brandweer.
Aansluitend zal het Oranjekorps nog enkele marsen 
ten gehore brengen.
Wij stellen uw aanwezigheid bij de vlaggenparade 
zeer op prijs.

Na de vlaggenparade gaat het Oranjekorps met 
daarachter de kinderen met de versierde fietsen in 
optocht via de Burg. Haverkampstraat en de Beggel-
derdijk naar de Oranjetent op het Theo Rijksterrein.
Bij het Theo Rijksterrein volgt de prijsuitreiking voor 
de mooiste en origineelste fietsen van de lawaai/
versierde fietsen optocht.
 
U kunt na de vlaggenparade, achter de muziek en de 
kinderoptocht aan, naar de Oranjetent om gezellig 
met elkaar te gaan frühschoppen.

10.30 uur  FRÜHSCHOPPEN IN 
         DE ORANJETENT
Als vanouds het ouderwets gezellige frühschoppen. 

Dit jaar wordt het muzikale gedeelte wederom 
verzorgd door de VESTERS WALDER MUZIKANTEN uit 
Zevenaar.

Tot vermaak van de kinderen is er een ballonnen-
clown in de tent en zijn er 2 springkussens nabij de 
tent aanwezig. 
Toegang: gratis.

14.00 uur  MIDDAGPROGRAMMA OP EN 
       RONDOM HET PRINS CLAUSPLEIN
Na het frühschoppen is iedereen van ca. 14.00 tot 
17.00 uur van harte welkom op en rondom het 
Prins Clausplein.
We bieden deze middag een gevarieerd programma 
met o.a. diverse attracties zoals een Striker en Storm-
baan met een dizzy-spin, een carrousel en voor de 
kleintjes is er een heuse kinderboerderij aanwezig. 
Verder kun je een kleine rondrit maken met een 
treintje en lopen er sprookjesfeeën rond. 
Voor een broodje worst kunt u terecht bij de 
worstkar.

Daarnaast zijn er de hele middag optredens van: 
•     STRAATTHEATER HUIB COOIJMANS
Tijdens zijn voorstellingen 
kan het publiek genieten van 
hilarische comedy en spec-
taculaire acts. Er wordt 
gejongleerd, gegoocheld, met 
diabolo’s gegooid en zelfs brandende fakkels 
zullen hun weg door het luchtruim vinden!

•     CARTOONIST MARION VAN DE WIEL
Marion is geboren in 1963 in Goirle, Noord-Brabant. 
Zij vindt mensen tekenen het leukste dat er is, en dan 
vooral in een stripachtige cartoonstijl. 
Op de middelbare school al zat ze 
haar klasgenoten na te tekenen, 
en een opleiding tot mode-
ontwerpster op de kunstacademie 
van Arnhem veranderde daar 
uiteindelijk niets aan. Het werd 
dus sneltekenen en illustreren. 

•     HET MUZIEKDUO NOOTMUSKAAT
Het duo Nootmuskaat vertol-
ken met zang en accordeon 
bekende Nederlandstalige 
levensliedjes. 
Dit doen zij op een eigen 
bijzondere manier. 

Met liedjes en anekdotes nemen ze het publiek mee 
naar de tijd en sfeer van vroeger.

KONINGSDAG  zaterdag 27 April



Héél 
best 
brood

www.heyerman.nl
 Zelhem Hengelo (Gld) Lichtenvoorde Winterswijk

 0314-622261  0575-463763 0544-370804 0543-530775

 Aalten Gendringen Ulft Dinxperlo Varsseveld

 0543-475728 0315-630955 0315-631969 0315-654496 0315-241325

ProductiemedewerkerMagazijnmedewerker 
HeftruckchauffeurMontagemedewerkerWerkvoorbereiderCNC 

KanterTimmermanReachtruckchauffeurTegelzetterLasserLood-
gieterChauffeurMachinaal HoutbewerkerOnderhoudsschilder-
SecretaresseCommercieel Medewerker BinnendienstFinanci-
eelMedewerkerVrachtwagenchauffeurCNC DraaierLogistiek 

Medewerker

www.werkbank-pd.nl
Hogestraat 75

Dinxperlo
Tel. 0315-745703

Na je opleiding op zoek naar een 
baan in de regio? Een nieuw  

begin? Kom dan langs bij  
Werkbank

&
schrijf je in!

Autorijschool 
Frank en Emiel te Grotenhuis

“ Gewoon uut Dinxper “

Voor info Emiel_te@hotmail.com  
  Franktegr@hotmail.com

Telefoon  06 13 01 56 67 
  06 18 63 23 55



20.00 uur  PERFECT SHOWBAND IN DE 
         ORANJETENT

Als vanouds: Perfect Showband! Al 27 jaar aan de top van het 
Nederlandse Entertainment circuit speelt Perfect Showband 
met veel allure. Ze worden ook wel de meest succesvolle band 
uit het oosten van Nederland genoemd en dat is niet zonder 
reden. Perfect Showband is een zeer dynamische band met 
jarenlange ervaring dat zich uit in muzikaliteit, veelzijdigheid 
en 100% live beleving. 
Met hits van toen tot de hedendaagse top 50 gaat overal het dak eraf!

KONINGSDAG  zaterdag 27 April

Toegang: alleen leden vanaf 16 jaar op vertoon van een geldige ledenpas. 
Aanvang: 21.00 uur, tent open 20.30 uur. Eind: 1:00 uur

Heelweg 73 - 7091 BT Dinxperlo
Tel.: 0315 - 65 11 44

Wij wensen iedereen een fijne Koningsdag!

BIER- EN WIJNPROEVERIJ

Reserveer alvast in uw agenda: 
6 oktober 2019, 14.30 – 18.00 uur: 
VVNF Bier- & Wijnproeverij bij sportcentrum ‘Het Blauwe Meer’ 
Wegens succes herhaald…



De start van jouw online succes

www.i-pulse.nl   |   Grutbroek 11, Doetinchem   |   0314 377 686   |   info@i-pulse.nl

I-Pulse wenst iedereen 
fijne Koningsdagen
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P R O E F  K A R A K T E R

PROEF GROLSCH PREMIUM
PILSNER

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.



DRIE GENERATIES BUSSINK IN DE ORANJETENT
Bij Theo Bussink in de hal aan de muur prijkt de oorkonde behorende bij het erelidmaatschap VVNF. 
Veertig jaar lang heeft hij zich ingezet voor de vereniging. Eind vorig jaar is hij gestopt als bestuurs-
lid, maar hij blijft nog wel vrijwilligerswerk doen. Bovendien zal hij via zoon Marcel Bussink die 
ook in het bestuur zit, vast en zeker op de hoogte gehouden worden van het reilen en zeilen van de 
VVNF.

Theo, geboren en getogen in Dinxperlo en elektricien van beroep, hielp in 
1975 mee om het Welinkbos te verlichten in het kader van Bloemendorp. 
Na afloop werd hij gevraagd of hij niet bij de VVNF wilde komen. Daar had 
Theo wel oren naar. “Het leek me een gezellige vereniging en het trok me 
om mee te helpen aan het bouwen van een feestje. Ik kende ook al een 
groot aantal bestuursleden die erbij zaten.”

Theo begon als vrijwilliger en in 1978 nam hij officieel plaats in het be-
stuur. In de afgelopen 40 jaar heeft Theo heel veel evenementen meege-
maakt. Hij zat in de tentcommissie en hielp mee met het opbouwen van 
de tent, het regelen van de muziek en het barpersoneel. Op feestavon-
den liep hij meestal rond om alles in de gaten te houden. Theo: “Vroeger 
moesten de biertanks steeds verwisseld worden. Dat hoeft nu niet meer. 
Een keer hebben we gehad dat het bier bijna op was. Dat zou een ramp 
geweest zijn. Gelukkig waren we er net op tijd bij.”

Indrukwekkend
Er zijn twee momenten die Theo te binnen schieten als hem gevraagd wat hem het meest is bijgebleven. 
Allereerst de dag waarop het drama was in Apeldoorn. “Die avond werd het programma ingekort. En om 
20.00 uur hielden we in de tent een minuut stilte. Iedereen deed mee. Dat vond ik erg indrukwekkend.” 
Ook ‘Dinxperlo 700’ maakte indruk op Theo. “De hele opzet met alle wagens, de optocht, de paardrijders... 
Dat was echt een spektakel.”

Theo nam zijn zoon Marcel al mee naar de tent sinds hij lopen kon. Zo is hij ermee opgegroeid. Ongeveer 
5 jaar geleden werd Marcel gevraagd of hij niet ook in het bestuur wilde plaatsnemen. Marcel: “Ik heb 
vrijwel meteen ‘ja’ gezegd, want ik liep altijd al mee en het zou leuk zijn om ook eens de andere kant van 
het feest te bekijken. Achter de bar inplaats van aan de bar.”

Nieuwe ideeën
Theo en Marcel hebben een paar jaar samen in het bestuur 
gezeten, maar nu is Theo gestopt. Hij kan dit jaar zelf een biertje 
drinken. “Of oppassen”, vult Marcel aan. Al is de derde generatie, 
zijn zoontje Casper, ook al regelmatig in de tent te vinden. “Ik wil 
hem niet verplichten, maar tot nu toe vindt hij het altijd leuk om 
mee te gaan. ”Theo stopt omdat hij de jeugd een kans wil geven. 
“Andere ogen zien weer andere dingen en nieuwe mensen 
brengen weer nieuwe ideeën met zich mee. Ik blijf nog wel 
vrijwilliger, want anders is het wel heel erg afkicken.”

Beiden genieten ervan als alles op een avond goed verloopt en 
iedereen het naar de zin heeft. 
Theo besluit: “De sfeer is eigenlijk in die 40 jaar altijd hetzelfde 
gebleven. Er is nooit onenigheid. Vooral de laatste avond vind
ik bijzonder. Iedereen bedankt je dan en zegt: tot volgend jaar!
Ik wens de VVNF voor de toekomst nog heel veel gezellige 
feesten toe.”



HET BLAUWE MEER info@hetblauwemeer.nl of bel 0315 - 652317

Ontvangst koffie, thee en soesjes

4,5 uur onbeperkt drankjes

Nootjes en zoutjes op tafel

4x hapje warm/koud

Afsluiting met koffie en een bonbon

€ 22,- 
per persoon

WWW.HETBLAUWEMEER.NL
voor meer arrangementen

FEESTARRANGEMENT



PROGRAMMA 4 MEI
ZATERDAG 4 MEI  
NATIONALE DODENHERDENKING

Op 4 mei zijn we in Nederland om 20.00 uur twee 
minuten stil. Dan worden Nederlandse burgers en 
militairen herdacht die zijn omgekomen sinds het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogs-
situaties en bij vredesoperaties waar ook ter wereld. 

In de vooravond van 4 mei wordt in Nederland 
halfstok gevlagd als blijk van eerbied en respect 
voor de doden. De periode waarin de vlag halfstok 
hangt duurt van 18.00 uur tot zonsondergang. 
Het halfstok vlaggen gebeurt met de Nederlandse 
driekleur zonder wimpel.

Evenals voorgaande jaren zal het programma 
beginnen bij het Dr. Jenny woonzorgcentrum.
Het verloop van de avond ziet er als volgt uit. 

18.00 uur De vlaggen gaan halfstok.

19.00 uur Verzamelen bij het Dr. Jenny
  woonzorgcentrum. 
  
19.25 uur De stoet vertrekt in stille tocht vanuit
  de tuin van het Dr. Jenny woonzorg-
  centrum naar het Joods Monument 
  aan de Kwikkelstraat.

19.30 uur Gelegenheid om bloemen te leggen
  bij het Joods monument.
   De Algemene Muziekvereniging 
  Prinses Beatrix zorgt voor 
  koraalmuziek.

Vervolg stille tocht naar het algemene herdenkings-
monument aan de Kerkstraat. 

19.50 uur Luiden van de klok.

19.59 uur Taptoesignaal.

20.00 uur Twee minuten stilte.

20.02 uur Zingen twee coupletten van het 
  Wilhelmus.

Kranslegging door het gemeentebestuur en 
bloemen leggen door kinderen van de basisscholen, 
nabestaanden en maatschappelijke organisaties. 
Tijdens de kranslegging speelt het Chr. Fanfarekorps 
Psalm 150 koraalmuziek.
Vervolgens verzorgen leerlingen van de basis-
scholen een korte voordracht en spreekt een 
vertegenwoordiger van het gemeentebestuur.
Na afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie in 
het kerkelijk centrum.

ca. 21.20 uur  Strijken van de vlaggen.

ZONDAG 5 MEI  
NATIONALE BEVRIJDINGSDAG

De Nederlandse vlag hangt van zonsopgang tot 
zonsondergang in top. 
Zonder oranje wimpel. 



C r e ë r e n  v a n  T u i n p l e z i e r

D e m k e s p a d  3  •  7 0 9 1  H X  D i n x p e r l o  •  T e l :  0 3 1 5  6 5 1 1 7 7  •  M o b :  0 6  2 3 8 8  4 3 8 6
i n f o @ v a n l a n g e n h o v e n i e r s . n l  •  w w w . v a n l a n g e n h o v e n i e r s . n l

WIJ DANKEN  ALLE ADVERTEERDERS
HEEL HARTELIJK VOOR HUN SPONTANE MEDEWERKING.

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN GEWELDIGE KONINGSDAG!

VVNF DINXPERLO





Beggelderdijk 39
(ingang winkel Helmkamp)

7091 HE Dinxperlo 
Telefoon 0315-244888
www.tki-dinxperlo.nl

STERK
in waterwerk

Maatwerk in:
Pompen en tuinberegening
Loodgieterswerkzaamheden
Sanitaire installaties
CV aanleg en onderhoud
Airconditioning
Elektrawerkzaamheden
Schrikapparatuur

in waterwerk

   

   

Ervaar het verschil

Uw adres voor:Terborgseweg 61 - 7084 AB  BREEDENBROEK
Telefoon: 0315-651 304

www.koenders-zalencentrum.nl
info@koenders-zalencentrum.nl

Uw adres voor:

Ervaar het verschil

Uw adres voor:

Ervaar het verschil
Terborgseweg 61 - 7084 AB  BREEDENBROEK

Telefoon: 0315-651 304
www.koenders-zalencentrum.nl
info@koenders-zalencentrum.nl

Uw adres voor:
 

 

Ervaar het verschil
Terborgseweg 61 - 7084 AB  BREEDENBROEK

Telefoon: 0315-651 304
www.koenders-zalencentrum.nl
info@koenders-zalencentrum.nl

Uw adres voor:

Ervaar het verschil
Terborgseweg 61 - 7084 AB  BREEDENBROEK

Telefoon: 0315-651 304
www.koenders-zalencentrum.nl
info@koenders-zalencentrum.nl

Uw adres voor:

Uw adres voor:
l  Lekker uit eten tegen een eerlijke prijs     l  Koude en warme buffetten
l  Bruiloften en partijen l  Brunches
l  Verjaardagspartijen     l  Koffietafels
l  Bedrijfspersoneelsfeesten l  Catering en Party-Service

**    Nieuwe  
à la carte kaart met  
verrassende gerechten

**   Aparte Wildkaart
**    Ons restaurant is  

dagelijks geopend van 
11.30 tot 20.30 uur 

**  inside-grill 
      19,75 euro pp
Graag vooraf 
reserveren!!!

Ervaar het verschil

Uw adres voor:Terborgseweg 61 - 7084 AB  BREEDENBROEK
Telefoon: 0315-651 304

www.koenders-zalencentrum.nl
info@koenders-zalencentrum.nl

Uw adres voor:

Uw adres voor:
l  Lekker uit eten tegen een eerlijke prijs     l  Koude en warme buffetten
l  Bruiloften en partijen l  Brunches
l  Verjaardagspartijen     l  Koffietafels
l  Bedrijfspersoneelsfeesten l  Catering en Party-Service

   Lekker uit eten tegen een eerlijke prijs
   Bruiloften en partijen
   Verjaardagspartijen
   Bedrijfspersoneelsfeesten
   Koude en warme buffetten
   Brunches
   Koffietafels
   Catering en Party-Service

27 april 2019
Koningsdag

SPARE-RIBS
Reserveren vooraf, voorkomt 
teleurstelling achteraf!!!

Dagelijks
à la carte in ons 
restaurant

  

PONSEN  

Fitnesscentrum 

SPORT- EN GEZONDHEIDSCENTRUM

20191986

Europastraat 2a - 7091 XC Dinxperlo - Tel.: 0315 65 2998 - www.ponsen.nl

GEZOND EN GEZELLIG!
Ons programma-aanbod is o.a.:

  Fitness     Voeding & Leefstijl methode
  Groepslessen    Huidverzorgingspraktijk 
  Rugscholing	 	   Kinderopvang
  Revalidatie training   Turbobruiner
  Kracht- en cardiotraining   33 jaar ervaring!  
  Seniorenfitness    Alle ruimtes voorzien van
  Jeugdfitness  	   airco
  Persoonlijke begeleiding	  Oppervlakte van 2000 m2

  Gemoedelijke sfeer   Ruime Parkeergelegenheid Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 08.00 - 12.00 uur
    14.00 - 21.30 uur
zaterdag en zondag 09.00 - 12.00 uur

Wij werken samen met fysiotherapeuten 
uit Dinxperlo en omstreken!


