Oranjekrant
Koningsfeest 2022
Hallo Dinxperloërs, leden VVNF,
Maart 2020, alweer 2 jaar geleden. Corona doemde in volle
hevigheid op in Nederland.
Een onzekere tijd volgde. Konden we nog festiviteiten
organiseren? Of zou alles verboden worden? Dat laatste bleek
het geval. Wat een tegenvaller! Uitgerekend in ons jubileumjaar, 50 jaar VVNF.
We hadden grootse plannen en wilden het jaar afsluiten met
een groots jubileumfeest in september.
We waren optimistisch. Wellicht zouden we dit laatste feest
nog kunnen vieren, het was immers pas in september…
Helaas, diverse Covid-varianten vlogen ons om de oren.
2021 dan? Nee nog niet.
Gelukkig hebben we een vindingrijk bestuur. Ni’joarstoeten uitdelen met de sneeuwschep en met
een alternatieve Koningsdag hebben we er met z’n allen nog het beste van weten te maken.
Alles passend in de toen geldende regels. Fijn dat bijna alle leden ons zijn blijven steunen.
En nu zijn we dan twee jaar verder. Covid verandert in een minder ernstig virus en dat geeft goede
hoop op weer een mooie feestweek.
Gelukkig hebben onze leveranciers en bands met ons meegedacht. Alles uit 2020 is doorgeschoven
en we hopen dat het dit jaar doorgaat, mogelijk nog met enkele extra maatregelen.
En mocht de oranjetent niet doorgaan: we hebben nog een alternatief, maar ja, daar gaan we in
eerste instantie niet voor.
Natuurlijk niet vergeten: het herdenken. De afgelopen 2 jaar: sober en zonder publiek.
Ik hoop dat we dit jaar weer kunnen herdenken in de vorm zoals we dat voor de Corona-tijd
gewend waren.
Gezien de huidige omstandigheden in de Oekraïne, juist een moment om nog eens extra bewust
te zijn dat we in vrijheid mogen leven. En dat er mensen zijn geweest die daarvoor de hoogste prijs
hebben gegeven.
Ons programma van dit jaar kunt u lezen in deze Oranjekrant.
Ik wens iedereen in Dinxperlo en omstreken veel plezier bij onze feestactiviteiten en een waardig
herdenken op 4 mei.
Namens het bestuur van Vereniging Viering Nationale Feest- en gedenkdagen
Arjan Bruggink, Voorzitter

Wij wensen iedereen een fijne Koningsdag!

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

KONINGSDAG IN DINXPERLO
Beste leden van de VVNF,
Na twee coronajaren zonder grote feestweek eind april keken we reikhalzend uit naar de editie
2022. Wat hebben we weer zin in ontspanning en ontmoeting. We willen het leven weer vieren,
want dat hebben we gemist. We willen in vrijheid onze verbondenheid met ons staatshoofd, onze
Koning Willem-Alexander beleven, onze nationale feestdagen vieren en onze momenten van
inkeer en bezinning samen beleven.
Maar terwijl ik begin maart dit voorwoord schrijf op mijn computer is er oorlog in Europa
uitgebroken, in Oekraïne, nauwelijks 1.400 kilometer van ons vandaan. Wat ons de komende
maanden nog te wachten staat weet ik niet, ik was wel eens in een optimistischere stemming.
Voorlopig ga ik er wel vanuit dat zowel corona als Poetin geen roet in het eten zullen gooien en
dat we dus een feestweek kunnen organiseren en beleven. Dank alvast voor al die vrijwilligers die
hier weer heel veel werk in stoppen.
Het programma voelt ook na twee jaar pauze vertrouwd, de vaste onderdelen zijn u bekend. Net
als drie jaar geleden is er iets wat nog geen traditie is maar het mogelijk wel wordt, namelijk een
concert van een van onze militaire orkesten. In 2019 hadden we een eerste concert, aangeboden
aan onze veteranen maar waren er ook kaarten beschikbaar voor mensen die van dit soort
muziek houden. In samenwerking met de VVNF organiseren we dit keer op woensdag 20 april
een concert van het Orkest van de Koninklijke Marechaussee. Ook nu weer een afwisselend
programma van dit professionele orkest. Details zijn nog niet bekend maar wie erbij wil zijn moet
begin april de huis-aan-huisbladen of de website van de VVNF in de gaten houden.
Ondanks alle zorgen en sombere gedachten kijk ik uit u te ontmoeten op
het feestterrein en wens ik alle VVNF’ers een geslaagde feestweek toe!
					Met vriendelijke groet,
					Uw burgemeester, Anton Stapelkamp

Wanneer u wilt adverteren op onze beeldschermen in de tent,
dan kunt u contact met ons opnemen.
Voor informatie en tarieven, mail naar: vvnf-oranjekrant@hotmail.com

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 overdraagbaar!
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
ZATERDAG 9 APRIL

CULTURELE AVOND
IN HET KULTURHUS

Eén avond met maar liefst vier verschillende voorstellingen en muziek na afloop!
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Toegang: leden gratis op vertoon van ledenpas, niet leden € 5,-.

ILLUSIONIST RICH MAGIC MET DE MIND-MAGIC SHOW

Rich Magic staat garant voor topkwaliteit en bijzonder entertainment van hoogstaand niveau.
Zijn jarenlange ervaring en professionele aanpak, zorgen ervoor dat u een
bijzondere voorstelling ziet, waar nog lang over nagepraat zal worden. Deze
moderne artiest presenteert een frisse act met magic, mindreading en zakkenrollen. Kom en laat u verwonderen!

JAZZ TRIO KWANT, SPEK EN VAN DER GLIND

Kwant, Spek en van der Glind is een speels jazz trio uit Utrecht. Zij hebben
elkaar ontmoet op het conservatorium en delen hun passie voor de jazz
muziek.
Al geruime tijd spelen ze in allerlei verschillende samenstellingen in het
land. Met een combinatie van contrabas, gitaar en trompet of bugel
spelen zij bekende stukken uit het jazz repertoire.
De luisteraar wordt uitgenodigd om zich mee te laten voeren langs de
wondere wegen waar de jazzmuziek ons brengt en om te genieten van
het plezier dat de drie muzikanten weten over te brengen.

CIRCUSARTIESTE LIESELOTTE DIELS

Deze danseres weet met behulp
een prachtige show weg te geven.
begon met gymnastiek en in 2009
wereldkampioenschappen ritmisch
de ze haar vaardigheden uit en nu
en dans. Ze werkt in het circus en
Nu te zien in Dinxperlo!

van haar hoepel en pijl en boog
Lieselotte was vier jaar toen zij
deed ze namens België mee aan de
gymnastiek in Japan. Daarna breidbeoefent ze hoelahoep, acrobatiek
was finaliste in ‘Belgium’s Got Talent’.

THE HEADS ON THE DOOR

‘The heads on the door’ bestaat uit de Dinxperloërs Wilko te Grotenhuis (zang en gitaar), Jody Elburg (bas en zang), Tom Seegers (gitaar
en zang), Roland Roskamp (toetsen) en Marco Jansen (drums).
Het vijftal is gespecialiseerd in een lekkere portie 90’s met uitstapjes naar The Beatles en The Cure. Zij zullen tijdens de pauze en na
afloop voor u optreden in de foyer van het Kulturhus.

MUZIKAAL DUO DAAN & DENISE

Zin in een goed potje rock-’n-roll, jazzy vibes en fijne soulmuziek?
Met gitaar, vocalen en akoestische versies van dit soort muziek
zweept het duo Daan Jolink en Denise Kerkhof de boel op en
bepaalt de sfeer.
Samen bundelen zij hun krachten. Michael Jackson, The Everly
Brothers, Stevie Wonder en Queen... Het komt allemaal voorbij.
So get up and groove!

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.

Alles draait
om uw
manier
van leven.
“Onze woning is helemaal ons thuis geworden.”

Klomps Bouwbedrijf
Meniststraat 2
7091 ZZ Dinxperlo
T: 0315-657000
E: info@klomps.nl
I: www.klomps.nl

We verzorgen voor u het
complete traject met de volledige
garanties van BouwGarant.

PROGRAMMA
ZATERDAG 16 APRIL

ONTSPANNINGSMIDDAG VOOR OUDEREN
IN HET KULTURHUS IN DINXPERLO

Deze middag wordt georganiseerd door oud medewerkers van het Rode Kruis Dinxperlo.
Er wordt medewerking verleend door gezelligheidskoor De Aladna’s uit Aalten.
De Aladna’s “könt zingen - könt zingen en doot dat graag”
Het repertoire van dit koor bestaat uit liedjes in het Nederlands, Engels, Duits, Frans en natuurlijk ook in het Achterhoeks dialect. Het gaat hierbij om zowel liedjes van nu, als
uit vroegere tijden.
Het is een gemengd koor dat zingt met muzikale ondersteuning van orkestbanden. Het koor staat onder leiding
van dirigent, Tonny Scholten en de techniek wordt verzorgd
door Ronnie Mateman.
Aanvang: 14.00 uur, zaal open 13.00 uur.
Locatie: Kulturhus Dinxperlo

WOENSDAG 20 APRIL

VETERANENCONCERT

In samenwerking met de gemeente Aalten en met medewerking van het Orkest Koninklijke Marechaussee vindt er op
woensdag 20 april 2022 een concert plaats in de VVNF-tent.
Het orkest bestaat uit professionele musici aangevuld met
reguliere marechaussees.
Kijk voor meer informatie over het concert en de kaartverkoop
op www.vvnf.nl.
Aanvang: 20.00 uur, tent open 19.30 uur - Eind: 22.00 uur

PROGRAMMA
DONDERDAG 21 APRIL

FOUTE (THEMA) AVOND

Foute avond met de Triesto’s! U houdt van een feestje. Even uzelf helemaal laten gaan. Vanuit uw
tenen meebrullen met nummers die u kent, maar misschien wel niet wilt kennen. Schaamteloos
vol passie het dagelijks leed en sleur van lijf en leden af zingen. Geeft niks hoor, dat hebben we
allemaal weleens.
Daarom zijn de Triesto’s er: ter meerdere eer en glorie van uw verlossing! Deze smartrocksensatie
weet wat u nodig heeft. En ze zullen het u geven
ook. Gegarandeerd!
De Triesto’s zijn vijf ultraknappe heuse rasmultitainers! Energiek, vol gas, recht in uw mooie
snoetje, leveren deze mannen bij iedere show een
topprestatie af. Met de beste nummers o.a. van
Hazes, Borsato, De Dijk en Blof en knallende feestmedleys (zelfs een complete Duitstalige!) richten
ze de smartrockpijlen stevig en direct op uw hart.
Reken maar dat ze binnen komen!
Kom in stijl! Graag nodigen we iedereen uit om deze avond in passende foute kleding te komen.
Dus dames en heren hoe fouter, hoe beter.
Degene met de meest foute outfits worden weer beloond met een zakje oranje muntjes.
Toegang: leden vanaf 18 jaar op vertoon van een geldige ledenpas.
Er mag tevens één introducee meegenomen worden vanaf 18 jaar, deze niet-leden betalen € 5,Aanvang: 20.30 uur, tent open 20.00 uur - Eind: 24.00 uur

VRIJDAG 22 APRIL

GOOCHELAAR JAN

Voor alle schoolkinderen zijn er op vrijdag 22 april drie verrassende voorstellingen van goochelaar Jan in de Oranjetent.
Goochelaar Jan trakteert zijn publiek op zijn fantastische goochelkunsten
en werd al vier keer Nederlands kampioen ‘Goochelen voor kinderen’.
Hij weet met zijn spetterende show kinderen te boeien en stomverbaasd
te doen staan. De ene keer is de zaal doodstil en de andere keer zijn ze aan
het schateren van het lachen, want goochelaar Jan kan niet alleen goede
trucs, maar is ook erg grappig.
Kinderen uit Dinxperlo, De Heurne en Breedenbroek die scholen elders
bezoeken zijn ook van harte welkom.

PROGRAMMA
VRIJDAG 22 APRIL

JEUGDAVOND

Rogerson (Rogier Hoekstra) is een goedlachse DJ uit het Oosten
van Nederland. Zonder enige angst wisselt hij snel tussen diverse
genre’s.
Door een mix van de nieuwste Moombahton, tot aan de beste platen
van toen en nu, is er geen ontkomen aan de dans.
Gewapend met eigen Bootlegs & Remixes is stilstaan geen optie
meer!

WeDamnz

Rogerson

WeDamnz (Lennard klein Gebbink) is een Nederlandse DJ,
platenproducent en muzikant uit Groenlo.
Hij kreeg erkenning nadat zijn unieke en krachtige Mashups
wereldwijd begonnen te gaan.
Zijn mashups worden al ondersteund door namen als: Martin
Garrix, Afrojack, Mike Williams, Brooks, Julian Jordan en meer!
WeDamnz brengt een frisse mix van toekomstige house- en
electro-geluiden en al zijn sets bevatten enkele van zijn nieuwste
mashups.

Feestnation (Rafael Brender á Brandis en Miquèl Westen)
betekent helemaal losgaan op de beste party tracks! Maak kennis met deze twee party generals
die elke tent en elk festival op z’n kop weten te zetten met hun ongeëvenaarde energie en
speelse interactie met het publiek.
Gewapend met vliegende biljetten en een lading confetti
n
io
t
brengen ze in sneltreinvaart heel Nederland in de ban van
a
n
Feest
‘The Nation’, die met elk optreden steeds groter en gekker wordt.
Of ze nou draaien in een discotheek, tentfeest of op een festival:
Het dak gaat er sowieso af! Het is niet voor niks dat dit party duo
draait op grote festivals als Zwarte Cross, Freshtival, Dreamfields,
Emporium, DEFQON 1 en Hockeyloverz;
Feest gegarandeerd! Dus…. waar wacht je nog op?!
#jointhenation

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: 20.30 uur, tent open 20.00 uur - Eind: 01:00 uur

PROGRAMMA
ZATERDAG 23 APRIL

KIDS DISCO

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,- (geen munten)

ZATERDAG 23 APRIL

FEESTAVOND MET DISCO TRAIN

Back to the 70s, 80s and 90s
Ga met ons mee naar de tijd van Madonna, The Spice Girls, Rubix Cube, Miami Vice en weekenden
onbezorgd op stap in Roquetas, de bekendste disco van Dinxperlo.
DJ BO BELLOW

Bereid je deze avond voor op een geweldige avond vol
energie en passie. Alle herkenbare
nummers uit de 70s, 80s & 90s
DJ JOHAN
vliegen je om de oren.
De lekkerste meezingers
worden ingezet door
DJ Bo Bellow en DJ Johan.

Disco-Train vult al meer dan 10 jaar grote zalen door het hele land en
wij hebben ze gestrikt voor de zaterdagavond. Ze veranderen deze
avond de feesttent in een gigantisch feestcafé.
Ze zetten de hele tent op zijn kop dus stilstaan is onmogelijk. Poets
je dansschoenen op en smeer je keel, want alles wordt ingezet om
jou al meezingend de dansvloer op te trekken.
Disco-Train zorgt op elk feest voor vrolijke gezichten, een
volle dansvloer en een fantastische sfeer. Dit wordt een
avond om nog lang van na te genieten voor zowel jong als
oud.

Toegang: leden vanaf 16 jaar op vertoon van een geldige ledenpas.
Aanvang: 21.00 uur, tent open 20.30 uur - Eind: 01:00 uur

PROGRAMMA
ZONDAG 24 APRIL

GEZINSFIETSTOCHT

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 € 5,00.
Kinderen fietsen gratis mee.

ZONDAG 24 APRIL

SPÄTSCHOPPEN
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.

DINSDAG 26 APRIL

PERFECT SHOWBAND

Als vanouds, alleen nu niet op koningsdag, maar de avond ervoor.
De Perfect Showband wordt 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!
Tijdens de speciale shows komen de allergrootste
hits aan bod van muzikale grootheden.
Alles staat in het teken van interactie met het
publiek om er samen een onvergetelijke avond van
te maken.
Toegang: alleen leden vanaf 16 jaar op vertoon van
een geldige ledenpas.
Aanvang: 21.00 uur, tent open 20.30 uur - Eind: 01:00 uur

“ER HEERSTE SAAMHORIGHEID”
Annie Masselink - Bruntink (84) is geboren en opgegroeid in Dinxperlo.
Ze trouwde er met Johan Bruntink en samen kregen ze een dochter en
twee zonen. Een echte Dinxperloër dus. In 1969, toen Annie 31 was, werd
de VVNF opgericht. Annie werd direct lid van de Oranjevereniging en
nam deel aan de activiteiten die er georganiseerd werden.
Een hoogtepunt was ‘Dinxperlo 700’ in 1981. Annie vertelt: “Er was een
historische optocht georganiseerd van Anholt naar Dinxperlo. Iedereen
die meeliep was verkleed en je kon je opgeven om mee te lopen. Ik liep
mee als boerin en had klompen aan. Maar ik denk dat ik schoenen bij me
had in mijn mandje en niet het hele stuk op klompen heb gelopen.”
De tocht eindigde in Dinxperlo, waar voor het gemeentehuis het Dinxspel werd opgevoerd. Daar
waren tribunes gebouwd, die vol zaten met publiek. Ook Prinses Margriet, Pieter van Vollenhoven,
de Fürst zu Salm-Salm en de Gelderse commissaris van de Koningin Geertsema waren getuige van
het prachtige schouwspel.
Annie herinnert zich: “De optocht liep voor de tribune langs.
Alles was mooi versierd. Het mannenkoor zong een lied. Van
allerlei periodes waren mensen verkleed. Er waren ridders,
boeren en vrouwen verkleed als heksen op een wagen. Het
was mooi weer die dag. Iedereen was blij en iedereen deed
mee. Ook de inwoners van Dinxperlo hadden allemaal
klederdracht aan. Er heerste saamhorigheid. Echt prachtig
om aan mee te doen!”
Een jaar later werd Annie door Louise Eskes en Riek te Kamp
gevraagd om bij het bestuur van de VVNF te komen. “Dat
leek me leuk, dus ik heb ‘ja’ gezegd. Ik stond niet graag op
de voorgrond, maar het met elkaar dingen organiseren trok me aan. Ik was meer van de huishoudelijke taken en ik kon goed koffiezetten.”
In totaal zat Annie 35 jaar bij de VVNF. “Toen ik gestopt ben, heb ik het
wel erg gemist. Ik help nu nog wel, bijvoorbeeld met het inpakken van de
cadeaus voor de loterij op de toneelavond en bij het fruhshoppen.
Dan zet ik koffie en help ik mee broodjes smeren. In al die jaren zijn er
wel dingen veranderd. Het is groter geworden en luxer. Er is nu een mooi
aanrecht in de keuken met warm water. In de beginjaren moesten we
nog heel veel zelf doen, zoals bijvoorbeeld kopjes afwassen. En soms
moesten we echt schrobben om de WC’s en de banken schoon te krijgen.
Dat was hard werken, maar het was ook altijd gezellig om dit samen met
elkaar te doen. Ik heb leuke contacten overgehouden aan het bestuur.
Als we elkaar nu zien in het dorp dan praat je toch altijd even met elkaar.”
Ook dit jaar hoopt Annie weer van de partij te zijn.

Koningsdag

Woensdag
27 April

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

07.00 uur WEKKEN
U wordt gewekt 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, Keminksweide,
Beggelderveldweg, Reehorsterlaan, Gielinklaan, Maurits Prinsstraat, Hogestraat, Kwikkelstraat,
Raadhuisstraat (voormalige gemeentehuis). Bij het Kulturhus aan de Maurits Prinsstraat sluiten de
kinderen aan met hun versierde fietsen.

09.45 uur VLAGGENPARADE OP HET PRINS CLAUSPLEIN

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 Beggelderdijk, 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.
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De start van jouw online succes
www.i-pulse.nl | Grutbroek 11, Doetinchem | 0314 377 686 | info@i-pulse.nl

PROEF

KARAKTER

P R O E F G R O L S C H PP RI LESMNIEURM
Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

Koningsdag

Woensdag
27 April

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 ballonnenclown 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. Wie hebben daar een geweldig programma voor jong en oud.
Er zijn namelijk optredens van:
•
GESCHWISTER WEISHEIT
De familie Weisheit vertoont al meer dan honderd jaar hoog in de lucht haar
duizelingwekkende kunsten. Hoog boven onze hoofden lopen, klimmen en
rijden ze over dunne draden. Vanaf één artiest tot wel 13 draadlopers tegelijk
vertoont Geschwister Weisheit haar kunsten op hoogten tot wel 62 meter.
Uniek in Europa!
•
CIRCUS MEERFOUT
Fout, hilarisch en uniek. Gewoon geweldig!
Met een knipoog naar het klassieke circus zult u in deze voorstelling
kennis maken met meerdere “foute” artiesten die stiekem toch wel
erg goed zijn in wat ze doen.
Deze unieke show bestaat uit een opeenvolging van spetterende
circusacts. In rap tempo en met veel humor vormen deze acts een
onvergetelijke voorstelling voor een publiek van 4 tot en met
99 jaar. Circus Meerfout is een echte familievoorstelling!
•
MARJORETTEKORPS WINTERSWIJK
De majorettes vormen een gezellige groep met meiden die enorm van
dansen op muziek houden. Majorettes doen aan twirlen.
Dit is het welbekende draaien met een baton. Maar natuurlijk komt er
nog veel meer bij kijken. Twirlen vergt namelijk veel coördinatie,
behendigheid en uitstraling. Ook komen er vele danspasjes bij uit
diverse dansstijlen.
Dit alles bij elkaar zorgt voor spetterende optredens.

Koelwagen, Tenten, Podium,
Dranghekken

06-346 347 42

Wilhelmus
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.

Mijn schild en de betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer.
Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

Koningsdag

Woensdag
27 April

Tevens zijn er diverse attracties, zoals:

• SPACEBIKES
• HINDERNISBAAN TREIN
		

• FUN WEELSBAAN

			

• SWEEPER

				

• CARROUSEL

Verder lopen de hele middag sprookjesfeeën rond.
Kortom, dit mag je eigenlijk niet missen!!

CABRIO
Een veelzijdig repertoire, 5 energieke rasmuzikanten
verpakt in een wervelende show. Dan hebben we het
over Cabrio, de coverband die past op ieder evenement. Als Cabrio uitpakt, dan krijg je een fantastisch
podiumplaatje met, indien de locatie het toelaat,
vlammen, confetti en een te gekke lichtshow.
Je wordt mee-gezogen in het enthousiasme van de
band.
Of het nu gaat om een kermis, schuttersfeest,
een bedrijfsfeest of bruiloft, dat dak moet er af!
Met de combinatie van recente top 40 nummers,
Hollandse dijenkletsers, opzwepende medleys, jouw favoriete rocksong of de
echte feesttent kneiters…. Ze spelen ze allemaal in rap tempo achter elkaar. Als je eenmaal bij Cabrio
bent geweest, dan zul je beamen….. deze band speelt écht in op het publiek.
Ze vermaken het publiek en ze genieten zelf zichtbaar mee.
Toegang: alleen leden vanaf 14 jaar op vertoon van een geldige ledenpas.
Aanvang: 21.00 uur, tent open 20.30 uur - Eind: 24.00 uur

Hogestraat 54 7091 CE Tel.: (0315) 65 5160

ons
Ga jij megting aan ?
de uitda

WIL JIJ
(LEREN)
WERKEN
MET HOUT?
WWW.WBWN.NL
VACATURES | WERKEN & LEREN | STAGES | AFSTUDEREN

PROGRAMMA 4 MEI
VRIJDAG 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 oorlogssituaties 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 woonzorgcentrum 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 herdenkingsmonument 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 basisscholen 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.

ZATERDAG 5 MEI
NATIONALE BEVRIJDINGSDAG
De Nederlandse vlag hangt van zonsopgang tot zonsondergang in top.
Zonder oranje wimpel.

Voor een lekker kop koffie, gezellige lunch of à la carte kunt u bij Rico terecht
Openingstijden: woensdag t/m zondag van 11:00 tot 22:00 uur
Markt 1A Dinxperlo • Telefoon: 0315 - 236 022 • www.etenbijrico.nl

STERK

Uw
voor:
Uw adres
adres voor:

Uw adres voor:

Uw adres voor:
in waterwerk

** Nieuwe
à la carte kaart met
verrassende gerechten

** Aparte Wildkaart

Ervaar het verschil

** Ons restaurant is
dagelijks geopend van
Terborgseweg 61 - 7084 AB BREEDENBROEK
Uw
11.30 tot
20.30adres
uur voor:
Telefoon: 0315-651 304
Terborgseweg 61 - 7084 AB BREEDENBROEK
** inside-grill
www.koenders-zalencentrum.nl
Uw adres voor:

Uw adres voor:

Telefoon: 0315-651 304
19,75 euro pp
info@koenders-zalencentrum.nl
Graag vooraf
www.koenders-zalencentrum.nl
reserveren!!!
l
Lekker uit eten tegen een eerlijke
prijs l Koude en warme buffetten
info@koenders-zalencentrum.nl

het
 Lekker uit eten tegenErvaar
een eerlijke
prijsverschil
Bruiloften en partijen
Bruncheshet verschil
Ervaar
 Bruiloften
en partijen
Terborgseweg
61 - 7084 AB BREEDENBROEK
Koffietafels
Terborgseweg 61 - 7084 AB BREEDENBROEK
 Verjaardagspartijen
Verjaardagspartijen
adres
voor:
Uw
adres
voor:
Bedrijfspersoneelsfeesten
Catering
en Party-Service
Telefoon:
0315-651
304
Telefoon: 0315-651 304 Ervaar
het verschi
 Bedrijfspersoneelsfeesten
www.koenders-zalencentrum.nl
 Koude enwww.koenders-zalencentrum.nl
warme buffetten
uit eten tegen een eerlijke
prijs
Koude en warme buffetten
info@koenders-zalencentrum.nl
Lekker
Brunches
info@koenders-zalencentrum.nl
en partijen
Brunches
Bruiloften
Koffietafels
Verjaardagspartijen
 Catering en Party-Service Koffietafels
Bedrijfspersoneelsfeesten
Catering
en Party-Service
Ervaar
het verschil
l

Uw

Beggelderdijk 39
(ingang winkel Helmkamp)
7091 HE Dinxperlo
Telefoon 0315-244888
www.tki-dinxperlo.nl

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

l

l
l

l

Uw adres voor:

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Terborgseweg 61 - 7084 AB BREEDENBROEK
Telefoon: 0315-651 304
www.koenders-zalencentrum.nl
info@koenders-zalencentrum.nl

Ervaar het verschil

Waar vind ik vrijheid, waar vind ik vrede?
Echte vrijheid en echte vrede is daar
Waar landen en afspraken respecteren
Elkaar niet meer in een onmenselijke oorlog te vernietigen.
Waar vind ik vrijheid, waar vind ik vrede?
Echte vrijheid en echte vrede is daar
Waar ik tegen jou en jij tegen mij zegt;
Laten wij onze afspraken nakomen
Om elkaar vreugde en elkaars verdriet te delen
En om elkaars welzijn te respecteren.
Waar vind ik vrijheid, waar vind ik vrede
Echte vrijheid en echte vrede is daar
Waar ik tegen jou en JIJ tegen mij zegt:
Ik accepteer jou zoals je bent en hoe je bent.
Rene Derksen

Bestuur VVNF
Foto genomen in 2020 - Fotograaf: Ronald Booms - Locatie: ‘t Meihuus

Staand v.l.n.r.: Arjan Bruggink (voorzitter, middagcommissie), Marga Schoppers (2e voorzitter, culturele commissie),
Thomas Termaat (tentcommissie), Hanny Janssen (kindercommissie), Henk Westerhof (tentcommissie),
Hinko te Hennepe (tentcommissie), Silvia Kwerreveld (middagcommissie, commissie 4/5 mei), Renate Kraan (middagcommissie, oranjekrant), Jan Stienezen (middagcommissie), Gerrie te Beest (tentcommissie), Willy Freriks (middagcommissie, culturele commissie), Marcel Bussink (tentcommissie), Dorri Ditters (kindercommissie, middagcommissie,
commissie 4/5 mei), Hans Wossink (middagcommissie), Anne van Velden (culturele commissie).
Knielend v.l.n.r.: Kees Masselink (kindercommissie), Ronald Duitshof (tentcommissie),
Henk Vreeman (2e penningmeester, tentcommissie), Henk Veerbeek (secretaris, tentcommissie),
Frank ter Horst (kindercommissie, middagcommissie), Esther Nederlof (culturele commissie).
Niet op de foto: Berdien Lansink (penningmeester), Corry Berendsen (middagcommissie, culturele commissie),
Linda Aalderink (kindercommissie).

ONTBIJTEN IN DE TENT
VVNF EN DE BUURT…
Vanaf de begin jaren ’90 gingen wij altijd, met de buurt van de Bosmanslaan, op Koninginnedag frühschoppen. Traditiegetrouw dronken we
samen vooraf een Oranje-bittertje. Bij goed weer werd er op de oprit
geproost en anders bij een buurman thuis. Daarna liepen we gezamenlijk
naar de tent om er, samen met half Dinxperlo en de Optimisten, weer een
mooi feestje van te maken!
Na het frühschoppen gingen we
samen ergens eten in Dinxperlo of
Suderwick en als dessert werd een
heerlijk ijsje genuttigd net over de
grens. Gezellige tijden!
Op 5 mei 2000 werd er door de VVNF, in het kader van 55 jaar
bevrijding, een Dinxpers ontbijtje geserveerd in de tent.
Ook hier waren we met de buurt wel voor te porren, dus weer
gezamenlijk richting de feesttent!
Wat een gezelligheid om met zoveel Dinxpersen samen te
ontbijten, het was lekker, er was muziek bij en het was goed
georganiseerd.
Daarna was er in Dinxperlo een Allegorische optocht en
’s avonds werd er samen met de buurt gebarbecued.
Mooie herinneringen om op
terug te kijken!
Els Gerritsen-Rougoor

Héél
best
brood

Autorijschool
Frank en Emiel te Grotenhuis
“ Gewoon uut Dinxper “

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

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

Telefoon
		

06 13 01 56 67
06 18 63 23 55

Van Langen & Roele Hoveniers
Demkespad 1 - 7091HX Dinxperlo
0315 – 651177
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