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Aan alle leden van Sinderens Belang en
overige inwoners van Sinderen

Sinderen, 5 maart 2020
Beste leden en andere geïnteresseerden,
Op 5 mei 2020 is Nederland 75 jaar bevrijd. Bevrijd van een bezetter, bevrijd van het oorlogsgeweld.
Vrijheid is een kostbaar maar ook kwetsbaar goed. Hele generaties zijn in Nederland en grote delen
van Europa opgegroeid zonder een oorlog van dichtbij te kennen. Dat geluk moeten we koesteren.
Daarom is het belangrijk om hierbij stil te staan en te vieren dat we vrij zijn.
Sinderens Belang organiseert hiervoor een vrijheidsmaaltijd op maandag 30 maart, de dag dat
Sinderen in 1945 is bevrijd. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd.
Wanneer:
Waar:
Voor wie:
Kosten:

maandag 30 maart van 17.00 – ca. 20.00 uur
Buurtschapshuis Sinderen
Iedereen die op Sinderen woont is welkom, ook niet-leden van Sinderens Belang.
Wij hopen dat ook veel kinderen aanwezig zullen zijn.
Deelname aan de maaltijd is gratis. Om de kosten te dekken zal in het
Buurtschapshuis een melkbus staan waarin u een vrijwillige bijdrage kunt doen.

Programma
17.00

Verzamelen bij het Buurtschapshuis en opening door Wilma Mossink
Tegen 17 uur komen enkele jeeps van Keep Them Rolling aanrijden vanuit Aalten
Planten van een vrijheidsboom in de omgeving van de Ziegenbeek, aangeboden door
zangvereniging De Vriendenkring, als aandenken voor Sinderen

17.30

Begin maaltijd
De maaltijd bestaat uit drie gangen, afgewisseld met muziek en korte verhalen door
inwoners van Sinderen. Met medewerking van onder meer:
- Annie Lammers-Rutgers
- Hanneke en Aly te Lindert
- Zangkoor de Vriendenkring
– Ook hebben we een muzikale verrassing in petto –

Ca. 20.00

Afsluiting (eindtijd enigszins onder voorbehoud)

Om mee te kunnen eten, moet u zich aanmelden. Dit kan tot en met 23 maart a.s.
Aanmelden kan bij Madelon Ankersmit via email:
ankersmit@live.nl of telefoonnummer 06 2139 0064.
Als u speciale dieetwensen hebt, kunt u dit bij aanmelding aangeven.
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Sponsoren
Wij kunnen u deze maaltijd aanbieden dankzij een subsidie van de Provincie Gelderland en dankzij
een bijdrage van een aantal sponsoren. Allen zijn wij zeer erkentelijk. Wij danken hierbij de volgende
Sinderense ondernemers voor hun bijdrage:

TUENTER TV TECHNIEK

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de Vereniging voor het Sinderens Belang

Wilma Mossink
Voorzitter

Marjon Groot Nibbelink
Secretaris

