


5 DAGEN KERMIS 
OP DE PARKEERPLAATS VAN DE STORM
Woensdag 26 april  13.00 - 24.00 uur 

Donderdag 27 april  10.00 - 24.00 uur

Vrijdag 28 april  13.00 - 24.00 uur 

Zaterdag 29 april  13.00 - 24.00 uur

Zondag 30 april  14.00 - 22.00 uur

5 DAGEN KERMIS
woensdag 26 april t/m zondag 30 april

Lekker zwieren, zwaaien en volop gezelligheid. Rondom Konings-

dag staat de parkeerplaats van Schouwburg de Storm weer vol 

met verschillende attracties. Van de traditionele, maar altijd leuke 

draaimolen, tot de botsauto’s en de swingmill voor meer spanning 

en sensatie. Er is voor een ieder wat wils!

Natuurlijk wordt ook tijdens Koningsdag gedacht aan de innerlijke 

mens. Verschillende eet- en drinkgelegenheden zorgen voor een 

extra gezellige sfeer en maken een middag of avond kermis hele-

maal compleet!

Lekker zwieren, zwaaien en 
volop gezelligheid. De par-
keerplaats van Schouwburg de 
Storm weer vol met verschillen-
de attracties.



Wij wensen iedereen een fijne, zonnige Koningsdag!

Koningsdag is sinds vier jaar de dag dat wij de verjaardag van onze 

Z.K.H. Willem-Alexander vieren. In 2017 een hele bijzondere verjaar-

dag, hij mag in Tilburg 50 kaarsjes uitblazen en ziet Abraham.

De viering van Koningsdag in Winterswijk begint dit jaar al op 

woensdag 26 april. In de eerste week van de meivakantie beginnen 

we om 13.00 uur met het openen van de kermis. ’s Avonds kunnen 

de voetjes van de vloer tijdens Koningsnacht in de Storm.

Tradities zijn er om in ere te houden, zo ook tijdens Koningsdag. De 

dag begint voor de paardencommissie al vroeg met de ontvangst 

van vele handelaren die paarden en pony’s te koop aanbieden op 

de Scholtenbrug. Voor de kinderen is er gelegenheid tot pony rij-

den en ook het ringsteken en een spectaculair shownummer zullen 

zeker niet ontbreken. Hetzelfde geldt voor de kinderspelen aan de 

zuidzijde van de markt vanaf ca. 14.30 uur. 

Wij hopen dat het weer dit jaar wel meewerkt zodat de kinder-

vrijmarkt door kan gaan. Evenals vorig jaar is deze gepland in de 

Wilhelminastraat en 

de Haitsma Mulier-

weg. Van 09.00 u tot 

12.00 zijn de straten 

weer autovrij en met 

hekken afgezet zo-

dat jongeren tot en 

met 14 jaar daar hun 

spulletjes kunnen 

verkopen. 

Vanaf 12.00 uur bent u van harte welkom in de feestzaal van De 

Storm voor het Koningsconcert dit jaar verzorgd door de Kon. W.O.V.

Aan de noordzijde van de markt zullen verschillende 

Winterswijkse bands van zich laten horen in de feesttent.

 

Wij wensen iedereen een gezellige Koningsdag!

Bestuur Vereeniging Volksfeest



PROGRAMMA 26 APRIL
20.00 uur: Vertrek vanaf de markt met muziekvereniging 

Kon.WOV en bestuur Vereeniging Volksfeest met vaandels.

Route: Markt, Wooldstraat, Spoorstraat, Sleeswijkstraat, Tuinstraat, Goudvin-

kenstraat, Misterstraat, Gasthuisstraat, Haitsma Mulierweg naar Theater De 

Storm. Vanaf 20.30 uur Nacht van Oranje

Woensdagavond 26 april barst het Koningsdagfeest in alle he-

vigheid los met de traditionele Nacht van Oranje. De avond 

begint met een spetterend optreden van coverband “Steam”. 

Vijf Leading Ladies zorgen vanaf de eerste noot voor een sto-

mende buhneshow waar de vonken vanaf vliegen!  Hits van 

toen en nu zijn in een nieuw, eigenwijs jasje gestoken, dat is 

“All-female coverband Steam”. 

Aansluitend aan het optreden van Steam zorgt Gerard Ek-

dom voor een ‘dampende, stampende’ afsluiting van Ko-

ningsnacht 2017. De DJ in de ochtend van Radio 2 draait er 

zijn hand niet voor om, om de voetjes van de vloer te houden. 

Klassiekers, de laatste hits, up tempo en een beetje funky. Dat 

is Gerard Ekdom!

NACHT  VAN ORANJE
26 april  | Theater de Storm  | Zaal open 20.00 uur | entree € 10.00

NACHT VAN ORANJE
Voorverkoop Nacht van Oranje op 11 april van 18.00 tot 18.45 uur

bij Oonk Speciaalzaak, Misterstraat 47. Daarna zijn de kaarten 

verkrijgbaar bij Theater De Storm en Oonk Speciaalzaak. 

Er zijn maximaal 1500 kaarten beschikbaar. 

Voor informatie zie onze vernieuwde website: www.volksfeest.nl



29e Winterswijkse Paardenmarkt

Op woensdag 27 april 2016 organiseert Vereeniging Volksfeest voor 

de 29e keer de Paardenmarkt. Gedurende de gehele ochtend staan 

paarden en pony’s te koop op de Scholtenbrug. U wordt vriendelijk 

verzocht bij bezoek aan de markt de aanwijzingen van de markt-

meester op te volgen. Voor de inwendige mens wordt evenals voor-

gaande jaren gezorgd door de kokvrouwleu van Stichting Boeren-

goed Achterhoek. Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te komen 

nemen op de Scholtenbrug!

Dit jaar zal marktmeester Henk te Pas het spreekwoordelijke stokje 

overdragen aan Wim Tolkamp. 

29 ste PAARDENMARKT
27 april  | Scholtenbrug  | vanaf 8.00 uur

PROGRAMMA
08.00 uur PAARDENMARKT

09.30 uur RINGSTEKEN TE PAARD EN PONY
 Mocht u hier aan mee willen doen, dan kunt u zich 

opgeven via paardcom@volksfeest.nl of ter plekke 
in het park. Aansluitend worden de prijzen voor het 
ringsteken uitgereikt.

09.45 uur Uitreiking van de prijs voor het 
 BEST VERZORGDE PAARD EN/OF PONY

10.00 uur GRATIS PONY RIJDEN VOOR 
 KINDEREN in het park TOT 11.30 UUR

10.30 uur ROMEINS RINGSTEKEN. 
 De Oranjeverenigingen uit de buurtschappen worden 

vertegenwoordigd door hun Koningspaar. 
 Aansluitend vindt de prijsuitreiking plaats.

11.00 uur Optreden SHOWTEAM THE BLACKRIDERS



9.45 uur

AFHALEN VAN DE VAANDELS ten huize van de President, de 

heer H.C. Smit, Eelinkes 51. Vertrek met muziekvereniging Excel-

sior en bestuur naar de Paardenmarkt.

 

12.00 uur

KONINGSCONCERT IN DE FEESTZAAL
Het Koningsconcert wordt dit jaar verzorgd door de Kon.WOV. 

Het harmonieorkest laat een gevarieerd, populair programma 

horen met als thema “Helemaal Hollands”. Ieder nummer heeft 

een connectie met Nederland: een Nederlandse componist, ge-

zongen door een Nederlandse artiest of gewoon lekker in het Ne-

derlands. Het eerste gedeelte van het programma bestaat voor-

namelijk uit instrumentale nummers.  In het tweede blok wordt 

de zang afwisselend verzorgd door Maartje en Simon.

14.00 uur

FRÜHSCHOPPEN IN HET THEATERCAFÉ
Tweede deel van het Koningsfeest wordt verzorgd door Bonken-

bargkapel . In het gezellige theatercafé van De Storm brengen zij 

een programma van Egerländer Blaasmuziek ten gehore. Naast 

de muziek wordt ook de gezelligheid en ‘gemeudelijkheid’ niet 

vergeten.

KONINGSDAG
27 april  | Theater de Storm  | vanaf 12.00 uur

16.00 uur
KINDERBAL IN DE FEESTZAAL MET WARBOEL!
Sander Berendsen speelt geen voorstellingen voor 
kinderen, maar met kinderen. Ze spelen de sterren 
van de hemel, voor alle mensen die komen kijken. Je 
hoeft er niet eens voor te repeteren. Stille kinderen, 
verlegen kinderen, sportieve kinderen, stoere kinde-
ren. Iedereen is welkom. De één speelt mee, de ander 
kijkt liever. Sander laat ieder kind in zijn waarde en 
weet de juiste snaar te raken. Wil je spelen in de War-
boelband? Dan moet je zeker komen. Oh ja... vergeet 
niet te buigen! Het is zo cool om applaus te krijgen!  
Entree is gratis.



14.00 uur  Trapautorace, voor jongens van 6 t/m 9 jaar.
14.45 uur  Trapautorace, voor meisjes van 6 t/m 9 jaar.
15.30 uur  Trapautorace, voor jongens van 10 t/m 13 jaar
15.45 uur  Trapautorace, voor meisjes van 10 t/m 13 jaar
Voorzitter:  André te Bogt, Huininkmaatstraat 8, tel:  522651  

14.00 tot 16.00 uur Klimwandklimmen, 
voor jongens en meisjes van 6 t/m 14 jaar. Opgave ter plaatse
Voorzitter: Koen Gerritsen, tel: 06-22544417

14.00 uur  Prijsknippen voor jongens en meisjes van 3 t/m 6 jaar 
Voorzitter: Bert Beusink, Goeman Borgesiusstraat 39, tel:  522006 

14.30 uur  Goalschieten voor jongens en meisjes van 10 t/m 15 jaar
15.15 uur  Goalschieten voor jongens en meisjes van 7 t/m 9 jaar
Voorzitter: Willy Smit, Berberislaan 84, tel: 531565

14.30 uur  Autopedrace, voor jongens en meisjes van 4 en 5 jaar
15.00 uur  Autopedrace, voor jongens en meisjes van 6 en 7 jaar
Er zijn autopeds beschikbaar.
Voorzitter:  Albert-Jan Hannink, Spoorstraat 47, tel: 06 1610 2233

 14.00  uur   vogelschieten met windbuks  
voor jongens en meisjes van 13 t/m 16 jaar
14.30  uur  vogelschieten met windbuks  
voor jongens en meisjes van 8 t/m 12  jaar
Voorzitter:  Erik Flint, Morgenzonweg 11, tel: 520998

15.45 uur  Waterdraagspel 
voor jongens en meisjes van 5 t/m 9 jaar
Voorzitter: Saskia Grotenhuis, Wilhelminastraat 6-07, tel:  06-30405224

15.30 uur  Wedloop met hindernissen, 
voor jongens en meisjes van 6 t/m 11 jaar
Voorzitter: Hans Legters, Zuilenesstraat 57, tel: 513196

15.45 uur  Knikkerspel voor jongens en meisjes van 2 t/m 4 jaar
Voorzitter: Albert-Jan Hannink, Spoorstraat 47, tel: 06 1610 2233

14.00 -16.00 uur Bungee run 
voor jongens en meisjes van 10 tot 14 jaar
Opgave ter plaatse.
Terug van weggeweest! Haal jij de finish?

KINDERSPELEN
27 april  | Zuidzijde Markt | vanaf 14.00 uur

OPGAVE KINDERSPELEN
Opgave is mogelijk via de website tot dinsdag 25 april a.s. 12.00 uur of door het inleveren van de strookjes bij één van 
de bovengenoemde adressen en bij Bob Konings, Albert Schweitzerlaan 4, tel: 534656             
Opgave voor de kinderspelen kan ook via www.volksfeest.nl tot 25 april 12.00 uur.



Naam : ......................................................................................

Voornaam : ......................................................................................

Adres : ......................................................................................

Leeftijd :  ....................... jaar                    Jongen/Meisje

doet mee aan : ......................................................................................

✂

Naam : ......................................................................................

Voornaam : ......................................................................................

Adres : ......................................................................................

Leeftijd :  ....................... jaar                    Jongen/Meisje

doet mee aan : ......................................................................................

✂

Naam : ......................................................................................

Voornaam : ......................................................................................

Adres : ......................................................................................

Leeftijd :  ....................... jaar                    Jongen/Meisje

doet mee aan : ......................................................................................

✂

Naam : ......................................................................................

Voornaam : ......................................................................................

Adres : ......................................................................................

Leeftijd :  ....................... jaar                    Jongen/Meisje

doet mee aan : ......................................................................................

✂

Naam : ......................................................................................

Voornaam : ......................................................................................

Adres : ......................................................................................

Leeftijd :  ....................... jaar                    Jongen/Meisje

doet mee aan : ......................................................................................

✂

Naam : ......................................................................................

Voornaam : ......................................................................................

Adres : ......................................................................................

Leeftijd :  ....................... jaar                    Jongen/Meisje

doet mee aan : ......................................................................................

✂

PRIJSVRAAG!!
Vind jij het leuk om te vloggen?

Maak dan tijdens Koningsdag 2017 een leuke vlog van jouw avonturen tijdens de kindervrijmarkt,

op de kermis of van de kinderspelen. 

Deel deze op de Facebook pagina van Vereeniging Volksfeest 

en maak kans op een leuke prijs beschikbaar gesteld 

door Recreatiepark Sevink Molen.



Wij wensen iedereen een fijne, zonnige Koningsdag!

KONINGSDAG OP  DE  MARKT
27 april  | Noordzijde Markt | 16.00 - 24.00 uur

Na een zonnige versie in 2015 en een wat natte, onstuimige versie in 

2016 krijgen Winterswijkse bands tijdens Koningsdag 2017 opnieuw 

de kans om van zich te  laten horen in de tent aan de Noordzijde van 

de markt.

Vanaf 16.00 uur tot tegen middernacht laten verschillende bands on-

geveer drie kwartier letterlijk van zich horen. Van klassiekers tot de 

laatste hits en van Motown tot disco. Op Koningsdag is niets te gek 

en alle ingrediënten voor een groot feest op Koningsdag zijn aan-

wezig! 

Tussen de bands door ligt het feest zeker niet stil. Kenzo Music ft. 

Mainline 
Deze 5-koppige coverband speelt de nummers die jij graag wilt horen of 

kent. Ze laten het publiek swin- gen van links naar rechts en van boven 

naar onder. Dus laat het ze weten, because they like party’s! 

Letrow
Naast covers van o.a. Red Hot Chili Peppers, Radiohead, 

Muse, en Pearl Jam zullen zij ook eigen werk van hun eerste 

EP laten horen! 

Letrow bestaat uit Tom Putman, Jaap Bakker, Luuk van der 

Lende, Sander Laar en Joël Stoverinck. 

Herbert Vaartjes warmt de feestvierders vanaf ca. 14.00 uur op en 

zorgt ervoor dat tussen de bands door de ‘dansvloer’ in de tent goed 

gevuld blijft!

Mainline



Sidebrun
Sidebrun kent haar klassiekers en speelt 
ze vol overgave. Knallende drums en harde 
gitaarsolo’s, dat zijn de ingrediënten die er 
voor zorgen dat Sideburn het dak van de 
tent af speelt!

Empy Bottles
Empty Bottles houdt niet van half vol of half leeg, dus ze gaan 

voor lege fles- sen aan het einde van de middag of avond. Met 

een grote diversiteit aan oude en nieuwe nummers met een ei-

gen creatieve invulling gaan ze de tent op z’n kop zetten! 

Ploddeband
De nummer keuze van de Ploddeband is variërend. Rock ‘n roll, 

blues, country, folk. De 5 vrienden spelen bij voorkeur geen top 

40 nummers, maar maken covers met een eigen geluid. Vooral de 

vergeten oldies proberen ze te spelen. Ze zien dan ook vaak een 

publiek waarbij jong en oud tevreden zijn.

The Kompleet-IN Band
The De Kompleet-IN band is 2 jaar geleden begonnen als In-

compleet en hebben een gevarieerde setlist met nummers uit 

de Top 40 tot enkele oude klassiekers van bijvoorbeeld Bryan 

Adams en Bon Jovi. 

G-String Licks
G-String Licks  is een gezellige cover band die is voortgekomen 

als spin-off van de historisch vooral in Aalten bekende band 

Earwax/Daybreak.  Toen  G-String Licks  in 2015 nieuwe leden 

kreeg, besloot het om haar muziek meer op de eigen smaak af te 

stemmen en daarop het repertoire aan te passen. Het repertoire 

bestaat vooral uit Amerikaanse West-Coast rockmuziek uit mid-

den/eind jaren 70 en begin van de jaren 80. Kenmerkend voor 

G-String Licks zijn de dubbele stemmige gitaarsolo’s en dat 5 van 

de 6 bandleden zingen. 

Sideburn
Sidebrun kent haar klassiekers en speelt ze vol overgave. Knal-

lende drums en harde gitaarsolo’s, dat zijn de ingrediënten die 

er voor zorgen dat Sideburn het dak van de tent af speelt!



BLOEMENCORSO 2017

Doe je ook mee?

Heb jij ook een idee voor een corsowagen? 
Wil jij het wel eens zelf proberen?
Doe dan ook mee aan het Bloemencorso.

Maar misschien heb je voordat je mee wilt doen wel vragen, 

zoals:

... hoe maak ik van dit idee een wagen?

... kan ik hulp krijgen bij de uitwerking?

... wat moet ik doen als ik niet genoeg mensen bij elkaar krijg                   

    om een wagen te bouwen?

... is er een plek om de wagen te bouwen?

... hoe kom ik aan een onderstel voor een wagen?

... zijn er kosten aan verbonden?

Met enkele geroutineerde (ex)corsobouwers staan wij open voor 
vragen, opmerkingen en ideeën. 
We willen je graag helpen om ervoor te zorgen dat je met een mooie 
corsowagen kan deelnemen aan het bloemencorso in augustus. 
Heb je interesse, neem dan contact op met de optochtcommissie van 
Vereeniging Volksfeest via corso@volksfeest.nl.

Geen probleem!  Vereeniging Volksfeest 
staat voor je klaar en 
wij helpen je graag op weg!



Wij hopen dat het weer dit jaar wel meewerkt zodat de kindervrijmarkt 

door kan gaan. Evenals vorig jaar is deze gepland in de Wilhelminastraat 

en de Haitsma Mulierweg. Van 09.00 u tot 12.00 zullen de straten weer 

autovrij zijn en met hekken afgezet zodat ze beschikbaar zijn voor jonge-

ren tot en met 14 jaar.

 

Zoek je een leuke plek om spullen te verkopen, muziek te maken, goo-

cheltrucjes te doen enz. kom dan op tijd. Mocht je tijdens het verkopen 

nog naar de wc moeten dan kun je gebruik maken van de toiletwagen 

die op het kermisterrein geplaatst is.

KINDERVRIJMARKT
27 april  | Wilhelminstraat 

/H. Mulierweg   | vanaf 9.00 uur

Het Dagelijks Bestuur:

H.C. Smit, President

E.W. Waaijman, Secretaris

G.J. Oonk,  Penningmeester

Vereeniging Volksfeest introduceert m.i.v. 
Volksfeest 2017 een NIEUWE MUNT.koningsnacht 2017 te gebruiken als betaalmiddel in de Storm.

Vanaf Koningsdag 2017 is de 
huidige munt NIET MEER GELDIG !!

Houdt U hier rekening mee.
Maak Uw munten op !!              
U kunt uw munten ook voor geld inwisselen 

Corso Agenda 2017
Zie de website www.volksfeest.nl 

Vanaf vrijdag 9 juni 
Inschrijving Bloemencorso 2017 via website 

Vrijdag 7 juli 2017
Inschrijving en afhalen van de premies. 

Vrijdag 25 augustus 2017 
Bloemencorso 10.00 uur 

Vrijdag 25 augustus 2017 
Prijsuitreiking bloemencorso 

Zaterdag 26 augustus 2017 
Bloemencorso 10.00 uur

Zondag 27 augustus 2017 
Bezichtiging corsowagens

NIEUWE 
VOLKSFEEST MUNT

N.B. DE “HALVE MUNT” BLIJFT WEL GELDIG

De laatste mogelijkheid om uw oude consumptie munten nog in te leve-

ren is tijdens de festiviteiten in de Storm tot en met 26 april 2017. Daarna 

verliest de munt zijn waarde en kan niet meer ingeleverd worden bij de 

overige festiviteiten van Vereeniging Volksfeest of bij de plaatselijke ho-

reca bedrijven.

Bestuur 
Vereeniging Volksfeest


