
Nieuwe schutterskoning bij De Noabers 
 
Bij De Noabers stond het weekend van 1 & 2 juli in het teken van het jaarlijkse buurtfeest. 
Op de vrijdagavond werd begonnen met een roofvogelshow. Het publiek, jong en oud, genoot van 
deze show. Na afloop was er voor de ruim 80 aanwezigen nog de gelegenheid om, onder het genot 
van een drankje na te kletsen en het “Noabergevoel “met elkaar te delen. 
 
Zaterdagmiddag waren er voor de kinderen spelletjes en een springkussen aanwezig. De kinderen 
konden ook een balletje trappen of met een fietsje rondcrossen. Tijdens de spelletjes werd ook het 
inwendige niet vergeten: de snoepzakjes, chips en ijsjes vonden gretig aftrek. Aan het eind van de 
middag kon er een ballon worden opgelaten en een patatje of een frikandel worden gegeten.  
 
De avond stond in het teken van het vogelschieten, vogelknuppelen en het jeugdvogelschieten. Het 
openingsschot werd gelost door de Burgemeester van de Gemeente Bronckhorst, Marianne 
Besselink. Het tweede schot was voorbehouden aan de Koning van vorig jaar, Andree Bruil. Bij het 
vogelknuppelen  was de vogel er al snel af, hier gooide Anita Berendsen met een schitterende worp 
de vogel van haar stokje. Hierna volgde iedereen gespannen de situatie rondom het vogelschieten. 
Het lukte de 46 schutters om na 172 schoten de vogel er af te krijgen, waarbij het laatste schot werd 
gelost door Wilfried Spieker. Bij het jeugdvogelschieten was het ook een spannende strijd, Jelle 
Hissink schoot de vogel van de paal. 
 
Uitslagen vogelschieten:  
  Kop:    Lidia Verstege 
  Linker vleugel:   Martin Abbink 
  Rechtervleugel:  Hans Sloot 
  Staart:   Remco Lenselink 
  Romp:   Wilfried Spiekker 
 
Uitslagen Vogelknuppelen: 
  Kop:   Sigrid Barink 
  Linkerveugel:  Toos Sloot 
  Rechtervleugel:  Lisanne Stegerhuis 
  Staart:   Chantal Claver 
  Romp:   Anita Berendsen 
 
Uitslag Jeugdvogelschieten:  Jelle Hissink 
 
De vogel was er rond 21:00 af waarna het feest in de tent verder ging  onder leiding van de band Duo 
XL. Om 21:30 werd het Koningspaar gehuldigd en gingen  zij voorop in de openingsdans, het feest 
ging door tot in de kleine uurtjes. 
 
De Noabers kunnen terugkijken op een geslaagd weekend, mede dankzij de inzet van vrijwilligers, 
sponsor en bestuur..   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


