
 
 
 
 
“DE BELEVENIS” editie 2021 
Dit mega lichtfestijn gaat zijn naam eer aan doen want een hele belevenis 
gaat het zeker worden in het prachtige park Berkenhof waar wij dit jaar 
weer gebruik van mogen maken. Muziek en verlichting sluiten naadloos 
aan tijdens de bijna 2 km lange wandelroute. Onderweg valt er volop te 
genieten van en bij de sfeervolle kramen. Ook voor onze jeugd zijn er 
activiteiten georganiseerd. Tevens zijn er meerdere gezellige pleinen om te 
vertoeven en de Achterhoekse gezelligheid tot zijn recht te laten komen. 
 

§ Entree is € 4,00 p.p. 
§ Kinderen t/m 12 jaar € 2,00 p.p. 

 
www: t-noaberschap.nl 
info@t-noaberschap.nl 

(F)@tnoaberschap 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wie is ’t Noaberschap?  
’t Noaberschap is nog een zeer jonge vereniging. Begin 2019 heeft 
een groep enthousiaste en ervaren vrijwilligers de handen 

ineengeslagen om mooie activiteiten 
op poten te gaan zetten in onze 
kerkdorpen Megchelen, Gendringen 
en Ulft en op deze wijze een 
levendige bijdrage te leveren aan 
onze mooie omgeving. 
 

 
 

 
Een aantal "Megchelsen" kwamen 
destijds in contact met een groep 
mensen die elkaar kenden als 
vrijwilligers bij de Winterfair op  
Engbergen. Tijdens de eerste 
bijeenkomst werd het al 
duidelijk. Met de leus: ´Samen 
sterk!´ zijn we van start gegaan 
en een vereniging werd 
opgericht.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Terugblik “De Belevenis” editie 2019! 
Niet alle resultaten zijn geworden waar wij vooraf op gehoopt hadden, 
maar qua evenement scoorden wij geweldig. In een zeer korte tijd hebben 

wij samen met onze vrijwilligers een evenement 
neer gezet waar nu nog over gesproken wordt. 
Bezoekers hebben twee avonden genoten van 
een prachtig lichtfeest in het al net zo prachtige 
park De Berkenhof in Megchelen.  Daarnaast was 
er nog veel gezelligheid in de feesttent.  Het 

afgelopen jaar wilden wij een tweede editie organiseren van “De 
Belevenis”; maar helaas corona…..  
Dus nu in 2021 een spectaculaire tweede editie! 
 
 
 
’t Noaberschap en haar toekomst 
’t Noaberschap wil een blijvertje zijn in het verenigingsgebeuren van de 
gemeente Oude IJsselstreek. Samen met onze vrijwilligers, inmiddels telt 

onze vereniging meer dan 70 leden, zijn 
wij aan het bouwen aan een gezonde 
vereniging. Het ledenbestand bestaat uit 
tieners, maar ook uit mensen welke al een 
heel werkzaam leven achter zich hebben. 
Zij aan zij wordt er samengewerkt en 
samen maken wij plezier! Daarnaast heeft 
Vereniging ’t Noaberschap niet voor niets 

in haar statuten staan: “de dorpen Megchelen, Gendringen en omgeving 
levendig en aantrekkelijk te houden voor alle inwoners”.  Dit willen wij 
onder meer bereiken door het organiseren van evenementen in 
samenwerking met andere verenigingen uit de gemeente Oude 
IJsselstreek. 
 


