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Burgemeester

Samen vieren en gedenken
Op donderdag 27 april viert Koning Willem Alexander 
zijn 50ste verjaardag. Renswoude feliciteert hem, Koningin 
Maxima en hun dochters heel hartelijk met dit heugelijke 
feit!!

Op deze Koningsdag is het goed toeven op Renswouw!
Onze Oranjevereniging heeft een mooi programma samen-
gesteld voor de hele familie. Als gemeente mogen we heel 
trots zijn op onze Oranjevereniging en alle vrijwilligers die 
deze activiteiten mogelijk maken. Daarbij wil ik ook de 
sponsoren hartelijk danken voor hun ondersteuning.

Het programma op Koningsdag start met de Aubade bij het Kasteel en wordt gevolgd 
door de dorpslunch op het feestterrein. Erna krijgen de kinderen ruim baan om te spe-
len in het bouw en speeldorp. Daarnaast is er een uitdagende race met Crazy Cross 
Karts en de hindernissen die daarna volgen. Een mooie uitdaging voor de deelnemers 
en ook erg leuk voor de toeschouwers. De deelnemers zijn uitgedaagd om hier fraai 
uitgedost en verkleed aan mee te doen. Ik ben benieuwd!! In de megatent volgt erna de 
After Cross Party. Al met al prima ingrediënten voor een leuke Koningsdag.

Het Oranjebal XL op zaterdag 29 april is helemaal in het teken van “over de top” glitters. 
Topper Gerard Joling treedt op en de band The Recipe is ook van de partij. De kaarten 
waren al in een week uitverkocht, dat betekent dat de organisatie met dit thema en 
deze artiesten in de roos hebben geschoten!

Op 4 mei, een week na Koningsdag, herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. We zijn dan 2 minuten 
stil. Samen met de kerken, de scholen, de scouting, Ons Genoegen, Oud-Renswoude en 
de gemeente zal er invulling worden gegeven aan deze herdenking. Het is juist in deze 
tijd van veel onrust en onvrede in de wereld heel goed om met elkaar stil te staan bij 
onze vrijheid. Vrijheid kost moed en opoffering. Laten we met elkaar daarbij stilstaan op 
4 mei. U bent van harte welkom bij de herdenkingsdienst in de Gereformeerde Kerk die 
om 19.00 uur begint en/of bij de ceremonie bij ons oorlogsmonument.
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Het bestuur van de Oranjevereniging

Janneke van den Berg (voorzitter)  0318 - 520286
Diana Bos (secretaris)   0318 - 572594
Wout van Ginkel (penningmeester)  0318 - 571337
Erwin van Dijk (pr)   06 - 55992235
Danny van de Glind   06 - 29198697
Bianca van de Pol    0318 - 571441
Karin van Veldhuisen   06 - 27062722

Contact via info@ovrenswoude.nl

Crazy Cross Karts Commissie
Erik Moesbergen, Wout van Ginkel, Danny van de Glind, Bianca van de Pol, Erwin van 
Dijk, Jan Egbert Bos, Ad van Driel, Cees Boonzaaijer, Gerdien Vermeer, Erik van de 
Brandhof, Marloes van de Vendel en Gert van de Pol.

Fotografen

familie de Kleuver en Floris Heuer.

Bestuur

Geniet van het Oranjebal XL en ik hoop u en jou te ontmoeten als we met elkaar op 

Met vriendelijke groet,
Uw burgemeester, Petra Doornenbal- van der Vlist
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voorzitter

De voorzitter

50 jaar, onze vereniging was afgelopen jaar jarig en velen van jullie hebben dat met 
ons gevierd. Een erg mooie feestweek met zonnig weer tijdens de opbouw, een vei-
ling met een waanzinnige opbrengst en een knallend Oktoberfest staat ons nog vers in 
het geheugen gegrift. Nu is het de beurt aan onze Koning om zijn 50ste verjaardag te vieren.  
Op 27 april zal hij dat gaan vieren met zijn familie en de inwoners van Tilburg. Wij wensen 
hem natuurlijk een fantastisch mooie verjaardag toe! 

Wij gaan de verjaardag van onze Koning wederom groots vieren in Renswoude! En als je aan 
mij vraagt wat voor een gevoelens ik heb bij de aankomende Konings-
dag dan roep ik: ‘spannend en enthousiast’! In de eerste plaats niet alleen 
vanwege de lancering van een totaal nieuwe hoofd-act aankomende 
Koningsdag maar ook door een factor waar wij geen invloed hebben, 
het weer. Je weet jaar in jaar uit dat het een dag met regen kan zijn maar 
afgelopen jaar bleek wat zo’n dag dan doet als die daar daadwerkelijk is. 
Het heeft ons weer op scherp gezet, opnieuw naar onze draaiboeken laten 
kijken. Wij wonen in een heel mooi Nederland en daar krijg je deze onze-
kere factor nu eenmaal erbij. Toch viel het achteraf nog allemaal mee en 
kijken wij ook terug op een succesvolle Koningsdag 2016! 

Het was sowieso een speciale Koningsdag voor mij want dit was mijn eerste 
als voorzitter van onze vereniging. Voor dat ik de taak als voorzitter op mij 
nam had ik al enorm veel respect voor deze groep mensen die in de afge-
lopen jaren de Koningsdag in Renswoude echt op de kaart hebben gezet in 
de regio. Maar het respect is afgelopen jaar alleen maar gegroeid. Nu ik heb 
gezien hoe het achter de schermen eraan toegaat tijdens het evenement 
maar ook bij het opbouwen en afbreken. Ik heb geregeld met open mond en 
verbazing staan kijken. Het is fantastisch om te zien hoe een grote groep vrij-
willigers die al jaren met elkaar de Koningsdag in Renswoude tot een succes 
willen maken hun schouders eronder zetten als de vraag om hulp daar is. Ze kijken elkaar aan 
en weten al wat gedaan moet worden Wat wonen wij toch in mooi dorp waar de verbonden-
heid met elkaar te voelen is. 

Met open mond en verbazing heb ik ook staan kijken naar het publiek op onze feesten. Tijdens 
Koningsdag in de tent en kort daarna tijdens het Oranjebal XL. Voor mij was het jaren geleden 
dat ik nog eens op een Oranjebal was geweest en ik heb vooraf natuurlijk ook wel gehoord 
dat het groots aan gepakt wordt, maar dit ging al mijn verwachtingen te boven. Het was een 
fantastisch feest! Met mij vonden veel andere dat blijkbaar ook want waar het vorig jaar de  
megatent met een maand was uitverkocht, is de editie van dit jaar al volledig uitverkocht  
geraakt in een week tijd! Ongelofelijk. 

Dat is dan ook een reden dat wij met nog meer energie en enthousiasme uitkijken naar aan-
komende april. Met het nieuwe hoofprogramma keren weer motorische voertuigen terug op 
deze familiedag in Renswoude. Het belooft spannender, uitdagender maar vooral ook leuker 
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te worden om deel te nemen maar ook om naar te kijken. Want dat is uiteindelijk waar het 
om gaat ben ik afgelopen jaar wel achter gekomen. Met de Crazy Cross Karts hebben wij nu 
echt een hele goede vervanger gevonden voor de Crazy Splash en met een nu al uitverkocht  
Oranjebal XL is het eerste succes al een feit!

Maar niet alleen wij zijn enthousiast over onze vernieuwde Koningsdag activiteiten. In januari 
benaderen wij altijd ondernemers met de vraag of zij ons aankomend jaar willen ondersteunen. 
Het blijft erg mooi om te zien dat onze plannen zo breed ondersteund worden door grote en 
kleine bedrijven uit de regio. Dat maakt mij trots! 

Verderop in dit boekje lees je meer over het mooie programma dat wij dit aankomende jaar 
met brede steun kunnen presenteren. En dan heb ik het niet alleen over de Koningsdag en het 
Oranjebal maar uiteraard ook over activiteiten als de Kraaienmaaltijden, Lampegietersavond 
en komend najaar weer terug op het programma, Renswoude Musica. Een samenwerking  
tussen onze vereniging, Ons Genoegen en nu ook de ondernemersvereniging van Renswoude.

Veel plezier met de voorpret en hopelijk tot ziens op één van onze activiteiten!

Janneke van den Berg
Voorzitter Oranjevereniging Renswoude

Specialist in Bulk & Ferry transportation

-  a daily service between the continent and the United Kingdom since 1975

-  a fleet of 200 curtainsided trailers, built according TUV XL code

-  a fleet of 200 silotrailers (dry bulk products)

-  capable of loading 28,5 tonnes

-  ISO, SQAS, GMP, Responsible Care, ATCN

www.bentum.nl

1969

UK specialist
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31 januari: Seniorenavond

De seniorenavond wordt jaarlijks georganiseerd ter gelegenheid van de verjaar-
dag van Prinses Beatrix. En zo zaten zo´n 100 senioren de 31ste in ’t Podium aan de 
Nijborg in Renswoude. De avond werd overgenomen door twee broers. Beter bekend 
als de Quiz Brothers. Deze broers zijn vanuit hun hobby echte quiz pro’s geworden. Zij 
weten door hun jarenlange ervaring hoe zij een goede quiz in elkaar kunnen zetten. 
In voorbereiding op deze avond hebben zij de geschiedenis van Renswoude even 
goed onder de loep genomen en met wat extra inside information kende de quiz 
een aantal Renswoude georiënteerde rondes. Het resulteerde in een gevarieerde quiz 
voor iedereen over algemene en regionale zaken. Na het huldigen van de winnaars 
op het podium werd de avond, zoals ieder jaar, afgesloten door het zingen van het 
Wilhelmus. Kortom het was een avond met veel herkenning en plezier!

15 maart: Kraaienmaaltijd Smaak & Spraak

Een speciale editie van de Kraaienmaaltijd! Niet alleen omdat deze een week eerder was 
dan gewoonlijk, ook konden de senioren net voor de maaltijd in gebouw Rehoboth gaan 
stemmen! Na een fantastisch driegangen diner van Restaurant De Hof stond een optreden 
van Karin Brons op het programma. Karin is een accordeonist met een erg breed reper-
toire. Van Amsterdamse meezingers tot Zeemansliederen, ze speelt en zingt ze allemaal. 
Daarmee bracht zij dan ook regelmatig de aanwezigen in verleiding om een refreintje mee 
te zingen. Op het einde ontstond er zelfs een heus mannenkoor dat deze avond gezamen-
lijk zingend afsloot onder begeleiding van Karin. Een erg gezellig maaltijd!

geweest



8 9

31 januari: Seniorenavond

De seniorenavond wordt jaarlijks georganiseerd ter gelegenheid van de verjaar-
dag van Prinses Beatrix. En zo zaten zo´n 100 senioren de 31ste in ’t Podium aan de 
Nijborg in Renswoude. De avond werd overgenomen door twee broers. Beter bekend 
als de Quiz Brothers. Deze broers zijn vanuit hun hobby echte quiz pro’s geworden. Zij 
weten door hun jarenlange ervaring hoe zij een goede quiz in elkaar kunnen zetten. 
In voorbereiding op deze avond hebben zij de geschiedenis van Renswoude even 
goed onder de loep genomen en met wat extra inside information kende de quiz 
een aantal Renswoude georiënteerde rondes. Het resulteerde in een gevarieerde quiz 
voor iedereen over algemene en regionale zaken. Na het huldigen van de winnaars 
op het podium werd de avond, zoals ieder jaar, afgesloten door het zingen van het 
Wilhelmus. Kortom het was een avond met veel herkenning en plezier!

15 maart: Kraaienmaaltijd Smaak & Spraak

Een speciale editie van de Kraaienmaaltijd! Niet alleen omdat deze een week eerder was 
dan gewoonlijk, ook konden de senioren net voor de maaltijd in gebouw Rehoboth gaan 
stemmen! Na een fantastisch driegangen diner van Restaurant De Hof stond een optreden 
van Karin Brons op het programma. Karin is een accordeonist met een erg breed reper-
toire. Van Amsterdamse meezingers tot Zeemansliederen, ze speelt en zingt ze allemaal. 
Daarmee bracht zij dan ook regelmatig de aanwezigen in verleiding om een refreintje mee 
te zingen. Op het einde ontstond er zelfs een heus mannenkoor dat deze avond gezamen-
lijk zingend afsloot onder begeleiding van Karin. Een erg gezellig maaltijd!

geweest



10 11

Argos Barneveld
wenst Renswoude
een spectaculaire 
Koningsdag!

Tankstation
Carwash
Stofzuigers
Mattenwasser

Scherpenzeelseweg 56, Barneveld    -  bij op-/afrit A30   -   www.argosbarneveld.nl

Geniet van echte gastvrijheid 
aan de rand van de bossen 

tussen Renswoude en Scherpenzeel.

A la carte, Zakelijke bijeenkomsten, 
Buffetten, Partijen, Bruiloften en 
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10 april: Prinses Ariane

Op 10 april 2007 werd het derde kind van prins 
Willem-Alexander en prinses Máxima geboren 
in het Bronovo ziekenhuis te Den Haag.

Prinses Ariane Wilhelmina Máxima Ines viert 
daarom vandaag haar tiende verjaardag. 
Hiep, hiep, hoera!

programma

27 april: Koningsdag

Op koningsdag hoef je je wekker al jaren niet meer te zetten. Waar het eerder stan-
daard was dat de hele dorpsstraat werd overgenomen door jeugd, die de zware taak 
op zich namen om heel Renswoude op tijd te wekken voor onze activiteiten, was 
dat de laatste jaren wel anders. Toen de omvang van de groep wekkers terugliep 
hebben een aantal wat oudere jeugdelingen de taak overgenomen.

Inmiddels is het een traditie dat Koningsdag in Renswoude ingeluid wordt door de 
Renswoudse Nozems. Al hoewel dit geen activiteit georganiseerd is door de Oranjever-
eniging, supporten wij dit initiatief van een aantal mede Kraaien van harte! Daarom 
willen wij hun rond 7.00 uur uitnodigen voor een ontbijt in de megatent op het 
festivalterrein naast Groot Overeem. 
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27 april: Koning Willem-Alexander

Nederland viert op deze dag Koningsdag. Koning Willem-Alexander 
wordt vandaag 50 jaar en zal zijn verjaardag in Tilburg vieren met familie. 
Van harte gefeliciteerd, lang leve de Koning!

Koning

Willem-Alexander
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10.00 uur: Aubade

Hier zullen voorzitter Janneke van den Berg en onze nieuwe burgemeester Petra Doornenbal- 
van der Vlist de aubade afnemen namens Koning Willem-Alexander, die op dat moment onder-
weg is naar Tilburg. Het bestuur hoopt dat net als vorig jaar zoveel mogelijk dorpsgenoten 
langskomen om mee te zingen, ballonnen op te laten en te luisteren naar de toespraken. Een 
mooi begin van de dag. De aubade duurt ongeveer een half uur.

programma

09.30 uur: Ophalen ballonnen

 Jarenlang waren wij te gast bij de voetbalvereniging Renswoude om daar ballonnen 
op te blazen en klaar te maken om afgehaald te worden door de kinderen van 
Renswoude. Dit jaar is dat anders. Dit jaar kunnen de ballonnen direct bij het 
kasteel afgehaald worden! Ook ligt daar een cadeautje klaar voor de kids. 
De afgelopen twee jaar was de opkomst echt weer zoals wij dat ge-
wend zijn van ons dorp. Kom dus allen weer naar wellicht de 
mooiste plek in Renswoude om met z’n allen de aubade te 
zingen, het kasteelplein!
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Crazy Cross Karts11.30 uur: Koningsdag met de Crazy Cross Karts 
Net voor kerst kwam het naar buiten, een nieuw hoofdprogramma op Koningsdag in het leukste 
dorp van Nederland! Een mix van stuurmanskunst in een crosskart en fysieke krachten bij het 
bedwingen van obstakels te voet.. De Crazy Cross Karts!

De naam geeft een hele dikke knipoog naar onze succesvolle Crazy Cross en lijkt op die van 
de Crazy Splash, de reden is simpel: dezelfde mensen, dezelfde creatieve ideeën, dezelfde 
energie, hetzelfde grote feest en weer ronkende motoren!

Het zal niet alleen spectaculairder zijn om aan mee te doen maar ook om naar te kijken. Bij de 
Crazy Cross Karts zijn snelheid, onderlinge strijd en spektakel gegarandeerd. In de pauzes zal 
het nooit stilvallen door de muziek van de Beatbusters en onbekend Nederlands zangtalent. 
De hele middag zal er van alles te zien zijn op de baan. Om te zorgen dat iedereen een goed 
zicht heeft op het parcours zullen wederom tribunes worden opgebouwd. Zo kan iedereen 
een goed zicht hebben op de baan en deelnemers. Want je wil geen minuut missen van 
deze Cross!

Koningsdag in Renswoude wordt dus wederom weer één groot familiespektakel! Een ver-
nieuwde hoofdact maar ook de indeling van het festivalterrein zal dit jaar wederom worden 
vernieuwd. Verderop in dit boekje meer daarover! De Crazy Cross Karts blijft plaatsvinden 
op het grote grasland vlakbij het Total tankstation in Renswoude, het terrein is deze dagen 
toegankelijk via De Hooge Hoek/Groot Overeem.

Om 11.30 uur opent het Crazy Cross Karts terrein aan Groot Overeem haar poort. Om de 
dag te kunnen blijven organiseren is besloten een toegangsprijs te vragen van 7,50 euro 
(kinderen onder 12 jaar gratis). Leden van de vereniging hebben hier totaal geen last van. 
Half april krijgt elk lid twee polsbandjes via de post, welke gratis toegang verlenen tot 
het terrein. Hoewel een lidmaatschap vijftien euro kost, vertegenwoordigen de band-
jes een waarde van 15 euro. Je ondersteund een vereniging en het kost je geen geld!  
Waar vindt je dat nog tegenwoordig? Het bestuur roept inwoners van Renswoude op 

 
de verwachte drukte op de het industrieterrein de 
Hooge Hoek.
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pesten, maar voor hun eigen bestwil. Een evenement met zoveel publiek brengt altijd 
risico’s met zich mee, we willen ons toch niet voorstellen dat er iets gebeurd en dat 
de deelnemer heeft gedronken? Er is dan immers helemaal niets verzekerd, wat kan 
leiden tot torenhoge schulden. Het is gaaf te zien dat zoveel enthousiaste deelnemers 
zich weer hebben opgegeven voor de Crazy Cross Karts! Het beloofd weer een enorm 
spektakel te worden, daarover verderop meer.

11.30-13.00 uur: Dorpslunch

Net als voorgaande jaren hebben de sponsors het mogelijk gemaakt een gratis lunch 
aan te bieden aan bezoekers. Vanaf 11.30 uur kunnen vroege vogels zich tegoed doen 
aan al het lekkers dat wordt geleverd door Bakkerij Voorthuizen, Emté Van Beek en Res-
taurant De Hof. Let op dat leden met hun polsbandje gratis naar binnen kunnen, niet leden 
betalen slechts € 7,50 voor de toegang tot het terrein en mogen dan de 
hele dag ook blijven!

Geen 18? geen alcohol

Iedereen is op de hoogte van de regelgeving ten aanzien van alcoholgebruik. Al vanaf 
2014 mag er vanaf 18 jaar pas alcohol worden genuttigd. Bij binnenkomst krijg je geen 
drankbandje als je jonger bent dan 18. Hier wordt bij de bar dan ook op gecontroleerd 
en bij twijfel alsnog je legitimatie gevraagd. Wij hopen hierbij op ieders medewerking 
en begrip.

Het bestuur hoopt dat jongeren en hun ouders zich ervan bewust zijn dat, wanneer er 
drank wordt genuttigd door 18 min-ers, dit direct ons evenement in gevaar brengt. Ook dit 
jaar zal er weer controle zijn vanuit de overheid. Elke overtreding wordt geregistreerd en 
kan zorgen voor hoge boetes of problemen met vergunningen. Daarom zullen wij streng 
optreden en, net als voorgaande jaren, mensen de toegang tot het terrein ontzeggen bij 
misbruik.

11.00-12.00 uur: Aankomst deelnemers
 Crazy Cross Karts

Deelnemers kunnen zich melden bij het speciale rennerskwartier op het terrein. Daar kun-
nen zij de presentielijst tekenen en het startschema inzien. Onthoud ook dat meedoen 
leuk is, maar verkleed meedoen is nog leuker! Wat verder belangrijk is om te weten voor 
de deelnemers is dat hij of zij geen alcohol mag hebben gedronken zolang de deelne-
mers nog meedoen aan de wedstrijd! Mocht bij controle blijken dat er toch alcohol is 
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crazy cross karts

12.30-18.00 uur: Crazy Cross Karts

Het geluid van ronkende motoren keert weer terug tijdens de feestelijkste dag van het 
jaar in Renswoude! Nu niet in de vorm van auto’s en crossmotoren maar heuse cross-
karts die gemaakt zijn om te racen op grasland. Om eerlijk te zijn, wat hebben wij dat 
geluid gemist! Drie coureurs zitten in hun kart klaar voor de start om voluit te gaan 
en hun stuurmanskunsten te laten zien aan alle bezoekers op de tribunes en langs de 
dranghekken. 600cc, drie versnellingen en een acceleratie waarbij je in de kuipstoel 
wordt gedrukt. De adrenaline giert door het lichaam en na het startschot manoeuvre-
ren zij zich langs elkaar om als eerste bij de bocht te zijn. De deelnemers zijn net pas 
warmgedraaid en gaan zeker veel sneller zijn in de tweede ronde. Na de twee rondes 
proberen zij zo snel mogelijk de kart te parkeren. Nu begint de fysieke race! Iedere deel-
nemer krijgt de kans om zijn opgelopen achterstand nog in te halen op de drie hinder-
nissen die nog volgen gaan. Snel uitstappen om eerst te gaan tijgeren, dan te rennen 
over de evenwichtsbalk om daarna in een ultieme sprint boven op de zeecontainers de 

De start volledig gemist of gecrashed? Geen paniek want de coureurs krijgen nog een 
kans! Iedereen start namelijk in twee voorrondes! Over de twee voorrondes wordt een 
tijd gepakt waardoor je startplek in het knock-out systeem wordt bepaald. Wie gaan wij 

Crazy Cross Karter van Renswoude! Niet de nieuwe Max Verstappen? Dan kan je alsnog 

winnen! Bij een feestelijke dag hoort ook feestelijke kleding vinden wij. Want zeg nu 
eerlijk, met je carnavalskostuum aan steel je pas echt de show. Daarnaast wint de meest 
Crazy verklede deelnemer een prijs en de titel, 
Craziest Cross Karter van Renswoude! Meedoen 
is leuk, verkleed meedoen nog leuker!

Meedoen was nog nooit zo makkelijk!
Zonder deelnemers geen hoofd-act op Konings-
dag. Dit jaar is er geen excuus meer om niet 
mee te doen. Wij zorgen voor de karts! Instap-
pen en racen maar! Meedoen was dus nog 
nooit zo makkelijk! Om deel te nemen heeft 
de crosser alleen een geldig (trekker)rijbewijs 
nodig. Dus alleen maar inschrijven en tijdens 
Koningsdag op tijd melden in het paddock en 
rennerskwartier!

De inschrijving ging traditiegetrouw van start tijdens de nieuwjaarsreceptie in Sporthal De 
Hokhorst in Renswoude. Direct schreven 45 waaghalzen zich in! Er is een beperkt aantal 
startplekken beschikbaar, in de eerste editie van de Crazy Cross Karts kunnen 63 deelnemers 
starten. Op dit moment is er dus nog ruimte voor deelnemers! 

Meedoen? Ga naar www.ovrenswoude.nl/inschrijven-crazy-cross-karts download het 
formulier en schrijf je in!
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Dorpsstraat 73  |  3927 BB Renswoude

renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl

BEL (0318) 572 951

www.wonen in beekweide.nl

KOMT U 
OOK WONEN 
IN BEEKWEIDE?

Beekweide continu in ontwikkeling! 
Laat u geheel vrijblijvend informeren bij 

onderstaande makelaar of bezoek onze website.
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WIST U DAT...
ü   Wij badkamers ontwerpen én 

 installeren?!

ü   Wij onderhoud plegen aan uw 

 complete installatie?!

ü   Wij 24 uur per dag, 7 dagen in de 

 week storingsdienst hebben?!

    28 02 75 - 8130
info@installatiebedrijfmoesbergen.nl

installatiebedrijfmoesbergen.nl

Gas, water & CV | Lood-, dak- & zinkwerken

Elektra, beveiliging- & ontruimingsinstall.  

Koeltechniek & zonnepanelen
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11.30-19.00 uur: Frank van Woerden Vastgoed
 Bouw en Speeldorp

Een enorme dikke pijler in ons programma is al jaren de Crazy Kids World. Ieder jaar zijn wij 
het er weer over eens dat er veel ruimte ingepland mag worden voor de kids. Een land waar 
zij de baas zijn en waar zij de hele dag helemaal los kunnen gaan. Dat vond ook één van 
onze hoofsponsors. Frank van Woerden kijkt al jaren met bewondering naar deze wereld 
waar hij als klein kind ook graag had willen spelen. Dat is dan ook de reden waarom hij wat 
eigen kinderdromen gaat verwezenlijken zoals bouwen met enorme lego blokken. Frank 
wilde graag zijn naam verbinden aan ons kinderland en dat is de reden waarom vanaf nu 
dit het Frank van Woerden Vastgoed Bouw en speeldorp zal heten.
Maar het Frank van Woerden Vastgoed Bouw en Speeldorp kent ook weer veel herkenbare 
elementen. Vorig jaar was de nieuwe indeling van de kinderwereld wel duidelijk zicht-
baar maar door het weer zijn een aantal activiteiten naar de megatent verplaatst. Zo 
kwam de nieuwe indeling niet helemaal tot zijn recht. Wel zagen wij dat dit een goede 
zet is en aankomend jaar zullen wij de Crazy Kids World in tweeën delen. Daarbij let-
ten wij ook op een snelle uitgang naar de toiletten en de zitjes voor de ouders!

Bouw en speeldorp

Ranjabar

Terug van nooit weggeweest, de ranjabar! Waar een glas bier het meest bestelde drank-
je is bij de hoofdbar, draait het bij de kinderbar om ranja. En om het makkelijk te maken 
voor iedereen, hoeven kinderen hier geen muntjes voor te betalen! Naast ranja zal er in 

14.00-17.00 uur: De langste knutseltafel ter wereld!

Waar het vorig jaar net niet lukte om de langste knutseltafel van de wereld op Konings-
dag te maken, gaan wij dit jaar weer een poging wagen! De knutselbus is weer aanwezig 
in Renswoude op 27 april.

14.00-17.00 uur: Graffiti Spuiten!

spuiter. Dit was een absoluut succes en ook dit jaar zal hij weer naar Renswoude afreizen 

16.00-18.00 uur: Crazy Cross Karts Feesttent

Koningsdag in Renswoude is voor iedereen! Kinderen vermaken zich in het Frank van 
Woerden vastgoed Bouw en Speeldorp en mensen die de hele dag een feestje willen 
bouwen kunnen naast de Crazy Cross Karts ook terecht in de nieuwe Crazy Cross Karts 
Feesttent! Hier vind je het echte knalfeest op Koningsdag in Renswoude. De Crazy Cross 
Karts Feesttent is een kleine tent waar in het midden een grote dj booth het decor is. 
Uniek aan deze feesttent is dat je hier alleen maar feestende mensen zal terugvinden! 
Ondanks dat er in deze tent geen bar is hoef je niet ver te lopen voor je drankje want de 
tent staat vlak bij een bar! Er is dus maximaal ruimte gemaakt om te hossen, springen en 
mee te zingen.. kom hier dus niet voor de rust!
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18.00-21.00 uur:  After-Crossparty  
met de Lawine Boys!

Hoe sluit je een feestelijke dag als Koningsdag het beste af? Juist met een enorm 
goede afterparty! Vorig jaar ontstond door alle omstandigheden een enorm 
feest in de megatent. Jong en oud door elkaar heen vierde maximaal Konings-
dag en dat was erg gaaf om te zien! Voor ons rede om hier iets mee te doen.
Na de huldiging van de winnaars van Crazy Cross Karts start de afterparty 
in de megatent met de Lawine Boys! Zij zijn bekend geworden met 
Apres-ski en carnaval krakers als ‘Joost’ en ‘Sex met die kale’. Na deze 
hit-act zal het feest nog een tijdje door gaan met de beste Top 40-
hits, pop en Nederlandstalige meezingers. Gegarandeerd een 
feest direct na de Crazy Cross Karts in Renswoude!

Crazy Cross

Karts afterparty
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sponsors

Het was wel duidelijk begin dit jaar, wij zijn enthousiast over onze nieuwe hoofd-
act! Maar de vraag blijft dan, zijn onze sponsoren dat ook? Want zonder steun van 
sponsoren is het risico te groot om een evenement van dit formaat te organiseren. 
Het antwoord was volmondig ja! Heel veel positieve reacties kregen wij op ons vernieuwde 
programma voor de aankomende koningsdag in Renswoude. Het blijft ontzettend gaaf om 
de grote lijst van ondernemers te zien die zich willen verbinden aan onze activiteiten. Op het terrein en 
tijdens het Oranjebal XL zal je als bezoeker veel zien van deze sponsors, maar lees vooral deze lijst door en 
onthoud de namen van deze betrokken bedrijven. Zonder hun steun was dit allemaal niet mogelijk geweest! 

Hoofdsponsors

Van Roekel Hypotheken, W&W Vastgoed BV, Cees Boonzaaijer BV, De Nijborg BV, Verbeek Reclame, Timmerfa-
briek Vermeer, Lagerweij Renswoude BV, Frank van Woerden Vastgoed BV, H.J. van Bentum B.V., woneninbeek-
weide.nl en de BDU (Scherpenzeelse Krant).

Subsponsors

A.S. Watson, Adm. en belastingadvieskantoor Van Gent BV, Argos Barneveld, Autobedrijf van Asselt, 
BBM Montage BV, Bos Dynamics, Bouwbedrijf Kreeft BV, Cateringservice ’t Noorden, Mantrans BV,  
Restaurant De Hof en VDB dienstverlening.

C-s ponsors

A van Mourik Projectbegeleiding BV, Ab Gaasbeek Makelaardij, Bakkerij van Voorthuizen, Biker’s Best, Bouw-
bedrijf Leo Verkerk, Bouwbedrijf van de Kolk, Bouwkundig Ontwerpburo Henk Schuurman, Bouwservice 
Huigenbos, Caravancentrum van Voorthuizen, Cees Berkhof B.V., Cluistra staalbouw, EMTÉ Renswoude, H.C. 
De Schalm, H.J. Bos Hoveniers, I.R.P. Bouwadvies, Instalatieburo Moesbergen BV, Installatiebedrijf van de 
Vendel, J.A. Vermeij Logistics BV, Kinderdagverblijf ‘t Blauwe Kieltje, Loedeman Ongediertebestrijding, Luna 
Automotive, Modiform, PSM Pallets, R&E Schilderwerken BV, Restaurant De Dennen, Sama Bouw, T. van Gent 
BV, Van der Grift Bouw en Montage BV, Van Ede Koeriers, Van Mourik Group, Vlastrans BV, We Metal BV en 
Wiksol Smeermiddelen.

D-sponsors

Autobedrijf G. van Donselaar, Autobedrijf Rijnders, AVS Veldhuizen, Bike-Totaal, Joop van Voorthuizen, 
Bloembinderij de Agave, Bouwbedrijf A.E. Mandersloot, Camping de Grebbeline, De Kleine Weide camping, 
De Weistaar, Di Tutto, E. van Essen teken- en adviesbureau instalatietechniek, gespecialiseerd in legionella 
preventie, Flexx Service, Geerenstein Gereedschappen, Hazeleger Glas, HG Parket, Hubo Van Deelen, JCV 
Totaalonderhoud, JHVO, K&S Hekwerken, Loon en Verhuurbedrijf Barry van Heerdt, Minicamping De Groe-
perkade, Pater Installatietechniek BV, Rene Doornbos Makelaardij BV, Rinie Kappers, Tandheelkundiglab 
De Heuvelrug, Van de Pavert Mode, Van Ginkel Tapijt, Vlastuin Auto’s en Wollie Bestratingen & Tuinaanleg
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Tel. Tel.

Tel.

Tel.

Wij winnen
uw strijd

tegen ongedierte!

PARTICULIER EN ZAKELIJK VOOR AL UW ONGEDIERTE BESTRIJDING

 • Vliegen bestrijding.
 • Houtworm - Boktor bestrijding.
 • Onkruidbestrijding.
 • Rietenkap behandelen tegen het groen.
 • Dakgootpreventie.
 • Alle soorten vogelwering.
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29 april: Oranjebal XL: GLITTER

Het is inmiddels een traditie; de zaterdag na Koningsdag loopt Rens-
woude en omstreken uit voor hét feest van het jaar, het Oranjebal XL. 

Na artiesten als Jan Smit, Nielson, The Dirty Daddies en Handsome Poets, 
is het op zaterdag 29 april 2017 de beurt aan Gerard Joling. Omdat wij in 

Renswoude feestjes graag goed aanpakken is het hele thema gebouwd 
rondom de ‘Maak me gek’ zanger, in glitter-stijl!

VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk voor de vereniging. Honderden vrijwilligers zijn 
nodig in de voorbereiding, opbouw, evenementen en afbouw. Van de man achter de 

-
cieel wat op, maar daarvoor in de plaats krijgt elke vrijwilliger veel dankbaarheid én 
heel veel gezelligheid. Iedereen die heeft geholpen met op- en afbouwen kan de gezel-
lige avonden nog herinneren in de vrijwilligerstent, wanneer men klaar is. Daar bouwen 

-
party voor vrijwilligers die tijdens de middagshift hebben geholpen, zodat ze toch met 
een gezellig drankje kunnen afsluiten. Veel dorpsgenoten hebben zich al aangemeld 
bij onze nieuwe vrijwilligers coördinatoren Gerdien Vermeer, Marloes van de Vendel en 
Diana Bos. Maar wij zijn nog steeds op zoek naar extra handen. Begin februari hebben 
zij een mail verstuurd naar alle trouwe vrijwilligers waar wij het mailadres van hebben 
maar kregen vanuit verschillende hoeken te horen dat deze mail niet is ontvangen. Dit 
kan als reden hebben dat het mailadres nieuw of onbekend is en kan dan in je spam 
terecht komen. Bij deze hopen wij toch nog alle ervaren, trouwe maar ook nieuwe vrij-
willigers te bereiken die zich wederom of voor het eerst willen aanmelden om vrijwil-
liger te worden! Geef je op en help mee Renswoude op de kaart te zetten!

Naam: 

E-mail: 

Telefoonnummer: 

Ik wil graag helpen met:

¨ Opbouw  ¨ Ombouw/opruimen na Koningsdag

¨ Eerste shift op Koningsdag ¨ Tweede shift op Koningsdag

¨ Oranjebal XL  ¨ Afbouw

Opmerkingen:  

Ondersteun de OVR, vul dit formulier in, of download het van

www.ovrenswoude.nl/aanmelden-als-vrijwilliger, en doe hem door de deur bij 

Barneveldsestraat 22c of stuur een e-mail aan jan-gerdien@telfortglasvezel.nl.
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Gerard Joling

Gerard Joling! Joling is al 28 jaar niet meer 
weg te denken uit de top van de Neder-
landse showbizz. Joling is een entertainer pur 
sang, bij het horen van zijn naam hoort bijna 
iedereen zijn gierende lach in gedachten. 
Toch is Joling bovenal zanger. En een goede 
ook, getuige zijn platina platen en vele grote 
concerten. Onder andere met De Toppers 
treedt hij jaarlijks op voor een uitverkochte 
Amsterdam ArenA.

Glitter!

Elk Oranjebal XL heeft zijn eigen thema en decor, elk jaar zit een 
creatief team klaar die maanden bezig is met podium, decor en 
video om er zo voor te zorgen dat het Oranjebal XL nét dat beetje 
meer biedt dan het gemiddelde feest. Geheel in stijl van Joling be-
dachten wij dit jaar het thema ‘Glitter’, dit zal groots in het decor en 
de show terugkomen, een glitter-walhalla. En dat niet alleen. Dit 
jaar is er een eenmalige dresscode voor bezoekers: kom in glitter! 
Hoewel het enorm bijdraagt aan de sfeer, is het slechts een advies, 
géén verplichting. 

The Recipe

Maar het Oranjebal XL Glitter wordt niet gedragen door Gerard Joling alleen, het feest 
wordt compleet gemaakt door onder andere de band The Recipe. Deze zeskoppige band 
is geen onbekende in ons kasteeldorp, jaren geleden stond deze band geprogrammeerd 
op het feestplein op de Crazy Cross. In de afgelopen jaren is de show van The Recipe 
enorm gegroeid. Twee zangeressen en vier topmuzikanten trakteren het publiek op een 
non-stop mix van pop, dance en EDM. Zelfs de oude klassiekers komen langs. In een 
remix, dat dan weer wel. Wat er verder op het programma staat blijft geheim tot aan de 
grote opening. Dat wij weer gaan uitpakken en het publiek zal verbazen mag inmiddels 
als feit worden gezien. Vandaar dat de entree om 22.00 uur sluit, zodat de tent vol is als 
het feest met een luide knal wordt geopend.

De kaartverkoop van het Oranjebal XL 
Glitter ging begin maart van start en is bin-
nen een week volledig uitverkocht. Dat is een 
absoluut record! Het kan niet anders dan dat 
deze avond een knaller gaat worden!
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Dé regionale shovelspecialist in:
● Pluimvee laden
● Mest schuiven
● Mest laden, zowel bakken als walkingfloor

Dashorsterweg 2
3927 CN Renswoude
HOLLAND

Tel.: (033) 277 27 10
Fax: (033) 277 27 39
E-mail: info@mantrans.nl
Web: www.mantrans.nl
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Dorpsstraat 51
3927 BB Renswoude

0318-746020 / 574758
www.rcr-renswoude.nl

Voor verkoop en 
reparatie van: 

 
* audio
* video

* witgoed
* Klein huishoudelijk
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4 mei: Dodenherdenking

18.00 uur: Vlaggen
Toon uw medeleven en hang onze nationale driekleur (zonder wimpel) halfstok uit,  
direct na zonsondergang dient de vlag weer te worden binnengehaald.

19.00 uur: Herdenkingsbijeenkomst
De herdenkingsbijeenkomst zal gehouden worden in de Gereformeerde Kerk aan de 
Kastanjelaan. Twee kinderen van de basisschool zullen een gedicht voorlezen en de 
Bijbellezing verzorgen.

19.40 uur: Stille tocht naar het monument
Aansluitend aan de herdenkingsbijeenkomst zal er een stille tocht naar het monument 
plaatsvinden. Omstreeks 19.40 uur wordt er verzameld op de Kastanjelaan, waar de 
stoet achter muziekvereniging Ons Genoegen zal vertrekken richting het monument 
aan de Dorpsstraat. De organiserende partijen, de gemeente Renswoude en de Oranje-
vereniging Renswoude, hopen dat er weer veel mensen aansluiten op weg naar het 
monument op de rotonde van de Dorpsstraat.

20.00 uur: Dodenherdenking
Bij het monument worden er tot 20.00 uur koralen ge-
speeld door de muziekvereniging. Na de 2 minuten stilte, 
zal een leerling van een basisschool een gedicht voorle-
zen. Daarna zullen de namen voorgelezen worden die op 
de monumenten in Renswoude staan. Aansluitend zal 
nog één gedicht voor gelezen worden en vervolgens zal 
de burgemeester Doornenbal- van der Vlist namens de 
gemeente een krans leggen. Gevolgd door een afvaardi-
ging van de nabestaanden. Hierna volgen het schoolbe-
stuur, de Oranjevereniging Renswoude, de kerken en de 
vereniging Oud Renswoude. Tot slot is er voor het overige 
publiek de mogelijkheid bloemen te leggen bij het monu-
ment. Mensen worden verzocht de bloemen in de daar-
voor bestemde vazen te zetten. Uiteindelijk zingt iedereen 
het Wilhelmus. Na de herdenking bij het monument op de 
rotonde van de Dorpsstraat zal ons bestuur nog bloem-
stukken leggen bij het monument op het dijkje tegenover 
de Dennen en ook het monument op de algemene be-
graafplaats van Renswoude. De bloemstukken en de krans 
van de Oranjevereniging Renswoude worden dit jaar be-
schikbaar gesteld door Chickliner Int. Transport.

doden-

herdenking

   www.bouwenmontage.nl   -   033 - 258 94 42
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25 september: Lampegietersavond

De laatste maandag van september betekent Lampegietersavond in Renswoude. In 
de diverse media worden dorpsgenoten op de hoogte gebracht van het programma. 
Dit jaar willen wij alle deelnemers vragen om een ode te brengen aan het vijftig jarig 
jubileum van de Ondernemersvereniging Renswoude! Een bonte stoet door de straten 
van het dorp zal het resultaat zijn.

30 september: Renswoude Musica

Inmiddels al vijf jaar geleden, in 2012, bundelde twee grote verenigingen uit Rens-
woude samen de krachten en zette een concertavond neer die nog nooit eerder 
vertoond was in de Renswoudse geschiedenis, Renswoude Musica! Een avond vol met 
muziek, dans en zang van onder andere Do. Na dit concert hebben de twee vereni-
gingen jaarlijks contact gehad over een vervolg en nu gaat het dan komen. Op 30 
september zal de tweede editie van Renswoude Musica plaatsvinden in Sporthal de 
Hokhorst en ook de Ondernemersvereniging Renswoude gaat dit jaar meehelpen in de 
organisatie en nemen het concert op in hun feestweekend ter gelegenheid van het vijf-
tigjarig bestaan. Het belooft een spectaculaire avond te worden waarbij Ons Genoegen 
in samenwerking met veel verschillende artiesten, muzikanten en dansers het grootste 
gedeelte van de avond het podium zullen bezetten. Door de snelle afwisseling is er 
continu iets te zien op het podium! De avond zal afgesloten worden door een band 
om extra te vieren dat Renswoude al 50 jaar een ondernemersvereniging heeft! Begin 
mei mij zal meer informatie naar buiten komen over het programma, de start van de 
kaartverkoop en de artiesten op www.ovrenswoude.nl, onze Facebook pagina en in de 
lokale media. Maar schrijf 30 september alvast in je agenda!

November: Algemene Ledenvergadering

Op een nog vast te leggen datum in november wordt de Algemene Ledenvergadering van 
de vereniging belegd. De levensader van de vereniging. Een onafhankelijke commissie 

erg belangrijke klus. Daarnaast komen zaken als bestuurswisselingen, terugblik op het 
afgelopen jaar, de jaarcijfers en goedkeuring van het programma voor 2018.

17 mei: Koningin Maxima

Koningin Máxima, geboren op 17 mei 1971, viert deze dag haar verjaardag samen met 
haar man en kinderen. De vlag met wimpel mag uit vandaag!

14 Juni: Kraaienmaaltijd Smaak & Spraak

Door een vaste groep enthousiaste vrijwilligers is het mogelijk een aantal keer per jaar 
een Kraaienmaaltijd voor senioren te organiseren. De avond bestaat telkens uit een 
nieuw drie gangen diner in Rehoboth. Daarnaast wordt er elke avond gezorgd voor 
nieuw vermaak, zoals een bingo, optredens van koren, toneel of 
bijzondere sprekers. De datum van de Kraaienmaaltijd in juni is 
gepland op 14 juni maar wat er op het programma staat wordt 
binnenkort bekend gemaakt op www.ovrenswoude.nl, onze 
Facebook pagina en in de lokale media.

26 juni: Prinses Alexia

Prinses Alexia, tweede in de lijn van troonopvolging na haar 
grote zus Catharina Amalia, is deze dag jarig. De prinses werd 
26 juni 2005 geboren.
De vlag hoeft deze dag niet uit, maar dat maakt de dag er niet 
minder mooi op. Gefeliciteerd!

programma
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7 december:  Prinses  
Catharina-Amalia

De vlag met wimpel mag uit vandaag. Prinses 
Catharina-Amalia is de laatste van de Koninklijke  
familie die haar verjaardag viert. De prinses, geboren 
op 7 december 2003, wordt alweer 14 jaar en is 
sinds de kroning van haar vader de kroonprinses 
van Nederland.

De Oranjevereniging Renswoude wenst onze kroon-

December:  Kerst-Kraaienmaaltijd

Voor Kerstmis organiseert de vereniging jaarlijks een Kraaienmaaltijd voor senioren in 
Kerststijl. Meer informatie hierover later dit jaar in de lokale media en onze website.

programma
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  caravans  •  voortenten  •  kampeershop  •  bijzettenten  •  werkplaats schadeherstel  •  accessoires en nog veel meer

De Hooge Hoek 1 - Renswoude - �  0318 - 571364 - info@vanvoorthuizen.nl      www.vanvoorthuizen.nl

Geen probleem: 
Van Voorthuizen is

 dichtbij en compleet!Bent u iets    ergeten? 
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Wordt lid van de Oranjevereniging en  
verdien je lidmaatschap direct terug!

De Oranjevereniging Renswoude behoort tot de grote verenigingen van het dorp. 
Meer dan 850 gezinnen zijn lid van de dynamische vereniging. Door een lidmaatschap 
ondersteun je automatisch het jaarprogramma van de vereniging. Een lidmaatschap kost 
slechts 15 euro per jaar. Je bent dan automatisch gezinslid (twee volwassenen en alle 
kinderen jonger dan 16 jaar kunnen gebruik maken van het lidmaatschap).
Half april ontvangen leden twee polsbandjes ter waarde van 7,50 euro per stuk – dat is dus 
15 euro! Eigenlijk is lid worden nu dus gratis en waarom zou je het niet doen?! Senioren 
kunnen genieten van extra gratis activiteiten, zoals de Seniorenavond en Seniorenuitje.

Ja, ik wil graag lid worden van de OVR en machtig hierbij de penningmeester van de OVR 
de jaarlijkse contributie (vijftien euro) van mijn rekening af te schrijven.

Naam:

Adres:

Geboortedatum:

IBAN-nummer:

Handtekening:

Oranjevereniging Renswoude, Beekweide 21, 3927 SC Renswoude

lid worden
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VLAGPROTOCOL 2017

27-04   Koningsdag   Vlag met wimpel
04-05   Dodenherdenking  Vlag halfstok
05-05   Bevrijdingsdag
17-05   Verjaardag Koninging Maximá Vlag met wimpel
Laatste zaterdag in juni Veteranendag
15-08   Formeel einde WOII
07-12   Verjaardag Prinses van Oranje Vlag met wimpel
15-12   Koninkrijksdag

FACEBOOK.COM/OVRENSWOUDE.NL

Like onze pagina op Facebook en blijf op de hoogte van al onze activiteiten en bekijk 
achteraf foto’s. Bekijk ook onze website www.ovrenswoude.nl eens voor nieuwtjes en 
extra informatie over al onze activiteiten!
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Dit programmaboekje van de Oranjevereniging Renswoude wordt huis-aan-huis verspreid in de gemeente 
Renswoude. Het boekje is met zorg gedrukt door ColourPrint te Veenendaal. 
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