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Vieren en Herdenken; zo doen we dat in Renswoude.
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Burgemeester

Op woensdag 27 april viert koning Willem Alexander zijn
55ste verjaardag. Vanuit Renswoude feliciteren we hem en
zijn familie hartelijk! En wij vieren deze verjaardag graag mee.
Dat kan dit jaar gelukkig weer. Na 2 jaar waarin volop beperkingen golden pakt de Oranjevereniging fantastisch uit! Na de
aubade zijn we welkom bij de dorpslunch, wordt er gecrost
door alle leeftijden en in diverse klassen, zijn er optredens en
is er van alles te doen voor jong en oud op het festivalterrein.
Ook op vrijdag 29 april pakt de Oranjevereniging uit met het
Oranjefestival in the mix en op zaterdag 30 april is het Oranjebal XL. Het belooft een feestelijk lang weekend te worden op
het festivalterrein. Dat terrein is (weer terug) achter de Beekweide. De Oranjevereniging is telkens weer in staat om samen met ontzettend veel vrijwilligers een mooi programma te bieden voor Renswoude, ik heb daar grote bewondering voor.
Zo’n programma vraagt een flinke tijd van voorbereiding en ten tijde van deze eerste voorbereidingen waren er nog erg veel onzekerheden rond mogelijke beperkingen door Corona.
Gelukkig kan het allemaal gewoon doorgaan, kunnen alle voorbehouden worden losgelaten
en mogen we als dorp weer volop genieten van alle activiteiten. Vanaf deze plaats wil ik de
Oranjevereniging, de vele vrijwilligers en de sponsoren enorm danken voor het mogelijk maken van deze activiteiten!
Op woensdag 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. We komen samen tijdens de herdenkingsdienst om 19:00 uur in de Gereformeerde Kerk. Deze dienst zal ook via het internet
te volgen zijn. Daarna volgt de herdenking met kransleggingen bij het monument en zijn we
om 20:00 uur 2 minuten stil.
Hoe bijzonder is het om oorlogsslachtoffers uit de 2e wereldoorlog en de slachtoffers van oorlogssituaties en vredesmissies waarbij Nederland betrokken was te herdenken en op 5 mei
onze vrijheid te mogen vieren in deze tijd dat de oorlog in Oekraïne zo dichtbij is. Op Renswoude kunnen we uitbundig feest vieren en staan we naast elkaar als we de oorlogsslachtoffers herdenken.
Ik hoop u te ontmoeten tijdens de feestelijkheden op 27, 29 en 30 april en op 4 mei bij het
monument!
Met vriendelijke groet,
Uw burgemeester, Petra Doornenbal- van der Vlist
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WIJ ZIJN BOUWBEDRIJF KREEFT
Een allround bouwbedrijf uit Ede waar kwaliteit, innovatie en service al
125 jaar centraal staan. Dit vormt het fundament voor de lange termijn
relaties die we graag met opdrachtgevers, ketenpartners en eindgebruikers
hebben. Doordat wij onze expertises combineren met die van specialistische

Liesbeth Neven (voorzitter)
Diana Bos (secretaris)
Theo Bos (penningmeester)
Erwin van Dijk (pr)
Danny van de Glind
Bianca van de Pol
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Het bestuur van de Oranjevereniging
06 - 51265144
0318 - 572594
06 - 53650359
06 - 55992235
06 - 29198697
0318 - 571441

Contact via info@ovrenswoude.nl

samenwerkingspartijen kunnen we voor elk project een duurzaam en efficiënt
proces garanderen. Zo bouwen we samen met inmiddels ruim 100 eigen

Crazy Cross Karts Commissie

vakmensen toekomstgericht én bewust aan de wereld van morgen. Dat
maakt van Bouwbedrijf Kreeft een flexibele partner voor ontwikkeling,
nieuwbouw, onderhouds- en restauratieprojecten.

Danny van de Glind, Marco Doornebal, Liesbeth Neven, Chiel Boonzaaijer, Annelie
Pontier, Theo Bos, Cees Boonzaaijer, Erwin van Dijk, Cornelis Griffioen, Gerdien Vermeer, Erik van de Brandhof, Marloes van de Vendel, Harm Geijtenbeek, Sander Bakker, Lien van de Brandhof en Gert van de Pol.

Fotografen
ONTWIKKELING

Henk van de Kaa, Hennie Blaauwendraat, Westerduin Fotografie, familie de Kleuver,
Daniel van den Brink en Etiënne Hessels.

NIEUWBOUW
ONDERHOUD

SLIMME OPLOSSINGEN VOOR VERWARMING EN WARM WATER

RESTAURATIE

MAXWELLSTRAAT 49 D
0318 632 996

6716 BX EDE

BOUWBEDRIJFKREEFT.NL
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Solarinstallaties

CV-haarden

Biomassaketels
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Heetwaterunits

Bergen BV
De Hooge Hoek 2-2
Renswoude
0318 - 570 554
www.bergenbv.nl

o
vo
er
itt
rz

De voorzitter
Sjonge jonge, hebben jullie het ook zo gemist? Samen de verjaardag van de Koning vieren?
Samen losgaan tijdens een Oranjebal XL? In een ontspannen sfeer lachen en praten bij de
crazy cross, ballonnen oplaten bij de aubade, een tompouce halen bij de dorpslunch, dansen bij een goede band en er met zijn allen een feestje van maken?

het vertrouwen. Met jullie samen maken we het Oranjefestival Renswoude tot een
succes. Ik wens alle Renswoudenaren en bezoekers van buiten ons dorp een mooi
Oranjefestival op 27, 29 en 30 april. Heel graag tot dan!

Wij hebben het ook zo gemist. Twee jaar lang maakten we als Oranjevereniging plannen.
Met allerlei scenario’s. Want stel je voor dat er een mogelijkheid zou komen dat we iets gezelligs konden laten doorgaan. We maakten plannen voor allerlei activiteiten door het hele
jaar heen. Maar door de opgelegde maatregelen, werden het rondgebrachte tompouces,
online bingo’s, thuisbezorgde kraaienmaaltijden, Lampegiet zonder publiek, een fietsrit
langs take-away horeca en versierde ramen met Koningsdag.

Met feestelijke groet,
Voorzitter van de Oranjevereniging
Liesbeth Neven

Maar nu! Nu is het 2022 het ziet het er naar uit dat Oranjefestival Renswoude door kan
gaan! Alle registers zijn opengetrokken om het voor elkaar te krijgen. Dit is wat we willen.
Renswoude is sterk als we samen zijn. Renswoude is sterk als we samen organiseren. Dus
met de hele club zijn we aan het organiseren gegaan. Handen uit de mouwen en zet maar
weer neer dat Oranjefestival! Mede mogelijk gemaakt door alle vrijwilligers en sponsoren
die een warm hart toedragen aan ons Renswouws paradepaardje.
En we zijn trots! Op Koningsdag laten we bij het Kasteel weer echte (milieuvriendelijke)
ballonnen op tijdens de aubade voor de Koning. Daarna gaan we verder op de Festivalterrein aan de Ubbeschoterweg met de dorpslunch, een crazy cross voor alle leeftijden, het
kidsdorp en veel gave muziek, waaronder een optreden van singer-songwriter Flemming.
En dan … de klapper! Het is dit jaar niet twee dagen feest, maar DRIE! Na Koningsdag, zijn
er ook op vrijdag 29 april en op zaterdag 30 april grote feesten in de feesttent. Met elk een
line-up van bands en DJ’s waar we enorm blij mee zijn. We gaan swingen en feesten!
Koningsdag is het feest van saamhorigheid. Een dag om met elkaar te beleven en te vieren. Die lokale betrokkenheid is nu precies de kracht van Renswoude en zorgt ervoor dat
het Oranjefestival 2022 er weer staat. Als nieuwbakken voorzitter van de Oranjevereniging
heb ik de corona jaren in de Oranjevereniging meegemaakt met bewondering voor de
veerkracht van het Oranjebestuur en de Oranjecommissie. Ik mocht begin 2021 de hamer
overnemen van Janneke van den Berg. Janneke, enorm bedankt voor je liefdevolle voorzitterschap van de Oranjevereniging.
Terwijl Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander op woensdag 27 april met leden van
het Koninklijk gezin en leden van de Koninklijke Familie, Koningsdag bijwoont in Maastricht, hopen wij jullie te zien op ons feestterrein aan de Ubbeschoterweg. Het organiseren
van alle activiteiten kost veel tijd en energie. Namens het hele bestuur en de commissie,
dank ik alle betrokkenen, vrijwilligers en sponsoren voor jullie inzet en betrokkenheid en
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Samen werken
aan succes!

renswoude

Op zoek naar een leuke, goedbetaalde
baan met scholingsmogelijkheden?

WHO
LQIR#KJSDUNHWQO
ZZZKJSDUNHWQO

Bekijk onze vacatures!

www.verdowerkt.nl
Techniek | Bouw | Schilders | Infra | Groen
Logistiek | Transport | Productie
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info@bargezelligrenswoude.nl

Specialist in Agro- en MKB
zonnedaken
Ruime ervaring met Agro & MKB

Asbest dakrenovaties
Hoge kwaliteit, Hoge garanties
Gratis subsidieaanvraag

    
 

Vraag tijdig uw SDE++ subsidie aan
neem contact met ons op!

Financial Lease & Dakhuur mogelijk

Neem contact op met Thom Stelwagen:

%HORQVYRRUJUDWLVDGYLHV
085) 9023 103

Bel: 085 9023 103
t.stelwagen@pv-projecten.nl
Barneveldsestraat 11, 3927 CA Renswoude
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Kom gerust even binnen en
ontdek de vele modellen

Het lockdown jaar 2020
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Koninklijk kamperen

Alles stond klaar en in de steigers. Oké een lockdown zit er aan te komen maar
die zal hoog uit een korte periode duren dus misschien dat we nog net Koningsdag
kunnen halen en zo niet, dan nog wel onze grote tentfeesten. Maar niets van dat alles bleek waar. Het werd een lockdown periode van bijna twee jaar maar dat wisten
wij toen ook nog niet. Maar als snel werd duidelijk dat alle festiviteiten in het voorjaar van 2020 geen doorgang zouden vinden. Dit betekende alternatieven zoeken.
De tompoucen waren al besteld en die hebben we dan ook op Koningsdag in de
ochtend rond gebracht. Verderop in het jaar starten we met online activiteiten en
kraaienmaaltijden via een bezorgservice. We hebben ondanks de afstand elkaar toch
bij elkaar proberen te brengen.

Nog een lockdown jaar 2021
Officieel dealer van:

De Hooge Hoek 1 Renswoude

0318 - 571 364

www.vanvoorthuizen.nl

De online activiteiten bleven door gaan en op Koningsdag mogen kinderen wel bij
elkaar komen. Daarom hebben wij het kinderland verplaatst naar het hoofdveld van
VV Renswoude. Een waar springkussen festival dat heel goed bezocht is! Daarnaast
zette wij een online fietstocht online langs alle lokale horecazaken. Die mochten wel
gasten ontvangen op de terrassen. Veel Renswoudenaren ontmoete elkaar daar en
beleefde zo alsnog een hele gezellige Koningsdag!
Aan het einde van 2021 gaan voorzichtig de lichten op groen voor de festiviteiten
in 2022. Vanaf februari gaan alle remmen los en is de voorbereiding voor een enorm
feest in 2022 in volle gang!
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0318 - 574302
De Hooge Hoek 30 | Renswoude
www.re-schilderwerken.nl
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10 april: Prinses Ariane

a

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

AL MEER DAN 25 JAAR ERVARING

Prinses Ariane Wilhelmina Máxima Ines vierde
daarom haar vijftiende verjaardag. Hiep, hiep,
hoera!

UW FLEXIBELE ARBEIDSKRACHTEN

27 april: Koningsdag

GOED IN ONS WERK, GOED VOOR ONZE MENSEN.
Workstead levert arbeidskrachten in verschillende
sectoren: industrie, productie, food, schoonmaak, logistiek
en techniek. Door onze ervaring zijn we een betrouwbare
partner in detachering. Een goede toekomst!

Kijk
works op
tea
voor m d.nl
e
inform er
atie

Op Koningsdag hoef je je wekker al jaren niet meer te zetten. Waar het eerder standaard 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 jeugdigen de taak overgenomen, en met succes! Vroeg in de ochtend van Koningsdag staat de rotonde weer vol met mensen,
bromfietsen en scooters.
Hoewel dit geen activiteit georganiseerd is door de Oranjevereniging, supporten
wij dit initiatief van een aantal mede Kraaien van harte! Daarom willen wij hun rond
7.00 uur uitnodigen voor een ontbijt!

Barneveldsestraat 29 • 3927 CA Renswoude
Tel. 0318 572 700 • www.autobedrijfvanasselt.nl
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COACHING

BODYTEC TRAINING

PERSONAL TRAINING

Groeperweg 4
3927 CR Renswoude

Nederland viert op deze dag Koningsdag. Koning Willem-Alexander
wordt vandaag 55 jaar en zal zijn verjaardag in Maastricht vieren met
familie. Van harte gefeliciteerd, lang leve de Koning!

0343-481840 / 06-22707103
info@blauwekieltje.nl

VAN SCHAIK PERSONAL TRAINING
,PSDFWRQSHRSOHVOLYHVDQGKHDOWK
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Tankstation
Carwash

Stofzuigers
Mattenwasser

Argos Barneveld wenst Renswoude
een spectaculaire Koningsdag!
Scherpenzeelseweg 56, Barneveld - bij op-/afrit A30 - www.argosbarneveld.nl
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Spelen tot je groen ziet!
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27 april: Koning Willem-Alexander
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09.45 uur: Ophalen ballonnen

Het zal niemand zijn ontgaan, de discussie die is ontstaan over het oplaten van ballonnen op Koningsdag. Het is een jaarlijks terugkerend topic dat telkens zwaarder beladen wordt. We hebben alternatieven geprobeerd maar toch konden die niet tippen aan het oplaten van ballonnen. Daarom hebben wij dit jaar biologisch
afbreekbare ballonnen aangeschaft om deze op te laten. Deze zijn vanaf 09.45uur op te halen bij het Kasteel waar ook de aubade zal zijn.

10.00 uur: Aubade
Hier zullen voorzitter Liesbeth Neven en Petra Doornenbal- van der Vlist burgemeester van
Renswoude en kinderburgemeester Jelte Bouman, de aubade afnemen namens Koning
Willem-Alexander, die op dat moment onderweg is naar Maastricht. Het bestuur hoopt
dat net als vorig jaar zoveel mogelijk dorpsgenoten langskomen om mee te zingen, zoveel mogelijk bellen te blazen en te luisteren naar de toespraken. Een mooi begin van
de dag. De aubade duurt ongeveer een half uur.
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UK specialist

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

11.30 uur:
Opening Oranjefestival Renswoude
Nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wij grijpen ze aan! En niet zomaar, nee we hebben
een programma in de pijplijn waar we ruim twee jaar op hebben gebroed. Het terrein en het
programma zijn compleet veranderd! Op Koningsdag gaan we weer crossen, de vrijdagavond
blijft een extra feestavond, en daar doen we nog een schepje bovenop!
Het eerste feest van Oranjefestival Renswoude is Koningsdag. Al jaren een publiekstrekker voor
velen uit de regio. Een aantal van jullie weten waarschijnlijk dat we verhuizen naar een ander
land. In 2022 keren wij weer terug naar de grond waar onze vereniging snel uitgeroeide tot wat
wij nu zijn! Het terrein aan de Ubbeschoterweg biedt weer mogelijkheden om op Koningsdag
als vanouds uit te pakken. We verhuizen niet alleen omdat het huidige land binnenkort niet
meer beschikbaar zal zijn, ook om de Koningsdag in Renswoude verder door te ontwikkelen en
te kunnen blijven vernieuwen. Maar dat is voor de toekomst, dit jaar gaan we de verjaardag van
de Koning al groots vieren!
Leve de Cross! De cross zit in ons DNA en al jaren willen wij niets liever dan dat op onze Koningsdag. Om nieuwe knotsgekke ideeën te realiseren hebben wij een aantal cross liefhebbers met
veel ervaring in ons team gevraagd. En of dat die ideeën zijn gekomen! Daarnaast blijven de
bekende pijlers in het programma. De dorpslunch, het kidsdorp, Bottelhuus de Kraai en horecaplein keren terug.
Met de nieuwe plannen en de ervaring belooft het nu al een Koningsdag te worden zoals we die
in Renswoude gewend zijn. Veel feest en cross voor alle leeftijden!

5HOLDEOHÔH[LEOHIDPLO\RZQHGVLQFH1969

www.bentum.nl
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Om 11.30 uur opent het Oranjefestival Renswoude terrein de Ubbeschoterweg haar poort. Om
de dag te kunnen blijven organiseren is besloten een toegangsprijs te vragen van 7,50 euro (kinderen onder 16 jaar gratis!). Leden van de vereniging hebben hier totaal geen last van. Kort voor
Koningsdag krijgt elk lid twee polsbandjes via de post, welke gratis toegang verlenen tot het
terrein. Hoewel een lidmaatschap vijftien euro kost, vertegenwoordigen de bandjes een waarde
van 15 euro. Je ondersteund een vereniging en het kost je geen geld! Waar vind je dat nog tegenwoordig? Het bestuur roept inwoners van Renswoude op om lopend of met de fiets naar het
terrein te komen in verband met de verwachte drukte op de Ubberschoterweg.
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Groot Overeem 9A-12
3927 GH Renswoude

Tel: 0318-250082
www.equipment4u.nl

.
Biker's Best

Goldwings & accessoires

De Hooge Hoek 22
3927 GG Renswoude
T: 0318 574575
www.goldwing.nl
info@goldwing.nl
Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag
10 - 17 uur

Plein 1940 173
3925 JM Scherpenzeel
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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. Daarnaast passen wij de huisregels aan waardoor het vanaf nu ook mogelijk is om
de persoon die in overtreding is te bekeuren!

11.30-12.00 uur: Aankomst deelnemers
Crossklassen
Deelnemers kunnen zich melden bij het speciale rennerskwartier op het terrein en dan lekker mee lunchen. Daar kunnen zij de presentielijst tekenen en het startschema inzien. Ook
zullen de auto’s van de Crazy Cross nog een laatste controle ondergaan. Onthoud dat meedoen leuk is, maar verkleed meedoen nog leuker is! Wat verder belangrijk is om te weten
voor de deelnemers is dat hij of zij geen alcohol mag hebben gedronken zolang de deelnemers nog meedoen aan de wedstrijd! Mocht bij controle blijken dat er toch alcohol is genuttigd, zal directe diskwalificatie volgen. Dit is niet gedaan om de deelnemers te 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 gebeurt 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 zo snel weer hebben opgegeven
voor de Crazy Cross en Cross klassen! Het beloofd weer een enorm spektakel te worden,
daarover verderop meer.

11.30-13.00 uur: Dorpslunch
Koningsdag in Renswoude is een dag waar je met de hele familie naar toe kan! Voor alle
leeftijdscategorieën is er spektakel en feest. Ieder jaar zoeken wij weer naar een vernieuwende mix om iedereen de mooiste dag van het jaar te laten hebben. Dat kan dus zijn aan
de rand van de Crossbaan maar ook als je niet voor de cross komt dan kunnen bezoekers
dit jaar nog beter de hele middag zich vermaken bij het horecagedeelte.
Maar sommige tradities houden wij in ere, zoals de Dorpslunch. Ieder jaar genieten wij
volop als al die dorpsgenoten bij elkaar aan tafel schuiven voor een praatje en een broodje!
Daarom start ons Koningsdagprogramma op het festivalterrein weer met de dorpslunch
die, als je eenmaal binnen bent, gratis is! Al jaren is dit een vaste kick-off en het blijft keer
op keer een succes! De lunch vindt plaats op de rand van de megatent, zodat (bij twijfelachtig weer) ook binnen kan worden gegeten.
Net als voorgaande jaren hebben de sponsors het mogelijk gemaakt de lunch gratis aan
te bieden aan bezoekers. Vanaf 11.30 uur kunnen vroege vogels zich tegoed doen aan al
het lekkers dat wordt geleverd door Bakkerij van Voorthuizen en Coop Van Beek. 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 ook de hele dag blijven!
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De Hooge Hoek 12 - Renswoude
verbeekrsw.nl

Coop

altijd dichtbij
•
•
•
•
•

gratis parkeren
OV oplaadpunt
PostNL servicepunt
postzegels
coffeecorner

•
•
•
•
•

verse jus sap-machine
slijterij
bloemen & planten
zelfscan
zelfzorggeneesmiddelen

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14
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We gaan in 2022 de crossbaan weer vrijmaken voor de junioren onder ons! De jeugd
heeft de toekomst en dat gaan ze op Koningsdag laten zien! Kinderen in de leeftijd van 4
t/m 11 jaar kunnen met hun gemotoriseerde voertuig crossen op Koningsdag. Het gaat net
als bij de bromfietsklasse niet om snelheid maar om de creativiteit. Veiligheid staat voorop!

13.00-17.00 uur: Crazy Crossklassen
Ja je leest het goed, ze is terug! Onze geliefde Crazy Cross. Met het gebruik van het land
aan de Ubberschoterweg kunnen we weer terug met meerdere auto’s in de baan. Ook wel
het carnaval op wielen genoemd want hier is snelheid totaal niet van belang! Meedoen is
belangrijker en hoe gekker de creatie hoe groter de kans om de felbegeerde Crazy Cross van
Renswoude te winnen. Deelnemers bouwen weer zelf de auto waar mee ze gaan rijden. Een
bonte stoet die we lang hebben gemist maar weer helemaal terug is!

Bromfietsklasse
Alle scooters en bromfietsen worden weer uit de schuur getrokken en omgetoverd tot een
geniale creatie! Bij deze klasse gaat het ook niet om snelheid maar hoe je er uit ziet, hoeveel
lawaai je kan maken of wie het mooiste rookgordijn kan optrekken. Kortom alles draait om
spektakel maken zonder snelheid. Veel is geoorloofd maar de bromfietsen moeten wel goed
kunnen remmen, zicht houden en niet meer dan 50 cc hebben. Wie pakt de kans op glorie
en eeuwige roem?!
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Daarom starten we in twee categorieën zodat het voor iedereen leuk en zo veilig mogelijk is!

Arkeneel 11 • 3905 NS Veenendaal
(0318) 506 618 • info@disselbv.nl • www.disselbv.nl

Fokkerstraat 12 • 3905 KV Veenendaal
(0318) 248 194 • showroom@disselbv.nl • www.disselbv.nl

28

29

06-30260808 www.val-veilig.nl Renswoude

Dakrenovatie

Nieuwbouw

Be t o n b o u w

ww w.bou wen mon t ag e.n l
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13.00-21.00 uur: Bottelhuus de Kraai!
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De gelukkige gezichten van de kinderen die ieder jaar weer te zien zijn.. daar doen we het
voor! Ieder jaar proberen wij alle weides goed in elkaar over te laten lopen maar iedere
keer zijn wij het er weer over eens, er mag veel ruimte ingepland worden voor de kids. Dit
is geen gewoon dorp, dit is een dorp met zweefmolens, springkussens, bungeetrampolines, knutseltafels, snoep, suikerspinnen, poffertjes en gratis ranja! Een dorp waar kinderen
de baas zijn en waar zij de hele dag helemaal afgeschermd los kunnen gaan. Inmiddels
heeft de graffiti spuiter de weg helemaal gevonden naar het Bouw- en Speeldorp en zal
ook dit jaar afreizen naar Renswoude om workshops te geven. Ook is er weer alle gelegenheid om kunstwerken in elkaar te knutselen aan de knutseltafels.
Net als de laatste twee jaar wordt het Bouw- en Speeldorp weer opgesplitst in twee delen
waarbij links de grotere kinderen hun energie kwijt kunnen op springkussens en pannaveldjes en rechts zijn er voor de allerjongste bezoekers aparte springkussens en attracties.
Daarbij letten wij ook op een snelle uitgang naar de toiletten en de zitjes voor de ouders
zodat ze toch een klein beetje de kinderen in de gaten kunnen houden als de kinderen
lekker hun gang gaan!
Nieuw dit jaar is dat wij ook voor de net iets oudere kinderen onder ons een hele toffe
attractie hebben! Wie kan er het langste blijven zitten op de rodeostier? Dat gaan wij Koningsdag in Renswoude zien!

Ranjabar
Terug van nooit weggeweest, de ranjabar! Waar een glas bier het meest bestelde drankje
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 het
kinderland ook weer suikerspinnen en popcorn te verkrijgen zijn.

13.00-16.00 uur Schminken!

T

11.30-19.00 uur:
Oranjefestival Renswoude Bouw en Speeldorp

Ook dit jaar kan je terecht in het speciaal biercafé Bottelhuus De Kraai. Het knusse en gezellige blijf je hier vinden maar wij gaan zorgen voor een beter muzikaal
programma. Daarnaast hebben wij nog een aantal vernieuwende ideeën. Kom dus
zeker een kijkje nemen op Koningsdag!

14.30-21.00 uur: Welkom in de feesttent!
Vanaf de Crossbaan, het foodterras of direct vanuit ‘t Bottelhuis kun je gelijk door naar de mega
feesttent. Hier vind je in de middag het beste muziekprogramma dat wij in jaren hebben gehad!!

Flemming
Als onderdeel van The Streamers was hij tijdens kerst bij velen in de huiskamer te zien
en is zijn populariteit ongekend gegroeid! Flemming is de hitmachine van dit moment.
We kennen hem als oud leadzanger van Baby Blue en volgde zijn solocarrière vanaf het
begin op de voet. Inmiddels heeft hij al twee nummers in de top 10 van de Nederlandse
Top 40 gehad en kan je de radio niet aanzetten of je hoort Amsterdam of Zij Wil Mij wel
voorbijkomen.

Beatcrooks
Boerenrock gemixt met hedendaagse beats door de Beatcrooks! Met shows op de
Zwarte Cross, Defqon.1, Dreamfields, Boulevard Outdoor, Dauwpop tot in het Gelredome vliegen ze overal “Uut de Bochte”. Geef ze een groene knuppel en de feestexplosie
wordt afgevuurd! Happy Høken is ongekend populair en Beatcrooks gaat op elke feest
tot de laatste druppel. Van feestmuziek, dikke beats, meezingers tot happy hardcore en
een tandje gortiger... Happy Høken you don’t care, groene knuppels in the air!

Jan van Brussel Band

Geschminkt worden hoort er ook bij op Koningsdag, maar dan natuurlijk wel alleen in
rood, wit, blauw en oranje.

Al vanaf het ontstaan van de band op de lerarenopleiding maken de mannen van Jan
van Brusselband ‘Goei folk’. De vijf Brabantse vrienden zijn al 25 jaar onderweg en maken er graag een feestje van! Herkenbare nummers in een heerlijk feestelijk ritme.

14.00-17.00 uur Graffiti Spuiten!

Jet Set Live!

Ja ja! Hij komt weer terug. De graffiti spuiter heeft het naar zijn zin in Renswoude op Koningsdag. Naast dat hij weer graffiti workshops gaat geven aan de kids, gaat hij ook samen
met hen weer de mooiste schilderijen maken op hout. Deze mogen de kinderen mee naar
huisnemen als aandenken. Hoe vet is dat?!

Daarnaast komt Jet Set Live dit jaar met iedereen de Koningsdag in Renswoude feesvtelijk afsluiten! Deze zes koppige partyband komt het laatste beetje energie dat Renswoude op Koningsdag nog heeft, helemaal wegblazen! Compleet met Co2 shooters en
led schermen!
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Aan het begin van het jaar blijft het altijd een spannend moment voor
onze vereniging, de vraag aan sponsoren of zij ons willen ondersteunen.
Want zonder steun van sponsoren is het risico te groot om een
evenement van dit formaat te organiseren. Als dan de stand van zaken wordt
opgemaakt dan kunnen wij alleen maar trots en dankbaar zijn! Nieuwe sponsoren
en heel veel namen die wederom ons willen steunen. Op het terrein en tijdens het Oranjebal
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!

Servicepunt

Barneveldsestraat 13

Beukenlaan 34a

3927 CA Renswoude

3925 JL Scherpenzeel

0318 57 17 61

033 277 85 56

rs

Joop van Voorthuizen Fietsen

Hoofdsponsors
Quint & Van Ginkel BV, BBM Montage BV, Cees Boonzaaijer BV, De Nijborg BV, Dissel BV,
H.J. van Bentum BV, Lagerweij Renswoude BV, Timmerfabriek Vermeer, Kreeft Bouw, Bos
Dynamics, CB-Projects, W&W Vastgoed BV, Bouwbedrijf Osnabrugge, PV Projecten BV en de
BDU (Scherpenzeelse Krant).

Subsponsors
Autobedrijf van Asselt, Installatiebedrijf van de Vendel, Bouwbedrijf Renswoude BV, Strongwood
BV, Caravancentrum van Voorthuizen, Geerenstein Gereedschappen, Coop Renswoude, J.A.
Vermeij Logistics BV, EVE Interieuwbouw, Workstead en Equipment 4 you

C-sponsors
Huigenbos Bouwservice, A van Mourik Projectbegeleiding BV, Omega Accountancy, Argos
Barneveld, AP Casing, Agaaf Bloemen, Cateringservice ’t Noorden, De Vor Brandes & Co BV,
Geurtsen Bouwkundig Tekenburo, Handelsonderneming Bergen, Henk Bos Makelaardij, HWD
Duurzaam, Installatieburo Moesbergen BV, Joop van Voorthuizen Fietsen, Kinderdagverblijf
’t Blauwe Kieltje, Luna Automotive, Wonam, Pater Installatietechniek BV, PSM Pallets, R&E
Schilderwerken BV, Restaurant De Hof, Rietdekkersbedrijf H. van Ginkel BV, T. van Gent BV, Van
der Grift Bouw en Montage BV, Van Ede Koeriers, Van Mourik Group, Installatiebedrijf Welin BV,
Sama Bouw en HST3

D-sponsors

Wij wensen u een feestelijke Koningsdag toe!

Autobedrijf Rijnders, Bouwbedrijf Habé, Brasserie De Kraai, Biker’s Best, Donselaar Tenten
Verhuur, EM Pater Zonwering, Flexx Service, Fysiotherapie De Vallei, Haanschoten Eierautomaten,
Hairdreamz, HG Parket, JCV Totaalonderhoud, JDO Las- en Montageservice, K&S Hekwerken,
Kapsalon La Belle, Mantrans BV, Ocean & Lake, René Doornbos Makelaardij BV, Rietendak Service
Renswoude, Sportcenter Renswoude, Van Ginkel Energie Techniek, Van Ginkel “De Raam-, Vloeren Slaapspecialist”, Van Schaik Personal Training Renswoude, Verdo Werkt , Vleugel Vloeren,
Wiksol Smeermiddelen, Wollie Bestratingen & Tuinaanleg, Kip van de Boer, Brandhof Diervoeders,
Elektro16, Bar Gezellig, Verbeek Reclame, Minicamping Groeperkade en Val-Veilig

joopfietsen.nl
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OranjefestivalVRIJDAG
In The Mix! 29 APRIL

2022

Het stond alweer zo lang op ons verlanglijstje, een feest voor alle leeftijden. Wij zijn
immers een vereniging voor alle leeftijdscategorieën en lagen van uit de bevolking!
Daarom kondigde wij in 2020 groots een extra feestavond aan tijdens Oranjefestival
Renswoude. En van uitstel komt geen afstel! In 2022 staat op de vrijdagavond van Oranjefestival Renswoude wederom een groot tentfeest geprogrammeerd voor alle leeftijden! Het concept is compleet in de mix gegaan met een line-up tot gevolg waarbij
iedereen aan zijn trekken kan komen! De avond staat bol met hedendaagse hits tot
rock en dance klassiekers. De naam In The Mix geeft een dikke knipoog naar wat je deze
avond kan verwachten. Oranjefestival Renswoude In the Mix
wil je niet missen! Mix geeft een dikke knipoog naar wat je
deze avond kan verwachten. Oranjefestival Renswoude In
the Mix wil je niet missen!

Paul Sinha
Bekend van Eigenlijk Wel en Bootje samen met Antoon.
Paul is een van de beste songwriters van Nederland. Hij
heeft meegewerkt aan verschillende hits van de afgelopen jaren die door onder andere Rolf Sanchez en Kriss
Kross Amsterdam zijn uitgebracht. Daarnaast heeft hij
ook samenwerkingen met Kraantje Pappie en Tabitha.
Paul zijn lekker sound is te horen tijdens Oranjefestival
In The Mix!
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Mental Theo

ORANJEFESTIVAL
RENSWOUDE

Deze man heeft geen introductie meer nodig! Een
van de vaders van de elektronische muziek zoals we
die vandaag de dag kennen en wordt gezien als een van
de grondleggers van de happy hardcore. Wie kent hem niet?
Mental Theo zal voor de nodige bpm’s zorgen op de vrijdagavond
en het tempo even flink opvoeren!

The Partysquad
Los met de heupjes! We gaan housen in de pauze. De bazen van
de club komen naar Oranjefestival Renswoude. The Partysquad is
al jaren actief in de wereldwijde dancescene maar nog steeds ontzettend relevant. Waar de heren van The Partysquad verschijnen
wordt het sowieso een feest!

Daredevils
Vier jaar terug stonden zij al op het Oranjebal XL
podium en braken de complete tent af. Dat deden zij ook bij The Voice tijdens de blind auditions waar ze bij team Waylon onderdak vonden.
De Daredevils is een jonge verfrissende band
die klassieke en hedendaagse nummers feilloos
door elkaar spelen en mixen. Dus zet je schrap,
bestel zoveel mogelijk drank en zoek dekking: er
is een muzikale tornado in aantocht! Deze mega
rockers gaan ervoor zorgen dat Oranjefestival
Renswoude In The Mix zal ontpoppen tot een
groot feest!
Kaarten voor Oranjefestival Renswoude In the
Mix zijn sinds begin maart in de verkoop via onze site voor €12,50 (ex. fee). De avond
is nog niet uitverkocht dus koop snel je kaartje voor een avond vol lekkere muziek en
gezelligheid!
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Feestje? Al eens aan ons gedacht?
Uiteraard kunnen wij de catering
bij jou thuis verzorgen. Maar ook
ons restaurant is beschikbaar voor
jouw feest of bijeenkomst
Loop gerust eens binnen.

Dorpsplein 2 en ϰൟϬϯϭϴ-ϯϬϯϰϲϮൟwww.brasseriedekraai.nl
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WWW.BRANDHOFDIERENRUITER.NL

Lorem Ipsum
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HOOFDSPONSOR ORANJEFESTIVAL RENSWOUDE 2022
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24/7 online

LOKAAL NIEUWS
Via onze website
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Particuliere nieuwbouw

2 rechterhanden?

Bedrijfshuisvesting

Wil jij de mooiste interieurs monteren, waarbij het

Projectmatige nieuwbouw

Verbouw, renovatie, onderhoud
Agrarisch

gaat om kwaliteit en precisie? In een gezellig team
monteer je in het binnen- en buitenland bij luxe
woonhuizen, kantoren en gave winkels.

LIJKT DIT JE WAT?
Stuur een vrijblijvend appje naar Gerben:
06 31233238. Of bekijk de details op
bbm-interieurbouw.nl/vacatures

46

47

VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk voor de vereniging. Honderden vrijwilligers
zijn nodig in de voorbereiding, opbouw, evenementen en afbouw. Van de man of
vrouw achter de tap tot de mensen die de vlonders neerleggen. Vrijwilliger zijn levert
niemand financieel 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 gezellige avonden nog herinneren in de vrijwilligerstent, wanneer men klaar is.
Daar bouwen we dit jaar op voort.
Veel dorpsgenoten hebben zich al aangemeld bij onze vrijwilligers coördinatoren
Gerdien Vermeer en Marloes van de Vendel. Maar wij zijn nog steeds op zoek naar extra
handen. Met name voor een van de drie bar shifts op Koningsdag en bij het opbouwen
van de tent op 23 april zoeken wij nog mensen die ons komen helpen!
Ondersteun de OVR door het vrijwilligersfromulier te downloaden 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 als je wil helpen. Alvast
bedankt!

30 April: Vrienden van het Oranjebal XL
Het Oranjebal XL blijft de topper die het is! Snelle change-overs tussen de acts waardoor de
avond als een mix in elkaar overloopt. Dat in combinatie met de grootse showelementen,
een uitzonderlijke combinatie van een groot podium, adembenemend decor en de beste
partyknallers die de wereld heeft voortgebracht is dit het feest van het jaar waar je bij wil
zijn! Dansschoenen aan, keeltjes gesmeerd en genieten van een douche aan confetti, knallende CO2 kanonnen en een stortvloed aan muzikaliteit, een waar spektakel voor iedere
bezoeker!
En elk jaar weer vernieuwend zijn, dat is waar het Oranjebal XL voor staat. Zo is het Oranjebal
XL uitgegroeid tot het feest der feesten van onze regio. Iedere editie wordt het voor ons
weer moeilijker. Als je de lijst met artiesten doorleest die al op het podium zijn verschenen
tijdens het Oranjebal XL, dan vraag je je oprecht af, met wat gaan ze nu dan komen? En het
is ons weer gelukt! We zijn weer vernieuwend! Het Oranjebal blijft innovatief, elk jaar kent
zijn eigen thema. Het thema dit jaar is Vrienden van het Oranjebal XL!
Na artiesten als Jan Smit, Gerard Joling, Di-Rect, Nielson, Snollebollekes en de Handsome
Poets, is het op zaterdag 30 april 2022 de beurt aan een complete nieuwe line-up!
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Ik Neem je Mee, Bagagedrager, en Louise…
Gers Pardoel komt naar de Vrienden van het
Oranjebal XL! Nog steeds hoor je regelmatig
Gers op de radio met zijn meest bekende
nummers en recent was hij nog te zien in de
Masked Singer als het konijn. Zaterdag 30
april 2022 komt hij naar Renswoude om een
flink feestje te bouwen met ons. Dat wordt
een partijtje lekker meeblèren!

Door deelname aan The Voice bekendheid gekregen en afgelopen jaren al op grote festivals gestaan zoals de Zwarte Cross.
Alles brengt Hard2Get met vuur en passie. Fris en explosief walsen deze vrienden over het feest met de allerlaatste
hits van Ronnie Flex en Kraantje Pappie
om daarna mee te zingen met alle classics van vroeger, het Hollandse lied of
Hardstyle meestampers. Na het feest wil
je ook hun vriend worden!

AN

GERS PARDOEL
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BEATBUSTERS
JEROEN VAN DER BOOM
Niemand kon de afgelopen jaren om Jeroen van der Boom
heen. Hoewel hij altijd bekend heeft gestaan als een groot
talent en zijn hand niet omdraaide voor presentatieklussen, imitaties of optredens als allround entertainer vallen
met het verschijnen van zijn hit Jij Bent Zo in 2007 alle
puzzelstukjes op de juiste plaats. De mega-hit staat wekenlang op één en blijft in de hoogste regionen staan.
Daarna blijft Jeroen ongekend populair en is inmiddels
een vaste waarde van de toppers. Met zijn piano was hij
al eens op ons jubileumfeest en kan daarom met recht
een vriend van het Oranjebal XL worden genoemd!

Na de comeback in 2019 zijn de publieksvrienden ook dit jaar in hoogst eigen persoon weer terug op het feest der
feesten van de regio! De Beatbusters!
Wat er verder op het programma staat blijft geheim tot aan de grote opening. Dat de
OVR weer gaat uitpakken en 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!
Let op! De toegang is vanaf 18 jaar! Inmiddels zijn er geen kaarten meer te verkrijgen.
De Vrienden van het Oranjebal XL is al ruim een maand voor het feest helemaal
uitverkocht!

ZANGER KAFKE
Wat als een mooie café grap begon van een aantal vrienden
loopt in een paar maanden tijd volledig uit de hand. Met het
nummer Springen wordt Kafke in 2018 echt bekend bij het grote publiek. Door zijn meest recente samenwerking met Feest
DJ Ruud scoort hij op nieuw een partyknaller en is hij te horen
in alle kroegen, feesttenten en festivals in Nederland! Dat gaat
volop meezingen, springen en feesten worden!
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Reserveer
nu online
uw afspraak!

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.

Dorpstraat 109 Renswoude T 0318 - 57 33 12 www.kapsalonlabelle.nl

PVC | (TAPIJT)TEGELS | HOUT | LAMINAAT | RAAMBEKLEDING
UTRECHTSEWEG 4 RENSWOUDE | WWW.VLEUGELVLOEREN.NL | 0318-477080
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4 mei: Dodenherdenking







Rietendak Service voor full service onderhoud aan rieten daken.
En sinds 2020 behandelen we ook algen en mos op pannendaken.
Wilt u een pareltje van een rietendak of een mooi mos en algen vrij pannendak?
Neem dan contact met ons op:
Rietendak Service
Acacialaan 14
3927GE Renswoude
www.rietendakservice.com
info@rietendakservice.com
06-57318186
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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
Oranjevereniging 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 gespeeld door de muziekvereniging.
Na de 2 minuten stilte, zal een leerling van een basisschool een gedicht voorlezen. 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 afvaardiging van de
nabestaanden. Hierna volgen het schoolbestuur, 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 monument.
Mensen worden verzocht de bloemen in de daarvoor
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 bloemstukken leggen
bij het monument op het dijkje tegenover de Dennen
en ook het monument op de algemene begraafplaats
van Renswoude. De bloemstukken en de krans van de
Oranjevereniging Renswoude worden dit jaar beschikbaar
gesteld door Chickliner Int. Transport.
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September: Lampegietersavond

a
Waar eerder standaard de laatste maandag van september Lampengietersavond
in Renswoude betekende, was dit afgelopen jaar in de herfstvakantie. Die beviel ook
goed en daarom overwegen we nu om dit weer te doen. Op het moment van schrijven
is dat nog niet besloten, eerst alle peilen op Oranjefestival Renswoude! In de diverse
media gaan we dorpsgenoten op de hoogte brengen van het programma. Een bonte
stoet door de straten van het dorp zal het resultaat zijn. Altijd erg mooi om te zien!

7 december:
Prinses Catharina-Amalia
17 mei: Koningin Máxima
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!

8 Juni: Kraaienmaaltijd met Bingo
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 driegangen 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 8 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 met wimpel mag uit vandaag. Prinses CatharinaAmalia is de laatste van de Koninklijke familie die haar
verjaardag viert. De prinses, geboren op 7 december 2003,
wordt alweer 19 jaar en is sinds de kroning van haar vader de
kroonprinses van Nederland.
De Oranjevereniging Renswoude wenst onze kroonprinses
een fijne verjaardag toe!

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.

Februari 2023: Algemene Ledenvergadering
Op een nog vast te leggen datum in februari 2023 wordt de Algemene Ledenvergadering van de vereniging belegd. De levensader van de vereniging. Een onafhankelijke
commissie controleert voor aanvang van de ALV de financiële huishouding van de vereniging, een erg belangrijke klus. Daarnaast komen zaken als bestuurswisselingen, terugblik
op het afgelopen jaar, de jaarcijfers en goedkeuring van het programma voor 2023.

De vlag hoeft deze dag niet uit, maar dat maakt de dag er niet
minder mooi op. Gefeliciteerd!
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Pluspunt

voor ondernemers

Utrechtseweg 18
3927 AV Renswoude
Tel.: 0318-571869
info@omegaaccountancy.nl
omegaaccountancy.nl

Jan Dirk Overeem / Dorpsstraat 125 / Renswoude / 06-11387741
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Wordt lid van de Oranjevereniging en
verdien je lidmaatschap direct terug!

n
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).
Net voor koningsdag 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.
UNIEKE WONINGBOUW

/ HOUSE BOATS

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.

DUURZAAM EN ECOLOGISCH
KWALITEIT OP MAAT

Naam:

06-225 352 08 | info@hwd-staalframebouw.nl | Renswoude

Adres:

Geboortedatum:
IBAN-nummer:
Handtekening:

Oranjevereniging Renswoude, Barneveldsestraat 22c, 3927 CC Renswoude

TOTALE AFBOUW
TURN KEY PROJECTEN
WANDEN EN PLAFONDS

06-225 352 08 | info@hwd-duurzaam.nl | hwd-duurzaam.nl
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FACEBOOK.COM/OVRENSWOUDE.NL
Like onze pagina op Facebook of volg onze
Instagrampagina en blijf op de hoogte van
al onze activiteiten en bekijk achteraf foto’s.
Bekijk ook onze website www.ovrenswoude.
nl en www.oranjefestivalrenswoude.nl eens
voor nieuwtjes en extra informatie over al
onze activiteiten!

VLAGPROTOCOL 2022
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
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Van Gent, Renswoude
Warehouse
32 – 40 uur
MBO 3

Allround Warehouse Officer

Je hoeft niet
in een paleis
te wonen...

Ben jij een echte aanpakker die niet van stilzitten houdt en zoek je afwisseling in je werk?
In de functie van Allround Warehouse Officer ben je samen met je teamleden verantwoordelijk voor de
inkomende en uitgaande goederenstroom en de administratieve verwerking daarvan. Je bent allround
inzetbaar op de verschillende posities binnen het logistieke proces. Je komt te werken in een
innovatief, internationaal familiebedrijf die de pluimveehouderij wereldwijd op een diervriendelijke
manier wil verduurzamen.

ƛƛƛ³¦§³®®ÈÀò§ÈÛ³¨®ƛvÈÛ³¨Ü¨¨®
Üò¦³Ëç³À®³¦®Ë®Ü³®®ÛÀ§³³½È³Ü¨È
§³½®ƛ_v®v½½vÀÈ®ÈÈ³ÈÛÀòÃÈvv®ËÃƛ
ūāÐĊĊÐĊÌÐďĉæÐŒðĊæșÌÐ
ĉīāĴÐĊœūìĊÌÐăÐĊæīæ
ĊīœīþūÅÐìďÐåĴÐĊìÐÅĴ
ÅūìÐĴȧŒÐīȨāďĨÐĊŒĊþďķœ
œďĊðĊæȘUÐÐĉÆďĊĴÆĴĉÐĴďĊĮ
ďĨȭďŒÐīÌæșȷĮŒďĊÌĮďåðĊìÐĴ
œÐÐāÐĊÌȭŒďďīÐÐĊŒīūÅăūŒÐĊÌÐ
āÐĊĊðĮĉāðĊæÐĊæīĴðĮ





Solliciteer dan nu door je CV, met een korte
toelichting, te sturen naar
jobs@vencomaticgroup.com.

Jouw profiel
x Je bent iemand die graag het initiatief
neemt om een goede prestatie neer te
zetten;
x Je neemt daarbij graag je
verantwoordelijkheid en bent een echte
aanpakker;
x Je hebt ervaring in het werken in een
magazijn;
x Daarbij ben je flexibel, stressbestendig en
bovenal een echte teamspeler.

æīďďĴœÐīāæÐÅðÐÌ
ÐðæÐĊœÐÅĮðĴÐŒďďīþďķœœďĊðĊæ
ăæÌīÐĉĨÐăðæÐĊÌðīÐÆĴÆďĊĴÆĴ
ďďāŒďďīUAĴŘĴðÐĮ

Heb je vragen over de inhoud van de vacature?
Neem contact op met Maarten Elbers, via
0497-517380.

œœœȘìÐĊāÅďĮĉāÐăīÌūȘĊă
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ðĊåďɩìÐĊāÅďĮĉāÐăīÌūȘĊă

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging?

via

ǟǢǠǧȭǢǟǟǠǥǟ

œīÌÐÅÐĨăðĊæŒĊķœœďĊðĊæȘ
>ÐĊāș:ÐīĴȭLĊÐĊ#ĊĮĴĊ
ăĴūÌŒďďīþÐāăīȘ


Wat hebben wij jou te bieden?
x Een flexibele werktijdenregeling waarin je
samen met je team de werktijden mag
bepalen;
x Een grote mate van vrijheid en
verantwoordelijkheid;
x Ontwikkelingsmogelijkheden door het
volgen van relevante cursussen en
opleidingen;
x Een gedreven team met een gezellige en
informele werksfeer.

De hoofdtaken van de Warehouse Officer:
x Ontvangen, afhandelen, controleren en
opslaan van inkomende goederen;
x Verzamelen, controleren en gereedzetten
orders aan de hand van picklijsten, met
gebruik van reach – en/of heftruck;
x Laden en lossen van vrachtwagens met
behulp van een hef- of reachtruck;
x Administratief verwerken van de logistieke
handelingen in het daarvoor bestemde
systeem.
x Registreren van bijzonderheden t.a.v.
verrichte verplaatsingen/handelingen;
x Je denkt mee over verbeterprojecten en de
uitvoering daarvan.
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