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

Op zaterdag 27 april viert Koning Willem Alexander zijn
52ste verjaardag. Wij feliciteren hem, Koningin Maxima en
hun dochters van harte!! En in Renswoude vieren we het feest
mee.
De Koninklijke familie viert koningsdag in Amersfoort. En in
Renswoude kunnen wij , groot en klein, terecht op het feestterrein achter Groot Overeem voor een mooi programma dat de
Oranjevereniging heeft samengesteld voor de hele familie. Als
gemeente zijn we heel trots 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 en heel leuke activiteiten. Een mooie traditie waarin we elkaar
als dorpsgenoten volop kunnen ontmoeten. De Oranjevereniging heeft de festiviteiten rond
koningsdag een nieuwe naam gegeven: Het Oranjefestival Renswoude. Deze nieuwe naam
past prima bij de sfeer en de activiteiten die op stapel staan. Tijdens koningsdag kunnen we
genieten van een familiefeest met onder andere het Bouw- en Speeldorp, Little Woodstock, de
verschillende crossklasse’s en de After Cross Party.
Op vrijdag 3 mei is het Oranjebal Power. Met The Dirty Daddies, Snollebollekes, Samantha
Steenwijk en Crystal Dream en de gezelligheid van feestend Renswoude moet het lukken om
een mooie avond te realiseren. Het centrale thema van het oranjebal is Power! Dus dat belooft
een avond volle kracht feest te worden.
De volgende dag, op zaterdag 4 mei, 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, de Oranjevereniging en de gemeente wordt er invulling gegeven aan deze herdenking. Vrijheid kost moed
en opoffering. Laten we met elkaar daarbij stilstaan op 4 mei. Het is een contrast, van groot
feest naar waardig herdenken. In Renswoude kan dat: Met elkaar een mooi feest vieren en de
dag erna met elkaar stil staan bij de offers die gebracht zijn voor onze vrijheid. Herdenken en
vieren doen we samen in Renswoude. U bent van harte welkom bij de herdenkingsdienst in
de Gereformeerde Kerk die om 19:00 begint en/of bij ceremonie bij ons oorlogsmonument.
Ik wens u en jou een hele prettige Koningsdag, wellicht treffen we elkaar bij het Oranjefestival.
Geniet van het Oranjebal en ik hoop u en jou te ontmoeten als we met elkaar onze oorlogsslachtoffers gedenken.
Met vriendelijke groet,
Uw burgemeester, Petra Doornenbal- van der Vlist
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Janneke van den Berg (voorzitter)
Diana Bos (secretaris)
Theo Bos (penningmeester)
Erwin van Dijk (pr)
Danny van de Glind
Bianca van de Pol
Karin van Veldhuisen
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Het bestuur van de Oranjevereniging
0318 - 520286
0318 - 572594
06 - 53650359
06 - 55992235
06 - 29198697
0318 - 571441
06 - 27062722

Contact via info@ovrenswoude.nl

Crazy Cross Karts Commissie
Danny van de Glind, Marco Doornebal, Karin van Veldhuisen, Bianca van de Pol, Theo
Bos, Cees Boonzaaijer, Erwin van Dijk, Cornelis Griffioen, Gerdien Vermeer, Erik van de
Brandhof, Marloes van de Vendel, Eric Druijf en Gert van de Pol.

Fotografen
Henk van de Kaa, Hennie Blaauwendraat, Westerduin Fotografie, familie de Kleuver en
Daniel van den Brink.
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Ieder jaar heb ik de eer om jullie welkom te heten van wat de inkijk is in onze vereniging.
Bijna 10 maanden voorbereiding allemaal samengevat in een dik gevuld programmaboekje van de Oranjevereniging Renswoude. Dit jaar doe ik dat met veel vreugde. Vreugde door
de goede reacties die wij op het programma hebben gekregen en het enthousiasme onder
vrijwilligers en sponsors. 2019 wordt een jaar met nieuwe plannen en een nieuw naam. Een
naam die nog beter past bij wat wij jaarlijks organiseren in de periode rondom Koningsdag.
Een festival voor iedere leeftijd, in alle bevolkingslagen uit de regio. Dat is het Oranjefestival
Renswoude! De naam mag dan wel nieuw zijn, in grote lijnen is het concept gelijk gebleven. Maar zoals jullie van ons gewend zijn voegen wij ook dit jaar weer nieuwe ideeën en
verbeteringen toe die ik graag aan jullie wil presenteren in dit programmaboekje. Onze
Koning viert dit jaar zijn verjaardag met familie en inwoners van Amersfoort, wij gaan zijn
verjaardag twee dagen maximaal vieren met Oranjefestival Renswoude!
Eerst wil ik even terug naar eind vorig jaar. Nog voor de kerst maakten wij bekend dat er in
2019 weer een crossklasse is met auto’s op Koningsdag, de Crazy Back-to-Back Cross. Door
het niet doorgaan van de nieuwjaarsmarkt organiseerde wij zelf een inschrijfavond. Daar
bleek al dat deze nieuwe klasse een schot in de roos is! Want op die avond was het grootste
gedeelte van het deelnemersveld vol maar het moment dat ik dit schrijf zit de inschrijving
al volledig vol. Echt fantastisch!
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De voorzitter

Dan wil ik tot slot nog vol trots vertellen dat de vereniging wederom is gegroeid
afgelopen jaar. Nog nooit zijn er zoveel mensen lid geweest van onze vereniging.
Een kleine bijdrage maar ieder jaar kunnen wij er weer mooie activiteiten mee doen!
Verderop in dit boekje leest u nog meer over deze mooie activiteiten die wij dit komende
jaar met brede steun kunnen organiseren. En dan heb ik het niet alleen over de Koningsdag
en het Oranjebal maar uiteraard ook over activiteiten als de Kraaienmaaltijden en Lampegietersavond.
Ik hoop jullie te mogen begroeten op 27 april, eerst op het
kasteelplein en daarna op ons festivalterrein grenzend aan De
Hooge Hoek om met zoveel mogelijk dorpsgenoten allereerst
te zingen en daarna te genieten van een heerlijk zonnige dag.
Want ja, een beetje zon kunnen wij allen wel gebruiken!

Janneke van den Berg
Voorzitter Oranjevereniging Renswoude

Ook fantastisch is het enthousiasme voor het Oranjebal. Voor ons was deze editie spannend. Omdat Dodenherdenking valt op de zaterdag na Koninginnedag, organiseren wij
ons dorpsfeest eenmalig op vrijdagavond. Maar dat heeft de regio er niet van weerhouden
om massaal kaarten te kopen. Want afgelopen maand konden wij al melden dat de megatent volledig is uitverkocht! Wat er allemaal te verwachten is tijdens deze twee feesten kunt
u straks uitgebreid verder lezen.

Voorbereid
kamperen?

Maar voor ons is niet alleen de naam veranderd. Ook heeft ons bestuursteam een andere
samenstelling gekregen. Afgelopen jaar hebben wij een legendarische periode afgesloten.
Achter de schermen werden stukje bij beetje de taken al overgedragen maar nu was het
moment dan echt daar. Twee grondleggers van de in de regio wel bekende koningsdagfeesten hebben een stap opzij gedaan en de taken overgedragen aan andere in ons team.
Wout en Arne van Ginkel hebben met hun vernieuwende visie gezorgd dat Renswoude op
koningsdag het grootste feest in de omgeving kan geven. Het Oranjebal is uitgegroeid tot
een van de beste, kwalitatief hoogstaand georganiseerde en gezelligste tentfeesten van de
Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Eigenlijk is het niet met woorden te beschrijven maar
daar zijn wij hen ontzettend dankbaar voor. Wij gaan er alles aan doen om wat zij hebben
opgebouwd voort te zetten.
Naast het huidige team hebben wij voor de open penningmeester positie die was ontstaan,
Theo Bos gevonden. Samen met hem zijn wij (weer) klaar voor de toekomst!
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De Hooge Hoek 1 Renswoude • 0318 571 364

0 31 8 6 32 996
BO U W B E D R I J F K R E E F T.N L

www.vanvoorthuizen.nl
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31 januari: Seniorenavond

De seniorenavond wordt jaarlijks georganiseerd ter gelegenheid van de verjaardag van Prinses Beatrix. En zo zaten zo´n 80 senioren de 31ste in muziekgebouw ‘t
Podium Renswoude. Na de opening van onze voorzitter nam gastheer van de avond,
Marcel Overeem de show over. In deze avond nam hij ons mee in de spelshows van
de jaren 70, 80 en 90. Iedere keer met bijpassende muziek die geplaybackt werd door
bestuursleden en vrijwilligers die altijd helpen met de kraaienmaaltijden. Kortom het
was een avond met veel herkenning en plezier!

27 maart: Kraaienmaaltijd Smaak & Spraak
Bij het schrijven van de teksten voor het programmaboekje is deze Kraaienmaaltijd nog
niet geweest, dus blijft een verslag lastig. Het belooft een leuke avond te worden met
een diner van Restaurant De Hof in Rehoboth voor zo’n honderd senioren. Naast een
fantastische maaltijd hebben wij Jos Thomasse naar gebouw Rehoboth in Renswoude gehaald! Jos verzorgt een amusant programma met onze Nederlandse taal en de
daarin veelvuldig gebruikte spreekwoorden en gezegden als onderwerp. Gegarandeerd voor een avond vol plezier.
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H. VAN VOORST
Luxe en huishoudelijke
artikelen
Depothoudster van stomerij

Dorpsstraat 74
Renswoude
Tel. 0318-571348
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10 april: Prinses Ariane
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Spelen tot je groen ziet!

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 twaalfde verjaardag.
Hiep, hiep, hoera!

27 april: Koning Willem-Alexander

Groeperweg 4
3927 CR Renswoude

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

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

27 april: Koningsdag
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 in
de megatent op het festivalterrein naast Groot Overeem.
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27 april: Koning Willem-Alexander

Plein 1940 173
3925 JM Scherpenzeel
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Nederland viert op deze dag Koningsdag. Koning Willem-Alexander
wordt vandaag 51 jaar en zal zijn verjaardag in Groningen vieren met
familie. Van harte gefeliciteerd, lang leve de Koning!
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09.45 uur: Ophalen cadeautje

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. Daarom hebben wij vanaf dit jaar besloten om van deze oude
traditie afscheid te nemen. Maar wat blijft is dat wij een cadeautje hebben voor alle kinderen die mee komen zingen. Deze zal na de aubade
uitgedeeld worden. Als alternatief voor de ballonnen geven wij
alle kinderen een bellenblaas. Op het moment waar eerder de
ballonnen de lucht ingingen, gaan we nu met z’n allen
zoveel mogelijk bellenblazen. Daarna mogen de
kinderen de bellenblazers mee naar huis
nemen!

10.00 uur: Aubade
Hier zullen voorzitter Janneke van den Berg en Petra Doornenbal- van der Vlist burgemeester van Renswoude, de aubade afnemen namens Koning Willem-Alexander, die op
dat moment onderweg is naar Amersfoort. 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
De afgelopen jaren zijn de festiviteiten rondom Koningsdag in Renswoude zover uitgegroeid
dat er gesproken kan worden van een waar festival. De hoofdact op Koningsdag is de laatste
jaren de naamgever van dit festival maar dat is eigenlijk niet terecht en met de wisselende acts
de afgelopen edities ook niet praktisch. Daarnaast geeft het niet weer wat dit familiefeest allemaal inhoudt want het biedt nog zoveel meer met het Bouw- en Speeldorp, Little Woodstock,
de dorpslunch en de After Cross Party! Met deze nieuwe naam is alles nu samengevat in één
kreet. Een naam waar wij trots op zijn en die jullie vanaf nu gaan terugzien op alle communicatie. Oranjefestival Renswoude is een feit! De naam mag dan wel nieuw zijn maar in grote lijnen is
het concept gelijk gebleven. Maar zoals jullie van ons gewend zijn voegen wij ook dit jaar weer
nieuwe ideeën en verbeteringen toe. Verderop in dit boekje lees je wat dat concreet inhoud.
Maar wat niet veranderd is dat Koningsdag in Renswoude wederom één groot familiespektakel gaat worden! De Crazy Cross Karts blijven maar we voegen een extra nieuwe Crossklasse
toe met de Crazy Back-to-Back-Cross en de indeling van het festivalterrein zal dit jaar wederom
worden vernieuwd. Het festivalterrein zal rond Koningsdag opgebouwd worden op het grote
grasland vlakbij het Total tankstation in Renswoude, het terrein is deze dagen toegankelijk via
De Hooge Hoek/Groot Overeem.
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www.bentum.nl
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Om 11.30 uur opent het Oranjefestival Renswoude 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 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 vindt 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 het industrieterrein de
Hooge Hoek.
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www.henkschuurman.nl

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE
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BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING
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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 Back-to-Back 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 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 zo snel weer hebben
opgegeven voor de Crazy Cross Karts en Crazy Back-to-Back Cross! 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, Coop Van Beek en Restaurant
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!
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0318 - 57 20 82
info@installatiebedrijfmoesbergen.nl
installatiebedrijfmoesbergen.nl

WIST U DAT...
9 Wij badkamers ontwerpen én
installeren?!
9 Wij onderhoud plegen aan uw
complete installatie?!
9 Wij 24 uur per dag, 7 dagen in de
week storingsdienst hebben?!
Gas, water & CV | Lood-, dak- & zinkwerken
Elektra, beveiliging- & ontruimingsinstall.
Koeltechniek & zonnepanelen
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nu niet? Met 600cc karts racen over een uitdagende baan karten. Het
raceconcept is ook veranderd en gelijk aan die van de Crazy Back to Back
Cross. Meer rondjes rijden in je heat dan je tegenstanders. Dat lijkt makkelijk
maar alle schuivers die wij het afgelopen jaar hebben gezien bewijzen dat je kart
op de baan houden niet vanzelfsprekend is! Ook voor deze crossklasse konden wij al
twee maanden van tevoren aangeven dat het deelnemersveld vol is. Maximaal spektakel,
de hele middag!

Ook keren de Crazy Cross Karts weer terug op het programma. Maar dan wel in zijn puurste
vorm! Het klimmen, klauteren en rennen wordt geskipt. Makkelijker dan dit gaat het echt
niet meer worden! Wij regelen de karts, je hoeft alleen maar te gaan zitten. Enige voorwaarden? Je bent minimaal 16 jaar en je hebt geen alcohol op voor dat je gaat karten. Wie wil dat
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De nieuwe naam van ons feest gaf ook gelijk een opening voor ons om niet een hoofdact te
programmeren, maar gelijk nog een klasse toe te voegen aan het programma op de baan.
Maximaal spektakel, de hele middag! En dat achteruit gaan niet altijd betekend dat er geen
vooruitgang is, gaat in 2019 bewezen worden op Koningsdag in Renswoude met de nieuwe
knotsgekke Crazy Back to Back Cross! Ja het is gelukt, er kan weer gecrost worden met auto’s! Want crossen zit diepgeworteld in onze identiteit, dat is een ding dat zeker is. Daarom
blijven wij ieder jaar op zoek naar meer spektakel en gekkigheid voor toeschouwers maar
ook voor deelnemers! De auto’s keren terug op de crossbaan maar we zetten ze in de achteruit. Coureurs rijden alleen achteruit, tegen elkaar in een heat. Wie de meeste rondjes rijdt
in deze heat wint en gaat door naar de volgende ronde. Degene die in de finale de meeste
rondes weet af te leggen is de grote winnaar! Deelnemers bouwen weer zelf de auto waar
mee zij gaan rijden. 18 januari startte de inschrijving maar inmiddels is het deelnemersveld
van deze allereerste editie al helemaal vol!
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12.30-18.00 uur: Crazy Crossklassen

KOMT U
OOK WONEN
IN BEEKWEIDE?

Kindvriendelijke
woonwijk!

Beekweide continu in ontwikkeling!
Laat u geheel vrijblijvend informeren bij
onderstaande makelaar of bezoek onze website.

www.wonen in beekweide.nl
Dorpsstraat 73 | 3927 BB Renswoude
renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl

BEL (0318) 572 951
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WIL U OOK MOOIE EN
VERZORGDE HANDEN?

Dan bent u bij mij aan het goede adres!
U kunt bij mij terecht voor gelnagels
(versteveging en/of verlenging), gel op
teennagels, manicure, nail-art, shellac
en de perfecte wenkbrauw.

Reserveer
nu online
uw afspraak!

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

w w w. va n g e n t o n l i n e . n l
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14.00-17.00 uur: Graffiti Spuiten!
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11.30-19.00 uur:
‘Frank van Woerden Bouw’ Bouw en Speeldorp

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?!

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.

13:30-18:00 uur: Little Woodstock

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!

Knus, gezellig, relax en ontzettend goede muziek. Vorig jaar nieuw maar wat een succes, Little
Woodstock! Daarom wordt ook dit jaar het horecaplein omgetoverd tot een Little Woodstock.
Compleet in de stijl van het grotere Amerikaanse broertje herbeleef je hier klassiekers van
artiesten als George Baker en Bon Jovi. Of ga je uit je dak op hedendaagse Top 40‐ hits van
Katy Perry, Miley Cyrus, Beyoncé, Pharrel en anderen. Dus, sla die zelf gebrouwen, vitaminerijke
moonshine achterover en schud die billen als in de Summer of ‘69!

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!

Om daar een handje bij te helpen hebben wij The Hillbilly Moonshiners uitgenodigd. Een hedendaagse bluegrassband uit het zuiden van Nederland die je favoriete songs van toen en nu
spelen. That’s right, folks! The Hillbilly Moonshiners dompelen jouw dierbaarste hitjes onder in
smerig Louisiaans moeraswater. Deze vijf vettige, ongemanierde Zuiderlingen (of Rednecks,
wat je wil) houden wel van een feestje, op z’n rednecks. Yee-‐haw! Little Woodstock is echt voor
alle leeftijden geschikt en zal vanzelf ontstaan vanuit de dorpslunch. Er mag gedanst worden
maar je kan ook rustig blijven zitten op de banken.

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.

14.00-17.00 uur: Knutselen!
Lange knutseltafels zijn het decor van het Frank van Woerden Bouw en Speeldorp. De
hele middag kunnen kinderen hier begeleid knutselen en verven en mogen ze hun eigen
creaties mee naar huis nemen! Zo hebben ze een aandenken aan een fantastische Koningsdag in Renswoude!

14.00-17.00 uur Schminken!
Geschminkt worden hoort er ook bij op Koningsdag, maar dan natuurlijk wel alleen in
rood, wit, blauw en oranje.

32

Ook vind je in deze weide de Foodmarket waar wederom een ruime keuze is tussen verschillende eettentjes. Na de lunch hoef je niet naar huis! Er is genoeg, divers eten terug te vinden
om de hele dag te blijven! Boven iedere tent is duidelijk te zien wat je daar kan bestellen zodat
het aanbod overzichtelijk en verspreid is. Zo hoef je minder lang te wachten op je eten!
Een schot in de roos! Koningsdag in Renswoude is een dag waar je met de hele familie naar toe
kan en dat bewezen wij afgelopen jaar nog meer dan ooit tevoren. Voor alle leeftijdscategorieen 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 zich de hele middag vermaken
op Little Woodstock. Hier zal ook dit jaar de gezellige spelletjestent terug keren! Koffie, sjoelen
en een relaxfauteuil. Wie wil dat nu niet?
Little Woodstock is dicht bij de crossbaan en de megatent. Je kan hier dus vanaf de lunch blijven zitten en heb je de hele middag muziek, eten, een drankje en de cross dichtbij!
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WONING
VERKOPEN?
• Gratis waardebepaling
• Full service dienstverlening
• Zelf uw pakket samenstellen
• Gratis EXCLUSIEVE online tool
• Unieke domeinnaam
www.straatnaam+huisnummer.nl

VAN START TOT EIND GEREGELD!

SCHERPE
TARIEVEN
VOOR NWWI
TAXATIES!

www.henkbosmakelaardij.nl
0318-300160
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14:00-18:00uur: BBM Dans & Sjansarena

Kroegtijgers en Partyanimals verzamelen! De Dans & Sjansarena is de plek waar je je kan
melden voor een hele middag hossen. Want in deze arena is stilstaan officieel verboden!
Onder leiding van DJ Rick gaan de voetjes van de vloer en mag er gesjanst worden. Een
arena klinkt groot maar de arena van dit kaliber is nog steeds lekker knus en vooral heel
gezellig! Wel is die aan een kant open zodat je ook gewoon buiten de tent mee kan blijven
springen en dansen. Deze arena is te vinden bij de tweede buitenbar. Door de ligging vlak
bij de tweede buitenbar is een binnenbar niet meer nodig en heb je toch snel drinken. Bijkomend voordeel is dat er zo maximaal ruimte is om te feesten, springen en mee te zingen!

18.00-21.00 uur: After Cross Party met Q5 New Style!
Vanaf de Crossbaan, vanaf Little Woodstock of direct vanuit de Sjans & Dansarena kun je gelijk
door naar de After Cross Party in de megatent! Q5 New Style komt dit jaar met iedereen de Koningsdag feestelijk afsluiten! Q5 New Style is de ultieme combinatie van een dynamische live
band versterkt door de beats van een DJ! Vijf getalenteerde entertainers nemen je mee in een
unieke live dance experience vol show en interactie. De vette sounds en de imponerende
visuals op mega video wall, zorgen voor een sensationele beleving met mixes en mashups.
De After Cross Party is toegankelijk voor alle leeftijden. Als je de middag niet in Renswoude
hebt door gebracht kan je hier alsnog aansluiten bij de feestende menigte!
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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!

rs

Hoofdsponsors
BBM Montage BV, Cees Boonzaaijer BV, De Nijborg BV, Dissel BV, Frank van Woerden Bouw, H.J.
van Bentum BV, Lagerweij Renswoude BV, Timmerfabriek Vermeer, Verbeek Reclame, W&W
Vastgoed BV, woneninbeekweide.nl en de BDU (Scherpenzeelse Krant)

Subsponsors
Van Mourik Group, VDB Dienstverlening, Bos Dynamics, Autobedrijf Van Asselt, Restaurant De
Hof, Installatiebedrijf van de Vendel, Rietdekkersbedrijf H. van Ginkel BV en Cateringservice ’t
Noorden

C-sponsors
Adm. en belastingadvieskantoor Van Gent BV, Argos Barneveld Autobedrijf, G. van Donselaar,
Bakkerij van Voorthuizen, Bloembinderij de Agave, Bouwbedrijf Leo Verkerk, van de Kolk Bouw,
Bouwkundig Ontwerpburo Henk Schuurman, Bouwservice Huigenbos, Caravancentrum van
Voorthuizen, Cees Berkhof B.V., De Vor Brandes & Co BV, Coop Renswoude, Geerenstein Gereedschappen, H.J. Bos Hoveniers & Sierbestratingsbedrijf, I.R.P. Bouwadvies, Instalatieburo Moesbergen BV, Kinderdagverblijf ’t Blauwe Kieltje, La Uña nagels, wimpers & wenkbrauwen, PSM Pallets,
R&E Schilderwerken BV, T. van Gent BV, Van der Grift Bouw en Montage BV, Van Ede Koeriers,
Veldhuizen & Bisselink, Vermeij Logistics, Donselaar Tenten Verhuur, Wiksol Smeermiddelen,
Bouwbedrijf Kreeft BV, Loedeman Ongediertebestrijding, www.maf.nl, Marktzicht Ederveen,
Joop van Zanten Staalservice B.V., Kraai Veiligheid in Techniek, Henk Bos Makelaardij, Verdo Werkt
en Modiform

D-sponsors
A van Mourik Projectbegeleiding BV, Autobedrijf Rijnders, Autoschadeherstelbedrijf Van Gent en
Van Leijen, Joop van Voorthuizen Fietsen, Bouwbedrijf Habé, De Weistaar, E. van Essen tekenen adviesbureau instalatietechniek, gespecialiseerd in legionella preventie, Hubo Van Deelen,
Movamento Fysio, JCV Totaalonderhoud, JDO Las en Montage Service, Kapsalon La Belle, Kela
Tegeltapijt Renswoude, De Kleine Weide camping, Pater Installatietechniek BV, Rene Doornbos
Makelaardij BV, Rinie Kappers, Sama Bouw, Schimmel Overberg B.V., Van de Pavert Mode, Van
Ginkel ‘De Raam, Vloer en Slaapspecialist, Vleugel Vloeren, Weijman Vastgoedonderhoud BV,
Wollie Bestratingen & Tuinaanleg, Huibers Accountants – Adviseurs, Hazeleger Glas, Brandhof
Dier en Ruiter, Brasserie De Kraai, Brouwer Slapen en Wonen, E.J van Ginkel Bouw, Sportcenter
Renswoude, Techniekgroep van Heerdt en Minicamping De Groeperkade
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Hefbruggen en equipment

Keuringen/
Onderhoud

Reparaties

in/verkoop

Scherpenzeel
info@kraaivt.nl

06-13342545
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28 April: Renswoude op Zijn grondvesten
Begin dit jaar stelde de werkgroep ‘Renswoude op Zijn grondvesten’ de vraag of
dat wij de zondag na Koningsdag onze megatent beschikbaar wilde stellen om
een dienst in te mogen organiseren. Deze werkgroep doet dit met een Christelijke
inslag en zij willen deze dienst organiseren voor de hele omgeving. Vanwege de
achterliggende gedachte leek ons als vereniging dit geen probleem omdat deze
dag onze tent leeg staat en op deze manier er eenmalig een goede invulling voor
is. Let op! Dit is geen activiteit van de Oranjevereniging Renswoude. De werkgroep Renswoude op Zijn grondvesten gebruikt enkel onze faciliteiten.

Renswoude op zijn grondvesten organiseert:
Leve door de Koning
Op zondag 28 april a.s. is er op het terrein aan De Hooge Hoek-Groot Overeem een
middag voor jong en oud. Deze wordt georganiseerd door de werkgroep Renswoude
op Zijn grondvesten. De middag staat in het teken van samenzijn en feest vieren, maar
dan voor de Koning met hoofdletters. Een middag zonder kerkmuren, om te laten zien
dat geloven iets toevoegt in je leven en iets is om te vieren. Het terrein is open vanaf
14.30 uur en de entree is GRATIS.
Om 16.00 uur start en in de grote tent een groot concert met o.a. optredens van
Matthijn Buwalda en Kees Kraaijenoord samen met Mozaiekworship.
De middag wordt rond 18.15 uur afgesloten. Iedereen is van harte welkom om er
samen een mooie middag van te maken voor De Koning!
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VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk voor de vereniging. Honderden vrijwilligers zijn
nodig in de voorbereiding, opbouw, evenementen en afbouw. Van de man 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 bij het opbouwen van de tent op 19 en 20 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@23vermeer.nl als je wil
helpen. Alvast bedankt!

3 Mei: Oranjebal Power
Jaar na jaar weet het Oranjebal zijn voorganger weer te overtreffen. Met afgelopen jaar
3500 feestgangers de grootste editie ooit, tot nu toe. Een hoogtepunt en dat zorgt voor
een uitdaging met het oog op aankomend jaar. Want hoe gaan we dit weer evenaren? Die
uitdaging hebben wij met beide handen aangegrepen! In 2019 staat een mix van artiesten
op het Oranjebal podium dat je gerust een groot power couple mag noemen. Van het begin
tot het eind gaan we vol knallen en daar heeft het thema van dit jaar alles mee te maken.
Oranjebal 2019 is Oranjebal Power!
VRIJDAG 3 MEI
Maar schrijf allereerst de datum goed in je agenda! Traditioneel is het Oranjebal op de
zaterdag na koningsdag. Maar in 2019 valt deze dag op 4 mei en dat vinden wij geen gepaste
dag om een feest van deze omvang te organiseren. Daarom zullen dit jaar duizenden bezoekers op vrijdag 3 mei genieten van een feest dat geen gelijke kent in deze regio! Niet alleen
omdat alle registers weer worden opengetrokken om zo’n overweldigende show neer te
zetten zodat bezoekers ogen en oren tekortkomen, maar vooral ook door het uitgebalanceerde power programma dat wij graag aan jullie presenteren!
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Crystal Dream

Een keer de Gelredome uitverkopen in
anderhalf uur tijd is al een prestatie, maar
twee keer de Gelredome volledig uitverkopen binnen 3 uur is waanzinnig! Deze
mannen zijn er verantwoordelijk voor en
komen naar Renswoude om de tent he-lemaal af te breken. Zorg dat je nog een beetje
power over hebt want we gaan van links naar
rechts! Feest gegarandeerd!

Het voorprogramma van o.a. Ilse de Lange, UB40, Douwe Bob,
Waylon, De Dijk, Golden Earring, Guus Meeuwis tijdens de Groots
Met Een Zachte G en in 2019 van het Oranjebal Power in Renswoude!
En dat is inderdaad nieuw! Vanaf dat je nu binnenkomt zal deze topper
van een liveband nog voor de grote opening, jullie al helpen om de heupjes
los te maken en de stembanden alvast op te warmen. Crystal Dream is de U2
coverband van Nederland en weten als geen ander de sfeer te verhogen op ieder
feest met gevarieerde 80’s, 90’s en 00’s muziek!

AN

Snollebollekes

JE

Nu denk je misschien wel ‘he die naam ken ik?!’ Ja, precies!
Deze gasten hebben het Oranjebal een aantal jaar geleden
al eens platgewalst met hun explosieve energie, ‘alles to
the max’ instelling en 60 hits in een uur aanpak. Nu komen
ze terug om dat nog eens te doen maar met nog meer
power! Deze zeven heren zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot festivalgrootheden en zijn hoogstpersoonlijk
verantwoordelijk voor het feit dat het woord coverband,
af is van het stoffige imago. The Dirty Daddies!

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! De kaartverkoop van het Oranjebal Power is reeds van start gegaan. Let
op! De toegang is vanaf 18 jaar! Inmiddels zijn er geen kaarten meer te verkrijgen. Het
Oranjebal Power is al twee maanden voor het feest helemaal uitverkocht!

Samantha Steenwijk
Tweede in de Voice of Holland, tweede in Bloed, Zweet &
Tranen en meer dan 200 boekingen afgelopen zomer is deze
volkszangeres momenteel een van de populairste van Nederland. Een megapiratenfestijn of een volle Arena met de Toppers
is niet ongewoon voor Samantha. Op 3 mei zal deze rasentertainster Renswoude weten te raken met haar powerstem!
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The Dirty Daddies

Ook dit jaar, tijdens het Oranjebal Power worden
de grootse showelementen niet geschuwd: verwacht een douche aan confetti, knallende CO2
kanonnen en een stortvloed aan muzikaliteit,
een waar spektakel voor jong en oud! Dansschoenen aan, keeltjes gesmeerd en genieten
van een uitzonderlijke mix van een groot podium, adembenemend decor en de beste partyknallers die de wereld heeft voortgebracht!
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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.

Tankstation
Carwash

Stofzuigers
Mattenwasser

Argos Barneveld wenst Renswoude
een spectaculaire Koningsdag!
Scherpenzeelseweg 56, Barneveld - bij op-/afrit A30 - www.argosbarneveld.nl

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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30 september: Lampegietersavond

a
De laatste maandag van september betekent Lampengietersavond in Renswoude. In de diverse media worden dorpsgenoten op de hoogte gebracht van het
programma. Een bonte stoet door de straten van het dorp zal het resultaat zijn. Altijd
erg mooi om te zien!

November: Algemene Ledenvergadering

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!

12 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 12 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

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 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 2020.

7 december:
Prinses Catharina-Amalia
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 16 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

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.

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.

De vlag hoeft deze dag niet uit, maar dat maakt de dag er niet
minder mooi op. Gefeliciteerd!
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Mogen
wij u een
handje helpen?
VDB Dienstverlening heeft direct
flexibele arbeidskrachten beschikbaar
op het moment dat het ú uitkomt. Ons
bedrijf is volledig gecertificeerd en levert
extra handen voor elke sector. Waar, wanneer
en hoe lang u maar wilt. Dat maakt ons veelzijdig
in personeel.
VDB Dienstverlening BV  Renswoude  T 088 - 494 00 00  I www.VDBgroep.eu
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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.
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, Barneveldsestraat 22c, 3927 CC Renswoude

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!

VLAGPROTOCOL 2019
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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