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VAN DE BURGEMEESTER

Op 27 april 2019 is het feest! 

Koning Willem-Alexander viert dan zijn 52ᵉ verjaardag. 
Heel Nederland viert dat mee. 

Dit jaar bezoekt het koningspaar en de koninklijke 
familie onze provincie Utrecht. De koning viert zijn 
verjaardag namelijk in Amersfoort! 

Dat kunt u live (via live stream of op televisie) volgen. 
Amersfoort en haar buurgemeenten presenteren zich 
met als motto: ‘Wij, Amersfoort’. Maar u hoeft niet 
helemaal af te reizen naar de Keistad, want wij gaan in 
onze dorpen zijn verjaardag ook groots vieren. 

“Het Oranje 
gevoel is meer 
dan alleen het 

eten van Oranje 
tompoezen.”
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Het is hét uitgelezen moment om een oranje tompoes 
te nuttigen, spelletjes te doen, spulletjes te (ver)kopen 
op de vrijmarkt, muziek te maken, te dansen, elkaar te 
ontmoeten, gezellig een bakkie te doen, maar ook stil
te staan bij hoe mooi het is om samen feest te vieren. 

Maar het Oranje gevoel is meer dan alleen het eten 
van Oranje tompoezen. Het laat zien wie wij als 
Nederlanders zijn, hoe we verbonden zijn met ons 
verleden, het koningshuis en met elkaar. 

Het Oranje gevoel kennen we vaak ook in sportief 
opzicht. Als het Nederlands Elftal of Olympische 
sporters goed presteren, dossen we ons in oranje uit 
om hen aan te moedigen. We zijn (dan) vooral trots
op oranje.

Ik heb de organiserende comités gesproken en 
ook in dit Oranjeboekje kunnen we lezen dat onze 
Oranjeverenigingen, muziekverenigingen en de vele 
andere enthousiaste vrijwilligers weer flink in touw zijn 
geweest om van Koningsdag een vorstelijke dag te 
maken. 
Daar wil ik iedereen die zich hiervoor inzet bij voorbaat 
hartelijk voor danken. Ik durf nu al te stellen dat we er 
met elkaar een mooi feest van zullen maken. 
Een Oranjefeest waar we van jong tot oud(er) van 
kunnen genieten.

Op Koningsdag ga ik mij samen met mijn vrouw Jantine 
en onze dochters Lieke en Janne onderdompelen in de 
Oranjegebruiken van de gemeente Lopik. 

Daar kijken we zeer naar uit!

Ik wens u allen een feestelijke en zonnige dag en veel 
plezier op 27 april.

Het belooft een prachtige dag te worden!

Met vorstelijke groet,

De burgemeester van Lopik,

Laurens de Graaf
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VANUIT STICHTING ORANJE

Voorwoord

Inwoners van Benschop, 

Met genoegen presenteren wij het programmaboekje 
voor Koningsdag 2019. 
Een handig boekje vol met informatie over lokaal 
georganiseerde feestelijkheden en activiteiten op en 
rondom deze jaarlijks terugkerende nationale feestdag.

Wij als vrijwilligersorganisatie zijn er dan ook trots op dit 
jaar weer een veelzijdig programma voor de inwoners 
van Benschop en andere dorpskernen te hebben 
kunnen samenstellen en nodigen  ‘jong en oud‘ bij deze 
van harte uit één of wellicht meerdere activiteiten te 
bezoeken en/of zelfs actief deel te nemen.

Om alvast een tipje van de sluier te lichten starten wij op 
vrijdag 26 april vanaf 14:30 uur met de seniorenmiddag 
in het dorpshuis XXL, waar onder genot van een kopje 
koffie en een lekkernij de sfeer muzikaal zal worden 
opgeluisterd. 

Koningsdag wordt traditiegetrouw om 10:00 uur 
met de aubade op het dorpsplein van Benschop 
geopend en vormt de inleiding van een aantal                         

kinder-& jeugdspelen op het terrein van VV Benschop, 
de start van de autopuzzelrit en een spectaculaire 
zeepkistenrace met als afsluiter een feestavond in het 
Dorpshuis XXL.
Ook niet te vergeten onze jaarlijkse ‘Oranje Loterij’ , 
waar met dank aan onze loyale en nieuwe sponsoren 
weer prachtige prijzen te winnen zijn. 

Voor de lotenverkoop melden wij of één van onze 
vrijwilligers ons binnenkort bij u aan de voordeur. De 
trekking zal op donderdag 25 april achter gesloten 
deuren plaatsvinden. Gelukkige winnaars gaan wij 
persoonlijk benaderen voor uitreiking van de prijzen. 

Tot slot nog een woord van dank aan alle vrijwilligers 
en sponsoren die het mogelijk hebben gemaakt 
Koningsdag 2019 te organiseren.  

Ons  ‘Oranje’ bestuur en besturen van de omliggende 
dorpskernen zien uw komst tegemoet. 
Wij gaan er een fantastische dag van maken!

Met feestelijke ‘Oranjegroet’,

Het bestuur Oranje Vereniging Benschop
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HET PROGRAMMA 

Vrijdag 26 april     Seniorenmiddag          14:30-16:30             DorpshuisXXL                                            Blz  11

Zaterdag 27 april  Aubade                        10:00-10:30             Dorpsplein                                                  Blz  13

                             Koffie                            Vanaf 10:30             DorpshuisXXL                                            Blz  18

                             Autopuzzelrit                 13:30-16:00            DorpshuisXXL                                            Blz  22

                             Kinder-& Jeugdspelen  Vanaf 10:30             VV Benschop                                             Blz  21

                             Expeditie prutrace          Start 14:00             VV Benschop                                             Blz  23

                             Zeepkistenrace             19:00-21:00            DorpshuisXXL                                             Blz  26

Zaterdag 4 mei     Dodenherdenking         19:55-20:15            Benedeneind z.z. 361                                 Blz  29

IN HET KORT 





SENIOREN MIDDAG

26 april - 14:30-16.30u

Inmiddels een vaste traditie. 
Op vrijdagmiddag 26 april is er de seniorenmiddag. 
Vanaf 14.00 uur is de zaal van DorpshuisXXL open. 

Om 14.30 uur willen we beginnen met het programma.
Onder de gezellige klanken van Die Midland Steier
meimeren we over Heidi en geiten Peter. 

Onder het genot van Oostenrijkse lekkernijen horen we 
achter de bergen het gejodel....

Om ongeveer 16.30 uur willen we de middag afsluiten.
We hopen u te ontmoeten! En natuurlijk is deze middag 
gratis!

Heeft u geen vervoer? Belt u voor 23 april met Hester 
op nummer 0348-451521 en wij zorgen dat u gehaald 
en weer thuisgebracht wordt.
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MUZIKALE RONDGANG

27 april - 9:00-10:00u

Ook dit jaar zal Muziekvereniging Onderling Genoegen 
weer aan-wezig zijn om de dag muzikaal te beginnen.

Voorafgaand aan de aubade, zullen zij de muzikale 
rondgang door het dorp begeleiden. Iedereen is welkom 
om hierbij aan te sluiten, op weg naar het dorpsplein!

De rondgang start om 9.40u bij de muziekvereniging.
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AUBADE
27 april - 10:00-10.30u

De aubade mag ook dit jaar niet ontbreken op 
Koningsdag! We starten Koningsdag 2018 met 
de vrolijke klanken van Muziekverenig Onderling 
Genoegen als ondersteuning van de aubade op 
het Dorpsplein bij het bordes van het voormalige 
gemeentehuis van Benschop.

Om 10.00u begint de aubade met het zingen van 
vaderlandse liederen. Neemt u dit boekje mee, op de 
volgende pagina’s staan alle teksten van de liederen 
afgedrukt. Tijdens de aubade wordt de Nederlandse 
vlag gehesen en kan Koningsdag 2018 echt beginnen!

De aubade wordt ook dit jaar weer bijgewoond door 
een afvaardiging van het College van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Lopik. Ook de mensen 
die in 2018 zijn gedecoreerd zullen aanwezig zijn.

Wij ook u/jou graag om 10.00u op het dorpsplein.
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LIEDJES

Wij leven vrij, wij leven blij 

Wij leven vrij, wij leven blij, Op Neêrlands dier'bren grond;
Ontworsteld aan de slavernij, Zijn wij door eendracht groot en vrij,
Hier duldt de grond geen dwinglandij, Waar vrijheid eeuwen stond!

Waar vrijheid eeuwen stond!

Hoe dierbaar is ons ’t Vaderland, Der helden bakermat,
Der kunsten wieg, 't gezegend strand, Waar 't heilig recht zijn zetel plant,

En deugd met een fluweelen band, Vorstin en Volk omvat.
Vorstin en Volk omvat.

Wij leven vrij, wij leven blij; Wij dienen éénen God.
Wat ook 't verschil in dienen zij, De wet laat allen godsdienst vrij;

Vereend als broeders juichen wij: Gezegend is ons lot.
Gezegend is ons lot.

Zoo leven we altijd vrij en blij, Op Neêrlands dier'bren grond;
Door trouw aan eigen wetten vrij, Praalt Neêrland in der volken rij,

En 't Vaderland blijft groot en vrij, Tot 's werelds avondstond!
Tot 's werelds avondstond!
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De zilveren vloot

Heb je wel gehoord van de zilveren vloot, 
De zilveren vloot van Spanje?

Die had er veel Spaansche matten aan boord. 
En appeltjes van Oranje!

Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein,

Zijn daden bennen groot, 
Zijn daden bennen groot: Hij heeft gewonnen de zilvervloot,

Hij heeft gewonnen, gewonnen de zilvervloot.

Zei toen niet Piet Hein, met een aalwaerig woord:

"Wel jongetjes van Oranje, Kom klim ereis aan dit 
en dat Spaanscheboord, En rol me de matten van Spanje!

"Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein,

Zijn daden bennen groot, Zijn daden bennen groot: 
Hij heeft gewonnen de zilvervloot,

Hij heeft gewonnen, gewonnen de zilvervloot

Klommen niet de jongens als katten in't want,

En vochten ze niet als leeuwen? 
Ze maakten de Spanjers duchtig te schand,

Tot in Spanjeklonk hun schreeuwen.

Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein,
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Zijn daden bennen groot, 
Zijn daden bennen groot: 

Hij heeft gewonnen de zilvervloot,

Hij heeft gewonnen, gewonnen de zilvervloot

Benschops volkslied

Waar de wetering en sloot, door het weilandgaan. 
Waar de wilgen en het riet, droomverloren staan. 
Waar nog het oranjefeest, vrolijk wordt gevierd..                              

Daar klopt ons Benschophart, vrij en onverveerd..                             
Daar klopt ons Benschophart, vrij en onverveerd.

Waar elk huis genummerd is, en de zon steeds schijnt.                         
In het dorp, het boven-en het benedeneind.                                     

Waar klein Haastrecht, ’t Hemeltje, leven ongestoord.                        
Daar blijft ons Benschop toch, ’t Berenschietersoord,                       
Daar blijft ons Benschop toch, ’t Berenschietersoord. 

Lang zij hij leven

Lang zal zij leven,
lang zal zij leven,

lang zal zij leven in de gloria.
In de gloria, in de gloria!

Hieperdepiep, hoera! 
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Reveille met vlag hijsen

Wij zingen voor de gedecoreerden:
Oranje Boven, Oranje Boven, leve de Ko-o-ning 

(2x)

NEDERLANDS VOLKSLIED 

Wilhelmus van Nassouwe, 
ben ik van Duitsen bloed;
Het Vaderland getrouwe, 
blijf ik tot in den doet.
Een prince van Oranje 
ben ik vrij onverveerd;
Den Koning van Hispanje, 
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild en de betrouwen, 
zijt gij o God , mijn Heer,
Op u zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven, 
u dienaar t’ allerstond
De tirannie verdrijven, 
die mij mijn hart doorwondt.  
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KOFFIE EN THEE
27 april - vanaf 10.30u

Na de aubade is het tijd voor een kopje koffie.  Wij 
bieden u, zoals de afgelopen jaren een goed gebruik is 
geworden, graag een kopje koffie met een lekkernij aan.

Adrie verwacht u tegen 10.30 uur in de grote zaal of de 
foyer van het Dorpshuis XXL. Van harte welkom.

18





KINDERSPELEN
27 april - vanaf 10.30u

Ook dit jaar zijn we, na het koffie drinken in 
DorpshuisXXL, te vinden op ons festivalterrein bij de 
voetbalvelden/sporthal voor de kinderen.

Wat we precies gaan doen vertellen we nog niet, want 
je moet het echt zelf komen zien. We hebben leuke 
attracties klaar staan en natuurlijk wordt je ook dit jaar 
weer uitgedaagd om creatief te zijn. Trek wat ouds aan 
want we kunnen niet beloven dat je schoon blijft.

Natuurlijk hebben we ook aan wat lekkers gedacht. Wat 
dacht je van gratis poffertjes?
Neem gezellig je famillie mee, want hoe meer mensen 
hoe gezelliger het wordt.

De attracties blijven draaien tot 15.30 uur.
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AUTOPUZZELRIT

27 april - 13:30-16.30u

Terug van weggeweest: de autopuzzelrit!  
Vanaf 13.30 uur kunt u starten bij het DorpshuisXXL.

Het is een mooie route met tal van leuke, moeilijke 
en makkelijke vragen en opdrachten. Maar ook met 
een aantal hindernissen....Zo heeft volgen van mede-
puzzelaars geen zin, we hebben verschillende routes.

Na terugkomst in het DorpshuisXXL staat de koffie of 
iets te drinken klaar om gezellig met elkaar na te praten.

De uitslag maken we tegen 21.00 uur bekend in het 
DorpshuisXXL
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EXPEDITIE PRUTRACE

27 april - vanaf 14:00u

In samenwerking met VV Benschop organiseert stichting 
Oranje Benschop een speciale versie van een prutrace.
 
Om 14.00 uur starten we bij de voetbalkantine. 
In en om de voetbalvelden is een parcour uitgezet 
waarbij snelheid en behendigheid van belang zijn. Maar 
ook inzicht en sportiviteit mogen niet ontbreken.

Het parcour leg je individueel af, maar je mag natuurlijk 
ook met een aantal vrienden of vriendinnen mee doen.

Geef je van te voren op bij Rick 06-11398015 of 
info@oranjebenschop.nl

We hopen op veel deelnemers en nog meer 
toeschouwers :)
Kleed- en doucheruimte is aanwezig.
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Geen zin om te koken?

Adrie de Korte, de kok van DorpshuisXXL, heeft om 
18.00 uur een heerlijk buffet klaarstaan. U hoeft alleen 
maar aan te schuiven!

De kosten zijn €12,50 per persoon. 

Graag voor het buffet opgeven voor 23 april bij Johan 
06-43069505 of info@oranjebenschop.nl

BUFFET

27 april - vanaf 18.00u
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ZEEPKISTENRACE

27 april - 19:00- 21.00u

Om 19.00 uur start de zeepkistenrace voor het 
DorpshuisXXL. 
Vanaf een schans is het de bedoeling om met een 
zelf gebouwd of verbouwd voertuig zo ver mogelijk de 
Eksterstraat in te rijden. 
Natuurlijk mag je geen aandrijfmechanisme gebruiken. 
Een rem en een stuur zijn echter wel erg handig! Het 
parcour is voorzien van een enkele hindernis.

Naast een mooie prijs voor degene die het verst komt, 
hebben we ook prijs voor de orgineelste uitvoering. Zit 
het allemaal niet mee....heb je een lekke band...of....dan 
maak je kans op de poedelprijs. Prijsuitreiking vindt na 
afloop plaats in het DorpshuisXXL.

Onze prijzenpot:
De 1e prijs    €50,- 
De 2e prijs    €30,-
De 3e prijs    €20,-

Voor degene die geen skelter heeft om te verbouwen, 
hebben we een enkele op voorraad. Neem hiervoor 
contact op met Gerard 06-30871279 of 
info@oranjebenschop.nl
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FEESTAVOND

27 april - vanaf 21.00u

Vanaf 21.00 uur beginnen de vrolijke klanken het 
DorpshuisXXL te vullen. 

De Texas Drive-in heeft zijn eerste plaatje ingestart. De 
gezellige muziek uit de jaren 80 en 90 zal klinken. Er is 
ruimte om de heupen los te gooien, maar ook om een 
lekker drankje te drinken aan de bar of bij te praten in 
de foyer. 

We hopen op een bijzondere afsluiting van een mooie 
dag!
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VERLOTING

Om koningsdag tot een succes te maken hebben we 
uw hulp nodig. In de week voorafgaand aan koningsdag 
komen we bij u langs met lootjes voor de, inmiddels 
vermaarde, loterij. 

Mede dankzij onze sponsoren hebben we weer een 
grote prijzenpot.

Hoofdprijs: Een 7-daagse vakantie in een luxe 
stacaravan aan de Adriatische kust op een park van 
Gustocamp.

2e prijs: boodschappenpakket van Plus Willemsen

3e prijs: Karcher hogedrukreiniger

Prijswinnaars krijgen hun prijs persoonlijk uitgereikt. 
Een lijst met alle winnaars hangt in het DorpshuisXXL.
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DODENHERDENKING

4 mei - 19.50-20.15u

Zoals ieder jaar in het gehele land de gevallenen 
worden herdacht, zal dit ook weer in Benschop plaats 
vinden 4 mei 2019.

De ceremonie start om 19.50u bij het monument aan de 
Benedeneind z.z. 361

De slagwerkgroep vertrekt om 19.40u vanaf ‘de 
Schouwburg’ voor een stille tocht, u kunt hieraan 
deelnemen.

Het is van groot belang om stil te staan bij alle 
slachtoffers die hun leven hebben gegeven om te 
strijden voor een heel belangrijk goed in deze wereld, 
namelijk VRIJHEID.

Ter nagedachtenis aan de gevallenen nodigen wij u 
uit, mede namens de gemeente, bij deze herdenking 
aanwezig te zijn. Na de herdenking bent u welkom bij 
Buitenplek MasMik voor een kop koffie of thee.

sponsoren

lekkerkerkergroep.nl
Wij zijn regelmatig op zoek naar personeel, bezoek onze website voor meer informatie

Samen sterk
in zuivel

Onze passie voor zuivel is wat ons verbindt. 
Enerzijds door de productie van roomkaas, kaasproducten, 
kruidenboter en vele andere (h)eerlijke zuivelproducten. 

Anderzijds door het reviseren, verhandelen en installeren van 
gebruikte zuivelmachines.

Wenst iedereen een fijne Koningsdag!



Bibi’s Haarmode
De Hoop Wegtransport B.V.

Pedicurepraktijk Marij Veerman
Brouwer Machinale Houtbewerking

Van Os Imports B.V.
Chantell’s Beauty & Feet
Wildschut Autoschade

Gerrit Nap Meubelmakerij
Fruitbedrijf M. van Roest
Catering aan de Wetering

Ardi-Fruit
Marcel Zwezerijnen Rijopleidingen

Gustocamp
Bouwbedrijf Bejaco B.V.

Aannemersbedrijf Pardoel BV
Firma J.C. van Os

Bloembinderij de Hooibergh
van Schaik Tuinen

OVM de Onderlingen en Regiobank
Vergeer Gereedschappen B.V.

Slootjes Kraanverhuur
D.J. Boer B.V.
Gijs Rijneveld

Drukkerij van Midden
Wijnhandel Platano

SPONSOREN

Zonder sponsoren kunnen wij niet! Koningsdag 2019 
wordt mede mogelijk gemaakt door de onderstaande 
personen en bedrijven:
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Aannemersbedrijf “Faay & Brak”
Cafe ‘t Plein

PSB Particuliere School Benschop
Van Wijk & van der Haven Administraties

Jos van Jaarsveld Schilderwerken
Cock Smorenburg

Blokhuis en Duinstra Notariskantoor
Florens Overbeek Grond en Straatwerk

Vakgarage Verbree 
Benschop Installatietechniek BV

Dobrego Loonbedrijf en Grondwerken
Lekkerkerker Loon- en Lasbedrijf

Rekoert Bestratingen B.V.
Pannenkoekenhuis Midden op t Land

Uitvaartverzorging Midland
Kaashandel A. van der Stok vof

Aannemersbedrijf A. Schouten B.V.
G.G. Rietveld en Zonen B.V.

De Zuivelmakers
Kaas van Chris

Dump & Zo
Pedicure D.W. Huijbregts-van Manen

Pedicure Yanti Huijbregts
Schoonheidssalon Zinnin

Marjo’s Pedicure- en Manicuresalon
Pedicurepraktijk Voetzorg Vlinder

MvM Montage laag-, midden- en hoogspanning
Plusmarkt Carlo en Bettina Willemsen 

Dorpshuis XXL
She’s Fit

Terberg Benschop BV
Sportcafé de Bosrand

Hoveniersbedrijf G. Bos
Van Weerdenburg Electrotechniek BV
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Aannemingsbedrijf Gebr Schep BV
CCW de Gier BV

Van den Ijssel Bedrijfskleding
JEVA Metaalbewerking

Administratiekantoor Boonacker
Hoogendoorn Autoschadeherstel

Keyzer Reizen
DA Drogisterij-Parfumerie Schouten 

Dansschool Dansja
Sportcomplex Merwestein
HBM Profit Locks & Tools

Accent Promotions
De Gier Snacks

Rabobank Utrechtse Waarden
Bijvoet verf en wand

Van Zijl Tuinen
Rietveld Timmerwerken en interieur

Kaasmakerij Overbeek
Bloom’s & Style

van Breda Risk en Benefits
Eurom
Eidco

Hierbij willen we alle sponsoren, loten(ver)kopers, 
deelnemers en publiek bedanken voor alle hulp!

TOT SLOT

Stichting Oranje Benschop besteedt uitermate veel 
aandacht aan de veiligheid van alle deelnemers en 
toeschouwers bij alle georgani-seerde activiteiten.  Wij 
wijzen u er echter op dat deelname aan de activiteiten 
te allen tijde geschiedt op eigen risico.

Het Bestuur:
Marjan Müller-Meerveld
Hester Oostrom-Boonstra
Alphons Boekhorst
Rick Langerak

Heb je voor volgend jaar een fantastisch leuk idee, 
heb je tips of wil je graag meedenken en helpen 
organiseren? Wij horen het graag!

Gerard Nap 
Dick Schimmel
Johan Schouten




