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VAN DE BURGEMEESTER

Beste inwoners van Benschop,

27 april 2020. We zouden Koningsdag herdenken en vieren 
tijdens de Maand van de Vrijheid. Het was het jaar waarin het 75 
jaar geleden was dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. 
Benschop zou bruisen, vorstelijk en feestelijk!
Ineens was daar corona. Ineens stond niet een wereldoorlog maar 
een wereldwijd verspreide pandemie centraal in de draaiboeken. 
Alle feestelijkheden werden afgelast. We vierden Koningsdag 
thuis in de veronderstelling er een jaar later alsnog een groot feest 
van te maken. We ervaarden het als een unieke Koningsdag. De 
eerste én allerlaatste Koningsdag thuis van de geschiedenis.

27 april 2021. Een jaar later. De wereld nog altijd in de ban van 
corona. Ook dit jaar vraagt de coronapandemie een andere 
benadering van de viering van Koningsdag. Zijne Majesteit de 
Koning woont op dinsdag 27 april 2021 met het Koninklijk gezin 
en leden van de Koninklijke Familie de viering bij van Koningsdag 
in Eindhoven. Met design en technologie ontwikkelt Brainport 
Eindhoven een programma voor een breed publiek dat past 
binnen de op dat moment geldende maatregelen ter bestrijding 
van het coronavirus.

Ook de Stichting Oranje Benschop heeft de afgelopen maanden 
haar brein gekraakt over het vieren van Koningsdag binnen de 
geldende coronaregels. Daarbij niet uitgaand van wat niét kan 
maar van wat wél kan. Wat mij betreft zijn zij daar met vlag en 
wimpel in geslaagd. Mijn respect en grote dank voor de inzet en 
de getoonde wendbaarheid van de vrijwilligers voor het opstellen 
van dit royale programma. Wat te denken van een digitale aubade 
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via YouTube. Doe met de fiets of de auto mee aan de foto-
puzzeltocht en/of houdt een kleedjesmarkt in de eigen voortuin. 
Basisschoolleerlingen kunnen thuis zwerfstenen verven en deze 
door het dorp laten zwerven. Ten slotte is er een wedstrijd tuinen 
en huizen versieren. De activiteiten vinden dus vooral plaats in 
en om uw eigen paleis.

Terugkomend op vlag en wimpel, roep ik u via dit Oranjeboekje 
allemaal op om op Koningsdag onze nationale driekleur mét 
oranje wimpel aan uw huis te laten wapperen. Laten we ons 
gevoel van eenheid, ons wij-gevoel tonen door het uithangen 
van onze Nederlandse vlag. Wist u trouwens dat oranje staat 
voor stimulering van het brein en de eetlust? Zorg dus dat u 
op Koningsdag genoeg oranjetompoezen in huis heeft. Oranje 
straalt warmte en enthousiasme uit en staat ook voor vrolijkheid, 
optimisme, plezier, kracht, energie, aandacht, beweging, 
creativiteit, speelsheid en toegankelijkheid. Stuk voorstuk 
eigenschappen die passen bij de Stichting Oranje Benschop en 
bij het programma dat de stichting voor u in petto heeft. Ik wens 
u allen een bruisende en beregezellige Koningsdag in en om uw 
eigen paleis. 
Geniet ervan. Op afstand, maar samen. Oranje boven!

Met hartelijke groet,

Burgemeester Laurens de Graaf
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Kunnen wij ons een Koningsdag voorstellen zonder Aubade is 
de vraag die wij ons al bestuur gesteld hebben. Traditiegetrouw 
bracht onze dorpsgemeenschap vaderlandse liederen met muzikale 
ondersteuning van onze muziekvereniging ten gehore.

Het antwoord hierop is natuurlijk dat dat, net zoals in 2020, eigenlijk 
niet kan, maar de ontwikkelingen rondom Covid-19 beperken ons in 
de mogelijkheden. 

Vaderlandse liederen, gespeeld door onze muziek vereniging, helaas 
kan dat niet. 

Traditie getrouw starten we Koningsdag op het Dorpsplein. De 
muziek vereniging speelt vaderlandse liederen en iedereen zingt 
uit volle borst mee. Door alle maatregelen rondom Covid-19 is een 
aubade zoals we die gewend zijn niet mogelijk. Toch willen we als 
Benschoppers met elkaar Koningsdag starten. 

Deze keer vanuit uw eigen huiskamer. Via YouTube onder de naam: 
Koningsdag Benschop 27-04-2021 zenden we om 10 uur een 
digitale aubade uit. Het zou heel leuk zijn om op deze manier met 
elkaar Koningsdag 2021 te beginnen!

27 april - 10:00
AUBADE
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BOMEN HAKEN

Hebben jullie vorig jaar de gehaakte bomen op het Dorpsplein ook 
gezien? Vond je dit er ook zo feestelijk uit zien?

Dit jaar willen we dit uitbreiden in de rest van Benschop!
Kun je haken? Haal dan je haaknaalden uit de kast! De eerste 25 
mensen die zich aanmelden kunnen een gratis haakpakket halen bij 
Margreet Zijderlaan, Wederik 7, 0654310536. Met dit pakket kun je 
een boom naar keuze in het dorp voorzien van een rood/wit/blauw 
jasje. Het enige wat je moet doen om dit pakket gratis te krijgen is, 
als je klaar bent, een foto sturen van het eindresultaat naar:
info@oranjebenschop.nl.

Haak je ook aan?

           
        

We hangen ze op van 26 april t/m 5 mei.
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BRUG OF TUIN VERSIEREN

Met als thema ‘oranje boven’ roepen wij alle Benschoppers op hun 
eigen huis of tuin, allebei mag natuurlijk ook, feestelijk aan te kleden.

Hoe leuk zal het zijn om in ons dorp Benschop op verschillende 
plekken een feestelijk uitgedoste woning of tuin aan te treffen. Alles 
mag wat dat betreft, dus laat je creativiteit vooral de vrije loop.
Slingers, opblaasbare attributen, vlaggen, mooie kindertekeningen, 
ballonnen, serpentines en alles wat je nog méér kunt bedenken om 
je huis of tuin op onze Koningsdag 2021 kleur te geven.

Op maandagavond 26 april aanstaande zullen een tweetal 
hooggekwalificeerde juryleden de meest fraaie en originele 
versieringen beoordelen en bekronen met een mooie prijs. 

Geef u op via: info@oranjebenschop.nl of via Whatsapp/SMS: 
0651464435.

Dus trek alvast je plan en ga aan de slag met de voorbereidingen, 
want er zijn echt mooie prijzen te winnen. De prijswinnaars zullen 
tijdens de digitale aubade bekend worden gemaakt.

De prijzen zijn:

1. Barbeque
2. Wijnpakket
3. Koffer

Wij kijken nu al uit naar de resultaten en veel succes.

4. Sfeerpakket
5. Koektrommel met inhoud
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Wij verzorgen iedere uitvaart,
ook als u elders verzekerd bent.

Tevens kunnen wij u vrijblijvend informeren
als u uw uitvaartwensen wilt vastleggen.

René en Henriëtte Verweij
06 53 53 68 88

klanttevredenheidsscore 9,6
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ZWERFSTENEN VERVEN

Heb jij ook zo’n zin om Benschop op te vrolijken, dat kan met 
Koningsdag! 

Zoek bij jou thuis of bij de buren een mooie zwerfsteen/kei (meestal 
te vinden vlakbij grind) die je kunt beschilderen met de verf-set die je 
van Oranje Benschop krijgt. 

Er wordt 1 knutselpakket per gezin (via school) ter beschikking 
gesteld. Mocht je niets hebben gekregen omdat je op een school 
buiten Benschop zit of je hebt te weinig omdat je 6 broers/zussen 
hebt, bel dan even met Marjan 0645430413.

Ook als je als volwassene mee wilt doen kun je met ons bellen of 
Whatsappen. En.. na 20 april liggen er voorbeeld stenen in het dorp!
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Graag ontvangen wij ook via WhatsApp (0651464435) op Konings-
dag voor 13.00 uur een foto van jezelf met je gemaakte creatie met 
je naam en adres erbij, dan kun je superleuke prijzen winnen. 

De prijzen zijn:

1. Knuffel
2. Playmobil pakket
3. Playmobil pakket
4. Kinder tuinstoel
5. Kinder tuinstoel

Na 13.00 uur kun je ervoor kiezen om je steen te laten zwerven in de 
dorpskern van Benschop (inclusief het bos). 

Zullen we afspreken dat we pas na 15.00 uur dan weer op zoek gaan 
naar de stenen? In de tussentijd kun je dan via de Wandel-App van 
Rick op de mobiele telefoon van papa of mama de kofferbakverkoop 
en kleedjesmarkt vinden. 
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KLEEDJES MARKT

Om dit jaar een goed alternatief te bieden. Organiseren we een 
kleedjesmarkt ofwel kofferbak-verkoop. Heb jij spullen waar je niets 
meer mee doet en waar je iemand anders blij mee kunt maken. 
Is dit je kans. Deze manier is handig om zoveel mogelijk de inwoners 
te verspreiden door het dorp. 

Woon je nu niet in het dorp probeer een buiten-plekje te zoeken 
bij familie vrienden binnen het dorp.We gebruiken een app om de 
locaties van alle kleedjes in kaart te brengen.

Via de web en Apple en Google playstore.
Geef je op met naam locatie en in het kort wat je wilt verkopen op via 
Whatsapp/SMS 0651464435 of info@oranjebenschop.nl.

De locaties willen we voor 19 april hebben om ze netjes in kaart te 
brengen. Bij de app moet je een bestandje inladen. Deze delen we 
via de site en sociale media.

Uiteraard hanteer je de corona maatregels die dan van kracht zijn!

Vind je het lastig met je telfoon, haal dan 27 april voor 12 uur je 
papieren exemplaar op bij de Plus of bij Rick Langerak: Zonnedauw 
19

27 april - 11:00 tot 15:00
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Penaltyspektakel bij VVBenschop.

Voor de sportieve jeugd zal er op het eigen terrein van 
voetbalvereniging VVBenschop een penalty bokaal worden 
georganiseerd. Vanaf 15:00 is iedereen welkom op het sportpark om 
zijn/haar penaltykwaliteiten te testen en te verbeteren. Voor de beste 
penaltyschieters zijn mooie prijzen te winnen en wordt er zelfs een 
bokaal uitgereikt.

Vergeet jezelf niet in verband met heersende coronamaatregelen 
tijdig aan te melden bij de organisatie of via de website van de 
voetbalvereniging (https://www.vvbenschop.nl/).

Veel sportplezier.

SPORTIEVE MIDDAG
27 april - 15:00



Speciaal voor deze dagen steken wij ‘the basterd’ barbecue aan!
Kom je ook gezellig buurten, proeven en/of afhalen bij Catering aan 
de Wetering?
- Runderburger met een salsa van rode ui, augurk en balsamicoazijn € 4,75
- Kipburger met geroosterde groenten en pikante tomatenjam € 4,75
- Bruschetta met tomaat, knoflook en basilicum € 4,-

Catering aan de Wetering is huisgemaakt, hoogwaardige kwaliteit, 
persoonlijk, lokaal en goed op smaak.

Dagen: vrijdag 23, zaterdag 24, zondag 25 en dinsdag 27 april (11:00 tot 19:00 u)
Adres: Boveneind ZZ 17, 3405 AM in Benschop I Mobiel: 06 – 180 99 618

0655057022
Dorp 186 Benschop

Wijnhandelplatano@gmail.com

Speciaal voor koningsdag Aperol-Spritz pakket om in stijl op 
de koning te proosten!

20,-
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Koningsdag extra geopend!
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FOTOPUZZZELTOCHT

Ons dorp kent vele mooie en verrassende huizen en plekjes. Oude 
gevelstenen, monumenten of juist hele moderne uitingen. Speciaal 
voor koningsdag is er een collage gemaakt met details van ons 
mooie dorp.
Maar...herkent u ze allemaal?

Vandaar dat we er een mooie foto-puzzelrit van hebben gemaakt. U 
vindt het geheel in ons Oranjeboekje. U en jij kunnen hem op eigen 
tijd fietsen, lopen of rijden. Dat kan in één keer, dat is dan wel bijna 
25 kilometer, of in stukjes. 

Het startpunt, foto 1 bevindt zich bij het oude-gemeentehuis. 
Vervolgens gaan we via de smalle kant naar Polsbroekerdam. Daar 
nemen we de brede kant terug. Op Dorp aangekomen gaan we via 
de OranjeNassaustraat, Kon.Wilhelminasingel, Kapt. van Zijlllaan, 
Zonnedauw, Overzegge, Sandtpad, Lansing terug naar het Dorp. 
Vandaar blijven we de brede kant volgen tot aan 't Hemeltje. Via de 
smalle kant komen we uiteindelijk weer bij ons startpunt uit, foto 50. 

Voor de bewoners van de “buurt”: U kunt eigenlijk gewoon voor 
de deur beginnen. Onderweg kunt u twee maal een traktatie 
verwachten.

Het puzzelen is eigenlijk heel eenvoudig: het huisnummer behorende 
bij één van de 50 foto's schrijft u op de lijst die u na de foto’s kunt 
vinden. Aan het eind telt u alle nummers bij elkaar op en u appt of 
sms't dat getal naar 0651464435.
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Vergeet niet u naam en adres mee te sturen! U kunt dit doen tot en 
met zaterdag 1 mei. Uit de goede inzendingen verloten we drie hele 
mooie prijzen.

1. Wijn pakket van Platano
2. Kärcher stoomreiniger 
3. Nespresso koffie machine
4. Koffer
5. Rugtas

Voor de duidelijkheid: als er twee huisnummers zijn op het adres 
van de foto, dan neemt u het huisnummer wat het dichtstbij het 
gefotografeerde detail is.

Succes!!



Volg de smalle kant richting Benedeneind.



Voorzichtig! Steek de Reinaldaweg over.

Er staat bij foto 10 een traktatie 
voor u klaar.

9



Via de brede kant gaan we 
terug richting Benschop Dorp.





Voorzichtig! Steek de Reinaldaweg over.



We gaan de Oranje-Nassaustraat in.

Aan het einde links de Koningin-Wilhelmina straat op. In de bocht 
rechts Kapitein van Zijlllaan in. Na foto 28 links Zonnedauw op.

Bij eerste kruising rechts Oeverzegge op.



Rechts het Sandtpad op. Aan het einde links de Lansing op.

Aan het einde rechts richting IJsselstein.



Voorzichtig met oversteken. We vervolgen richting ijsselstein.



Bij Boveneind 17 staat een traktatie klaar!
Voorzichtig oversteken en via de smalle kant terug naar Benschop dorp







1. ____
2. ____
3. ____
4. ____
5. ____
6. ____
7. ____
8. ____
9. ____
10.____
11.____
12.____
13.____
14.____
15.____
16.____
17.____

18. ____
19.____
20.____
21.____
22.____
23.____
24.____
25.____
26.____
27.____
28.____
29.____
30.____
31.____
32.____
33.____
34.____

35. ____
36.____
37.____
38.____
39.____
40.____
41.____
42.____
43.____
44.____
45.____
46.____
47.____
48.____
49.____
50.____

Antwoorden

Totaal:______

Naam: _______________Telefoon nr:____________

Antwoord appen naar: 0651464435 of dit formulier ingevuld in 
leveren bij Johan Schouten, Duizendblad 10.



Café Petit Restaurant Cafetaria Zeevliet
Koninklijke aanbieding dinsdag 27 april: 

Gezinszak friet met 4 snacks naar keuze
- frikadel
- kroket
- kaassouffle
- bamibal

Bestel tijdig 030-6889276 

€ 8,50
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BINGO AVOND

Save the date! 

Volgend jaar, 2 februari 2022, oftewel 2-2-22, is ons koningspaar 
20 jaar getrouwd. Dat willen we met elkaar vieren met een gezellige 
bingo-avond in het Dorpshuis XXL.

Hou ons in de gaten via onze Facebook pagina: Stichting Oranje 
Benschop.
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SPONSOREN

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
Op- en Overslagbedrijf C. de Bruyn

Bouwbedrijf Bejaco B.V.
Aannemersbedrijf Pardoel BV

Firma J.C. van Os
Bloembinderij de Hooibergh

van Schaik Tuinen
Vergeer Gereedschappen B.V.

Slootjes Kraanverhuur
Rob Schep Verhuur

D.J. Boer B.V.
Gijs Rijneveld

Zonder sponsoren kunnen wij niet! Koningsdag 2021 wordt 
mede mogelijk gemaakt door de onderstaande personen 
en bedrijven:
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Wijnhandel Platano
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

Uitvaartverzorging Midland
Aannemersbedrijf A. Schouten B.V.

G.G. Rietveld en Zonen B.V.
De Zuivelmakers
Kaas van Chris

Pedicurepraktijk Voetzorg Vlinder
Plusmarkt Carlo en Bettina Willemsen 

Dorpshuis XXL
Terberg Benschop BV

Van Weerdenburg Electrotechniek BV
Van den IJssel Bedrijfskleding

JEVA Metaalbewerking
Hoogendoorn Autoschadeherstel
Drogisterij-Parfumerie Schouten

Dansschool Dansja
Sportcomplex Merwestein

Accent Promotions
Rabobank Utrechtse Waarden

Bijvoet verf en wand
Rietveld Timmerwerken en interieur

Kaasmakerij Overbeek
Streuding Schoppenfabriek B.V.

Bloom’s & Style
Eurom Nederland B.V.

SHI non food concepts B.V.
Kärcher Nederland B.V.



35



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!
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DODENHERDENKING

Dodenherdenking

Inmiddels leven we 76 jaar in vrijheid. Maar deze vrijheid is duur 
gekocht. Het monument aan het Benedeneind Zuidzijde herinnert 
daar aan. Jaarlijks denken we op 4 mei aan hen en aan al die 
anderen die in de Tweede Wereldoorlog gevochten hebben voor 
onze vrijheid of aan hen wiens leven werd afgenomen om wie of 
wat zij waren. Daarnaast denken we aan hen die op tal van plekken 
op de wereld zijn omgekomen voor de vrede en vrijheid van de 
medemens.

Hoe dit jaar de herdenking er uit zal zien, gelet op de beperkende 
maatregelen, is onzeker.

Voor de invulling verwijzen we u naar het gemeentenieuws in Het 
Kontakt of naar de website van de gemeente Lopik. www.lopik.nl

4 mei



Gezocht! 

Enthousiaste bestuursleden met een groot ‘oranje’ hart.

Zie jij het zitten om deel uit te maken ven een enthousiaste 
groep vrijwilligers die graag zijn/haar steentje wil bijdragen aan 
het bedenken en organiseren van evenementen voor onze 
dorpsgenoten?

Als het antwoord op deze vraag ‘ja’ is, neem dan direct contact met 
ons op en wij nodigen je graag uit voor een kennismakingsgesprek

Via mail: info@oranjebenschop.nl

Of neem direct contact op met de secretaris van de Stichting Oranje 
Benschop, mobiel 0651464435. 
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SLOTWOORD

Beste Benschoppers, 

Het is ons gelukt! We hebben als bestuur met de nodige support van 
vrijwilligers, sponsoren en u voor Koningsdag 2021 toch het nodige 
aan activiteiten, zij het beperkt, voor iedereen georganiseerd. 

Verheugd zijn we ook ons programmaboekje voor Koningsdag 
2021 aan iedereen te kunnen presenteren. Een programmaboekje 
dat voor dit jaar met de nodige extra zorg is samengesteld, want 
de beperkende Covid-19  maatregelen zoals door overheid en 
gemeente uitgevaardigd, vraagt ook aan ons vrijwilligers ‘creatief’ om 
te gaan met de mogelijkheden. Wij hebben het gevoel dat wij daar 
wonderwel in zijn geslaagd.

Het is daarom ook, dat wij dit jaar wat meer een beroep op u doen 
als bewoner van onze dorpsgemeenschap, om Koningsdag 2021 tot 
een succes te maken.  Wij hebben er het volste vertrouwen in, dat dit 
met alles wat wij toch nog in ons programmaboekje hebben kunnen 
opnemen, helemaal moet gaan lukken.
Wij wensen iedereen veel plezier en vooral veel gezondheid voor u 
en uw familieleden.

Het bestuur van Stichting Oranje Benschop




