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AGENDA

Dinsdag 26 april     Koningsproeverij          14:30-16:00             DorpshuisXXL                                            Blz  11

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

                             Koffieconcert                10:30-11:00            DorpshuisXXL                                            Blz  18

                             Kinderspelen                10:30-14:30            DorpshuisXXL                                            Blz  22

                             Draaiorgelmuziek         11:00-13:00            VV Benschop                                             Blz  21

                             Penaltybokaal               14:00-18:00             VV Benschop                                             Blz  23

                             De Berenrit                   14:30-17:00            DorpshuisXXL                                             Blz  26

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

                             Beren Bingo                 14:30-16:00             DorpshuisXXL                                            Blz  18

                             Berenbuffet                   18:00-22:00            DorpshuisXXL                                             Blz  26
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VOORWOORD

Ik vind het heel erg leuk dat ik ben gevraagd om als 
kinderburgemeester het voorwoord te schrijven voor Stichting 
Oranje Benschop. En wat fijn dat we weer Koningsdag kunnen 
vieren! Dat we met heel het dorp Benschop kunnen samenkomen. 
Laten we er een gezellige dag van maken.

Sinds 27 april 2014 vieren we de verjaardag van koning Willem-
Alexander, al die tijd zet hij zich in voor Nederland. We vieren de 
verjaardag van de koning. We vieren ook feest met elkaar. In een 
vrij land. Vooral nu weten we hoe bijzonder dit is. 

Vorige jaren moesten we Koningsdag vanwege corona in 
aangepaste vorm vieren. Het bij elkaar komen, het ontmoeten, 
een bakkie doen, ik denk dat we het allemaal wel hebben gemist.

Toch zijn er ook dit jaar mensen die alleen zijn, of op de vlucht. 
Daarom wil ik u vragen om die mensen op te zoeken. Om even 
een bakkie te doen en een lekkere oranje tompoes te eten. Dat dit 
voor iedereen een fijne Koningsdag mag zijn!
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De Stichting Oranje  Benschop heeft ook dit jaar weer heel erg 
haar best gedaan om Koningsdag extra leuk te maken. Er zijn 
weer heel veel activiteiten, voor jong en oud(er).

Ik ben er van overtuigd dat dit een hele speciale Koningsdag 
gaat worden en wens u allemaal veel plezier. 

Met vriendelijke groet,

De kinderburgemeester van gemeente Lopik, 

Lotte Roodenburg
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BEREGEZELLIG BUITEN 

Tover je tuin om in een beregezellige oranjetuin.
Na bruggen en bomen versieren, grappige kunstwerken door heel 
ons dorp, kleurige zwerfstenen en alles wat er wel niet de afgelopen 
jaren verzonnen is om Koningsdag een extra tintje vrolijkheid te 
geven dachten wij dit jaar om het toch wat dichter bij huis te houden.
Zou het niet leuk zijn om je eigen tuin eens in een koninklijk zonnetje 
te zetten, dus trek de slingers van zolder, de ballonnen uit de bak, de 
waaiers uit de winkel en lintjes uit de lade en ga lekker aan de slag 
en versier je tuin in een opvallende oranjetooi.

Ideetjes van onze kant. Wat dacht je van een beregezellige buitenbar 
of een mini buitenbadje, mocht de temperatuur het toelaten. Al met al 
is de opdracht, maak er iets leuks van en weet dat ook de mooiste, 
grappigste en meest in het oog springende tuin nog kans maakt op 
prachtige prijzen. De alom bekende kritische, maar uiterst creatieve 
jury zal haar ronde doen en aan het einde van het Berenbuffet (rond 
20:30) in het DorpshuisXXL zullen de winnaars bekend gemaakt 
gaan worden. 
U doet toch zeker mee!

Historisch weetje. 

‘Berenschieters’ is de bijnaam voor de inwoners van Benschop. Het verhaal gaat 
als volgt: Aan het Boveneind had men in het donker een beer in het land gezien. 
Er werd groot alarm geslagen. Vele mannen - gewapend met rieken, stokken en 
een enkeling met een geweer - trokken vanuit het dorp naar het Boveneind. Ja, 
daar stond de beer. Uit alle macht schreeuwend en dreigend met de wapenen trok 
het Benschopse leger dapperen op naar het verschrikkelijke monster. Maar de 
ontgoocheling was groot, dichterbij gekomen bleek de beer een vogelverschrikker 
te zijn. Sinds die tijd dragen de Benschoppers de erenaam ‘Berenschieters’.”
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Traditiegetrouw zijn de senioren van onze gemeenschap altijd 
welkom voor een kopje koffie en wat lekkers in het DorpshuisXXL. 
Dit jaar hebben wij besloten het evenement wat extra glans te geven
met het organiseren van een ‘Koningsproeverij’. Naast het bekende 
kopje koffie kun je ook een wijntje, Bereschieter speciaalbiertje, 
oranjebittertje, een lekker kaasje of andere lekkernij proeven en in 
een gemoedelijke dorpse sfeer met elkaar bijpraten. 

Een aantal enthousiaste lokale Benschopse en regionale 
ondernemers zal dit mooie initiatief ondersteunen en hun waar ook 
uitstallen, want er mag ook wat gekocht worden als dat gewenst 
wordt.

Aanmelding vooraf is niet nodig, want iedereen is natuurlijk van 
harte welkom om aan de proeverij deel te nemen, maar mocht u niet 
voor vervoer kunnen zorgen dan kan de haal- en brengservice van 
onze vereniging van dienst zijn. Neem dan even contact op via het 
mobiele nummer 06-45430413 en onze taxiservice staat paraat.

De Koningsproeverij wordt mede mogelijkgemaakt door:

26 april 14:30 – 16:00 uur
KONINGSPROEVERIJ

SCOOP

Kaasmakerij 
Overbeek
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Voor iedereen die een spelletje op zijn tijd wel ziet zitten wordt 
aansluitend aan de Koningsproeverij nog een bingo georganiseerd. 
De bingo zal in het teken van het 20-jarig huwelijk van ons 
Koningspaar staan en er zullen prachtige prijzen te winnen zijn, dus 
schroom je niet en begeef je naar ons dorpshuis en scoor een paar 
bingokaarten die in de zaal verkrijgbaar zullen zijn. 

Tot bingo’s!

Historisch weetje.

Waarom vieren wij eigenlijk Koningsdag? Koningsdag (sinds 2014), eerder 
Prinsessedag (1885-1890) en Koninginnedag (1891-2013), is een nationale 
feestdag in het Koninkrijk der Nederlanden ter ere van het staatshoofd. In alle 
delen van het koninkrijk geldt dit voor de meeste werknemers als vrije dag en 
wordt het gevierd met verschillende festiviteiten, waaronder de vrijmarkten, 
festivals en het dragen van oranje kleding. Traditioneel brengt de vorst op deze 
dag ook een ceremonieel bezoek aan een of meer gemeenten van het land. Vanaf 
koningin Wilhelmina (1891) tot en met koningin Beatrix (2013) heette de dag 
Koninginnedag. 2013 was het laatste jaar waarin de feestdag op 30 april gevierd 
werd als Koninginnedag. Tegelijkertijd deed koningin Beatrix afstand van de troon. 
Sinds 2014 heet de dag Koningsdag en wordt deze gevierd op 27 april.

BUITENGEWONE BERENBINGO





11

AUBADE

Op Koningsdag beginnen we met de aubade. Een muzikale groet 
aan de jarige vorst, in ontvangst genomen door de burgemeester en 
dit jaar, ook door de Benschopse kinderburgemeester. 

Op het versierde bordes van het voormalige gemeentehuis zullen de 
burgemeesters met de gedecoreerden luisteren naar vaderlandse 
liederen die worden gezongen door het Cabauwse Weteringkoor. 
Natuurlijk mag u meezingen. 

Uit volle borst zingen we het  ‘lang-zal-hij-leven’ en het “Wilhelmus” 
begeleidt door muziekvereniging ‘Onderling Genoegen’. Een mooier 
begin van een mooie Koningsdag is er eigenlijk niet. Daarnaast 
worden de drie laatste (hoofd)prijzen van de loterij getrokken.

We hopen u en jullie op het dorpsplein te treffen.

27 april 10:00 – 10:30 uur
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KOFFIECONCERT CABAUWS 
WETERINGKOOR

Komt u bij ons op de koffie? Traditiegetrouw nodigde de gemeente 
Lopik u en jullie uit. Wij vinden dat deze traditie in ere moet worden 
gehouden. 

Na de aubade heten we u van harte welkom in het DorpshuisXXL 
voor een kopje koffie. Het oranjegebak krijgt u aangeboden van 
Stichting Dorpshuis.

Voor de kinderen is er natuurlijk ook wat lekkers. Zij kunnen gelijk 
door naar de kinderspelen op het dorpshuisplein. Naast dat het 
Cabauws Wetering Koor een miniconcert geeft, is er volop de 
gelegenheid om elkaar te spreken. 

27 april 10:30 – 11:00 uur
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DRAAIORGELMUZIEK 

Wie kan er niet genieten van vrolijke deuntjes die door een prachtig 
draaiorgel ten gehore worden gebracht en vooral op deze feestelijke 
Koningsdag willen wij alle geplande activiteiten luister bijzetten door
draaiorgelmuziek.

Kom op Koningsdag naar de voorzijde van het DorpshuisXXL en 
laat je meeslepen door pakkende oranjeliedjes en vele vele andere 
bekende folkloristische liedjes. 

Historie van het Nederlandse draaiorgel.

De oorsprong van de draaiorgels ligt vermoedelijk in Italië. De Italiaan Ludovico 
Gavioli begon omstreeks 1850 in Parijs met het vervaardigen van kleine 
straatdraaiorgels die zó succesvol waren dat hij als de vader van het moderne 
draaiorgel beschouwd kan worden. Zijn bedrijf, de firma en na 1905 N.V. Gavioli 
&amp; Cie, hield het uit tot 1912. Later gingen ook andere Fransen, o.a. Gasparini, 
Poirot en Limonaire, Belgen en Duitsers deze instrumenten vervaardigen.
In 1875 begon de Belg Leon Warnies als eerste een draaiorgelverhuurbedrijf in 
Amsterdam, waarna er nog velen volgden. 

Warnies wordt beschouwd als de grondlegger van de typisch Nederlandse 
straatdraaiorgelcultuur. Zijn nazaten zijn nog steeds actief in de Nederlandse 
draaiorgelwereld, onder andere in
het draaiorgelbedrijf Perlee Orgels te Amsterdam.

27 april 11:00 – 13:00 uur
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PONYRIJDEN + KINDERSPELEN

Wil je lekker zwieren in de zweefmolen of lekker los op het 
springkussen of vindt je het toffer om een parmantig ritje op een 
pony te maken? Kom dan naar de achterzijde van het Dorpshuis. 
Vanaf 10:30 is daar van alles en nog wat te beleven voor de kleine 
dorpsbewoners van Benschop, dus trek erop uit met je ouders 
of verzorgers en geniet volop van het vermaak dat er zal zijn en 
misschien is er ook nog wel wat lekkers te vinden, want je zult best 
hongerig of dorstig worden van al die inspannigen.

Historisch weetje.

Hoe zijn de Koningsspelen eigenlijk ontstaan?
De Koningsspelen is een initiatief van oud-tennisser Richard Krajicek en wordt 
georganiseerd door de Krajicek Foundation en de Johan Cruyff Foundation. 
De eerste editie werd gehouden op 26 april 2013, naar aanleiding van de 
troonsbestijging van koning Willem-Alexander vier dagen later.

27 april 10:30 – 14:30 uur
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FIETSTOCHT ‘BERENRIT’
27 april 14:30 – 17:00 uur

Na het succes van vorig jaar hebben we dit jaar weer een mooie 
fietstocht uitgezet. Dit jaar gaan we buiten de Benschopse grenzen. 
We doen zelfs vier kernen van de gemeente Lopik aan. De route is 
16.5 kilometer lang. We fietsen over het Kerkepad richting Cabauw. 
Dit is een smal fietspad, dwarsdoor de polder. Doe voorzichtig!!

De foto’s staan weer op volgorde, start en finish zijn op het 
dorpsplein. We hopen dat u en jullie er net zoveel plezier aan 
beleven als vorig jaar!
U kunt de route op elk gewenst moment fietsen, maar op Koningsdag 
zullen we met een traktatie onderweg te vinden zijn. De route voert 
langs een aantal mogelijkheden om te rusten en iets te eten of te 
drinken. Waaronder de Manebrug, waar u met de bon (te vinden in 
dit boekje) tegen een gereduceerd tarief een koffie/thee of lunch kunt 
genieten.

De details van de foto’s staan weer in de volgorde van de route. 
Alle foto’s zijn aan uw rechterhand, met uitzondering van foto 24. U 
noteert het huisnummer van de betreffende foto. Aan het eind telt 
u alle nummers op. De uitslag geeft u, samen met uw naam, adres 
en telefoonnummer af bij Johan Schouten, Duizendblad 10 of via 
0644061886. De uitslag maken we bekend op 27 april om 20.30 uur 
in het DorpshuisXXL (aansluitend aan het Berenbuffet).

Veel plezier!!
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We starten op het Dorpsplein en fietsen vervolgens via de smalle kant 
richting Polsbroekerdam.

We steken over, doe voorzichtig
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We steken over, en blijven de smalle kant vervolgen
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We steken de brug over bij voormalig restaurant De Kwakel. Ga rechts en 
vervolgens direct links het fietspad Kerkepad op.

Bij foto 14 noteerd u het huisnummer aan de rechterkant
Bij foto 15 noteert u het knooppuntnummer
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Bij foto 16 noteert u het cijfer van het kenteken

Aan het eind van het Kerkepad gaar u rechts, links de brug over en 
vervolgens links richting Lopik. U blijft de Cabauwsekade volgen.
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Bij foto 24 kunt u even uitrusten 
en de bon verzilveren uit de 
advertentie van de Manebrug.

We vervolgen de route over de 
Wielsekade.
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Bij foto 26 noteert u het nummer 
boven de afbeelding

Na foto 28 steken we bij de 
stoplichten over. Direct links, het 
fietspad op richting Benschop

Bij foto 29 bij bushalte NZ210-
486: Op Koningsdag neemt u de 
bus. Hoeveel minuten voor 16 uur 
komt de bus?

U fiets vervolgens rechtsaf, achter 
Benschop langs.



Bij foto 30 telt u de losse cijfers 
van het telefoonnummer op.

Bij de driesprong aangekomen, 
steekt u over en vervolgt de route 
over de smalle kant richting
Benschop Dorp

Bij foto 35: U neemt het gemiddelde 
van beide huisnummers
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ANTWOORDEN FIETSTOCHT

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______________________

31______________________

33______________________

34______________________

35______________________

36______________________

Alle nummers bij elkaar opgeteld: _________________________________

Naam:________________________

Adres:________________________

Tel:________________________
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Ben je in voor het blussen van een brandje en wil je tegelijkertijd ook 
eens een kijkje nemen in de spiksplinternieuwe bluswagen van de 
vrijwillige Brandweer Benschop, kom dan op Koningsdag een kijkje 
nemen. Bij het DorpshuisXXL zal de brandweerwagen geparkeerd 
staan en de behulpzame vrijwillige brandweerlieden staan jou maar 
al te graag te woord met tekst en uitleg over hun bijzondere vakge-
bied. Als je het vriendelijk vraagt denken wij dat je ook zomaar even 
op een stoel in de brandweerwagen mag plaatsnemen en zelfs even 
de zwaailichten of brandweerhoorn mag bedienen. De brandweer-
mannen van de post Benschop staan klaar om jullie te ontvangen en 
te woord te staan, want ook onze brandweer is op zoek naar enthou-
siaste vrijwilligers die voor nu en de toekomst een bijdrage kunnen 
leveren aan een veilige en beschermde leefomgeving van onze 
dorpsgemeenschap.

Weetje.

80% van de ongeveer 24.000 operationele brandweerlieden in Nederland is vrij-
williger. De laatste decennia zijn de taken van de brandweer flink verruimd, met 
name op het gebied van de (technische) hulpverlening, en zijn de eisen die aan de 
brandweer worden gesteld veel strenger geworden. Hieraan wordt ook door vrijwil-
ligers voldaan, door steeds meer opleiding en oefening en meer en beter materieel.

27 april 10:30 – 14:00 uur
BRANDJE BLUSSEN
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In 2021 was de kick-off van het toernooi penaltyschieten voor jong en 
oud bij voetbalvereniging Benschop en voor Koningsdag 2022 staat 
dit mooie evenement ook weer bij VV Benschop op de agenda.

Start van het penaltyschieten zal vanaf 14:00 uur zijn op het sport-
park en kun je strijden om de winst van een prachtige penaltybokaal 
die ook dit jaar weer aan de winnaar zal worden uitgereikt.

Vanaf 15:00 uur zullen tevens diverse ‘oud- & nieuw Hollandse’ spe-
len worden georganiseerd, dus ben je op zoek naar de nodige actie 
en wil je tegelijkertijd genieten van de bekende Benschopse gast-
vrijheid met hapjes, drankjes en de nodige muzikale ondersteuning, 
kom dan naar het sportpark. 

27 april 14:00 – 18:00 uur
PENALTYSCHIETEN
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BERENBUFFET IN HET DORPSHUIS
27 april 18:00 – 22:00 uur

Heb jij soms ook zo’n BERE-TREK in iets lekkers?

Dat komt op Koningsdag dan mooi uit.

Na het succes in 2019 wilden we graag met de nieuwe beheerder
Colinda het aanschuif-buffet op Koningsdag voortzetten. Na twee 
jaar wachten is het dan eindelijk zover! Waar, hoe en wat gaat me 
dat kosten? Vanaf 16.00 uur welkom in het DorpshuisXXL, vanaf 
18.30 staat het dampende buffet op je te wachten.

Kosten buffet: € 17,50 per persoon, kids betalen € 7,50. Let wel, alle 
drank betaal je zelf rechtstreeks aan DorpshuisXXL.

Inschrijven voor het buffet graag voor 21 april 2022 via SMS-
WhatsApp op telefoonnummer 0644061886 t.n.v. Stichting Oranje 
Benschop of per mail naar info@oranjebenschop.nl
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KONINGSDAG IN CAFE HET PLEIN

Opening: 13:00

DJ Tjeusto vanaf 16:00

Snacks: Broodje frikadel, kroket, hamburger

Kom je ook?



Een uitgeserveerd diner met privékok, lunch, buffet, walking diner of luxe 
hapjes: alles is mogelijk! Wat uw wens ook is, u kunt altijd rekenen op 

huisgemaakte en smaakvolle gerechten, waarbij veel gebruik wordt ge-
maakt van lokale producten. Hoogwaardige kwaliteit hebben we hoog in 

het vaandel staan, evenals persoonlijke service.
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DODENHERDENKING

Op 4 mei vindt elk jaar de Nationale Dodenherdenking plaats en zo 
ook in Benschop.

Om 20.00 uur worden in het hele land twee minuten stilte in acht 
genomen voor de oorlogsslachtoffers. Herdacht worden al diegenen 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord en 
allen die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties 
na de Tweede Wereldoorlog.

De ceremonie start om 19.45 uur bij het monument aan het 
Benedeneind ZZ 361. Muziek en zang worden verzorgd door 
Muziekverenbeiging Onderling Genoegen en het koor onder leiding 
van Willem van Beek.

Na de kranslegging volgt de twee minuten stilte en de gedichtlezing. 
Als de bijeenkomst daarna wordt de afgesloten bent u nog van 
harte welkom voor een kopje koffie of thee achter op het terrein van 
Abrona, bij Buitenplek Más Mik.

 

4 mei
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SPONSOREN

Bibi’s Haarmode
De Hoop Wegtransport B.V.

Pedicurepraktijk Marij Veerman
Chantell’s Beauty & Feet

Wildschut Autoschade
Gerrit Nap Meubelmakerij
Catering aan de Wetering

Ardi-Fruit
Marcel Zwezerijnen Rijopleidingen

Aannemersbedrijf Pardoel BV
Firma J.C. van Os

Vergeer Gereedschappen B.V.
Wijnhandel Platano

PSB Particuliere School Benschop
Van Wijk & van der Haven Administraties

Jos van Jaarsveld Schilderwerken
Cock Smorenburg

Florens Overbeek Grond en Straatwerk
Benschop Installatietechniek BV

Dobrego Loonbedrijf en Grondwerken

Zonder sponsoren kunnen wij niet! Koningsdag 2022 wordt 
mede mogelijk gemaakt door de onderstaande personen 
en bedrijven:
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Lekkerkerker lon- en las bedrijf
Pannenkoekenhuis Midden op t’Land

Kaashandel van der Stok V.O.F.
DorpshuisXXL

She’s Fit
Sportcafe de Bosrand

Willem USA Cars
Van Weerdenburg Electrotechniek BV

Van den IJssel Bedrijfskleding
Hoogendoorn Autoschadeherstel
Drogisterij-Parfumerie Schouten

Sportcomplex Merwestein
Bijvoet verf en wand

Van Zijl tuinen
Bloom’s & Style

Eurom Nederland B.V.
Kärcher Nederland B.V.

A. van Dorp & Zn
Mark van Schaik Services

@oranjebenschop

Volg ons op socialmedia!
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SLOTWOORD

Beste Benschoppers, 

De voorbereidingen voor een mooie Koningsdag beginnen in al 
in oktober. We zaten nog midden in de coronapandemie. Om dan 
een programma samen te stellen is best lastig. Wat kan en mag 
er volgend jaar? Met vertrouwen zijn we begonnen om er een 
ouderwetse Koningsdag van te maken.

Zeker toen begin 2022 de meeste maatregelen afschaalden, kwamen 
we op het idee om er een beregoede Koningsdag van te maken met 
als thema ”De beer is los”. Zeker met een knipoog naar onze bijnaam 
als Bereschieters.

We hopen dat u, net als wij, enthousiast bent over het programma. 
We zien u graag op één van onze activiteiten. Alle activiteiten zijn, 
ondanks onze beste zorg, voor eigen risico. Door deel te nemen aan
de activiteiten gaat u akkoord met publicatie van foto’s op onze 
website, sociale media of ons programmaboekje.

Als laatste een dank aan alle sponsoren, lotenkopers en vrijwilligers 
die een mooie Koningsdag mogelijk hebben gemaakt!

Hartelijke groet,
Bestuur Stichting Oranje Benschop

ps: Bent u aangestoken door de oranjekoorts? Kom ons helpen en 
maak het bestuur van de Stichting Oranje Benschop compleet!




