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Programma 26 & 27 April

Koningsdag 2022
Beste inwoners van Groenekan,
Wat een feest dat we elkaar na drie jaar weer
kunnen ontmoeten en met elkaar verbonden
kunnen zijn in het dorp! Koningsdag in Groenekan is
een feest van tradities waarbij het dorpse karakter
een enorme boost geeft aan de verbondenheid
tussen oud en jong, school en dorp, autochtoon
en import. Nog mooier is het als de tradities
gemengd worden met nieuwe ideeën. Dit jaar
hebben we een hele bijzondere; sinds februari 2022
is er een kinderbestuur van de oranjevereniging
aktief! Zij hebben prachtige plannen die dit jaar al
georganiseerd kunnen worden. Denk aan een tiktok
challenge die op school wordt verspreid, of een
gezamenlijke warming up voor de mudrace, en de DJ
op het feest die zal starten met hits die de kinderen
hebben aangevraagd van te voren. Wellicht toch goed
voor alle nieuwkomers om het programma nog even
toe te lichten:
Dinsdag 26 april gaan we traditioneel van start met
de ALV en schuiven tussen 18:00 en 19:30 uur aan
Ted’s aanschuiftafel. Voor de kinderen is er ook dit
jaar weer ‘Groenekan got talent’ waar iedereen
zijn of haar talenten mag tonen. Alles mag! Dat
geldt natuurlijk ook voor volwassenen; er is een
mogelijkheid om met je straat, met je buren of zelf
een smartlap ten gehore te brengen. Carola Kraai de
smartlappen koningin van Utrecht en omstreken en
onze eigen Melvin zullen alle talenten begeleiden.
Kom uit je huizen en zing mee! Er is een superstrakke
DJ die de rest van het feest draait. Het mooiste
dorpsplein van Groenekan is dan in de tent en op het
terrein van Huize Voordaan.

Tijdens onze pauze kun je genieten van polo &
picknick op de Groenekanseweg 121-129. Graag zien
we je vanaf 14.00 uur weer terug op het feestterrein
bij Huize Voordaan. De mudrace rondom de vijver
kan je nu wel een traditie noemen: kinderen van
7 – 100 jaar kunnen een team vormen, mits in goede
conditie en voorzien van een zwemdiploma.
(Voor alle activiteiten kan je je opgeven via:
www.oranjekan.nl)
Voor de kleinere kinderen start de middag met
een versierde fietswedstrijd in samenwerking met
school. Wie weet komt de kinderburgemeester uit
de Bilt nog langs. De start is om 13.30 uur op de
Oranjelaan en eindigt op het feestterrein. Truus Bos
zal met haar familie voor de 48 ste keer (!) honderden
pannenkoeken bakken voor iedereen; op naar het
gouden lustrum! Er zijn suikerspinnen, springkussens,
gelegenheid tot schminken en er is een vrijmarkt.
Ook dit jaar waren alle vrijwilligers weer zo
gemobiliseerd, wat is dat toch hartverwarmend!
Dank aan: de tentenbouwers, de ringsteek-jury, de
EHBO-ers, spelbegeleiders, de vrijwillige brandweer,
de bemanning van de snackkar, de opruimers , de
hooibalen van Henk van Brenk, de AED van Visscher,
het zand van Baelde en nog meer!
Dankzij jullie allemaal is dit mogelijk.
Heb je vragen of wil je meehelpen aan deze
dag, schroom niet om het oranjebestuur tijdens
Koningsdag aan te spreken. Samen met jou kijken we
weer uit naar een prachtig Koningsfeest!
Leve de Koning!

De volgende ochtend op Koningsdag zal om 9.00 uur
het bekende ouderwetse ringsteken op de Vijverlaan
starten. De burgemeester zal er als vanouds bij zijn.

Pauline de Graaf
Voorzitter Oranjevereniging Groenekan

van 17.30 uur tot 01.00 uur

Dinsdag 26 april
Koningsbal met ‘Carola Kraai
en DJ René Kortekaas’
Op 26 april vindt het “traditionele’ Koningsbal plaats in de tuin van Huize Voordaan.
Het voorprogramma start om 17:30 uur met de Algemene Ledenvergadering (ALV), waarna er van
18:00-19:30 uur gezellig kan worden aangeschoven aan Ted’s befaamde ‘aanschuiftafel’, verzorgd
door het team van dorpsbistro ‘Naast de Buren’.
Klokslag 19:30 uur gaat het bal van start met een spetterende Talentenjacht voor de kids ‘Groenekan
got talent’. Om 21:00 uur barst de feestavond los met ‘Carola Kraai’ en zij zal de talentenjacht en
vervolgens de smartlappen begeleiden samen met de beroemde Melvin.
DJ René zal het feest afsluiten tot de klok van 01:00 uur.
Eindelijk weer voetjes van de vloer, laten we er een swingend feest van maken!
Deelname: Wil je meedoen met de talentenjacht of de smartlappen?
Ga dan naar www.oranjekan.nl bekijk de spelregels en schrijf je in met behulp van het
inschrijfformulier.
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17:30

Algemene Ledenvergadering (ALV)

18:00 - 19:30

Ted’s aanschuiftafel (Naast de Buren)

19:30 - 20:30

Talentenjacht voor de kids met Carola Kraai

20:30 - 21:00

DJ Réne voor kids

21:00 - 22:00

Smartlappen voor volwassenen met Carola Kraai

22:00 - 01:00

DJ Réne

U kunt alleen met pin betalen.

26 APRIL

TUIN VAN HUIZE
VOORDAAN
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030-6628341
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READY FOR

SUMMER
SLAPEN
IN DE GROENSTE
HOTELS VAN
UTRECHT?

BOEK NU:
WWW.CITYCENTERLODGE.NL
WWW.STARLODGE.NL

365 dagen
per jaar
geopend
Martin Scorsese

Meer dan 50 speciaalbieren,

goede lunch, lekkere barbites en
een heerlijk verwarmd terras

cafeneutje

neutje.nl

cafeneutje

STEUN JOUW

ORANJEVERENIGING!
CODE:

"oranjekan"

geldig t/m 31 december 2023

Bij elke bestelling
die geplaatst wordt
met de code "oranjekan"
doneert Feestkleding365
2,50 euro aan de
Oranjevereniging
Groenekan

van 08.30 uur tot 10.30 uur

Woensdag 27 april
Ringsteken op pony en paard met zadel
Onze koningsdagactiviteiten starten als vanouds met het ringsteken op pony en paard. We starten
op de zandbaan op de Vijverlaan om 09:00 uur met de categorie pony’s met kinderen t/m 14 jaar.
Aansluitend wordt om 09:45 uur de categorie paarden met ruiters van 15 jaar en ouder gereden.
Wedstrijd:
Met het ringsteken te pony moet de ruiter met behulp van een “stok” de bal al rijdend met een redelijke
gang in de bak stoten. Te paard moet de ruiter met behulp van een “speer” de ring al rijdend met een
redelijke gang door een houder steken. Er wordt met een zogenaamde afvalrace gewerkt. Wanneer
er na 4 ronden geen beslissing is gevallen, wordt een “handicap” ingevoerd. De prijsuitreiking vindt
aansluitend plaats. Er is ook een prijs voor de mooist versierde pony/paard. De jury bepaalt de winnaar
per categorie. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Veldlaan 15

| Groenekan |

030 2201120

| www.makelaardijboogaard.nl | info@makelaardijboogaard.nl

Reglement:
• Deelname van kinderen t/m 10 jaar uitsluitend onder begeleiding van een meerderjarige.

•

Per pony mogen maximaal twee ruiters deelnemen. Dit dient tijdig aan de organisatie te worden
doorgegeven. Per paard mag slechts één ruiter deelnemen.

•

Elke ruiter mag met één pony/paard deelnemen. De pony/het paard dient deugdelijk te zijn
opgetuigd met zadel en hoofdstel. Er mag uitsluitend in draf worden gereden in verband met
de veiligheid van paard, ruiter en publiek. Aanwijzingen van de organisatie dienen te worden
opgevolgd.

•

Het dragen van een cap is verplicht en deelname geschiedt geheel op eigen risico!

Deelname:
Inschrijven vooraf kan via de website: https://www.oranjekan.nl/programma/ of kan van 08:30
uur tot 08:45 uur op 27 april bij het wedstrijdparcours. Bij het opgeven graag de volgende gegevens
aanleveren: Naam, adres, telefoonnummer en leeftijd ruiter & Naam en leeftijd pony of paard.
Programma
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08:30

Inschrijven

09:00 - 09:45

Ringsteken te pony (t/m 14 jaar)

09:45 - 10:30

Ringsteken te paard (15 jaar en ouder)

10:30

Prijsuitreiking op locatie
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VIJVERLAAN

Wij wensen

GROENEKAN

een heerlijke KONINGSDAG

Durable Dutch Consult BV

GRATIS
ORIËNTATIEGESPREK

HYPOTHEEK
NODIG?
B� ons kies je uit meerdere hypotheekaanbieders.
Wel zo handig: zo hebben we alt�d een hypotheek
die past b� jouw persoonl�ke situatie en wensen. Mét
scherpe rente. Kom eens langs om erover te praten,
of maak een afspraak voor een online gesprek. Het
oriëntatiegesprek is gratis en vr�bl�vend.

AFSPRAAK MAKEN?
Dat kan op snsbank.nl/afspraak. Of bel ons:
030 - 633 30 00. We staan voor je klaar.

Zeist, 1e Hoogweg 22j

Een nieuwe digitale kijk
op uw kunstgebit.
Neem vrijblijvend
contact met ons op!
Gijsbert Zwart verzorgt professionele drumlessen op een
bijzondere manier. Je ontdekt je eigen muzikaliteit en leert deze
te vertrouwen. Laat het idee los dat het meteen goed moet zijn
en je komt verder dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Polanerbaan 13A • 3447GN • Woerden
0348 - 420923

Bel of mail voor een gratis proefles:
gzslagwerk@gmail.com
tel. 06 51 40 30 25
check out:
www.drumles-utrecht.nl

van 10.00 uur tot 11.30 uur

Woensdag 27 april
Ringssteken met aangespannen wagen
Aansluitend op het ringsteken op pony en paard gaat het ringsteken met aangespannen wagen van
start. We starten op de zandbaan in de Vijverlaan om 10:30 uur.
Wedstrijd:
Met het ringsteken met aangespannen wagen moet de menner met behulp van een “speer” de ring al
rijdend met een redelijke gang uit een houder steken. Er wordt met een zogenaamde afvalrace gewerkt.
Wanneer er na 4 ronden geen beslissing is gevallen, wordt een “handicap” ingevoerd.
Extra prijs:
Naast de wedstrijd is een extra prijs voor de mooiste-of meest originele aanspanning.
De prijsuitreiking vindt aansluitend plaats. De jury bepaalt de winnaar per categorie.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Reglement:

•

Deelname van kinderen t/m 10 jaar uitsluitend onder begeleiding van een meerderjarige.

•

Per aanspanning mag slechts één menner (met bijrijders) deelnemen.

•

Elke menner mag met één aanspanning deelnemen.

•

Er mag uitsluitend in draf worden gereden in verband met de veiligheid van paard, deelnemers en
publiek.

•

Deelname geschiedt geheel op eigen risico!

Deelname:
Inschrijven vooraf via de website: https://www.oranjekan.nl/programma/ of kan van 10:00 uur
tot 10:15 uur op 27 april bij het wedstrijdparcours. Bij het opgeven graag de volgende gegevens
aanleveren: Naam, adres, telefoonnummer en leeftijd ruiter & Naam, leeftijd pony of paard en
type wagen.
Programma
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10:00

Inschrijven

10:30 - 11:15

Ringsteken aanspanning

11:15 - 11:30

Prijsuitreiking

SAMEN
IN ACTIE
VOOR
OEKRAÏNE
GEEF NU
GIRO555.NL
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Advertentie mogelijk
gemaakt door sponsor

BAKWAGENS TE HUUR
VERGADEREN IN STIJL ONDER DE ROOK VAN
UTRECHT? BIJ HUIZE VOORDAAN VIND JE VOOR
ELK TYPE VERGADERING EEN PASSENDE RUIMTE.

- tot 28 m3
- met rijbewijs B of B+E

Op zoek naar een inspirerende locatie onder de rook van Utrecht, om te vergaderen, brainstormen of trainingen te
organiseren? The Learning Collective is gevestigd in Huize Voordaan te Groenekan; een sfeervolle monumentale villa met
rijke geschiedenis, omringd door een grote lommerrijke tuin die 4 inspirerende en modern ingerichte vergaderruimtes voor
verschillende, zakelijke behoeften biedt. Door onze audiovisuele apparatuur is het ook mogelijk om (deels) online te vergaderen.
Vergaderruimtes in het groen

Vergaderarrangementen naar wens

Het Atelier (20 pers.) biedt ruimte aan maximaal 12
personen en grenst aan de groene tuin en het zonnige terras.*

Ook een vergaderarrangement behoort tot de
mogelijkheden. Onze cateraar bereidt alles vers in de
keuken van Huize Voordaan. Zij werken veelal met
biologische producten. Lunchen tijdens de training, een
borrel bij de afsluiting of een diner als het wat later wordt?
Alles is mogelijk en bespreekbaar.

De Tuinkamer (8 pers.): in deze serene ruimte (mét een
privé-terras) kun je terecht met maximaal 6 personen.*

Bereikbaarheid

Groenekan T. 088 625 96 00 |

www.veldhuizen.nl | info@veldhuizen.nl

Huize Voordaan beschikt verder over een ruime, eigen
parkeerplaats en is met het openbaar vervoer en een
kleine wandeling goed te bereiken (www.9292.nl) vanaf
Utrecht Centraal en Overvecht.
Benieuwd naar de mogelijkheden?

De Hoekkamer (6 pers.) vind je op de eerste verdieping
van Huize Voordaan en baadt – dankzij de ligging in de hoek
van de villa – in het licht. Deze ruimte is geschikt voor
maximaal 3 personen, flipover is aanwezig.

Het Lokaal (12 pers.) bevindt zich ook op de eerste
verdieping. Naast een vergaderopstelling heeft deze ruimte
ook een intieme plek met twee fauteuils om ontspannen te
kunnen zitten. Maximaal 7 personen kunnen hier terecht
voor een vergadering, training of workshop.*
* In deze ruimtes zijn scherm en flipover aanwezig. Wifi,
scherm, flipovers zijn bij de huurprijs inbegrepen.

Op onze website www.huizevoordaan.nl vind je alle
informatie over deze vergaderruimtes en reserveer je
vervolgens de ruimte die bij je past. Of neem contact op
met Emma Arts per mail receptie@thelearningcollective.nl
of telefonisch: 0346 - 217 000.

• Centrale ligging
• Gratis parkeren
• Groene omgeving
• Duurzaam
• Up-to-date apparatuur
• Moderne inrichting, veel daglicht

Groenekanseweg 85 - 3737AC Groenekan - 0346 745342 - receptie@thelearningcollective.nl

• Op gaatjes schieten €19,95 nu €14,95
• Aanbieding is inclusief oorbellen + verzorging
• geldig tot 31 mei 2022
• 1 bon per klant

Oudegracht 133 • 3511AH • Utrecht
info@pracht.nl • 030-2300617

Vormgeving

Nieuwe huisstijl, logo,
animatie, flyer of
infographic nodig?

van 12.00 uur tot 17.00 uur

Woensdag 27 april

SE0 / SEA

Online adverteren of
zelf zo hoog mogelijk
in Google komen?

Koninklijke picknick en polo demo
Op woensdag 27 april openen wij het poloseizoen in Groenekan.

Social Media

Meer aandacht
voor jouw bedrijf
op social media?

Wedstrijd om 13:00 uur, terrein open van 12:00 uur - 17:00 uur
Neem je eigen picknick mee!
Er is een expert-speaker die uitlegt wat er gebeurt op het veld.
Adres: Groenekanseweg 121-129 te Groenekan
(ingang tegenover restaurant Naast de Buren nr. 168)
De toegang is gratis, maar meld je wel even aan via mail: academy@polo.nl

Web

WordPress website,
actiepagina of online
magazine nodig?

HALLO POLO !
Polo Club Midden-Nederland

E-mailmarketing

In beeld blijven bij
jouw doelgroep of een
snelle actiemail sturen?

Polo is in Nederland niet zo bekend, maar het wordt van mei tot en met september wel ieder weekend
gespeeld. Het seizoen openen we hier in Groenekan op Koningsdag.

Presentaties

Polo is een zeer spannende sport. Het gaat hard, de bal raken in volle galop is niet makkelijk en de
paarden zijn indrukwekkend goed getrained. Mannen en vrouwen spelen in gemixte teams.
Ieder team heeft een groot aantal paarden bij zich, dus ook achter de schermen is er veel te zien.
Tussen de wedstrijden door heeft het publiek de belangrijke taak om de pollen in te trappen.

Professionele indruk
achterlaten met jouw
presentatie?

Kijk voor meer informatie op: www.poloclubmiddennederland.nl
Programma

12:00 - 14:00

E-commerce

Online verkopen
van jouw webshop
optimaliseren?

CADFORM BV / WWW.CADFORM.NL / INFO@CADFORM.NL / 030 23 93 119

Koningsdag

Polo picknick

2022
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GROENEKANSEWEG

BARONREGELTECHNIEK
Advies & Engineering BV
Erik Baron
Versteeglaan 2a
3737 XA Groenekan
(0346) 21 42 46
(06) 588 26 888
info@baronregeltechniek.nl
www.baronregeltechniek.nl

dagbesteding met meer dan alleen zorg.

VOOR ZELFSTANDIG WONENDE SENIOREN MET (BEGINNENDE) DEMENTIE OF ANDERE GEHEUGENPROBLEMEN.

6 locaties IN landelijke OMGEVING
duidelijke dagstructuur
gevarieerd programma
haal- en brengservice
dagelijks warme maaltijd
persoonsgerichte zorg
professionele begeleiding
LOCATIE: RUIGENHOEKSEDIJK 21, GROENEKAN

De ‘Dorpsbistro’ van Groenekan
voor een culinair avondje uit
www.naastdeburen.nl / info@naastdeburen.nl
0346 - 21 88 21 / 06 - 12 36 87 55

Wil jij:
• Jezelf inzetten voor de veiligheid in ons dorp?
• Jezelf uitdagen en zowel mentaal als fysiek ontwikkelen?
• Onderdeel uitmaken van een hecht team?
• Een steentje bijdragen aan de maatschappij?
• Naast jouw normale baan een praktisch en uitdagend vak gaan
uitoefenen?

Neem hiervoor contact op met postcommandant Jaap van Es via j.van.
es@vru.nl of 0623630638. Neem ook rustig contact op als je meer
vragen hebt over brandweerwerk of langskomen op een oefenavond.
Naast een stuk maatschappelijke waardering krijg je ook een
onkostenvergoeding voor de uren die je met het brandweerwerk maakt.
Kijk voor meer informatie op www.vru.nl/vrijwilligebrandweer.

locaties op www.onvergetelijkleven.nl.

NIEUW

LEUT, een gezellige en ongedwongen
koffieochtend voor én door Groenekanners.
Elke woensdagochtend van 10 tot 12 uur GRATIS koffie
met iets lekkers in de Groene Daan.
Komt u ook een keer een bakkie doen?
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Dan ben jij wellicht diegene die wij zoeken!!
Werk of woon je daarnaast ook nog in Groenekan en ben je ook overdag
beschikbaar om ons team te versterken, bijvoorbeeld omdat je bij een
lokale ondernemer werkt óf dat je steeds vaker thuiswerkt, kom eens een
keer vrijblijvend langs op een van onze oefenavonden!

Kijk voor meer informatie en onze ZES

k o f f
i e

Vrijwillige Brandweer Groenekan

LE UT
G R O E N E K A N

Leut is een initiatief van stCIHTING Vrienden van Onvergetelijk Leven en
wordt ondersteund door Mens de Bilt. Voor meer info bel 06 13061302 .

VIER KONINGSDAG
MET ONS EN SPORT
1 MAAND GRATIS!
Alle bestaande leden die een nieuw lid introduceren
en alle nieuwe leden, die een kwartaal kaart of meer
afnemen, ontvangen 1 maand gratis sporten.
Deze actie loopt tot en met 20 mei.

T 0346 - 212 412
www.ffvisscher.nl
info@ffvisscher.nl
Ruigenhoeksedijk 21
3737 MP Groenekan

www.blinckstar.nl

Autobedrijf Struik
• Onderhoud en reparatie alle merken
• Schadeherstel • Airco reparatie
• APK • Banden • Enz.

in- e

n verkoop

Kon. Wilhelminaweg 458a
3737 BH Groenekan
info@autobedrijfstruik.nl
Tel. 0346 21 23 47
www. autobedrijfstruik.nl

van 13:30 uur tot 17:00 uur

Hessenweg 155
030 - 220 30 11
www.kooklust.nl

Woensdag 27 april
Kinderpret
De kleuters en de peuters worden ook dit jaar niet vergeten. Vanaf 13.30 uur kunnen ze meedoen
aan de versierde fietsenparade. Dit wordt georganiseerd voor kinderen van ongeveer 4 tot 9 jaar door
ouders van kinderen op de Nijepoort. Het startpunt van de versier en fietsparade is op het pleintje op
de Oranjelaan. Prijswinnaars worden naderhand bekend gemaakt bij het eindpunt in de tuin bij Huize
Voordaan rond 14.30 uur.
Bij de tent zal er geschminkt worden en kunnen de kinderen los op het grote springkussen.

Groenekanseweg 9 - Groenekan - 0346-211213

Er is lekkers: van suikerspinnen tot pannenkoeken!
Gratis pannenkoeken die Truus Bos- jaar in jaar uit- bij ons bakt. Dit jaar zal zij met haar familie voor de
48ste keer koninklijke pannenkoeken bakken voor ons allemaal.

Programma
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13:30 - 14:15

Versieren en fietsparade

14:15 - 17:00

Aankomst fietsparade, snacks, schmink
en springkussen

Doe-het-zelf - Tuin - Dier

27 APRIL

PLEINTJE ORANJELAAN, TUIN VAN
HUIZE VOORDAAN

Congrats from THE specialist in 4PL and TMS solutions

Sneller meebewegen, uw kosten verlagen, loyaliteit opbouwen en klaar zijn voor wat komen gaat?
Bij Caroz helpen we u hierbij. Als onafhankelijke 4 PL dienstverlener, bieden wij de meest geavanceerde control tower
en TMS shipping software oplossingen. Hiermee helpen wij u om uw business te versnellen en te optimaliseren.
Interesse? Neem contact op met Maurits Jongens T: +31 (0)35 6460320 of m.jongens@caroz.com
CAROZ THE TMS, Marathon 11K, 1213 PG HILVERSUM T: +31 (0)35 646 0323, www.caroz.com

UTRECHTBOUTIQUEHOTELS.NL

van 14:15 uur tot 18:00 uur

Woensdag 27 april

Willem

Obstacle run
Speciaal voor alle Groenekanners, jong en oud organiseren wij ook dit jaar weer een spectaculaire
Obstacle Run. Deze start in de tuin van Huize Voordaan met een collectieve warming up.
Boudewijn heeft ook dit jaar weer een mooi parcours uitgezet. Snelheid, inzicht en teamspirit heb je
nodig om deze uitdaging aan te gaan. Wees vooral niet bang voor een spatje modder of een guts water.
Er zijn twee categorieën:

Gefeliciteerd
en een fijne Koningsdag!

•

Gemengde teams (6-7 personen) met kinderen vanaf 7 jaar en in ieder geval twee volwassenen

•

Professionals (teams van 13 jaar en ouder)

Geef je snel op via de website www.oranjekan.nl. Je kan ook nog op de dag zelf inschrijven mits er niet
te veel aanmeldingen zijn. Vol=Vol!
Let op: Alle teamleden moeten minimaal een zwemdiploma B hebben en deelname geschiedt op eigen
risico. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen en hoeveelheid van beide teams zal besloten worden
hoe we de prijzen gaan indelen.

Vrijmarkt, borrel & sluiting
Bij Huize Voordaan of in de feesttent bij slecht weer is er voor de basisschool leerlingen de mogelijkheid
om hun spulletjes te verkopen op de vrijmarkt. De prijsuitreiking van de Obstacle Run vindt plaats
onder het genot van een drankje. Bij de feesttent kan je gezellig napraten over de gebeurtenissen van
de dag met je (nieuwe ) buren en dorpsgenoten.

eten & drinken
Programma
Dorpsstraat 81-83
3732 HH De Bilt
T (030) 221 31 81
info@restaurant-amis.nl
www.restaurant-amis.nl

Biltsestraatweg 102
3573 PS Utrecht
T (030) 276 09 25
info@meneer-vink.nl
www.meneer-vink.nl

Dorpsstraat 8
3732 HJ De Bilt
T (030) 221 01 25
info@witte-zwaan.nl
www.witte-zwaan.nl

Koningsdag

2022

Start en finish tuin Huize Voordaan
14:15
17:00

Start - parcours
Grothelaan/vijver

15:00 - 16:00

Vrijmarkt

16:00 - 18:00

Borrel

Prijsuitreiking

18:00

Sluiting

U kunt alleen met pin betalen.

BLAUWKAPELSEWEG 153
3572 KE UTRECHT
TELEFOON: 030 – 2730840
INFO@VERONICAVERKEERSSCHOOL.NL
WWW.VERONICAVERKEERSSCHOOL.NL

Het team van Tandar tspraktijk Jordanlaan
wenst u een hele mooie Koningsdag toe!

Tandar tspraktijk Jordanlaan
voor gezonde tanden & een stralende lach

Tandartsprak*jk Jordanlaan
Prof. Jordanlaan 88
3571 KC Utrecht
030 2710002

Rene
Voor al uw nieuwe fietsen, ebikes en bakfietsen.
Dealer van Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic Besv.
Urban Arrow en De Gazelle Makki.

www.profilerene.nl
Hessenweg 131, De Bilt, 030-220782

www.tandartsprak*jkjordanlaan.nl
Volg ons ook op:

Koningsmassage op Koningsdag

if you have a problem…
if no one else can help…
and if you can find them…
maybe you can hire…

Sport & coaching
in nature

10 minuten massage voor 5 euro

JE ENERGIEK EN
KRACHTIG VOELEN?

Veldlaan 35
Fysiomick.nl
06 10 01 60 83

Hou je van sporten
in de buitenlucht?

INTERNATIONAL SEARCH & INTERIM

DOE MEE OP DE PRACHTIGE
'B' LOCATIES!
B Xcore:, B Boostcircuit, of
B BodyBalance

SIETO ENGELMOER
T: +31629379506
E: SIETO@FINANCEAPPOINTMENTS.NL

Of wil je beter in je vel zitten,
voller in het leven staan?

Meike &

Ris

Onze vitaliteits-coaching
kan jou dat extra zetje geven.

Het team van
dierenkliniek De Bilt
wenst u een
fijne Koningsdag
Dierenkliniek De Bilt is een kliniek voor
gezelschapsdieren en wij zijn gevestigd op
Alfred Nobellaan 441, 3731 CN De Bilt
Tel: 030-2205588
info@dierenkliniekdebilt.nl

www.b-thenextstep.nl

Kom jij in onze broodjeskeuken
werken? Fulltime, parttime, dag,
avond of nacht, alles is mogelijk.
Wij zoeken collega’s voor de avond-, nacht- en/of
dagdienst. Werktijden, dagen en aantal uren in overleg
te bepalen. Je gaat belegde broodjes, sandwiches,
salades, wraps en hapjes produceren. Ook doe je
de nodige voorbereidingen zoals vleeswaren en
rauwkost snijden en horen de gebruikelijke opruim- en
schoonmaakwerkzaamheden tot je taken.
Heb je zin om bij een leuk en professioneel familiebedrijf
te werken? Scan de QR-code en lees de gehele vacature
op onze website. Je sollicitatie stuur je mét CV, pasfoto
en motivatie naar pascal@tiptopcatering.nl.

TIP TOP
AL MEER DAN 85 JAAR

Tip Top Catering • info@tiptopcatering.nl • 0346 214 842 • tiptopcatering.nl

CATERING

Koningsdag 2022
Met dank aan…

Wij sponsoren de Oranje Vereniging Groenekan

Onze klanten zijn o.a: Landelijke Politie eenheid – Koninklijke Marechaussee – gemeentelijke BOA ‘S –
Politiefiets.nl is een onderdeel van Co van Beek Tweewielers ( sinds 1959 )
Verkoop van: Bedrijfsfietsen – bedrijfskleding - onderdelen en accessoires t.b.v. overheid - verhuur van gewone fietsen én e-bikes.
Groenekanseweg 36 3737AG Groenekan T. 085 877 00 56
E: info@politiefiets.nl

… de vele personen en bedrijven die zich ieder jaar weer inzetten om het Koningsdagfeest in Groenekan tot
een succes te maken. Zonder iemand te kort te willen doen vermelden we hieronder een aantal van onze
‘steunpilaren’ door de jaren heen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Learning Collective voor het beschikbaar stellen van het terrein en elektra;
Veldhuizen Wagenbouw voor het beschikbaar stellen van de koelwagen;
Firma I. Baelde voor het beschikbaar stellen van de zandbaan voor het ringsteken;
Polo Club Midden-Nederland voor het beschikbaar stellen van de activiteit en de prijs voor het
ringsteken;
Naast de Buren voor het beschikbaar stellen van vergunning en horecadiensten;
Henk van Brenk voor het beschikbaar stellen van hooibalen;
Firma Van der Neut voor het beschikbaar stellen van de koffiekoeken;
Hotel Midland familie Plijnaar voor het beschikbaar stellen van prijs mooiste aanspanning;
Het pannenkoekenteam met Truus Bos en familie
Licht & Geluid Dennis Bos
Medisch team met o.a. Frank Smit, Eveline van Delden en Tjeerd Bottema
Barpersoneel Joop, Maud, Jasper, Meike, Vera, Fien, Fenna
Brandweer Jan Bos
Jury Ringsteken en Lady Speaker: Phiel Plijnaar, Hans Visscher, Piet-Hein Copijn

Natuurlijk zijn er nog vele anderen op vrijwillige basis in touw om het Koningsbal en Koningsdag tot in de
puntjes te verzorgen. Zonder hun belangeloze inzet zou het feest er niet zijn zoals je dat al jaren kent.
Het bestuur van de Oranjevereniging Groenekan bedankt haar leden, adverteerders, sponsoren, donateurs,
steunpilaren en andere vrijwilligers voor het wederom mede mogelijk maken van een bruisend festijn op
26 en 27 april!
Mocht je als vrijwilliger willen helpen geef het aan bij het bestuur. Mailen naar oranjekan@gmail.com voor als
je vrijwilliger wilt zijn voor de Oranjevereniging of bestuurslid.

Bestuur Oranjevereniging Groenekan:
Pauline de Graaf- Voorzitter
Matthijs van Dongen- Penningmeester
Kirsten Vosmer- Secretaris
Boudewijn van Garling

Maurits Jongens
Yvette Prins
José Cabrera

