
 

 

 

 

27 april Koningsdag 
10.00u-10.30u Aubade  

Muziekvereniging Caecilia blaast hoog van de kerktoren het 

Wilhelmus en andere Vaderlandse Liederen. 

Dit jaar zullen de burgemeester en de dorpsdichter een 

online bijdrage leveren via www.ovscherpenzeel.nl. 

 

11.00u-13.00u  

 
Begin Koningsdag sportief! In samenwerking met de Fitfanaat Organiseren we een 
Bootcamp 2 Go - Oranje editie! Loop in 2 duo's per tijdvak een parcours langs 
verschillende bootcampstations en maak er ondertussen een Koningsfeestje van!  
Per tijdvak mogen er 2 duo's meedoen. Bij aanmelding ontvang je een tijdsvak tussen 
11:00 en 13:00 uur, daarbij wordt ook de locatie doorgestuurd. Inschrijven kan via 
www.defitfanaat.nl/oranjebootcamp. De dresscode is uiteraard; oranje! 

 
11.00u-16.00u Rijdende kar met LIVE-muziek door het dorp 

 

 

12.00u-17.00u Vlaggetjes zoeken voor poffertjes 

In het dorp worden 30 vlaggetjes verstopt met een logo van de OVS. 

Wie een vlaggetje vindt, mag het ruilen voor een portie poffertjes bij de 

poffertjeskraam van Chef  Impie op Plein 1940-1945.  

 

 

13.30u-16.00u Vossenjacht voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar 

Vind jij alle vossen in het dorp? Kom tussen 13.30u-14.00u naar park Huize 

Scherpenzeel; het start- en eindpunt van de vossenjacht! Onder de winnaars wordt 

onder andere een bon van de Pitstop verloot.  

 

27 april t/m 5 mei Wandelen en fietsen  
Kom in de benen en ontdek de omgeving van Scherpenzeel opnieuw. Wandel via een 

GPS-wandelroute door de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Scherpenzeel. 

Het GPX-bestand en de beschrijving van belangrijke punten in de route, zijn te 

downloaden via www.ovscherpenzeel.nl. 

 

Stap je liever op de fiets? Download dan de fietspuzzeltocht 

via www.ovscherpenzeel.nl. Deze puzzeltocht neemt je mee 

door ons mooie dorp en het buitengebied.  

Voor de speurneuzen is er met beide tochten een 

slagroomtaart te winnen!  
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4 mei Dodenherdenking 
Ook dit jaar is de Dodenherdenking live online te volgen op de Facebookpagina van 

de Oranjevereniging Scherpenzeel. Het is geen publieke bijeenkomst. 

 

5 mei Bevrijdingsdag 
10.00u-15.30u Stormbaan voor kinderen en jongeren van 6-17 jaar 

Leef  je uit op de ruim 120 meter lange stormbaan op het voetbalveld van de 
Valleivogels.  
 
10.00u-11.00u Kinderen van 6 t/m 8 jaar 
11.30u-12.30u Kinderen van 9 t/m 11 jaar 
13.00u-14.00u Jongeren van 12 t/m 14 jaar 
14.30u-15.30u Jongeren van 15 t/m 17 jaar 
 

De kosten om mee te doen zijn €1,50 pp.   
 
Reserveren en betalen kan vanaf  28 april via 
www.ovscherpenzeel.nl en onze Facebookpagina.  Na 
betaling krijg je een entreebewijs.  
 
Met een geldig entreebewijs mag je een uur lang op de 
stormbaan én je krijgt na afloop een ijsje! 
 
Bij dit evenement zijn ouders NIET toegestaan. 

 
 

19.30u-22.00u Online bingo voor volwassenen 

Doe mee met de online bingo en win mooie prijzen. We spelen 

vijf  rondes. De kosten om mee te doen zijn €15,00 per 

bingokaart. Wil je meedoen, meld je dan aan (met naam en adres) 

via rianne@ovscherpenzeel.nl. Je ontvangt daarna een 

betaallink en verdere informatie. 

 

Wij zijn Oranjevereniging Scherpenzeel en samen met jou maken wij Scherpenzeel, Scherpenzeel. 
Levendig. Gezellig. Kleurrijk. Elke dag. Een feest. Elke Nationale feestdag, iedere lokale activiteit; een dag 
om niet te vergeten. Samen organiseren voor jong en oud. Samen vieren met jong en oud. Gezellig 
samenzijn. Dat is (h)écht Scherpenzeel. Verbonden door generaties. Met uw steun en die van 
de sponsoren, en de hulp van vrijwilligers kunnen wij activiteiten organiseren in en voor het dorp. Ga naar 
www.ovscherpenzeel.nl en word lid voor maar €10,00 per jaar 
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