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Sijmons-Dolata makelaardij: Gratis waarde-indicatie van uw woning • 
Gespecialiseerd in de regio Harmelen en omgeving • Taxatierapport nodig? 
Wij regelen het binnen 3 werkdagen! • Uw koopwoning op www.funda.nl 
én op www.sijmons-dolata.nl

Sijmons-Dolata hypotheken: Onze erkende hypotheek-adviseur begeleidt 
u bij het vinden van een hypotheek die past bij uw persoonlijke situatie • 
Hoeveel kunt u lenen? Behoefte aan ’n second opinion? Wij geven advies!

Sijmons-Dolata verzekeringen: Al uw verzekeringen onder één dak, 
met één tussenpersoon als aanspreekpunt, dat kan bij Sijmons-Dolata!

Woningaanbod per e-mail: Na aanmelding op www.sijmons-dolata.nl 
ontvangt u per e-mail gratis actuele informatie over het woningaanbod.

makelaardij · hypotheken · verzekeringen
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V  oorwoord

BEstuur OrANjEvErENIGING HArmElEN

ton van Engelen  voorzitter  0348 - 443387
Desiree Koolen  secretaris 06 - 23311836
Henk van der Aar  secretaris 06 - 27345202 
Hugo Buist  Penningmeester  0348 - 443301
sally Kemp  lid 0348 - 443476
Carelle vos lid  0348 - 445135
Diana van Wijk lid 0348 - 441162

contact: info@oranjeverenigingharmelen.nl

30 april, ook dit jaar weer een feest! Weinig feesten in Nederland worden zo breed gedeeld. 
Iedereen doet mee! Een feest met ruim 16 miljoen gasten. Dat vraagt om een goede 
organisatie. Gelukkig gaan niet al deze gasten naar één locatie in Nederland. Het is waar, veel 
mensen zullen naar de plek gaan waar de Koninklijke familie komt. De meeste mensen echter 
vieren het feest ‘thuis’ in hun eigen stad of dorp. 

vrijwilligers zijn lang van te voren in touw om het voor iedereen gezellig te maken. De 
kinderen voorop! Ondernemers pikken een graantje mee. Zowel professionele als amateur 
ondernemers. Hoezo crisis? vandaag slaan we onze slag! jong geleerd is oud gedaan. Zittend 
op een kleedje met speelgoed waar ze uitgegroeid zijn, ruiken veel kinderen op Koninginnedag 
voor het eerst aan het ondernemerschap. En waar het ene kind aan het eind van de dag zijn 
winst telt, is het andere kind blij met de koopjes en moe van de spelletjes.  

Op 30 april is het druk in het centrum van stad en dorp. Al slenterend ontmoet men vrienden 
en bekenden. terrassen vullen zich. Er wordt gepraat en geproost: lang leve de Koningin!

Hans schmidt
Burgemeester gemeente Woerden



Bedrijfsweg 3  Harmelen  t 0348 - 41 32 24  i www.devormgevers.nl

marketing & strategie

digitaal drukwerk

concept & creatie

fotografie

Nijverheidsweg 16A, 3481 MB  Harmelen    Tel. 0348 44 12 29    www.kwakkenbos-bv.nl

Aannemersbedrijf  Kwakkenbos
kenmerkend in Harmelen en omgeving



Koninginnedag 2012, 4 en 5 mei

met veel genoegen biedt het bestuur van de Oranjevereniging Harmelen u hierbij het 
programma boekje aan voor de viering van Koninginnedag op maandag 30 april 2012. tevens 
is hierin opgenomen het programma voor de Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag 
op 5 mei a.s. Als voorzitter van de Oranjevereniging Harmelen wil ik op deze plaats, mede 
namens het voltallige bestuur, de leden en inwoners uit de Harmelense gemeenschap Hare 
majesteit Koningin Beatrix van harte feliciteren met haar 74ste verjaardag. Wij wensen Haar 
en de gehele Koninklijke familie nog vele mooie jaren in goede gezondheid.

Het bestuur van de OvH is trots u weer een zeer gevarieerd programma te mogen aanbieden. 
Een programma voor jong en oud, van ‘s morgens vroeg tot vroeg in de avond. Aubade, 
met medewerking van “harmonie de vriendschap” uit Woerden, de straten versierwedstrijd, 
kinderspelen, muziek, presentatie van een sportvereniging, trampolines van thystoys, het 
waterspel van de Harmelense vrijwillige brandweer, kortom een mooi palet van activiteiten 
op de parkeerplaats van de Kloosterhoeve en op het grasveld tegenover de rabobank.

Door steun van de Gemeente, het vsB fonds, de Kloosterhoeve, mulco, sponsors, 
adverteerders, en niet te vergeten onze particuliere sponsoren, wordt dit mogelijk gemaakt. 
Om dan met een nog groter en spetterend feest voor de dag te komen, roepen wij alle 
Harmelenaren op die nog geen sponsor zijn, nu sponsor te worden (€ 5,00 per jaar), zodat 
wij met uw bijdrage en steun deze Koninginnedagen kunnen en blijven organiseren. uw 
bijdrage zien wij graag tegemoet.

vrijdag 4 mei staan wij in Harmelen 2 minuten stil bij het monument. We gedenken allen die
in en na de 2e Wereldoorlog gevallen zijn voor onze vrijheid. In dankbaarheid en respect
gedenken wij de mannen en vrouwen die hun leven lieten voor onze toekomst.

Zaterdag 5 mei vieren wij de “vrijheid” die wij thans genieten met een kindervrijmarkt in de 
praatkuil.

laten wij de vlag hijsen, met oranje wimpel op Koninginnedag en alleen onze driekleur op
de andere dagen. laten wij met elkaar een mooi feest vieren zoals wij dat in Harmelen 
gewend zijn. Een feest met plezier en vreugde waar jong en oud van genieten. Wij rekenen 
op u!

Namens de Oranjevereniging Harmelen
ton van Engelen, voorzitter

V  an het  bes tuur

Kalverstraat 2   |   3481 ES Harmelen   |   0348 - 442644

	 •	Verjaardag
	 •	Bruiloft
	 •	Bedrijfsfeest
	 •	Kinderfeest

	 •	DJ’s
	 •	Bands
	 •	Entertainment
	 •Videogastenboek

www.keemink-entertainment.nl    Tel: 0348-444901

FEESTJE?

 Heeft u binnenkort iets te vieren?

Handelsweg 2a • 3481 MJ • Harmelen
T 0348 407 709   F 0348 407 113  

 E info@bwgarage.nl

www.bwgarage.nl



Harmelen moet “Oranje“ blijven, ook in de toekomst

Kleine terugblik op 2011
Wat was het toch geweldig!! Een zonnig Koninginnedag 2011, de zon straalde de hele dag.
Wat een Harmelens/ Woerdens talent hebben we toch, jason, michiel de ruyter en marco 
marks, wat een plezier straalde mannen deze uit! Klasse mannen.

In 2011 hebben wij ook 2 Harmelense gedecoreerden erbij te weten: joke vermeer en 
Chris den Hartog. Gefeliciteerd. Een groot woord van dank voor onze vrijwilligers die hand 
en spandiensten verrichten voor de Oranjevereniging en die vanaf de kermis tot aan 5 mei 
in de weer zijn, DANK! voor hulp bij diverse commissies is altijd plaats voor u! Ook de 
Oranjevereniging kan niet zonder.

Openbare vergadering

Op 16 mei 2012 om 20.00 uur zal er een openbare vergadering plaats vinden 
in Klein Dezibel, ingang mauritshof. Wij hopen dat u hier ook bij wilt zijn.

 
www.oranjevereningingharmelen.nl

T  erug bl ik

u kunt een Koninklijke onderscheiding (lintje) voor iemand aanvragen door die persoon voor 
te dragen bij de burgemeester van zijn of haar woonplaats. De voordracht wordt vervolgens 
beoordeeld. De voorgedragen persoon krijgt een lintje als de beoordeling positief is. 

Wilt u een persoon uit het buitenland voordragen voor een lintje, dan kunt u dat doen bij de 
minister van Buitenlandse Zaken. Iedereen kan voorgedragen worden voor een Koninklijke 
onderscheiding. 

Hoe werkt het aanvragen van een Koninklijke 
onderscheiding (lintje)?
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Programma Oranjevereniging Harmelen 2012

Zaterdag 28 april

18.00 uur Beoordeling “best” versierde straat
    
21.00 – 02.00 Queens Party i.s.w.m. Crespon, Oranjevereniging Harmelen
 Amstel live Coverband “Blizzert”
 Plaats: Grote zaal Dezibel
 21.00 – 22.00 Kaarten € 2.00 aan de deur
 22.00 – 02.00 Kaarten € 5.00 aan de deur
 toegang vanaf 16 jaar - legitimatie verplicht

Maandag 30 april Koninginnedag

Ochtendprogramma

09.00 uur De vlaggen gaan uit en de klokken luiden
 Begin van een feestelijke dag in Harmelen.
 
09.45 uur  Verzamelen op het Kerkplein 
 Harmonie “de vriendschap” uit Woerden verwelkomt het publiek.
    
10.00 uur     De aubade
 Het officiële begin van Koninginnedag, dat we stijlvol en 
 muzikaal uitvoeren. Wethouder martin schreurs komt naar   
 Harmelen om de officiële opening te verrichten. In het gezelschap  
 van de gedecoreerden, zal ‘voorzanger’ ”jason” daarna samen   
 met het publiek het Wilhelmus en bekende Hollandse liederen 
 zingen en ballonnen oplaten. 

10.30 uur     De Kinderspelen
 voor alle kinderen uit het dorp zijn ze er weer “de kinderspelen”.
 voor elke leeftijdsgroep zijn er weer leuke, grappige en spannende  
 spelen uitgekozen. Ook de brandweer verzorgd dit jaar weer een 
 leuke activiteit voor de kinderen vanaf groep 3. 
 

A & W 
Zonwering en Interieur

Tapijt / Marmoleum / Houten Vloeren / Gordijnen / Vitrage / Vouwgordijnen / Jaloezieën / 
Rolgordijnen / Plissés / Screens / Rolluiken / Knikarmschermen / Uitvalschermen / Veranda’s. 

F l e x i b e l      B e t r o u w b a a r      G o e d  a d v i e s      A f s p r a a k  i s  a f s p r a a k

Techniekweg 10,  
3481 MK  Harmelen
T 0348 - 441315   
F 0348 - 444524
www.cvandergrift-bouw.nl

Bouwers met hart en ziel!

- u zoekt een zonwering voor binnen of buiten?
- u zoekt vloerbedekking voor in huis?
- u zoekt sfeer om uw huis aan te kleden?

Wij kunnen u adviseren om uw woning van binnen 
en buiten sfeervol aan te kleden.
Een ruime collectie aan vloerbedekking,
gordijnen, raamdecoratie en zonwering.

Heeft u aan onze nieuwe showroom al een bezoekje gebracht???
450m² woninginrichting en zonwering.

A&W zonwering en Interieur
Bedrijfsweg 1b

3481 mG Harmelen
0348-441301

www.aenwzonwering.nl
info@aenwzonwering.nl



P  rogramma

 
 Opnieuw dit jaar is daar de Koffiestand; voor de ouders, oma’s,
 opa's, ooms en tantes is er tegen een geringe vergoeding een   
 kopje koffie of thee. Een lekker kopje koffie geschonken 
 door de mOv. (missie Ontwikkeling vrede) in samenwerking 
 met st. Ezaka – madagascar – Harmelen. De opbrengst wordt   
 gebruikt om het onderwijs in madagaskar te ondersteunen.

 Om het feest compleet te maken is er gedurende de kinderspelen   
 een disco! jeroen de Bree draait leuke muziek waar alle 
 kids op kunnen dansen.

 Kastanjelaan: peuters, groep 1 en 2
 Kloosterweg: groep 3 t/m 8

 Kinderen die hun spelerskaart vergeten zijn kunnen tegen   
 de kopieer kosten van  0,20 cent een nieuwe afhalen bij de 
 verdeeltafel op de hoek van de Kloosterweg en Kastanjelaan. 
 Dus denk eraan neem je kaart mee!

 lever je ingevulde strook in bij de tafel en maak kans op een prijs.  
 Prijsuitreiking is om 12:45 op het podium.

 De Oranjevereniging zorgt voor veilige attracties. Zij stelt zich niet  
 aansprakelijk voor eventueel persoonlijk letsel.

 jongens en meiden van het voortgezet onderwijs, vind je   
 het leuk om ons te helpen bij het opzetten en begeleiden van 
 de spelletjes voor de leerlingen van de basisschool? meld je 
  dan nu aan op kinderspelen@oranjeverenigingharmelen.nl.
 Ook wanneer je in groep 8 zit en je het leuk vindt om ons vanaf   
 volgend jaar te helpen, meld je aan!

11.00 uur Aubade bij Huize Gaza m.m.v. harmonie “de Vriendschap“ uit   
 Woerden

12.30 uur Prijsuitreiking van de mooist versierde straat
 Dit jaar maakt elke straat weer kans op een schitterende prijs. 
 Alle straten worden door een deskundige en onafhankelijke jury   
 beoordeeld en de uitslag zal bekend gemaakt worden op het grote  
 podium. 

 Welke straat gaat naar huis met een barbecuebon t.w.v. € 250.00?   
 slagerij van rhenen is sponsor van deze barbecuebon.
    

* Vakkundig en persoonlijk reisadvies
* Afspraken ook mogelijk na sluitingstijd
* Vergelijkbare prijzen met internet

De koffie staat klaar!
Uw reisspecialist: The Travel Company Reisbureau Harmelen, Kloosterweg 3, 
 3481 XB Harmelen, Telefoon 0348-444244, harmelen@travelcompany.nl     

Onbezorgd op reis

L E S
a u t o r i j s c h o o l - l e s . n l

Uw lespakket all in voor 1725,- kijk op onze
vernieuwde website. www.autorijschool-les.nl

Project1:Opmaak 1  09-10-2008  10:01  Pagina 1

L E S
a u t o r i j s c h o o l - l e s . n l

Uw lespakket all in voor 1725,- kijk op onze
vernieuwde website. www.autorijschool-les.nl

Project1:Opmaak 1  09-10-2008  10:01  Pagina 1

Pure Beauty & Wellness
Bij instituut Pure Beauty & Wellness wordt ervoor 
gezorgd dat u de juiste aandacht krijgt, zowel op
het gebied van Huidverzorging als op Wellness. 
Heerlijk een moment van rust en ontspanning voor u.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pure Beauty & Wellness
Patricia ter Horst
IJsvogel 31, Harmelen, Tel. 0348 - 44 31 44 
www.purebeautyenwellness.nlOffIcIal ParTner [cOmfOrT ZOne]
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12.45 uur      Prijsuitreiking kinderspelen
 Net zoals voorgaande jaren zal er een prijsuitreiking zijn voor   
 kinderen vanaf groep 3. Er zal op basis van een ingeleverd strookje  
 worden geloot. De prijsuitreiking vindt plaats bij het podium op   
 het parkeerterrein. 

 Ouders let op: Indien een jeugdige prijswinnaar niet aanwezig is,   
 vervalt het recht op de prijs en zal de Oranjevereniging de 
 prijs opnieuw verloten. 

 VSB Fond/Rabobank is sponsor van de Kinderspelen
 AKA makelaarskantoor is sponsor van de chips.
 PLUS is sponsor van de appelsap.
 GOLFF is sponsor van de spekkies.

Middagprogramma

Ook dit jaar belooft het weer FEEST te worden in Harmelen!

Rond de Kerk en op het Gras

 In het centrum van het dorp Harmelen is het in de middag   
 uitstekend vertoeven. Brasserie de Kloosterhoeve biedt ook 
 dit jaar i.s.m. drankenhandel Mulco een gezellig terras aan op de   
 Kerkweg + Kalverstraat, terwijl de Oranjevereniging een 
 afwisselend en programma organiseert. Dus u hoeft niet naar huis  
 om een hapje te eten of te drinken. We feesten de hele tijd door.
 
13.00 uur Start inschrijven Brandweerspektakel

13.30 uur Brandweerspektakel
 Ook dit jaar zorgt de brandweer voor een sportief, uitdagend en   
 grensverleggend spel. Wij nodigen iedereen van 12 jaar en ouder   
 uit om deze sportieve uitdaging aan te gaan. Om ± 15.30 uur
 weten we wie de winnaar is van dit spectaculaire spel.
 De Oranjevereniging zorgt voor een veilige attractie. Zij stelt zich   
 niet aansprakelijk voor eventueel persoonlijk letsel.

Kerkweg 40  -  3481 CR  Harmelen
tel 06 239 775 85  -  fax 0348 446 515
e-mail andre@vaneckelektra.nl

van Eck
elektramontage
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13.00 uur Kinderprogramma
 De kinderen kunnen vanaf 13.00 uur zich in feestelijke kleuren laten  
 schminken op het parkeerterrein (tot 14.00).

13.00 uur Harmelense sportvereniging Athloi presenteert zich
 thijs-toys trampolines (met begeleiding).

14.00 - 14.45 uur  Band "Koest" zorgt voor een geweldig optreden voor de 
 aanwezige kinderen

 -  Wedstrijd: PImP je spijkerbroek op
 -  14.45 uur modeshow
     
14.00 uur Huize Gaza Seniorenmiddag
 vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar. rond 14.30 uur starten wij   
 met een optreden van Harmina de jonge/de Nieuwe Zangeres 
 zonder Naam. rond 16.30 uur sluiten wij deze middag af met het   
 zingen van het Wilhelmus. Hierna is nog even gelegenheid 
 voor gezellig bijkletsen onder het genot van een hapje en een   
 drankje. Namens de OvH: gastheer/vrouw: ton versteegh/
 Coby Goes  

Programma grote podium (op het grote parkeerplaats van de Kalverstraat)

15.15- 16.00 uur Band "Koest" 
16.15- 17.00 uur Band "Koest"
17.15- 18.00 uur Band "Koest"
  
18.15 uur  Optreden van Piratentoppers
 De Piratentoppers bestaan uit 3 zeer getalenteerde artiesten te   
 weten Harm Wolters, martin Dams en Patrick! 

19.00 uur  Einde van Koninginnedag 2012

 We sluiten het feest af en hopen dat iedereen in Harmelen van een  
 mooie Koninginnedag heeft genoten.
 

energieweg 3-5, 3481mC harmelen
Tel: 0348 – 44 39 92, Fax: 0348 – 44 62 80 
e-mail: info@kroonsbergauto.nl
www.kroonsbergauto.nl

Autobedrijf Ouwerkerk VOF
Breudijk 1B, 3481 LM Harmelen
Tel. 0348 - 442353   Fax 0348 - 444094
www.autobedrijf-ouwerkerk.nl
Email: info@ autobedrijf-ouwerkerk.nl

✱ Occasions ✱ Onderhoud
✱ Schade & verzekering

Aanneming van grond-sloop-straat 
en rioleringswerken

Transport

Levering van Zand, grind en 
tuingrond

Tel. 0348 - 442 852



P  imp je spi jkerbroek

Utrechtsestraatweg 19a  
3481 LA Harmelen
Tel. 0348 - 44 45 29
Fax 0348 - 44 44 47
www.theoklever.nl
Voor al uw grondverzet en wegbermonderhoud.

Hallo jongens en meisjes! 
Na een gezellige drukke ochtend spelletjes 
doen, is het nu tijd om je creativiteit te laten 
zien. voorgaande jaren deden we dit met 
het fiets versieren, maar nu mag je met je 
spijkerbroek aan de gang. Iedereen heeft 
thuis wel een oude of te korte spijkerbroek 
liggen, die wel een opknapbeurtje gebruiken 
kan. Ga met je moeders naaidoos, glitters, 
oude lapjes, kant, gordijnstof, stiften, lijm, 
kranten, spijkers, foto’s, cd’s, noem maar 
op, aan de gang en maak er iets moois van. 
Op het podium moet je de broek natuurlijk 
wel even showen, tijdens de modeshow 
om kwart voor drie en maak kans op een 
geweldige prijs. 

Verzekeringen |      Pensioenen |       Hypotheken

Dorpstraat 44, 3481 EL Harmelen  Telefoon 0348 - 400 700

Postbus 14, 3480 DA Harmelen  Telefax 0348 - 400 800

E-mail gertjan@devosassurantienbv.nl  Mobiel 06 - 54 65 83 50



Productieweg 5, Harmelen
 Tel. (0348) 446 361 
www.autobedrijf-terhorst.nl

AUTOBEDRIJF TER HORST 

HET VERTROUWDE ADRES:

Dorpsstraat 53

Harmelen

0348-442541

ook voor 

LEDERWAREN 

en REPARATIE

Maandag gesloten 

woensdagmiddag 

geopend

postbus 143, 3480 DC Harmelen
tel 0348 75 28 33  fax 0348 75 28 95
info@priotec.nl  www.priotec.nl

•  Priotec is zowel in 
 de utiliteits- als  
 woningbouw actief. 
•  Kernactiviteiten zijn 
 o.a. elektrotechniek, ict  
 en beveiliging. 
•  Daarnaast sterk in 
 dienstverlening, service 
 en onderhoud.

TE KOOP

GARAGE-
BOXEN
 in De Meern 

(Utrecht)

RIENTREUR.NL
0348 - 44 41 46 

 

•	 fysiotherapie 

•	 Manuele therapie 
(ook voor zuigelingen en kinderen) 

•	  Psychomatische fysiotherapie 

•	 Sportfysiotherapie 

•	  Dryneedling 

•	 Graded activity 

•	 Medical taping

Dorpsstraat 29, 3481 EA Harmelen, 0348 443141,  www.fysiobroekhuizen.nl



Bezoek onze gloednieuwe showroom 

met 1500m2 buitenspeelgoed!
Industrieweg 10 - 3442 AE - Woerden

   Op Koninginnedag
    vermaak voor het
       hele dorp!

O  p t redens

BAND KOEST

PIRATENTOPPERS

30 april 2012

14.00- 14.45 UUR
15.15- 16.00 UUR 
16.15- 17.00 UUR 
17.15- 18.00 UUR
BIJ HET GROTE PODIUM

www.koest-online.nl

30 april 2012

18.15 UUR
BIJ HET GROTE PODIUM

www.piratentoppers.nl 



Robert Bouwman
06 - 24 53 49 86
info@bouwman-catering.nl
www.bouwman-catering.nl

Voor Buffetten 
en Barbecues

L-BOUW-Advertentie 2011.indd   1 21-01-11   11:43

GLASWERKEN

Industrieweg 10g
3481 MD  Harmelen
T 0348 443890
E info@deglazenswaan.nl

Kloosterweg 6A, 3481 XC  Harmelen
Tel. 0348 - 442 142, Fax. 0348 - 442 387

info@vansolkemanotaris.nl



Wij nodigen daarom iedereen uit vanaf 12 jaar en ouder om  
deze sportieve uitdaging aan te gaan op Koninginnedag.

Vanaf 13.00 kunt u zich nabij de NH kerk inschrijven  
voor deelname. Het evenement zal beginnen om  
13.30 en om 15.30 weten we wie de winnaar is.

DUS KOM OP ONS “SPETTERENDE “ EVENEMENT  
EN NEEM TOESCHOUWERS MEE!

   

Een behendigheids spel voor iedereen waarin kracht,  
slimheid, souplesse, tactiek & conditie verwerkt zijn.

Brandweer spektakel

2012

V.O.F.
Drogisterij

Herba





Annemiek Hairstyling

Irenes Daily Sandwich Deliver

Den Hartog fijnmechanische techniek B.V,

New Golden House

Piet van Bemmel Handelsonderneming

Carl Siegert "bakker sinds 1891"

Bang & Olufsen Veldhuizen 

Fysiotherapiepraktijk Speelman

Koninginnedag is mogelijk gemaakt door oranje bedrijfskanjers 
en onderstaande bedrijven:

S  ponsers

 

Produktieweg 7

3781 MH Harmelen

Tel: 0348-443557

www.vdcinfo.nl

Handelsweg 8 - 3481 MJ Harmelen
Tel.: 0348 444359 
Fax: 0348 444393
Website: www.EDA-bv.nl
E-mail : info@EDA-bv.nl

 - voor al uw montagewerk.

-  installatie van o.a. afzuiging, perslucht, 

stoomcleaner en waterleiding.

-  Drinkbakken en warmwatercirculatie units  

voor paardenstallen

- tevens alle voorkomende fitwerkzaamheden
-  verkoop fittingen, installatiebuis, spirobuis  

en hulpstukken

Dorpsstraat 180h
3481 er harmelen
0348 - 44 29 96
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Oranjevereninging Harmelen

Elk jaar organiseert de Oranjevereniging Harmelen vele activiteiten voor de mensen in 
Harmelen, zoals de lampionnenoptocht op de verjaardag van Koningin Beatrix, de Kermis, 
Queensnight in samenwerking met Crespon, Koninginnedag, de 4 en 5 mei herdenking en de 
kinderdisco voor onze jeugd tot 12 jaar. Gelukkig zijn veel mensen bereid de Oranjevereniging 
Harmelen te helpen om deze activiteiten te organiseren. sommigen door hand & span hulp, 
vele andere door een donatie. Wij vinden de betrokkenheid van het dorp bij deze activiteiten 
erg belangrijk. 

Ondanks de kredietcrisis in Nederland, maar ook in Harmelen, zijn veel bedrijven weer bereid 
gevonden hun steun aan de Oranjevereniging onverkort voort te zetten. Wij zijn deze bedrijven 
zeer dankbaar. Hierbij een overzicht van onze Oranjekanjers:

Platina Oranje Kanjer
Gebr. van leeuwen Harmelen, sijmons-Dolata, stichting vsB Fonds, Kloosterhoeve en  
mulco Drankenhandel

Gouden Oranje Kanjer
rabobank, tmB Drukwerkpartners Bv, thijstoys, Purple Haze sound & lights

Oranje Kanjer
slagerij van rhenen, Bang & Olufsen veldhuizen, vallen living Bv, van vliet Buitenruimte Bv, 
Andre van Eck Elektramontage, j.r. techniek, Aannemersbedrijf Kwakkenbos Bv, Autobedrijf 
middelweerd Bv, ton van leeuwen snijwerken Bv, taxi-touringcar theo middelweerd, 
service station Cor middelweerd Bv, Elektrotechniek Kees van schaik Bv, Aannemingsbedrijf 
C. van der Grift, van Dijk De meern Bv, van Beusekom Harmelen Bv, rietveld Pallets, A&W 
Zonwering en Interieur, rob Pouw Drukwerk, Cafetaria viskas, van Breukelen Accountants Bv, 
Architectenbureau van den Hoeven, Escura Apotheek Harmelen, Het Wapen van Harmelen, 
rijschool miltenburg, lasbedrijf De rooij, Broeke steigerbouw Bv, De Bedrijfswagen Garage 
en Peek totaal.

maar ook de bedrijven die ons door middel van hun donatie hun warme hart laten zien zijn we 
zeer erkentelijk! Op naar een nieuw spetterende Koninginnedag!

Hugo Buist
Penningmeester Oranjevereniging Harmelen

info@jrtechniek.nl

T 0348 44 20 96

Harmelen



Dorpsstraat 14, 3481 EK Harmelen
Tel. +31 (0)348 44 1203 info@hotelharmelen.nl

WWW.HOTELHARMELEN.NL

WWW.HOTELHARMELEN.NL

Dorpsstraat 14, 3481 EK  Harmelen
Tel. +31 (0)348 44 1203
info@hotelharmelen.nl
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uitnodiging aan alle inwoners van Harmelen

Vlag mee op Koninginnedag! 

laten we met z'n allen Harmelen een extra feestelijk gezicht geven! 
De Oranjevereniging Harmelen vraagt u om op 30 april de vlag met oranje wimpel uit te 
steken. Koninginnedag wordt gevierd op maandag 30 april. Koningin Beatrix is niet jarig 
op die dag; haar verjaardag is op 31 januari. 30 april was de verjaardag van haar moeder, 
Prinses juliana. Koningin Beatrix wilde Koninginnedag op die datum blijven vieren als 
eerbetoon aan haar moeder.
 

Uitsteken van de Nederlandse vlag

31 januari (1 februari)  27 april (28 april) 
verjaardag van de Koningin  verjaardag van de Prins van Oranje

30 april (29 april)   4 mei (4 mei)
Koninginnedag   Nationale dodenherdenking halfstok vlaggen 
    vanaf 18.00 uur tot zonsondergang 
    (ca. 21.10 uur zomertijd)
5 mei (5 mei)  
Nationale bevrijdingsdag  17 mei (18 mei)
    verjaardag Prinses máxima
3e dinsdag van september 
Prinsjesdag (alleen in Den Haag)  7 december
opening van de staten-Generaal. verjaardag prinses Amalia

Gelegenheden, waarbij de vlag wordt gehesen met oranje wimpel
Op Koninginnedag en op de hierboven vermelde verjaardagen van leden van 
de koninklijke familie. De vlag wordt zonder oranje wimpel gehesen bij alle 
andere gelegenheden.

Vlaggen bij bijzondere gelegenheden
Bij bijzondere gebeurtenissen in de koninklijke familie (geboorte, huwelijk, 
overlijden) zal er telkens een speciale regeling komen, die van geval tot geval 
bekend zal worden gemaakt. tijdens officiële bezoeken van vreemde 
staatshoofden wordt alleen gevlagd in de plaatsen die worden bezocht.

Handleiding voor het gebruik van de Nederlandse vlag
De Nederlandse vlag is het symbool van de eenheid en de onafhankelijkheid 
van het koninkrijk der Nederlanden. De vlag behoort overal waar zij op het 
Nederlands grondgebied wordt ontplooid, de ereplaats te hebben.

U  i tnodiging



Koperwiek 25
3481 DJ Harmelen
t 0348 44 12 22
m 06 30 56 42 31
e info@robpouwdrukwerk.nl

Voor al uw drukwerk!

rob pouw drukwerk

Koperwiek 25
3481 DJ Harmelen
t 0348 44 12 22
m 06 30 56 42 31
e info@robpouwdrukwerk.nl

Voor al uw drukwerk!

rob pouw drukwerk

 

De kleuren van de Nederlandse vlag zijn:
Helder vermiljoen - helder wit - Kobaltblauw. Over de afmetingen van de vlag zijn geen 
voorschriften. In het algemeen dient de lengte zich te verhouden tot de breedte als 3:2.
Op de Nederlandse vlag behoort geen enkele versiering of andere toevoeging te worden 
aangebracht. Ook het gebruik van een vlag louter voor versiering behoort te worden 
nagelaten. (Wel mag vlaggendoek voor versiering, bijvoorbeeld in de vorm van draperieën 
worden gebruikt).

Het hijsen van de vlag 
De vlag dient gehesen te worden aan een stok, waarvan de lengte zodanig is, dat de vlag 
(ook als zij halfstok is bevestigd) nimmer zodanig is, dat de vlag de grond raakt of het verkeer 
kan hinderen. Nederlandse of buitenlandse vlaggen behoren niet tussen zonsondergang 
en zonsopgang gehesen te worden of te blijven. Elke gehesen vlag moet derhalve bij 
zonsondergang worden neergehaald en zonodig de volgende dag na zonsopgang opnieuw 
worden ontplooid. uitzondering hierop is mogelijk, als de vlag 
zodanig verlicht wordt, dat de kleuren duidelijk te zien zijn.

ANDER FORMAAT 1/2
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Koperwiek 25
3481 DJ Harmelen
t 0348 44 12 22
m 06 30 56 42 31
e info@robpouwdrukwerk.nl

Voor al uw drukwerk!

rob pouw drukwerk

voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met:

Herman van Breukelen rA, Productieweg 7b, 3481 mH Harmelen
tel 0348 – 44 32 17. Fax 0348 – 44 11 54. 
E-mail: info@vanbreukelenra.nl Website www.vanbreukelenra.nl
 

Wij verzorgen uw jaarrekening en belastingaangifte

Wij adviseren op bedrijfseconomisch en fiscaal gebied

Wij verzorgen uw administratie, ook via internet



 I   n format ie

Oranjevereniging Harmelen heeft uitgebreid 
stil gestaan bij het ski ongeluk van Prins Friso 
in lech.

volgend op het advies van de diverse Gemeenten 
is besloten om het programma van 30 april door 
te laten gaan.

Namens alle inwoners van Harmelen wensen 
wij de leden van het Koningshuis sterkte toe!

Prins Friso

Bodegraven - Reeuwijk - Woerden - Harmelen

30 april open   

van 8.00 tot 12.00 uur
 

Koninginnedag reclame:
ORANJE SOES 

van € 1,90  voor € 1,50!
Royaal gevuld met slagroom



Disco
N-cue

Band
Yesz

Finch
Discoteam

onder leiding van 
Wouter Vink



V  r i jheid

Iedere generatie heeft eigen markeringspunten als het gaat om vrijheid. De generatie die de 
tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, heeft een andere emotie bij en geeft een andere 
betekenis aan het begrip ‘vrijheid’ dan iemand die geboren is in de jaren zestig of in de jaren 
negentig van de vorige eeuw. voor naoorlogse generaties zijn bijvoorbeeld de val van de 
dictaturen in Griekenland en spanje, de Praagse lente, de val van de enclave srebrenica, de 
val van de Berlijnse muur, de oorlog in Irak of Afghanistan of de vrijlating van Nelson mandela 
vormende herinneringen. De beleving van vrijheid is tijd- en plaatsgebonden: voor iemand die de 
Arabische lente meemaakt is vrijheid anders dan voor iemand die in Nederland opgroeit. 

met het thema ‘vrijheid geef je door’ nodigt het Nationaal Comité iedereen uit om stil te staan bij 
het feit dat iedere generatie, afhankelijk van in welk land je leeft, andere referentiepunten kent die 
bewust en onbewust ideeën en idealen van vrijheid vormen. Elke generatie geeft op basis van 
die ervaring andere ideeën over vrijheid door aan de volgende. Over de tweede Wereldoorlog 
zijn veel publicaties, films en documentaires verschenen. maar over de tegenhanger van oorlog, 
vrijheid, veel minder. De tweede Wereldoorlog is van de eerste generatie, terwijl vrijheid van alle 
generaties is. Het comité wil de komende jaren aandacht vragen voor de vrijheid zoals die van 
generatie op generatie wordt doorgegeven. 

De generatie die de tweede Wereldoorlog zelf bewust meemaakte, heeft een sterke persoonlijke 
betrokkenheid bij de tweede Wereldoorlog. Dat geldt in het bijzonder voor de eerste generatie 
van oorlogs-getroffenen en hun familie. Het is begrijpelijk dat deze generatie vindt dat de 
tweede Wereldoorlog centraal moet staan bij de Nationale Herdenking. Nog slechts 0,5% 
van de bevolking heeft de tweede Wereldoorlog als volwassene meegemaakt, een steeds 
groter wordende groep heeft geen persoonlijke ervaring of herinnering aan deze periode van 
onvrijheid. uit het Nationaal vrijheidsonderzoek van het Nationaal Comité komt naar voren dat 
de naoorlogse generatie wel grote waarde hecht aan herdenken en vieren, maar gedreven vanuit 
een maatschappelijke betrokkenheid bij oorlog en (on)vrijheid. Deze naoorlogse generatie legt 
eerder een relatie met actuele oorlogen en conflicten in de wereld. 

4 en 5 mei zijn als data van bezinning en bevrijding stevig in de samenleving verankerd, maar 
we kunnen er niet zondermeer van uit gaan dat de generatie van persoonlijk betrokkenen 
automatisch wordt opgevolgd door een generatie die zich maatschappelijk betrokken voelt. Het 
Nationaal Comité ziet het als zijn opdracht om betekenis te geven aan herdenken en vieren voor 
álle mensen in Nederland en wil bruggen slaan tussen die persoonlijke en maatschappelijke 
betrokkenheid.

Vrijheid geef je door



4 mei Dodenherdenking

Programma:         thema: vrijheid geef je door!
 Dit is het thema van landelijk comité 4 en 5 mei en dat heeft de 
 Oranjeverenigingvereniging Harmelen doen besluiten om in 
 samenwerking met het I.K.O.H (Inter Kerkelijke Overleg Harmelen) een  
 overdenking voor te bereiden. Ook hebben wij de mening aan de 
 groepen 7 en 8 van de Harmelense basisscholen gevraagd hoe zei over dit  
 thema denken en of zij een gedicht willen schrijven. De beste zullen op 
 4 mei zowel in de kerk als bij het monument worden voorgelezen door de  
 maker zelf.

Aanvang:  19.00 uur in de st.Bavo kerk
M.m.v.: B(r)avissimo koor
 vertegenwoordigers van diverse kerken
 Namens de Gemeente Woerden
 Wethouders martin schreurs 
 Wethouder Cor van tuijl

19.40 uur verzamelen
19 45 uur stille tocht richting het monument (in de praatkuil)
   1. trommelaar
   2. scouting (met de diverse bloemstukken)
   3. Pastores/diaken/afgevaardigden van gemeente Woerden.
   4. Publiek

19.58 uur last Post trompettist
20.00 uur     2 minuten stilte, gevolgd door het “Wilhelmus”, gevolgd door
 Kranslegging m.m.v. de scouting groep Willem Alexander uit 
 Harmelen

 vervolgens zullen diverse verenigingen worden aangekondigd om 
 samen met de scouting bloemen neer te leggen!

5 mei Kindervrijmarkt
 Kinderen van Harmelen:
 ruim je kamer op en verkoop je overbodige 
 spulletjes op de vrijmarkt in de Praatkuil van
 10.00 uur tot 14.00 uur.
 
 Vol is vol!!
 Deelname gratis! 
 (alleen bedoeld voor de kinderen) 

 Een lekker kopje koffie of thee wordt weer geschonken door de mOv.
 (missie Ontwikkeling vrede) in samenwerking met st. Ezaka – 
 madagascar – Harmelen. De opbrengst wordt gebruikt om het 
 onderwijs in madagaskar te ondersteunen.

V  r i jheid



WELKE STRAAT IS HET MOOIST VERSIERD!

Dit jaar maakt elke straat weer kans op een schitterende prijs. 
Alle straten worden door een deskundige en onafhankelijke jury beoordeeld en de uitslag 
zal bekend gemaakt worden op het grote podium. 

Welke straat gaat naar huis met een barbecuebon t.w.v. € 250,00?
slagerij van rhenen is sponsor van deze barbecuebon.

Zaterdag 28 april 18.00 uur   
Beoordeling “best” versierde straat.

D e s t raatpr i j s



   - Koninginnedag & Kinderspelen

   - Queensparty

   - Kermis

   - Kinderdisco

   - Dodenherdenking

   - Kindervrijmarkt op 5 mei

   - Lampionnenoptocht

De Oranjevereniging is ieder jaar weer druk om deze activiteiten te verzorgen, 

maar hebben hier voor de hulp van Oranjegezinde Harmelenaren hard 

nodig.

Steun de Oranjevereniging en maak uw Oranjegift over op 

Rabobank 32.53.05.420 of ING 53.47.518

Namens het bestuur dank voor uw steun en tot ziens op een van 

bovengenoemde activiteiten!

www.oranjevereningingharmelen.nl , info@oranjevereniging.nl

Rabobank 32.53.05.420 , ING 53.47.518 , KvK 40478994

HARMELEN KLEURT ORANJE, 
MAAR NIET ZONDER UW HULP!

MOBIEL LASBEDRIJF
EUROPEES GECERTIFICEERD

HARMELEN                     030 – 6666648

 



L  ampionnen optocht

Veel lichtjes voor de Koningin
vrijdag 27 januari liepen zo’n 150 kinderen samen met hun ouders door Harmelen. 
150 lampionnen en van de Oranjevereniging nog een mooie flikkerende ster om de nek 
van de kinderen zorgden voor een mooi schouwspel.

De route was een beetje ingekort omdat de kleine beentjes snel moe werden, maar dapper als 
ze zijn weigerden ze om gedragen te worden. Het is ook heel speciaal om midden op straat te 
mogen lopen, in het bijzijn van het feest orkest “de roodneuzen”, en politie op motor. langs 
de route stonden toeschouwers om dit lichtspel te bekijken en ook de bewoners in Huize Gaza 
konden vanuit hun warme woonkamer alles mooi overzien. Het weer deed goed mee, koud en 
helder met een mooie sterrenhemel, dus de Glühwein en warme chocolademelk van 
de Golff, zorgden weer voor warme handen.

volgend jaar weer lampjes voor de koningin of 
wordt het voor de koning?

www.rabobank.nl/utrecht

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Utrecht is sponsor van
Oranjevereniging Harmelen.

Koninginnedag brengt
mensen bij elkaar. Dat is
het idee. 




