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Welkom op  
koninginnedag

kleurt oranje

inFo@oranjeverenigingharmelen.nl



V  oorwoord

BEstuur OrANjEvErENIGING HArmElEN

ton van Engelen  voorzitter  0348 - 443387
Desiree Koolen  secretaris 06 - 23311836
ria de vos 2e secretaresse 0348 - 741481
Hugo Buist  Penningmeester  0348 - 443301
Carelle vos lid  0348 - 445135
Diana van Wijk lid 0348 - 441162

contact: info@oranjeverenigingharmelen.nl

Dit is het eerste jaar dat ik uw burgemeester ben. Wat een aardig toeval dat dit nu samenvalt 
met de kroning van prins Willem Alexander, een bijzonder jaar dus. Nu moet ik gelijk 
beamen dat, achteraf beschouwd, elk jaar een bijzonder jaar blijkt te zijn. steeds doen zich 
gebeurtenissen voor, in de privésfeer of in het algemeen, waardoor elk jaar weer een eigen 
betekenis krijgt. Niet elk jaar komt echter in de geschiedenisboekjes terecht. Dat zal met 2013 
wel het geval zijn. 

En wat betekent de kroning voor ons in Kamerik, Harmelen, Woerden en Zegveld? voor de een 
zal dat meer betekenen dan voor de ander. los van de formele betekenis, gaat het ook gewoon 
om de mens Alexander en maxima. Zijn ze aardig en leuk? Weten ze het goede te doen op het 
juiste moment? Graag leven we met ze mee. Dat zal ook zeker op deze kroningsdag het geval 
zijn.

voor uw Oranjevereniging is het dit jaar niet zo eenvoudig. Alles gaat anders. Het vraagt 
creativiteit om tussen de tv momenten door een spetterend stads- of dorpsfeest te vieren. De 
inzet en het plezier vooraf is als vanouds. Het resultaat ongetwijfeld ook. Niets is zo leuk als 
samen feesten. Ik kijk er naar uit om samen met u 30 april 2013 te vieren!

victor molkenboer
Burgemeester gemeente Woerden



Harmelerwaard 1, 3481 LB  Harmelen    Tel. 0348 44 12 29    www.kwakkenbos-bv.nl

   Aannemersbedrijf

      Kwakkenbos
wenst u een mooie
         en gezellige dag toe!

Kees van Schaik Adv. Z/W.indd   1 07-03-13   21:49



voor de 4de keer schrijf ik het voorwoord voor een bijzondere 
Koninginnedag: de laatste voor de komende decennia.

Een terugblik op 2012:
Desiree Koolen (secretaresse van de OvH) schreef in haar verslag over Koninginnedag:

Koninginnedag in Harmelen: “een Groot & Zonnig Feest”!

En ze had gelijk, het was weer magnifiek!

Op een zonovergoten Koninginnedag deden ruim 600 kinderen mee aan de kinderspelen, 
de BBQ bon van € 250,00 van jaap van rhenen ging voor de 2de keer naar Nassaupark. 
Het bestuur zette op ludieke wijze alle leden van het Facilitaire team, sjaak Gresnigt  
(presentator) en de leden van de kinderspelencommissie in het zonnetje. Zij kregen allen 
het “Oranje speldje”, als dank voor hun inzet!
De gepimpte spijkerbroeken werden gewaardeerd met leuke cadeau bonnen van 
Primera Kwakkenbos en de jeugd vermaakte zich prima met het brandweer waterspel. Een 
welkome verkoeling op deze warme dag. De catering op het plein, verzorgd door mulco 
en de Kloosterhoeve, was dit jaar goed geregeld. De zonnige dag werd afgesloten met de 
“Piratentoppers”.

En dinsdag 1 mei kwam de regen… gelukkig werd het ’s avonds weer droog, en werden de 
straten weer ontdaan van de vlaggetjes. Wat een goede timing. 4 mei dodenherdenking: 
wederom indrukwekkend, mede dankzij de aangrijpende gedichten van onze basisschool 
jeugd. De vrijmarkt op 5 mei bracht weer volop gezelligheid op het dorp. Een traan en een 
lach liggen dichtbij elkaar.

In januari 2013 hebben we de 75ste verjaardag van onze Koningin Beatrix met de 
lampionnenoptocht gevierd. 3 dagen later werd het aftreden bekendgemaakt door 
Koningin Beatrix zelf, de troonswisseling vindt plaats op 30 april! Een uitdaging voor het 
bestuur. Wat wil Harmelen, wat kunnen we bieden en wie wil helpen? Wij denken er goed 
aan gedaan te hebben om deze dag in een sobere uitvoering te vieren. Geen grote spelen, 
helaas ook geen kinderspelen, omdat weinig bewoners deze historische gebeurtenis willen 
missen. maar met goede hoop op mooi weer, staat er een groot scherm met  
tv verbinding, om op het plein gezamenlijk te kijken naar de officiële gebeurtenissen.
Kom dus gezellig naar het plein want u hoeft niks te missen van het programma.  
De koffie staat klaar!

via deze plaats wil ik onze bestuursleden Hugo Buist en Carelle de vos bedanken. Zij 
hebben zich 5 jaar lang ingezet om alle activiteiten tot een succes te volbrengen en de 
financiën gezond te houden. Onze dank hiervoor!

ton van Engelen
voorzitter

V  an het  bes tuur

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

 E info@bwgarage.nl

www.bwgarage.nl



G  eschiedenis

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

AUTOBEDRIJF TER HORST 

Openbare vergadering

Op Woensdag 15 januari 2014 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

Een klein stukje geschiedenis van onze Lage Landen

In de jaren 1813-1815 is het fundament gelegd voor het land dat we in de 200 jaar daarna heb-
ben opgebouwd: Nederland werd een Koninkrijk, met een Grondwet, een Eerste en een tweede 

Kamer en een positie op het internationale toneel. We herdenken de gebeurtenissen uit die 
jaren, en we vieren de verworvenheden van 200 jaar onafhankelijkheid en democratisch bestel. 

Want wat we in 200 jaar samen hebben opgebouwd lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet.

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
vieren wij op 29 april 2013 met een

Gondelvaart - Vlootschouw
Zonder 1813-1815 geen 2013-2015

Zie alle info elders in het programmaboekje of onze website.

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!



Programma Oranjevereniging Harmelen 2013
Vanaf woensdag 3 april
Inzameling van oude boeken door 
Bs de Notenbalk voor de actie: riet en jos de Graaf madagaskar
rK st. Bavo school actie: lies en Herman Bouma: Bouwen met Bouma's
   
Kermis op woensdag 10 t/m zaterdag 13 april
Een nieuwe kermisexploitant zorgt voor spectaculaire, verfrissende & vernieuwde 
kermisattracties. traditioneel is op zaterdag van 22.00 tot 22.15 uur vuurwerk op  
het land van van Zuijlen aan de achterzijde van het Wapen van Harmelen.

Boekenmarkt zaterdag 27 april
van 10.00 uur tot 14.00 uur in de praatkuil: verkoop van de ingezamelde boeken door de 
Bavo- en de Notenbalk school voor het goede doel.

Queens Party zaterdag 27 april
van 21.00 tot 02.00 uur de jaarlijkse altijd geslaagde party, georganiseerd in samenwerking 
met de Cresponleden. Pop/rock Coverband “strike 2” komt Dezibel op z’n kop zetten  
(www.strike2.nl). Kom op tijd en geniet lekker lang van deze feestavond (zie elders in dit boekje).

Gondelvaart-Vlootschouw maandag 29 april
(bij voldoende deelname: minimaal 10 boten)
van ± 21.00 uur tot 22.00 Nieuw in Harmelen de Gondelvaart-vlootschouw. 
Wij vieren het 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden op het water.
Families, buren, verenigingen versieren een boot en verzamelen bij Café het scheepje, 
en varen richting de Kwakelbrug.

thema: 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. 
    
 

 P  rogramma



Koninginnedag dinsdag 30 april

Ochtendprogramma

09.00 uur De vlaggen gaan uit en de klokken luiden
 Begin van een feestelijke dag in Harmelen.

09.15 uur  Verzamelen op het Kerkplein
 Fanfarecorps “Excelsior“ verwelkomt het publiek.
 voor de aanwezige kinderen zijn er ballonnen.
    
09.30 uur     De aubade en het hijsen van de vlag bij de Nederlands Hervormde Kerk
 Het officiële begin van Koninginnedag, welke we stijlvol en muzikaal 
 openen. Wethouder: m. schreurs komt naar Harmelen om de officiële   
 opening te verrichten. In het gezelschap van de gedecoreerden, zal  
 voorzanger Gerben de vos samen met het aanwezige publiek het   
 Wilhelmus en bekende Hollandse liederen zingen. De ballonnen zullen 
 tegelijk opgelaten worden en de lucht versieren.

10.00 - 10.50 uur Abdicatie + balkonscène live op het grote scherm
 Koning Willem-Alexander, Koningin máxima en Prinses Beatrix betreden  
 het balkon van het paleis op de Dam. Prinses Beatrix en Koning Willem 
 Alexander houden een korte toespraak. Aansluitend betreden de Prinses   
 van Oranje, Prinses Alexia en Prinses Ariane het balkon.

 voor iedereen is er weer, tegen een kleine vergoeding, koffie en thee,   
 geschonken door st. Ezaka-madagascar-Harmelen.

11.00 - 13.00 uur ThysToys “Speelpark”
 Als waardig alternatief voor de traditionele kinderspelen dit jaar voor het  
  eerst dit speelpark. Alle kinderen zijn welkom op o.a. de skelter baan en  
 trampolines. Er is blikjes gooien en met de mooiste stoepkrijt tekening kan  
 een leuk prijsje verdiend worden.

 verder zijn er 2 grote springkussens, lekkere popcorn en ouderwets zoete   
 suikerspinnen, beide helemaal voor niks.
  
 voor de oudere jeugd zorgt de brandweer weer voor het Brandweerspel 
 op het grasveld.

 De kinderen die klaar zijn met spelen in het speelpark kunnen zich laten   
 schminken om de rest van de dag als koning of koningin door te brengen.
 En even uitrusten onder het genot van de pakjes sap van de Emté.
  

P  rogramma

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

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



P  rogramma

11.15 uur Aubade bij Huize Gaza 
 Natuurlijk vergeten we onze lieve opa’s en oma’s niet in Huize Gaza. tussen  
 het officiële programma door is er voor hun ook een toast op de nieuwe   
 koning en het Wilhelmus wordt uit volle borst gezongen. Fanfarecorps   
 Excelsior uit Woerden zorgt voor de muzikale noot.

Middagprogramma

13.00 uur Prijzenslag op het podium
 De prijswinnaars van de Gondelvaart (BBQ bon t.w.v. € 250,-) en het 
 stoepkrijten worden bekend gemaakt. met een waarde cheque wordt de   
 opbrengst van de boekenmarkt uitgereikt aan de vertegenwoordigers van   
 de Goede Doelen.

13.00 uur Jeroen de Bree 
 Dj jeroen heeft beloofd om het dorpsplein te vullen met vrolijke dansbare  
 muziek op deze feestelijke dag.

13.45 uur      Onthulling naambord
 Onthulling van het naambordje bij de Koningslinde, door de nieuwe   
 Burgemeester victor molenboer & de leden van het college van Woerden.   
 Deze linde is eerder deze maand gepoot door het Harmelens dorpplatform   
 i.s.w.m. vsB fonds aan de Prins Willem Alexanderlaan.

13.55 - 15.30 uur Alle ogen op het grote scherm 
                 vertrek van de Koning en het gevolg naar De Nieuwe Kerk.
   Beëdiging en inhuldiging van de Koning in De Nieuwe Kerk. toespraak en   
 eedaflegging door de Koning. Gevolgd door toespraak door de voorzitter   
 van de verenigde vergadering der staten-Generaal, mr. G.j. de Graaf en het  
 hoofdelijk afleggen van eed of belofte door leden van de staten-Generaal.

16.00 uur      Gezamenlijke toast 
 voor iedereen die op het plein is, wordt een Oranje Bitter geschonken voor  
 een gezamenlijke toast op de nieuwe Koning.
                                        
17.00  uur Optreden van SOULID
                   roos van Breukelen sluit deze speciale dag af met een mooi optreden.  

18.00 uur Sluiting van Koninginnedag 2013                              

u ziet, een ander programma dan u gewend bent…..maar geen enkele reden om weg te blijven 
en gezellig deze dag op het dorp te vertoeven.

Produktieweg 7
3781 MH Harmelen
Tel: 0348-443557
www.vdcinfo.nl



P  rogramma

4 mei  Dodenherdenking

Thema: Vrijheid spreek je af 
Dit is het thema van landelijk comité 4 en 5 mei. samen 
met het Inter -Kerkelijke Overleg Harmelen organiseert de 
Oranjevereniging een herdenking. De leerlingen van groep 
7 en 8 van de “Fontein” is gevraagd hoe zij over dit thema 
denken en dit in gedichtvorm op te schrijven. De beste  
gedichten zullen op 4 mei, zowel in de kerk als bij het 
monument, worden voorgelezen door de makers zelf.

Aanvang 19.00 uur in de st. Bavo kerk met  
medewerking van het B(r)avissimo koor, en  
vertegenwoordigers van Diverse kerken en de Gemeente 
Woerden. Om 19.45 uur start de stille tocht richting het 
monument (in de praatkuil) onder leiding van de trommelaar.  
Om 19.58 uur start de last Post trompettist, gevolgd door 2 minuten stilte. 
Gezamenlijk zal het Wilhelmus gezongen worden en diverse kransen zullen  
worden gelegd m.m.v. de scouting groep Willem Alexander uit Harmelen.



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



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 

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



Bezoek onze gloednieuwe showroom 

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

   Op Koninginnedag
    vermaak voor het
       hele dorp!

O  p t redens

Zaterdag 27 april 2013

Van 21.00 uur - 02.00 uur in Dezibel  

Voor de 5de keer wordt er op zaterdag 27 april in Dezibel 
de Queens Party georganiseerd door Crespon Harmelen 

en de Oranjevereniging Harmelen.

Dit jaar komt “Strike 2” (www.strike2.nl) en in de 
pauze zal er een DJ optreden.

Strike 2 is een pop/rock coverband met een breed repertoire. 
Zij spelen altijd een combinatie tussen rock-klassiekers, 

hedendaagse muziek en rustige ballades.

In heel Dezibel is een rookverbod.

Aanvang: 21.00 uur    Einde: 02.00 uur
Toegang:  € 5.00 p.p.    Crespon leden € 2.00 p.p.  

16 jaar en ouder: legitimatie verplicht



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

info@vansolkemanotaris.nl

Einsteinweg 10
3404lK  Ijsselstein
030-6882056
www.kia-wolters.nl
info@kia-wolters.nl
w.spruit@kia-wolters.nl

Autobedrijf Wolters



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

Brandweer spektakel

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

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

   

van 11.00 tot 13.00 uur 

2013



NIET DUURDER DAN INTERNET, MAAR WEL VEEL MEER ZEKERHEID EN SERVICE!

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



A.H.M. Ransdorp h/o Annemiek Hair

Bakkerij Carl Siegert

Den Hartog fijnmechanische techniek B.V.

Chinees Indisch Restaurant New Golden House

Irene's Daily Sandwich Delivery

V.O.F. J.G.W. Verweij

Piet van Bemmel Handelsonderneming

Koninginnedag is mogelijk gemaakt door oranje bedrijfskanjers 
en onderstaande bedrijven:

S  ponsors



V  an het  bes tuur

Hulde aan de Oranjekanjers, sponsoren en donateurs 
van de Oranjevereniging Harmelen!
Harmelen is er trots op dat er elk jaar weer vele leuke evenementen worden georganiseerd. 
En het Harmelens Oranjefeest op Koninginnedag is zelfs al over de dorpsgrenzen bekend en 
bemind!

De Oranjevereniging Harmelen organiseert elk jaar een aantal evenement voor onze 
dorpsgemeenschap. jaarlijks hoogtepunt is natuurlijk Koninginnedag (vanaf volgend 
jaar Koningsdag), maar de Oranjevereniging heeft meer activiteiten die Harmelen oranje 
kleuren, zoals de lampionnenoptocht & kinderdisco, de jaarlijkse kermis, de Queensparty in 
samenwerking met de Crespon, dodenherdenking op 4 mei en eens in de 5 jaar een vrijmarkt 
op 5 mei. met uw hulp en bijdragen hopen wij deze tradities in lengte van dagen te kunnen 
organiseren.

Ook de bijdragen van de inwoners van Harmelen zijn van groot belang om de activiteiten 
te kunnen organiseren. Helaas zijn er vandaag de dag veel kosten mee gemoeid om u 
persoonlijk te benaderen voor uw bijdrage, maar aarzel niet uw donatie over te maken op 
rabobank 32.53.05.420 of ING 5347518 t.n.v. Oranjevereniging Harmelen. 

Zonder uw hulp geen Oranjefeest in Harmelen!

tenslotte zou ik graag weer de Oranjekanjers in het zonnetje willen zetten. met hulp van deze 
bedrijven is het weer mogelijk geweest een mooi programma op te stellen, aangepast aan de 
geschiedenis makende kroonwisseling. 

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

Gouden Oranje Kanjer
rabobank, De vormgevers, thijstoys, Purple Haze sound & lights

Oranjekanjer
slagerij van rhenen, 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 Beusekom 
Harmelen Bv, Cafetaria de snack, A&W Zonwering en Interieur, rob Pouw Drukwerk, van 
Breukelen Accountants Bv, Architectenbureau van den Hoeven, Apotheek Harmelen, Het 
Wapen van Harmelen, rijschool miltenburg, lasbedrijf De rooij, Hurricane Bedrijfskleding, 
De Bedrijfswagen Garage, Peek totaal en travell Counsellors
 
maar ook de bedrijven die ons door middel van 
hun donatie en steun in natura hun warme hart 
laten zien, zijn we zeer erkentelijk! 

Hugo Buist
Penningmeester Oranjevereniging Harmelen

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

GASTVRIJ

VERGADEREN

RUST

SLAPEN

ONTHAASTEN

COMFORT

DINER

GEZELLIGBRUILOFT

RECEPTIE

A & W 
Zonwering en Interieur

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

- 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



*****Nieuwe plannen*****
Op de vooravond van de september markt 2013:

24 uur PAALZITTEN

 Aanvang: vrijdagavond 6 september om 19.00 uur
 Plaats: In de oude rijn bij de jeu de Boules baan
 Aantal: 6 á 8 personen
 Einde: Zaterdag 7 september 19.00 uur einde 

Hou de Huis-aan-Huis kranten in gaten voor doorgang en details!

N ieuwe plannen

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



Aanneming van grond-sloop-straat 
en rioleringswerken

Transport

Levering van Zand, grind en 
tuingrond

Tel. 0348 - 442 852

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

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



DJ Jeroen de Bree
Zo jong en zo ervaren; een topper! 

 I   n format ie

Biografie
Dj jeroen de Bree begon al meer dan 10 jaar geleden met zijn liefhebberij voor muziek. Zijn 
muzieksmaak is vanaf het begin af aan al zeer breed, van club muziek tot 80's en van aprés-ski 
tot hardcore. Dat is dan ook gelijk terug te horen in zijn huidige optredens als allround Dj. 
vanaf zijn vijftiende levensjaar heeft jeroen zijn zinnen gezet op het uitbreiden en professi-
onaliseren van zijn optredens. Dit begon met het draaien op een grote verscheidenheid aan 
schoolfeesten, maar breidde zich al snel uit naar een breed scala aan discotheken en clubs. 
O.a. door zijn samenwerkingen met “Dj Kicken” en het zeer bekwaam worden in het strakke 
mixen is jeroen in dezer dagen een zeer geliefd gezicht geworden in menig uitgaansgelegen-
heid. Daarnaast heeft jeroen zijn eigen productieassortiment weten uitbreiden op het gebied 
van licht & Geluid, naar mogelijkheden tot verrassende allround shows tot een capaciteit van 
circa 1800 man. Discotheken en clubs waar hij heeft gedraaid binnen Nederland zijn o.a.  
time-Out (Gemert), toppers (Geleen), Karrad (Ijsselstein), Het scheepje (Harmelen) en Olde 
Beth (Wehl). De kracht van jeroen zit vooral in zijn brede muziekkennis uit alle genres, het 
houden van mensen vermaken op de dansvloer en de verrassende interactie die daarbij komt 
kijken. “Niks is te gek en alles is een uitdaging” is een motto waarmee jeroen zich profileert. 
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Band
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Discoteam

onder leiding van 
Wouter Vink



I   nhu ldiging Koning Wil lem Alexander

Programma inhuldiging Koning Willem-Alexander 

De rvD heeft op disndag 12 februari 2013 een programma (in hoofdlijnen) van de inhuldiging 
van Koning Willem-Alexander bekend gemaakt. Het gaat dan vooral over het tekenen van de 
abdicatie en de inhuldiging in de Nieuwe Kerk. 

De overige feestelijkheden worden op een later tijdstip door het Nationaal Comité Inhuldiging 
bekend gemaakt. Het ligt in de verwachting dat er zal worden gekeken naar voorgaande  
inhuldigingen. Het (voorlopige) programma ziet er dan als volgt uit:
 

10.00 - 10.30 uur   Abdicatie van Koningin Beatrix, in de mozeszaal van het Koninklijk Paleis   
 Amsterdam. De Koningin ondertekent de Akte van Abdicatie.

10.30 - 10.50 uur  Koning Willem-Alexander, Koningin máxima en Prinses Beatrix betreden het 
 balkon van het paleis. Prinses Beatrix en de Koning houden een korte  
 toespraak. Aansluitend betreden de Prinses van Oranje, Prinses Alexia en 
 Prinses Ariane het balkon.

 ± 13.00 uur  (mogelijk) het maken van officiële foto’s van de Koning en zijn gezin   
 in het paleis. Ook wordt een groepsfoto gemaakt van de leden van de 
 Nederlandse Koninklijke familie en van de aanwezige buitenlandse   
 Koninklijke gasten.

13.55 uur vertrek van de Koning en het gevolg naar  
 De Nieuwe Kerk.

14.00 - 15.30 uur Beëdiging en inhuldiging van de Koning in De  
 Nieuwe Kerk. toespraak en eedaflegging door de  
 Koning. Gevolgd door toespraak door de voorzitter van  
 de verenigde vergadering der staten-Generaal, mr.  
 G.j. de Graaf en het hoofdelijk afleggen van eed of  
 belofte door leden van de staten-Generaal.

16.30 - 17.30 uur receptie in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

± 20.00 uur (mogelijk) feestavond met genodigden en Koninklijke  
 Hoogheden. vuurwerk in de Amsterdamse haven. 

 Hou de nieuwsberichten in de gaten voor wijzigingen.Kerkweg 40  -  3481 CR  Harmelen
tel 06 239 775 85  -  fax 0348 446 515
e-mail andre@vaneckelektra.nl
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Dinsdag 30 april 2013
 van 17.00 - 18.00 uur op het kerkplein

Dorpsstraat 180h
3481 er harmelen
0348 - 44 29 96

 

ANDER FORMAAT 1/2
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



NIEUW IN HARMELEN:

Gondelvaart-Vlootschouw
MAANDAG 29 APRIL

Dit jaar vieren wij het 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden op het water.
versier samen met familie, buren, verenigingen een boot bijvoorbeeld in het thema  

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden en maak kans op een barbecue bon t.w.v. € 250,- 
(gesponsord door slagerij van rhenen).

Om ± 21.00 uur verzamelen bij Café het scheepje. We varen richting  
de Kwakelbrug waar we ± 22.00 uur eindigen.

De gondelvaart-vlootschouw gaat door bij voldoende deelname: minimaal 10 boten.
schrijf je snel in via: info@oranjeverenigingharmelen.nl

G ondelvaar t -V lootschouw

MOBIEL LASBEDRIJF
EUROPEES GECERTIFICEERD

HARMELEN                     030 – 6666648



   - 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 hiervoor 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.oranjeverenigingharmelen.nl, info@oranjeverenigingharmelen.nl

Rabobank 32.53.05.420, ING 53.47.518, KvK 40478994

HARMELEN KLEURT ORANJE, 
MAAR NIET ZONDER UW HULP!



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. 



de specialist in
boringen 

verankeringen
doorpersingen

energieweg 16, Harmelen 
tel. (0348) 477100

info@gebr-vanleeuwen.nl

kijk op www.gebr-vanleeuwen.nl


