
 sijmons • dolata makelaardij
60 jaar ervaring met het zoeken én vinden van een (ver)koper • Gratis 
waarde-indicatie van uw huis • Gespecialiseerd in de regio Harmelen 
en omgeving • Taxatierapport nodig? Taxateur Freek regelt het binnen 
3 werkdagen! • Uw koopwoning op www.sijmons-dolata.nl én op 
www.funda.nl • Na aanmelding op www.sijmons-dolata.nl ontvangt 
u per e-mail kosteloos informatie over het woningaanbod.
 
 sijmons • dolata hypotheken
Erkend hypotheek-adviseur • De best passende hypotheek voor uw 
situatie • Hoeveel kunt u lenen? Behoefte aan een second opinion? 
Oversluiten? Aflossen? Charlotte geeft u graag advies!

 sijmons • dolata verzekeringen
Compleet verzekeringspakket • Betaalbaar • Veilig • Op maat • 
Met één tussenpersoon als aanspreekpunt: Elsa is uw schade-expert!w
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www.ovharmelen.nl

Welkom op  
koningsdag

kleurt oranje

InFo@oranjeverenIgIngharmelen.nl
www.Facebook.com/oranjeverenIgIngharmelen
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Bestuur oranjevereniging Harmelen

ton van engelen voorzitter engelenovh.tve@gmail.com
martin van schaik  Penningmeester mvs.ovh@gmail.com
desiree koolen 1e secretaris desireeovh@gmail.com
astrid roest 2e secretaris astrid-ovh@outlook.com
diana van Wijk lid dianaovh@gmail.com
Carelle vos lid carelle.ovh@gmail.com
Charon Huiden  lid charonovh@gmail.com
ruud Brasser lid ruud.ovh@gmail.com

contact: info@oranjeverenigingharmelen.nl

koningsdag! je zou zo maar kunnen denken dat nederland er een nieuw evenement bij heeft, 
gewend zoals we zijn aan een koninginnedag. koningsdag…wat gaat dat brengen? gooit 
koning Willem alexander het over een andere boeg? gaat het dit jaar helemaal anders? Wie 
zal het zeggen?
in onze gemeente wordt koningsdag als van ouds gevierd. jong en oud zoeken buiten de 
gezelligheid op. met dank aan de vele vrijwilligers die ervoor zorgen dat er voor iedereen wel 
wat te doen is. 

En wat zijn uw plannen dit jaar? 
mag ik een suggestie doen? doe eens een ronde in onze gemeente. Het is immers overal 
feest! start bijvoorbeeld in de ochtend met de aubade in Zegveld, waar schoolkinderen 
traditiegetrouw uit volle borst meezingen. ga daarna funshoppen op de braderie in kamerik. 
’s middags is het tijd voor kinderactiviteiten in Harmelen. en dan…., op naar de kermis in 
Woerden! nagenieten doen we op een van terrassen op het kerkplein. 
u kunt natuurlijk ook het programma omdraaien. overal is immers de hele dag van alles te 
doen. en nu maar hopen op mooi weer… 

ik wens u allemaal een prachtige koningsdag!

victor molkenboer
Burgemeester

Er gaat  
binnenkort iets  
veranderen!

Wegens verbouwingswerkzaamheden is het restaurant  
van De Kloosterhoeve vanaf 16 april t/m 17 mei gesloten.  

De zalen voor feesten, partijen en vergaderingen  
zijn gewoon open.

Kloosterhoeve Brasserie | Banqueting

Kloosterweg 2
3481 XC Harmelen
T 0348 444 040

E info@kloosterhoeve.nl

www.kloosterhoeve.nl

TMB13-1068 Advertentie Kloosterhoeve tbv Oranjeboekje.indd   1 28-03-14   09:43 Kloppen de 
gegevens?



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

   Aannemersbedrijf

      Kwakkenbos
wenst u een mooie
         en gezellige dag toe!

Productieweg 4, 3481 MH HarMelen / tel: 0348-443642 / Fax: 0348-444917 
www.keesvanscHaik.nl / inFo@keesvanscHaik.nl

     elektrotecHniek – Beveiliging – data- en telecoM – doMotica
insPectie & service – ZonnePanelen – elektriscH laden voertuigen

Uw elektrotechnisch
totaalinstallateur

15541-Advertentie 159x56mm_GREY.indd   1 21-01-14   10:50

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

 E info@bwgarage.nl

www.bwgarage.nl



mijn laatste voorwoord als voorzitter van de 
oranjevereniging Harmelen.

op een mooie zomerdag in 2013 met tropische temperaturen begin ik aan mijn laatste 
voorwoord als voorzitter van de oranjevereniging Harmelen. met 2014 is een nieuw 
tijdsperk aangebroken: voor het eerst sinds 200 jaar weer een koning op de troon, en dit 
vieren wij op zaterdag 26 april a.s. voor mij een bijzonder jaar om na 5 jaar voorzitterschap 
afscheid te nemen van de oranjevereniging. Het waren “tropen jaren”, want in 5 jaar 
tijd is bijna het hele oranjebestuur vernieuwd. dit met de bijbehorende strubbelingen, 
vernieuwingen en het nodige pionier werk. Het verwelkomen van de nieuwe Burgemeester, 
laatste koninginnedagviering die tegelijkertijd de kroningsdag was van onze koning 
Willem alexander; de eerste succesvolle gondelvaart; de perikelen rondom dezibel, en 
een nieuwe kermis exploitant. We hebben ons er doorheen geslagen, het kost veel energie 
maar de sfeer in ons dorp tijdens onze activiteiten maakt alles weer goed.

Wij hebben met het nieuwe bestuur in juli 2013 besloten de taken te verdelen en alle 
werkzaamheden van de activiteiten toegewezen aan commissies. Zo wordt energie van alle 
vrijwilligers optimaal verdeeld en kunnen we efficiënter werken als bestuur zijnde. de rol 
van voorzitter wordt dan ook zoals deze hoort: als een helikopter boven het geheel hangen, 
inspringen waar gewenst en nodig is en aandacht geven aan sponsoren en contacten in 
ons dorp.

tijdens mijn terugblik kwam ik in ons archief terecht, en kwam daar Harmelense feitjes 
tegen die ik graag wil delen:
1974 lampion/fakkel optocht; 1200 lampions besteld/400 fakkels, verdeeld  
 over 2 groepen!
1975  gondelvaart op 5 mei; ± 30 deelnemers en 6 prijzen van 75 gulden
 We hebben dit in 2013 geëvenaard, wat een groot succes in 2013!!!
1976 is het ovH bestuur afgetreden alleen Floor Baars (voorzitter) en Paul groebé  
 (secretaris) bleven aan. er kwam een noodkreet met een extra ledenvergadering  
 bij stelling, anders waren er geen festiviteiten op 30 april 1976.

ik kan terugzien op 5 top-tropen jaren en ik ga hopelijk mijn voorzittershamer in januari 
2015 overgeven aan…..aan u?? uiteraard met een inwerkperiode vanaf september 2014. 
dank aan alle vrijwilligers vanaf de kermis tot aan 4 mei. groot respect voor jullie allen. 
er is maar 1 spreekwoord terecht: 

 “Vele handen maken licht werk”

ook alle bestuursleden waar ik 5 jaar mee samen hebt gewerkt waren grandioos. om met 
meerdere persoonlijkheden alle activiteiten tot een goed resultaat te brengen was soms 
een uitdaging voor ons allen. een periode waarin veel geleerd is.

ik wens u allen een mooi koningsdag 2014!

ton van engelen
voorzitter oranjevereniging Harmelen

V  an het  bes tuur 7





Techniekweg 14, Harmelen, Tel. (0348) 44 19 42

Schadenet van Vliet  
dé schadehersteller van Harmelen e.o.

GRATIS schade taxatie + Lever deze  

advertentie in en u krijgt 10% koRTInG 

op de reparatie.

Wenst u een fijne en gezellige
Koningsdag!

Deze actie is geldig tot en met 31 juli 2014. Deze actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen/afspraken.

www.schadenetvanvliet.nl

Word “vriend” van de Oranjevereniging Harmelen

echte vrienden, geen mens kan zonder! ook de oranjevereniging niet. de vrijwilligers van 
de oranjevereniging organiseren een aantal keer per jaar diverse activiteiten. denkt u hierbij 
aan de kinderdisco, de lampionnenoptocht, de kermis en activiteiten voorafgaand en tijdens 
koningsdag. door strengere subsidieregels, teruglopende sponsorgelden en een economische 
crisis is het voor ons vrijwilligers ook bijna onmogelijk geworden om een sluitende begroting te 
maken voor al deze activiteiten. 
 
om toch leuke activiteiten voor u en uw kinderen, als inwoners van ons mooie dorp Harmelen, 
mogelijk te maken en grotendeels gratis te houden, willen we graag een dringend beroep op u 
doen.
 
draagt u de oranjevereniging een warm hart toe en voelt u zich ook betrokken bij ons 
mooie dorp? Wordt dan onze vriend en doneer een bedrag van tenminste € 5,- op  
bankrekeningnummer (IBAN) NL94 RABO 0325 3054 20 t.n.v. De Oranjevereniging Harmelen.
 
like onze facebookpagina en blijf op de hoogte van al het oranjenieuws!
www.facebook.com/oranjeverenigingharmelen
 
neem ook eens een kijkje op onze vernieuwde website: www.ovharmelen.nl 

V  r iend worden 9



P  rogramma Koningsdag

9:00 uur vlaggen uit  Harmelen
  
9:30 uur vertrek Harmonie "de vriendschap" vanaf de  
 emté steman naar dorpsplein emté steman
  
9:30 uur ontvangst gedecoreerden Podium op het plein
  
10:00 uur aubade met kinderkoor "de Bavonootjes"  
 o.l.v. Bertie van sevenbergen met aansluitend  
 prijsuitreiking voor de zes (6) mooiste kronen Podium op het plein
  
10:30 - 12:00 uur kinderspelen kloosterweg/ 
   kastanjelaan
  
11:00 uur aubade bij gaza door Harmonie  
 "de vriendschap" uit Woerden gaza
  
11:30 - 13:30 uur schminken voor de praatkuil
  
12:00 - 15:00 uur springkussens van daan van den Broek & 
 megatrampolines van thystoys kloosterweg
  
12:30 - 13:00 uur Prijsuitreiking kinderspelen, mooist versierde  
 etalage winkeliers en gondelvaart 25 april 2014 Podium op het plein
  
13:00 - 15:00 uur Brandweerspel (ringsteken) 12+ (zie pag. 27) kloosterweg
  
13:00 - 15.00 uur alain's knotsgekke spelshow voor kids (zie pag. 45) Podium op het plein
  
14:30 - 16.30 uur Programma gaza met feest dj matthew (zie pag. 41) gaza
  
13:00 - 19:00 uur smaak van Harmelen – voor een culinaire stop!  Praatkuil
 (zie pag. 35)
 
15:00 - 19:00 uur Band "volendam alive" (zie pag. 13)  Podium op het plein
  
19:30 uur einde 
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Bezoek onze enorme showroom 

met 2000m2 buitenspeelgoed!
Industrieweg 10 - 3442 AE - Woerden - 0348  44 11 33

   Op Koningsdag
    vermaak voor het
       hele dorp!



V  o lendam Al ive

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

AUTOBEDRIJF TER HORST 

de band 'volendam alive' is in korte tijd uitgegroeid tot één van nederlands populairste 
bands. de grootste zalen, feesttenten en podia deed de band inmiddels al aan. volendam 
alive is een band met een uniek concept. de rode draad tijdens de optredens zijn de vele 
hits uit eigen dorp van jan smit, nick & simon, 3j's, BZn, the Cats, jen rog, monique 
smit, george Baker selection en vele andere! maar het repertoire is breder en leent zich 
voor elk feest. Het loopt uiteen van top 40, rock, smartlappen, nederlandstalig, feest, 
ballads en meezingers. kortom: Het dak gaat eraf!!! deze 6 koppige formatie bestaat uit  
6 ras (conservatorium) muzikanten die hun sporen al ruimschoots verdiend hebben.
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Zaterdag 26 april 2014
 van 15.00 - 19.00 uur podium op het plein

Meet en regeltechnische 
installaties
» www.vbhbv.nl

Leidsestraatweg 20 • 3481 EX  Harmelen

Leverancier zonne-energie 
installaties
» www.profinrg.nl



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

Dorpsstraat 160 3481 ER Harmelen tel: 0348-441327 



P  rogramma dodenherdenking

Programma - zondag 4 mei 2014 
Dodenherdenking - 19:00 uur Ned. Hervormde Kerk

Thema: “Vrijheid geef je door!”

dit is het thema van het nationaal Comité 4 en 5 mei en dat heeft de oranjevereniging 
Harmelen doen besluiten om in samenwerking met het i.k.o.H (inter kerkelijk overleg 
Harmelen) een overdenking voor te bereiden. de groepen 7 en 8 van de Harmelense  
basisschool de notenbalk zijn gevraagd hoe zij over dit thema denken en of zij hiervoor 
een gedicht willen schrijven.  de beste gedichten zullen op 4 mei zowel in de kerk als  
bij het monument door henzelf worden voorgedragen.

aanvang:  19:00 uur in de ned. Hervormde kerk

m.m.v.:  B(r)avissimo koor
                             vertegenwoordigers van diverse kerken 
                             een afgevaardigde van de gemeente Woerden

19:50 uur  verzamelen in de praatkuil
19:58 uur  “last Post” trompettist
20:00 uur  2 minuten stilte, gevolgd door het “Wilhelmus” en kranslegging  
 m.m.v. de scouting groep Willem alexander uit Harmelen 

daarna zullen de verenigingen worden aangekondigd om onder  
begeleiding van de scouting bloemen neer te leggen.

17

van 13.00 - 19.00 uur bij " de smaak van Harmelen" in de praatkuil.

Hamburger
satéstokje

Worstje
salade

stokbroodje met kruidenboter

Samen  

voor maar 
€ 5,-



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

va n  v e l z e n

Cafetaria - Grillroom - Donerkebab 
Softijs - Italiaans schepijs

U kunt nu ook bestellen via onze Bestel app, te downloaden 
via Android playstore en de Apple Store.



HET VERTROUWDE ADRES:

Dorpsstraat 53

Harmelen

0348-442541

ook voor 

LEDERWAREN 

en REPARATIE

Maandag gesloten 

woensdagmiddag 

geopend

www.MATERIAALKOPEN.nl

                 www.PRIOTEC.nl

jouw bouwmarkt
24 uur per dag

                 www.PRIOTEC.nl

TE KOOP

GARAGE-
BOXEN
 in De Meern 

(Utrecht)

RIENTREUR.NL
0348 - 44 41 46 

VAN LEEUWEN

BOUWBEDRIJF

VAN LEEUWEN

BOUWBEDRIJF

Energieweg 1 – 3481 MC  Harmelen – Tel. : 0348 44 39 85 – www.bouwbedrijf-vanleeuwen.nl   

persoonlijk, praktisch en prachtig bouwwerk



N ieuw

Etalage wedstrijd voor de Harmelense winkeliers.

Harmelen kleurt Oranje en hoe! De Oranjevereniging Harmelen heeft de Harmelense winkeliers 
uitgedaagd om mee te doen aan een wedstrijd door hun etalage te versieren in het thema  

“1e Koningsdag”. Zij kunnen hiermee een mooie prijs winnen. Een tweekoppige jury zal in een 
rode eend op vrijdag 25 april rondrijden en de etalages gaan beoordelen.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op Koningsdag 26 april 2014 op het plein (podium)  
tussen 12.30 - 13.00 uur. Bent u ook zo benieuwd wie de winnaar wordt van de  

mooist versierde etalage? 

De Oranjevereniging Harmelen wenst de winkeliers heel veel versierplezier!
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NIET DUURDER DAN INTERNET, MAAR WEL VEEL MEER ZEKERHEID EN SERVICE!



Brandweer Harmelen presenteert u een nieuwe uitdaging:  

Een nieuw en leuk behendigheidsspel voor jong 
en oud waarin intelligentie, souplesse, tactiek en 
conditie verwerkt zijn. Wij nodigen daarom  
iedereen uit vanaf 12 jaar om deze sportieve 
uitdaging aan te gaan en kans te maken op 
mooie prijzen op deze 1ste Koningsdag 2014. 
Vanaf 12:00 uur kunt u zich nabij 
de Ned. Hervormde Kerk inschrijven voor  
deelname. Het evenement zal beginnen om 
13:00 uur en eindigen om 15:00 uur.  

Kom ook, schrijf je in en doe mee!!
Deelname aan het spel is geheel op eigen risico.

2014

B  randweer Harmelen 27
“ Het Trefpunt”

• met diverse zalen van 20 tot 80 personen

• voor het vieren van verjaardagen en jubilea

• ook voor vergaderingen/meetings/cursussen etc.

• een inpandig rouwcentrum met een geconditioneerde opbaarruimte

• gelegenheid voor de familie om 24 uur per dag in privésfeer de overledene te bezoeken

• tevens gelegenheid voor rouwdiensten en bijeenkomsten voor het condoleren 

een Centrum van 
de Hervormde 
gemeente Harmelen 

iepenlaan 2, 3481 Xa Harmelen   |   tel. 0348 442 540   |   mob. 06 407 736 95

e-mail: f.h.n.van.eijk@tele2.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



Timmer- en Onderhoudsbedrijf H. Bos

Dorpsstraat 208
3481 ER HARMELEN
mob: 06 - 15 52 71 11

e-mail: bosharm1@hotmail.com
web: www.harmbos.nl
fax: 0348 - 44 47 55

Renovatie - Timmerwerk -Uitbouwen

Dakkapellen - Machinaal Timmerwerk



Annemiek Hairstyling 

Autobedrijf T. Verlaan B.V.

Autobedrijf Wolters 

Blokker

Rozen en Lathyrus kwekerij Bregman 

Carrosseriebedrijf J. van Dijk B.V.

Chinees Indisch Restaurant "New Golden House"

De Bruin Beheer Recycling B.V.

Den Hartog Fijnmechanische Techniek

Installatiebedrijf Midden-Holland B.V.

Loonbedrijf A. Klever

Houtzager Advies

Michiel Ruijter

Fruitbedrijf Roest

Robert Bouwman Catering

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

Lijst van Verdiensten van de  
“Oranjevereniging“ Harmelen
                                       

2012 Facilitaire groep van de OVH 

 Kinderspelen commissie 

2013 Jos er Riet de Graaf (Madagascar project)

 Lies en Herman Bouman (Bouwen met Bouma’s)

Naast alle bedrijven die een advertentie in dit boekje hebben 
gesponsord, wordt Koningsdag en de overige activiteiten van 
de Oranjevereniging mede mogelijk gemaakt door:

S  ponsors 31

EMTÉ Supermarkt Fred Steman

Dorpsstraat 152, 34812 ER Harmelen

Tel: 0348 - 441385

E-mail: info@supermarktharmelen.nl  |  Website: www.emte.nl

Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur

op vrijdagavond vanaf 18.30 uur oefenen we in de Bavokerk. vanaf de middelbare school 
ben je welkom bij de tieners. We zingen regelmatig in de vieringen en doen mee met andere 
projecten en festivals. in april werkten we mee aan “opera viva”in het klooster in Woerden.

voor meer info: kijk op http://www.sintbavoharmelen.nl of bel de dirigente Bertie van sevenbergen,  
06 - 134 399 11. ook voor pianoles ben je bij haar aan het juiste adres!



V  an het  bes tuur

Beste vrijwilliger, geachte sponsor en inwoners van Harmelen,

als 'nieuwe' penningmeester van de oranjevereniging Harmelen (ovH) is het mij een 
genoegen om tot u een woord van dank te richten. om een vereniging succesvol te maken 
zijn veel vrijwilligers nodig, ook voor de ovH geldt dit. de diverse programma's van de 
ovH, zoals o.a de lampionnenoptocht, koningsdag, kermis en de gondelvaart, zijn alleen 
mogelijk door de bijdrage en inzet van deze vrijwilligers. vrijwilligers die zich inzetten om 
een aantrekkelijk programma met toegankelijkheid voor iedereen, van binnen of buiten het 
dorp, te bieden. Hiermee leveren jullie een bijdrage aan een aantal activiteiten welke ons 
dorp zo specifiek en levendig maken. Hartelijk dank en fijn dat we op jullie konden en kunnen 
rekenen.

ik wil graag Hugo Buist als scheidend penningmeester danken voor zijn zorg voor de 
financiën over de laatste vijf jaren. aan mij de taak de komende jaren de kas 'te bewaken' 
en er samen met de leden van het bestuur zorg voor te dragen dat de ovH een gezonde 
vereniging blijft, met als doel om van Harmelen een leuk en gezellig dorp te maken met 
diverse activiteiten.

als ovH zijn wij naast de inzet van vrijwilligers, volledig afhankelijk van bijdragen van 
sponsors. Zonder u als sponsor zouden wij als vereniging niet de genoemde activiteiten 
kunnen organiseren. als bestuur realiseren wij ons daarnaast dat er een economisch 
moeilijke tijd heerst, veel bedrijven hebben het moeilijk en staat sponsoring van externe 
activiteiten onder druk. 
vanaf deze plaats wil ik dan ook een hele grote dank uitspreken voor uw bijdrage en steun in 
zowel geldelijk als fysieke vorm. Zonder deze steun is er geen programma. Wij hopen voor de 
komende jaren ook op uw bijdrage te mogen rekenen.

voor 2014 hebben wij een andere benadering naar mogelijke sponsors gekozen. Wellicht 
is de benadering als een minder persoonlijke benadering ervaren (brief en bel actie). We 
hebben deze benadering gekozen om binnen beschikbare tijd en mogelijkheden zoveel 
mogelijk (potentiële) sponsors te benaderen. Het is zeker niet de bedoeling geweest om 
'kil en koel geld op te halen'. Bij deze vraag ik uw begrip voor deze benadering waarbij ik 
u kan verzekeren dat uw bijdrage groots gewaardeerd en efficiënt ingezet wordt om een 
aantrekkelijk programma te bieden.

ik wens u een hele fijne tijd bij de activiteiten van de oranjevereniging Harmelen

martin van schaik
Penningmeester
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D e smaak van Harmelen

Heeft u “De Smaak van Harmelen ” al geproefd?

de 1e editie van “de smaak van Harmelen” is op 26 april 2014 een feit! Harmelense culinaire 
ondernemers presenteren zichzelf aan u in de praatkuil tussen 13:00 - 19:00 uur. u bent 
uiteraard op het dorp te vinden met uw gezin en wat is er nu leuker om met elkaar even wat 
te eten, daarna door te gaan naar een nieuwe activiteit of act en zo koningsdag volledig 
te benutten. We proberen u vanuit de oranjevereniging Harmelen voldoende keuze en 
diversiteit aan te bieden en dat is volgens ons deze eerste keer zeker gelukt.

de ondernemers die zich op deze 1e editie van “de smaak van Harmelen”  
aan u presenteren zijn:

• restaurant susu  
• Cafetaria vikas    
• slagerij van rhenen  
• mulco
• irene’s daily sandwich delivery  

voor elk wat wils (ook aan de kinderen is gedacht), gezellig & ongedwongen genieten van 
lekker eten. kom ook een kijkje nemen in de praatkuil.

Bent u culinair ondernemer en lijkt het u wat om volgend jaar “de smaak van  
Harmelen” te komen versterken met uw heerlijke producten?  
neemt u dan contact op met Charon Huiden - van Zanten; charonovh@gmail.com 
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DORPSSTRAAT 14, HARMELEN
Tel. 0348 44 1203
info@hotelharmelen.nl
www.hotelharmelen.nl

Vanaf 1 april: ook op ZONDAG open

NIEUW
AFHAAL
MENU’S

Restaurant
“Voor een
     heerlijke
   lunch 
         of een 
 gezellig diner”

• Taxi  
• Touringcars  
• Schiphol service



Een nieuwe kroon 

koning Willem alexander en koningin maxima vinden de kronen die ze hebben maar saai. 
Ze zijn uit de tijd. Ze willen graag iets nieuws, iets hips en het liefst met heel veel kleuren. 
kunnen de kinderen van Harmelen hen misschien helpen?

de oranjevereniging Harmelen daagt de kinderen van Harmelen uit om een kroon te maken 
met de mooiste kleuren, verschillende modellen, met verf, met stickers, veertjes, glitters of  
glimstenen, gewoon helemaal naar eigen inzicht. voor de zes (6) mooiste kronen is er een  
leuke prijs ter beschikking gesteld door Primera kwakkenbos.

Categorieën:
0 - 3 jaar meisje & jongen
3 - 6 jaar meisje & jongen
6 - 9 jaar meisje & jongen

kom met je kroon op om 10.00 uur naar de aubade en zing gezellig mee met kinderkoor  
“de Bavonootjes”. tijdens het zingen zal de jury bepalen welke kronen echte prijswinnaars 
zijn. aansluitend zullen de zes (6) prijzen voor de mooiste kronen worden uitgereikt.  

Zet hem op en “feest het zelf”!

vanaf 1 april weer
Italiaans ijs

E  en nieuwe kroon voor de Koning & Koningin 37

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



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
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Feest dj Matthew 
Het is geen feest als Feest dj  

Matthew niet is geweest!

F  ees t  dj  Mat thew

Feest dj matthew  
(matthew van merkesteijn) is  
geboren op 15-01-1983 in tiel. op 
12 jarige leeftijd begon hij met zijn 
stereotoren en draaide hij plaatjes 
op verjaardagsfeesten.
inmiddels is Feest dj matthew 
een landelijk begrip geworden 
en draait hij in vele discotheken, 
cafe`s, zalen en feesttenten. ook 
in oostenrijk tijdens de apres 
ski draagt hij jaren zijn steentje 
bij. naast zijn dj werk is Feest dj 
matthew ook de gezelligste enter-
tainer in de Betuwe en omtrek. Hij 
zingt de liedjes voor jong en oud 
en van vroeger tot nu! 
 
Zijn moto luidt: Het is geen feest 
als Feest dj matthew niet is 
geweest!

41

Zaterdag 26 april 2014
 van 14.30 - 15.30 uur in GAZA

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



V  r i jwi l l igers gevraagd!

de oranjevereniging Harmelen is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor ondersteuning 
van diverse commissies. Heeft u een klein beetje tijd tot uw beschikking of zou u liever een  
grotere rol willen vervullen binnen de vereniging of het bestuur, neem dan contact met ons op.
  
De Oranjevereniging “ZOEKT” per direct:
 
Secretaris/Secretaresse M/V   
Werkzaamheden:
• notulen maken     
• Postadres    
• Het maken van het “oranje Boekje”
 
Inlichtingen/vragen
de heer ton van engelen
engelenovh.tve@gmail.com

Sponsor worden? 

mocht u nog geen sponsor zijn, maar dit wel heel erg graag willen worden, dan is dat uiteraard 
mogelijk. neemt u voor meer informatie contact met ons op via astridr-ovh@outlook.com

Medio 2014 een Voorzitter M/V 
Werkzaamheden:
• de vergaderingen voorzitten 
• Contactpersoon gemeente Woerden
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Kerkweg 40  -  3481 CR  Harmelen
tel 06 239 775 85  -  fax 0348 446 515
e-mail andre@vaneckelektra.nl

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

info@vansolkemanotaris.nl



Alain is een all-round entertainer. Niet iedere artiest beheerst de kunst om elke zaal steeds maar 
weer op z'n kop te krijgen. Alain wel! Hij was met B*E*D een hot item in diverse TV programma's. 
Als muzikale aanvuller was hij te zien in "Koffietijd", "De 5 uur Show", "Nederland Muziekland" 
en zelfs tot 3 maal toe bij "Laat de Leeuw". Na 3 succesvolle jaren stopte de band en ging Alain 
een andere richting uit om zich te ontwikkelen tot een all-round entertainer. In de jaren daarna 
heeft Alain dan ook menig showblok mogen presenteren en zingen. Tevens heeft Alain diverse 
beurs- en bedrijfspresentaties op zijn naam staan en staat hij regelmatig geboekt op jongeren-
dagen. Alain is anno 2014 een absolute alles-kunner en ras entertainer en kan op ieder willekeurig 
evenement worden ingezet. De bekende hits zingt hij vol overgave, enthousiast & dynamisch!

A  la in 's  knotsgekke spelshow voor k ids! 45

Alain's knotsgekke  

    spelshow voor kids! 

Zaterdag 26 april 2014
 van 13.00 - 15.00 uur podium op het plein

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

OOK VOOR AANHANGWAGENS
Korenmolen 86
3481 AW Harmelen

0348 - 443013
www.rijschoolmiltneburg.nl



GONDELVAART
25 APRIL 2014

U DOET TOCH WEER MEE?
MELDT U ZICH NOG SNEL AAN VIA E-MAIL: 

info@oranjevereningingharmelen.nl

G ondelvaar t 47

MOBIEL LASBEDRIJF
EUROPEES GECERTIFICEERD

HARMELEN                     030 – 6666648



feeSTJe? 
Bruiloft • Verjaardag • Tentfeest  
Bedrijfsborrel • Digitaal gastenboek

Info: www.keemink-entertainment.nl
Tel: 06 - 192 145 18

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




