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27 april 2015: Koningsdag, we kijken er naar uit! Een extra vrije dag, een dag voor muziek, sport en spel, 
een dag om samen te vieren, kortom een dag die oranje kleurt!

Heeft u al plannen? Of is er nog ruimte in uw agenda? 
In Harmelen begint het al op vrijdag de 24ste, wanneer de Gondelvaart door de Leidsche Rijn glijdt. 
Maandag de 27ste gaat het feest verder. Vanaf de aubade om 10.00 uur tot en met het avondprogramma. 
De hele dag valt er van alles te doen. De kinderspelen zijn dit jaar uitgebreid met een kleuterplein.  
De tafeltenniscompetitie later op de dag is meer geschikt voor oudere jeugd.

Het is natuurlijk altijd even afwachten wat het weer doet. Echte gezelligheid laat zich niet wegjagen door 
een paar regendruppels. Een paar dagen eerder, op vrijdag de 24ste hebben we in ieder geval regen.  
De lintjesregen bedoel ik dan, de jaarlijkse uitreiking van Koninklijke onderscheidingen aan mensen die 
als vrijwilliger van betekenis zijn voor anderen. Een mooie manier om deze mensen te bedanken en in het 
zonnetje te zetten. Zonder al die vrijwilligers zou het leven er anders uit zien. 

Ook de Harmelense Oranjevereniging, de motor achter de festiviteiten op Koningsdag bestaat uit 
vrijwilligers. Graag wil ik hen, ongetwijfeld ook namens u, bedanken voor hun tomeloze inzet, elk jaar weer! 

Veel plezier allemaal!

Victor Molkenboer, burgemeester
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  Wij wensen iedereen

              een bijzonder gezellige 

      Koningsdag toe!

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



Gesprek met de nieuwe voorzitter van  
de Oranjevereniging Harmelen (OVH)

Mijn naam is Martin van Schaik en ik woon al ongeveer 
30 jaar met veel plezier in Harmelen. Daarnaast ben ik 
getrouwd, werkzaam bij een installatiebedrijf in Ede en
als hobby mag ik in mijn vrije tijd zeer graag motorrijden. 

Hoe ben je betrokken geraakt bij de Oranjevereniging?
Begin 2013 heb ik de “noodoproep” gezien waarin de 
Oranjevereniging vroeg om vrijwilligers om de vereniging 
te ondersteunen. Via de website kwam ik al vlug tot 
de conclusie dat zij als vereniging het dorp een breed 
programma aanbieden. Daarbij moet je denken aan de lampionnenoptocht, kermis, 
gondelvaart, koningsdag met kinderspelen, 4 mei herdenking en de kinderdisco. Al met 
al een programma waar ik best wel aan bij wilde dragen en al snel werd ik ingelijfd als 
penningmeester van de vereniging.

Hoe zijn je ervaringen tot nu toe?
Het is fijn te ervaren hoeveel mensen uit het dorp er betrokken zijn bij de OVH en te zien 
dat zowel bestuur als de leden van het faciliteitenteam zich onvermoeid inzetten om de 
bewoners van Harmelen een aantrekkelijk en breed programma te bieden. En dat allemaal 
op vrijwillige basis, top gewoon. Ook de bijdrage en samenwerking met de sponsoren heb 
ik als bijzonder positief ervaren. Het is goed te zien dat velen een bijdrage willen leveren 
aan een “levendig Harmelen”.

Hoe financieren jullie deze evenementen?
Als vereniging zijn wij volledig afhankelijk van steun, donaties en sponsoring en is het ook 
voor ons een uitdaging om dit jaarlijks rond te krijgen. Wij zijn altijd op zoek naar middelen 
in de vorm van sponsoring, donaties en/of wezenlijke bijdrage. Potentiële sponsoren zijn 
natuurlijk welkom en kunnen zich altijd melden!   

Heb je nog een mooie afsluiting? 
Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om wat mensen te bedanken. Zonder
onze trouwe sponsoren, vrijwilligers, faciliteitenteam en mijn mede bestuursleden zouden 
we in Harmelen een aantal leuke, gezellige of belangrijke evenementen moeten missen. 
Hartelijk dank voor jullie inzet.

Wij trachten met een breed programma het iedereen even goed naar de zin maken. 
Echter zal er, ondanks zorgvuldigheid vanaf de zijde van de OVH, bij het houden van 
een evenement soms een vorm van “last” kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld muziek, een 
wegafzetting of ander ongemak. Ik wil iedere inwoner van Harmelen vragen om elkaar 
“de ruimte te geven” en daarmee het dorp Harmelen voor iedereen, jong en oud, levendig 
en aantrekkelijk te houden en wij ons kunnen en willen blijven inzetten voor het bieden van 
“ouderwetse gezelligheid” in het dorp.  

Uw voorzitter,
Martin van Schaik
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Maandag 27 april 2015
 van 15.30 - 16.30 uur in GAZA

Zanger Martijn Potuijt

De 23 jarige Harmelaar Martijn Potuijt 
begon op jonge leeftijd met piano spelen. 
Enkele jaren geleden kwam hij er bij  
toeval achter dat zingen hem ook wel 
goed af ging. Al snel volgden er enkele 
optredens in de omgeving van Harmelen. 

Ondertussen komt Martijn overal, zo 
stond hij al op de Duitse wijnfeesten, 
zingt hij achter de piano in Frankrijk en 
is hij sinds enkele jaren te horen in de 
Oostenrijkse apres-ski. Martijn zingt echt 
alles, van Engelstalige klassiekers tot de 
nieuwste Nederlandstalige liedjes.  
Hij maakt van elke gelegenheid met de 
juiste muziek een geweldig feest!
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AL 26 jaar een begrip! 

• Hoog slagingspercentage   • Lessen: ook ’s avonds en op zaterdag 

• Auto, automaat, motor,    • Autorijden vanaf 16,5 jaar                                                    
bromfiets en aanhangwagen                          
     * (bij afname van minimaal 10 lessen) 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

[Geef een citaat uit het document of de 
samenvatting van een interessant punt op. 
Het tekstvak kan overal in het document 
worden neergezet. Ga naar het tabblad 
Hulpmiddelen voor tekenen als u de 
opmaak van het tekstvak voor het 
blikvangercitaat wilt wijzigen.] 

Koningsdagactie: 1e les gratis!* 
}** *                      

Korenmolen 86| 3481 AW HARMELEN|               
0348-443013|info@ rijschoolmiltenburg.nl|            

www.rijschoolmiltenburg.nl                     

VOLG ONS OP FACEBOOK!                    

“ 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 



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

AUTOBEDRIJF TER HORST 

Meet en regeltechnische 
installaties
» www.vbhbv.nl

Leidsestraatweg 20 • 3481 EX  Harmelen

Leverancier zonne-energie 
installaties
» www.profinrg.nl

Beste mensen,

Er is mij gevraagd een stukje te schrijven over het wel en 
wee van een faciliteitenmedewerker binnen de Oranje-
vereniging. Het faciliteitenteam is druk met de uitvoering 
van de kermis, de gondelvaart, de Koningsdag en niet te 
vergeten de dodenherdenking. Al deze activiteiten kosten 
geld en dit geld wordt bij elkaar gesprokkeld via veelal 
Harmelense ondernemers, waarvoor hartelijk dank! 

Door de inzet van een groot aantal vrijwilligers, waar 
ik er dus één van ben, zijn deze activiteiten betaalbaar 
geworden, omdat wij zorgen voor voldoende "handjes". 
Handjes die nodig zijn om alle activiteiten te organiseren, 
te begeleiden, het opbouwen, het afbreken en uiteindelijk 
het dorp weer in "oude staat" op te leveren. Dit alles staat 
in een draaiboek welke dan ook de “rode draad” is bij een evenement. In feite bepaal je zelf 
hoe druk je wilt zijn. 

Ik "bemoei" mij het meest met de opruimochtend van de kermis, de gondelvaart en de 
Koningsdag. Nu hoor ik u denken: Welke werkzaamheden doen jullie zoal? Welnu, wij 
versieren bijvoorbeeld het dorp met vlaggetjes. Ook het opruimen van de kermis op 
zondagochtend blijft altijd spannend. 

De gondelvaart is een activiteit die nog volop in ontwikkeling is. Door jaarlijks de sterke en 
zwakke punten te evalueren moeten wij tot een goed concept komen. Ik hoop echt dat de 
gondelvaart dit jaar een verdubbeling geeft aan kandidaten en roep langs deze weg
iedereen op om gezellig mee te doen. Je mag ook gewoon gezellig meevaren, weliswaar 
moet je bootje dan wel goed verlicht zijn. 

De Koningsdag begint voor ons met het opzetten van de kinderspelen. Diverse straten
worden omgebouwd tot één langgerekte speeltuin. Zéér populair bij de jeugd. 2014 was 
een recordjaar qua deelnemers. Als je al die kinderen bezig ziet geeft dat een voldaan
gevoel. Tussendoor richten wij het kloosterplein in, versieren wij het kerkplein en de kerk, 
zingen wij mee met de aubade en scoren wij nog een oranjebitter. Op het einde van de
dag is het opruimen. Goed te doen als er genoeg handjes zijn. Willen wij als dorp deze
geweldige evenementen behouden dan moet u zich realiseren dat, naast een goed 
Oranjebestuur er altijd "vrijwilligers" nodig zijn voor het faciliteiten team. In april 2015 
kom ik u vast weer tegen!

Met vriendelijke groet,

Jan Versteeg – Facilitair medewerker      

NIEUW MATERIAAL 2015
www.autorijschool-LES.nl

Stuur een WhatsApp
voor een gratis introductieLES

06-40 711 866
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Word donateur
 
Echte vrienden, geen mens kan zonder! Ook de Oranjevereniging niet. De vrijwilligers van 
de Oranjevereniging organiseren met veel enthousiasme en plezier een aantal keer per jaar 
diverse activiteiten.

Denkt u hierbij aan:
- Kinderdisco (oktober)
- Lampionnenoptocht (januari)
- Gondelvaart (april)
- Koningsdag (april)
- Dodenherdenking (mei)

Om deze leuke en belangrijke 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? Doneer dan eenmalig, maandelijks of jaarlijks een 
bedrag van tenminste € 5,- op bankrekeningnummer: (IBAN) NL94 RABO 0325 3054 20 
t.n.v. De Oranjevereniging Harmelen.  

Wilt u geen geld overmaken, maar wilt u wel een bijdrage doen, dan kunnen wij ook  
uw bijdrage contant bij u opkomen halen. Stuurt u ons dan even een bericht op; 
info@oranjeverenigingharmelen.nl 

Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage.
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Fanfare Excelsior Woerden

Fanfarecorps Excelsior bestaat uit een hechte groep 
mensen, die allemaal dezelfde hobby hebben: muziek 
maken. Doel is het steeds beter beheersen van het 
instrument, steeds hoger willen. Vandaar de naam 
“Excelsior”, wat steeds hoger betekent.

Fanfarecorps Excelsior bestaat uit vijf  
onderdelen: een Fanfareorkest o.l.v. Hans van Hees,  
een Drumband o.l.v. Arno Baars en Cees van Diemen,  
Majorettes o.l.v. Wendy Ho Ten Soeng, de Egerländerkapel ‘Die Original Rheinstädter 
 Musikanten’ o.l.v. Marc Busscher, en dweilorkest ‘De Speeldozen’. Excelsior staat in  
Woerden vooral bekend vanwege de publieke optredens tijdens Koningsdag, avond- 
vierdaagse, lampionnenoptocht, jeugdmaskerade, etc. 

Ook worden er diverse concerten verzorgd. Excelsior heeft zich de laatste jaren  
ontwikkeld tot een modern orkest dat het populaire genre opzoekt. De goed bezochte  
jaarlijkse Promsconcerten in sportcentrum Snellerpoort zijn er een overtuigend teken 
van dat dit goed aanslaat bij het publiek. 

Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte van al het muzikale Excelsior nieuws!
www.facebook.com/pages/Fanfarecorps-Excelsior-Woerden



Coverband KiNK

Onder aanvoering van twee fantastische zangeressen brengt de zeskoppige coverband 
KiNK de bekendste Engelse en Nederlandstalige meezingers, dance-, disco- en rockknallers 
en zelfs de vetste "house" van toen en nu. De meest recente hits uit de huidige hitlijsten 
komen voorbij. Vandaag een hit op de radio, morgen door coverband KiNK live gespeeld. 
Met een professionele geluids- en lichtinstallatie en een goede sound (geluid, volume), 
zet coverband KiNK elke zaal, feesttent, bruiloft en kermis op zijn kop. De lol en de passie 
stralen van het podium af.

De band met feestgarantie
Waarom de coverband met feestgarantie? Deze feestband krijgt altijd jong en oud aan het 
feesten en dansen. Door gebruik te maken van een zeer uitgebreide "flexibele" playlist, 
waardoor altijd de juiste muziekkeus kan worden gemaakt. In elke zaal en op elke locatie 
wordt een intieme sfeervolle uitnodigende dansvloer gecreëerd, waar iedereen zich op 
zijn gemak voelt. Lekker geluid, sfeervolle verlichting, een karrenvracht aan ervaring, 
gepassioneerd spel, beleving en het enthousiasme van de bandleden doet de rest.  
Je kunt altijd met de bandleider/manager contact opnemen, hij is dag en nacht 
bereikbaar en wil graag alle mogelijke medewerking verlenen. Jeroen van Twuijver  
www.coverbandkink.nl of info@jvtproductions.nl

Maandag 27 april 2015
 van 15.00 - 19.00 uur op het podium op het plein
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VAN VELZEN

Cafetaria - Grillroom - Döner kebab 
Softijs - Italiaans schepijs

www.snackvikas.nl
0348 - 44 20 21



www.MATERIAALKOPEN.nl

                 www.PRIOTEC.nl

jouw bouwmarkt
24 uur per dag

                 www.PRIOTEC.nl

Vanaf 15 mei 
 weer leverbaar!

van eigen kwekerij

Kwekerij Nieuw Spijcksvrucht 
Dorpeldijk 2-B
c.p.bregman@gmail.com@

Alle kleuren,Rozen en Lathyrus

Beauty Instituut voor 
    Wellness en Huid- en 
Conditieverbetering

www.purebeautyenwellness.nl

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



Hoi Dorpsbewoners,

Mijn naam is Gerrit Schouten, ik ben 54 jaar, vader van
vier lieve kinderen en vriend van een lieve vriendin met ook 
vier kinderen. U begrijpt, dat is een drukke bedoeling, maar
erg gezellig.

Het is al weer enige jaren geleden dat ik faciliteitenteam 
kwam versterken. Vandaag de dag zit ik nog steeds in het
faciliteitenteam, omdat de sfeer onder elkaar erg gezellig is 
en ik het leuk vind om mijn handen uit de mouwen te steken 
bij het versieren van het dorp voor Koningsdag en alle spel-
letjes voor de kinderspelen klaar te zetten. Tegen de tijd dat 
de aubade begint zijn we meestal wel klaar met alles op te 
zetten en te versieren en kan het grote Koningsdagfeest 
beginnen. 

Ik krijg wel eens de vraag waarom ik dit eigenlijk allemaal doe. Het antwoordt is eigenlijk 
heel simpel; als niemand zijn handen uit de mouwen durft of wilt steken op evenementen 
zoals deze, dan gebeurd er helemaal NIETS in het dorp. Een (beter) evenement begint bij 
jezelf. Via deze weg wil ik dan ook vragen of er nog vrijwilligers zijn? Komt gerust een keer 
meehelpen, dan weet je en zie je dat we een leuk team hebben. Samen staan we sterk. 
Een fijn Oranjeseizoen gewenst.

Groeten,

Gerrit Schouten

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
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Ringsteken met de Brandweer

De vrijwillige brandweer Harmelen staat altijd garant voor een grote 
dosis spanning en spektakel. Vorig jaar werd het spel “ringsteken”  
geïntroduceerd op Koningsdag en dat bleek een schot in de roos.  
Dit jaar bouwen we dan ook voort op dat grote succes. 

Doe mee met het leuke behendigheidsspel voor jong en oud waarin 
intelligentie, souplesse, tactiek en conditie verwerkt zijn. Wie durft het aan? Een nat pak 
behoort tot de mogelijkheden……plezier is gegarandeerd. Wij nodigen daarom iedereen  
die het fysiek aankan uit om deze sportieve uitdaging aan te gaan. Deelnemers maken  
kans op mooie prijzen. 

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

Maandag 27 april van 12.00 - 15.00 uur voor  
de Ned. Hervormde Kerk

Een hippe kroon voor Willem Alexander en Maxima!

Koning Willem Alexander en Koningin Maxima vinden de 
kronen die ze hebben oersaai. Ze zijn een beetje oubollig. 
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 vraagt 
de kinderen uit het dorp om een mooie kroon te maken  
met vele kleuren, verschillende modellen, met verf, stickers, 
veertjes, glitters of glimstenen, gewoon helemaal naar eigen 
inzicht. Voor de zes (6) mooiste kronen valt er een leuke 
prijs te winnen.

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 op 
Koningsdag 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”!

      Reijerscop 34, Harmelen                                     www.kippersluisbouw.nl                                          info@kippersluisbouw.nl
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9:00 uur Vlaggen uit Harmelen

9:30 uur Vertrek fanfarecorps Excelsior uit Woerden 
 vanaf de Emté naar dorpsplein Emté

9:30 uur Ontvangst gedecoreerden Podium op het plein

10:00 uur Aubade met kinderkoor Podium op het plein
 "De Bavonootjes" o.l.v. Bertie van Sevenbergen 
 met aansluitend prijsuitreiking voor de zes (6) 
 mooiste kronen
  
10:30 - 12:00 uur Kinderspelen Kloosterweg/Iepenlaan

11:00 uur Aubade bij Gaza
 door fanfarecorps Excelsior uit Woerden Gaza

12:00 - 15:00 uur Kinderplein
 - Emté tent m.m.v. Scouting Harmelen  
  met pannenkoeken en cupcakes versieren Voor de Ned. Herv. kerk
 - Schminken Voor de Ned. Herv. Kerk
 - Ballonnenpiraat Voor de Ned. Herv. Kerk

12:00 - 15:00 uur Tafeltenniscompetitie Kloosterweg/Rabobank
 Luchtkussengevecht Veld voor Herv. Kerk
 Brandweerspel Veld voor Herv. Kerk

13:00 - 19:00 uur BBQ Van Rhenen Boom Kloosterhoeve

14.30 uur  Prijsuitreiking Gondelvaart en 
 tafeltenniswedstrijd Podium op het plein 

15:00 - 19:00 uur Coverband KiNK Podium op het plein

15:30 - 16:30 uur Optreden Gaza door Martijn Potuijt Gaza

19:00 uur Einde

27 | Programma Koningsdag26 | Kleurplaat



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

info@vansolkemanotaris.nl

 
 

METAAL OP MAAT 
Vakmanschap 

Veelzijdig 

Vlug 
 

 

www.stieva.com 

Leidsestraatweg 28B, 3481 EX Harmelen, Tel.: 0297-233890 
Onderdeel van de Stieva Metaal Groep – Aalsmeer – Harmelen 
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Welkom bij EMTÉ Harmelen

Als lekkerste supermarkt van Nederland vindt u bij ons een uitgebreid 
assortiment aan heerlijke versproducten, waarvan een groot deel nog in de 
winkel zelf bereid wordt.

Heerlijk vers afgebakken brood, zelf gegrilde en gesneden vleeswaren 
en de lekkerste malse biefstukken. Maar ook voor scherp geprijsde 
A-merkproducten en voordelige huismerkartikelen kunt u bij EMTÉ terecht.

Ontdek ons assortiment en kom eens proeven bij een EMTÉ bij u in de buurt.

Openingstijden:
Maandag 08:00 - 20:00 uur
Dinsdag 08:00 - 20:00 uur
Woensdag 08:00 - 20:00 uur
Donderdag 08:00 - 20:00 uur
Vrijdag  08:00 - 20:00 uur
Zaterdag 08:00 - 20:00 uur
Zondag  13:00  - 18:00  uur

op koningsdag
dE gEZELLigsTE pLEk van HaRMELEn!

TIP:
AFHAAL

MENU’S

VANAF

APRIL:

7 DAGEN

GEOPEND

FEESTEN • PARTIJEN • BUFFETTEN • www.hoTELhARmELEN.NL
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Maandag 27 april – van 12.00 – 15.00 uur bij Ned. Herv. Kerk/Praatkuil

Pannenkoeken & Cupcakes versieren
Nieuw dit jaar is het Kinderplein voor de  
Ned. Herv. Kerk/Praatkuil. De Emté-tent is het domein van 
de culinaire jeugd. Hier kun je pannenkoeken & cupcakes 
versieren. De pannenkoeken worden vers gebakken door  
de kinderen van Scouting Willem Alexander uit Harmelen. 

De pannenkoeken & cupcakes worden verkocht 
(inclusief versieren) voor €1,- per stuk. Met de opbrengst 
ondersteund u de Oranjevereniging & Scouting Willem Alexander. Kom ook gezellig 
smikkelen en smullen! Mocht je interesse hebben om ook bij de Scouting te gaan, kijk dan 
hier even voor meer informatie; www.scoutingharmelen.tk

Schminken
Als vanouds wordt er ook nu weer geschminkt op Koningsdag 
door diverse lieve dames. Laat jezelf omtoveren tot prinses, elfje, 
vlinder, tijger, clown of misschien wel piraat. Een beetje schmink 
op het snoetje, maakt deze dag extra feestelijk!

Ballonnenpiraat
Alle hens aan dek stelletje schobbejakken! 
Ballonnenpiraat Micha staat paraat om jullie te voorzien van 
de mooiste balloncreaties die jullie ooit gezien hebben…..aye! 
Wellicht kunnen jullie samen wel een ballonnen zwaardgevecht 
houden. Durf je dat niet, dan is er geen man over boord, minder 
enge balloncreaties maakt hij ook. 

Luchtkussengevecht
Op het veld voor de Ned. Herv. Kerk staat het landenstrijdspel/ 
luchtkussengevecht. Het blijft een spectaculair gezicht om te 
zien wie er het eerst van de buis geslagen wordt. Het publiek  
zal de verliezer hartelijk toejuichen. Deelname is op eigen risico.

Tafeltenniscompetitie
Dit jaar is er een heuse tafeltenniscompetitie die 
uitgevochten gaat worden op diverse tafeltennistafels. 
Wees gerust, je hoeft niet je eigen batjes en ballen 
mee te nemen, daar zorgen wij voor. Het enige wat 
wij vragen is een sportieve instelling en een dosis 
doorzettingsvermogen. 

De competitie zelf zal in de eerste helft van de middag 
gespeeld gaan worden, daarna is het tijd voor vrijspel. 
De prijsuitreiking van deze competitie zal zijn om  
14.30 uur op het podium op het plein. 



Beste inwoners van het prachtige dorp Harmelen, 

Als kersverse penningmeester en tevens voorzitter van de 
sponsorcommissie wil ik mij inspannen om te zorgen dat  
de Oranjevereniging Harmelen de evenwichtige financiële 
basis behoudt die ze momenteel heeft. We realiseren ons  
dat de economie aan het aantrekken is, maar dat dit nog  
niet overal merkbaar is. Dit houdt in dat we zorgvuldig met 
de ontvangen sponsorgelden en materialen omgaan en dit 
ten goede laten komen van een fraai jaarprogramma met 
aandacht voor alle leeftijdsgroepen.

Wederom leest u in het programmaboekje welke activiteiten 
de Oranjevereniging met behulp van haar vele vrijwilligers 
en ondersteund door onze gewaardeerde sponsors tot  
stand heeft weten te brengen. Als penningmeester van de 
Oranjevereniging Harmelen (OVH) ben ik blij verrast met de tomeloze inzet van de 
vrijwilligers tijdens de activiteiten en de trouwe schare van sponsors waar we op mogen 
rekenen. Zonder beider inzet kunnen we de activiteiten niet uitvoeren. Als we zien dat heel 
veel mensen, van klein tot groot, genieten van hetgeen we aan u allen voorschotelen, geeft 
dat een bijzonder gevoel. 

Tijdens de diverse gesprekken met sponsors en vrijwilligers viel het op dat er één 
gemeenschappelijk onderwerp regelmatig wordt aangestipt: “Blij dat we gezamenlijk 
iets voor ons dorp kunnen doen en dat ik daarbij mijn steentje aan kan bijdragen”.

Super dat dit in deze tijd nog zo leeft en laten we zorgen dat dit gedachtegoed nog lang 
wordt gekoesterd. Ik wens u allen een hele gezellige en leuke tijd toe tijdens de 
Oranjeactiviteiten in Harmelen. 

Ron Pel, 
Penningmeester 
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• Autobedrijf T. Verlaan B.V.
• Autobedrijf Wolters
• Blokker
• Chinees Indisch Restaurant 
   "New Golden House"
• De Bruin Beheer Recycling B.V.

• Derks & Zn. B.V.
• Houtzager advies
• installatiebedrijf Midden  
  Nederland BV
• Rien Treur Makelaardij Woerden
• Robert Bouman Catering

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

• Taxi  
• Touringcars  
• Schiphol service
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Energieweg 3-5, 3481MC Harmelen
Tel: 0348 – 44 39 92, Fax: 0348 – 44 62 80 
E-mail: info@kroonsbergauto.nl
www.kroonsbergauto.nl

Koffie/thee stand voor Kinderhulp Togo
 
Tijdens de kinderspelen verzorgt de MOV de koffie of thee en de opbrengst is voor de 
Stichting Kinderhulp in Togo. Jouke en Cécile Schat zijn in het West-Afrikaanse land Togo 
actief om kinderen te helpen niet ziek te worden.

Cécile, kinder- consultatiebureauarts werkt daar 9 maanden in het jaar. Zij werken samen 
met de scholen, geven voorlichting, EHBO-cursussen aan leerkrachten, EHBO-dozen voor 
de klassen, wasbakjes en zeep, tandenborstels enz. De allerarmsten kinderen worden uit de 
bush opgehaald om naar school te gaan en krijgen daar ook een maaltijd. Veel aandacht is 
er voor de gehandicapte kinderen.

" Kom op de koffie" de gehele opbrengst is voor  
kinderhulp in Togo.
 
Ad & Annie van Rooijen 
MOV
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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

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

Laat je uitdagen door Scouting Harmelen
Kun je wel wat uitdaging gebruiken en wil je al spelende ook nog  
wat leren (zoals knopen, kompas gebruiken, pionieren, kamperen,  
koken, kampvuur stoken en nog veel meer)? Kom dan eens kijken  

bij Scouting Willem-Alexander in Harmelen.

Wij hebben de volgende groepen:
Bevers (4-7 jaar).
Welpen (7-11 jaar)
Scouts (11-15 jaar)

Explorers (15-18 jaar)

Er is nog plaats voor zowel kinderen als leiding. 
Meer informatie op www.scoutingharmelen.tk of via telefoon nr. 0348 441712.

Uw BBQ specialist op Koningsdag!  
Van 13.00 - 19.00 uur nabij het podium op het plein.

Sponsor BBQ prijzen Gondelvaart!

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

Onze Oranje Aanbiedingen!!!

Oranje Tompouce per stuk € 1,50
4 + 1 Gratis

Oranje Soezen 4 voor € 6,-



Winnaar etalage liefde 2014!

 

Venhuis Tweewielers
Dorpsstraat 160

3481 ER Harmelen
T 0348 - 441327

info@venhuistweewielers.nl
www.venhuistweewielers.nl

Al meer dan 25 jaar uw rijwiel specialist

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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Programma Dodenherdenking - maandag 4 mei 2015

Thema: ‘Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst’ 
Met deze tekst wordt ingegaan op de bevrijding van 1945, nu 70 jaar geleden en wat we 
van deze bevrijding hebben geleerd voor de wereld waarin we nu leven. Met dit thema van 
het Nationaal Comité 4 en 5 mei 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 KBS Sint Bavoschool zijn gevraagd hoe zij over dit 
thema denken en of zij hiervoor een gedicht willen schrijven. De drie beste gedichten zul-
len op 4 mei zowel in de kerk als bij het monument door henzelf worden voorgedragen.

19:00 uur aanvang herdenkingsdienst in de R.K. Sint - Bavokerk met het  1e gedicht
19:40 uur Stille tocht naar praatkuil
19:55 uur Het voorlezen van het 2e gedicht
19:58 uur “The Last Post”
20:00 uur 2 minuten stilte
20:02 uur  Het “Wilhelmus”
20:03 uur            Het voorlezen van het 3e gedicht
20:05 uur Kranslegging door betrokken partijen m.m.v. de scouting groep Willem   
 Alexander uit Harmelen

M.m.v.:  B(r)avissimo koor. 
 Vertegenwoordigers van de diverse kerken                           
 Afgevaardigde van de Gemeente Woerden 
 Scouting Willem Alexander Harmelen

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
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www.stillesloep.nl      
www.descheepsjongens.nl

Sloepen verhuur in
Woerden en omstreken

Nu ook

Suikerspin

en popcorn 

machine !
Tel: 06 22488500



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

Ambachtsheerelaan 37-b	

3481 GJ  Harmelen	

Tel: 0348-444519	

www.vanbreukelengroen.nl	




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
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 makelaardij
• Ruim 60 jaar ervaring met zoeken 
 én vinden van een (ver)koper
• Uw koopwoning op www.funda.nl 
 én op www.sijmons-dolata.nl
• Gratis waarde-indicatie van uw huis
• Taxatierapport binnen 3 werkdagen
• Gespecialiseerd in de regio  
 Harmelen en omgeving

 
 hypotheken
• Erkend hypotheekadviseur
• Een hypotheek die naadloos past
 bij uw persoonlijke situatie
• Hoeveel kunt u lenen? Bent u 
 starter? Aflossen? Oversluiten? 
 Behoefte aan een second opinion? 
 Altijd een gedegen advies! 

 verzekeringen
• Complete verzekeringspakketten
• Betaalbaar, veilig en op maat
• Met één tussenpersoon als aan-
 spreekpunt

Freek Sijmons
makelaardij

Charlotte Sijmons
hypotheken

Elsa Loenen
verzekeringen

Sijmons · Dolata
Dorpsstraat 34
3481 EL Harmelen

post
Postbus 101
3480 DC Harmelen

telefoon
0348 · 44 2004
fax
0348 · 44 1894

e-mail
info@sijmons-dolata.nl
website
www.sijmons-dolata.nl

 Behoefte aan een second opinion? 

Complete verzekeringspakketten

Met één tussenpersoon als aan-

hypotheken

Elsa Loenen
verzekeringen

Een hypotheek die naadloos past

makelaardij

Charlotte SijmonsCharlotte Sijmons
hypotheken

 Ruim 60 jaar ervaring met zoeken 

www.funda.nl

Gratis waarde-indicatie van uw huis
Taxatierapport binnen 3 werkdagen Freek Sijmons

makelaardij


