Welkom op

Harmelen kleurt oranje!

Kom gezellig langs op 27 April 2016
www.o ranjeve re n ig i n g har mele n .n l

3 | Van de burgemeester

Koningsdag 2016
Op de geboortedag van koning Willem-Alexander (27 april) viert
ons land het koningschap. Een dag waarop iedereen in het oranje
of rood-wit-blauw gekleed de straat op gaat. Om samen met
elkaar feest te vieren! Koningsdag draagt sterk bij aan een gevoel
van verbondenheid. Ook in Harmelen. De hele dag is er van alles
te doen. Kinderen laten zich schminken en vermaken door een
vrolijke ballonnenclown. En wie waagt zich aan het spannende
brandweerspel of de zinderende stormbaan?
Iedereen werkt samen aan het realiseren van een feestelijke dag. Dankzij de inzet van de Harmelense
Oranjevereniging en vele enthousiaste vrijwilligers biedt het programma volop keuzemogelijkheden voor
jong en oud. Zo is er ’s ochtends een aubade en worden er de traditionele kinderspelen georganiseerd.
Het staat garant voor oer-Hollandse gezelligheid. Vanaf 15.00 uur kunt u genieten van het optreden van
coverband KiNK!
Op zaterdagavond 23 april om 21.00 uur wordt een Gondelvaart georganiseerd. Ik nodig iedereen uit om
hierbij aanwezig te zijn. Misschien wilt u zelf ook wel meedoen en een boot(je) versieren. De Gondelvaart
start bij het Sluisje, om vervolgens richting Pompersplein en het eindpunt de Molenbrug te varen.
Ik ben in ieder geval aanwezig. Zie ik u daar?
Laten we van Koningsdag in Harmelen zoals elk jaar een bijzondere feestdag maken.
Ik wens u een geweldige Koningsdag toe!
Victor Molkenboer
Burgemeester
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Uitvaartzorg Han s d en Brab e r
Respectvo l

Persoonlijk

Wilhelminalaan 20, 3481 VD Harmelen

Tel. 0348-44 12 99

www.uitvaartzorgdenbraber.n l

Thuis in Harmelen en omgeving.

Wij wensen iedereen

gezellige
Koningsdag toe!
een bijzonder

Harmelerwaard 1, 3481 LB Harmelen

Tel. 0348 44 12 29

www.kwakkenbos-bv.nl

6 | Gondelvaart

7 | Van uw voorzitter

Geachte inwoners van Harmelen,
De Oranjevereniging Harmelen heeft voor u als inwoner
van Harmelen ook in 2015 weer een aantal activiteiten
mogen organiseren. Wellicht heeft u goede herinneringen
aan Koningsdag of één van de andere activiteiten zoals
de lampionnenoptocht, de kermis, de gondelvaart of de
kinderdisco. Mogelijk bent u bij de 4 mei herdenking geweest
met de kerkdienst, stille tocht, de gedichten van kinderen
en de kranslegging.
Het doet ons als Oranjevereniging plezier vast te mogen stellen dat de evenementen die
wij organiseren goed bezocht en gewaardeerd worden en nog steeds hun plaats hebben
als onderdeel van het leven in Harmelen.
Wat betreft de organisatie en uitvoering van de activiteiten is dit niet mogelijk geweest
zonder de inzet van vele vrijwilligers. Hierbij mijn dank aan de mannen van ons
evenemententeam, de medewerkers van de vrijwillige brandweer, de scouting en
ieder ander welke hieraan vrijwillig een bijdrage geleverd hebben.
Tevens wil ik via deze weg onze sponsoren, zowel zakelijk als particulier, hartelijk danken.
Zonder hun bijdragen en medewerking zouden de opgezette activiteiten niet mogelijk zijn
geweest. Het is fijn te weten dat we op u mochten en weer mogen rekenen.
Afgelopen jaar hebben Ruud Brasser, Astrid Roest en Desiree Koolen het bestuur verlaten.
Carelle Vos zal, na 8 jaar inzet, na komende Koningsdag haar bestuursfunctie neerleggen.
Deze bestuursleden hebben afgelopen jaren, elk op hun eigen wijze een bijdrage geleverd
aan de organisatie en sturing van de diverse activiteiten. Het is fijn te weten dat we altijd
op hun inzet hebben kunnen rekenen. Ik dank hen voor de gepleegde inzet en bijdrage.
“Waar mensen gaan, komen ook weer mensen”
Het doet me genoegen u te kunnen melden dat met de toetreding van Hans van der
Brug, Jeroen Kok, Maaike van Genderen en Thijs Kwakkenbos, het bestuur van de
Oranjevereniging “op volle sterkte en op stoom” is. Met hun toetreden ontstaat er een
“nieuwe dynamiek” en willen wij, voor u als inwoner van Harmelen, voor komend(e)
ja(a)r(en) in samenwerking met o.a. de sponsoren, vrijwilligers en Gemeente Woerden,
weer een aantal “ouderwets gezellige” dorpsactiviteiten organiseren.
Ik spreek hierbij de wens uit dat we, gezamenlijk met u, van Harmelen dat “leuke dorp aan
de oude Rijn” kunnen blijven behouden. Een dorp met een gezellige kern waar een ieder
zich welkom en thuis kan voelen.
Martin Van Schaik,
Voorzitter Oranjevereniging Harmelen

9 | Doneer uw voucher

Doneer uw Plus van Velzen verenigingen VOUCHER!
De Oranjevereniging Harmelen is actief deelnemer van de verenigingenactie bij Plus van Velzen.
Wij organiseren evenementen voor alle Harmelenaren jong – en oud. U kent ons natuurlijk van
de kinderdisco, lampionnenoptocht, gondelvaart, Koningsdag en de 4 mei herdenking.
De Oranjevereniging heeft GEEN leden en int dus GEEN contributie. Om haar activiteiten te
financieren is zij afhankelijk van sponsoring en individuele bijdragen
Wij kunnen uw sponsorvouchers dus enorm goed gebruiken!
Win geweldige prijzen!
Wij willen uiteraard zo veel mogelijk sponsorvouchers ophalen en waarderen het
als U uw voucher bij “Plus Van Velzen” via de infozuil in de winkel, aan de
Oranjevereniging wilt toekennen.
U kunt echter ook kans maken op drie (3) mooie prijzen!
Wat kunt U voor ons doen?
- Niet of plak aan uw sponsorvouchers een briefje met daarop uw
voor– en achternaam en telefoonnummer.
- Doneer op Koningsdag uw sponsorvouchers met naamsgegevens in de
oranjebussen bij de bar of bij de muntverkoop.
- Om 18.45 word op het podium op het plein uit alle ingediende
vouchers een drietal winnaars getrokken.

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)
18+ Groep

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

Steun onze vereniging, zo houden we Harmelen Oranje!
Onze dank en waardering gaan uit naar Plus van Velzen voor dit geweldige initiatief.

Iepenlaan 2, 3481 XA Harmelen | Tel. 0348 442 540
E-mail: trefpunt@hervormd-harmelen.nl
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Van een evenemententeam lid

AUTOBEDRIJF TER HORST
Hallo,
Ik ben Sander, geboren en getogen Harmelenaar en
sinds 2004 lid van de Oranjevereniging Harmelen.
Daar zit ik in het evenemententeam. Hier doen we
met elkaar de werkzaamheden die nodig zijn voor de
evenementen en activiteiten. Dit is onder andere het
ophangen van de vlaggen en het versieren van het
dorp voorafgaand aan Koningsdag, de kinderspelen
opbouwen, helpende handen bij de gondelvaart,
lampionnenoptocht en de kermis.
Al deze evenementen moeten goed op de rit staan om het te laten slagen, wat soms ook
betekend dat we wel eens in de regen mogen opbouwen. Maar als dan de zon begint te
schijnen, ben je het ook gauw weer vergeten. Tevens mogen we ook rekenen op veel
belangstelling vanuit de Harmelense gemeenschap.
Productieweg 5, Harmelen
Tel. (0348) 446 361
www.autobedrijf-terhorst.nl

Ik vind dat we best trots mogen zijn, dat we met een kleine, maar gezellige groep,
het bestuur en het evenemententeam, toch in een klein dorp als Harmelen jaarlijks
een aantal ﬁjne evenementen kunnen neerzetten.
Via deze weg wens ik iedereen een heel ﬁjn Oranjejaar toe.
Sander

Gratis Anti Slip Actie
LES bon
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Fun2Sing

Popkoor Fun2Sing ter ondersteuning van aubade
Fun2Sing is het leukste Popkoor van Harmelen. Wij zijn 6 jaar geleden begonnen en zingen
1 keer in de twee weken op woensdagavond in ’t Trefpunt onder de bezielende leiding van
Rinette van den Bergh. Tijdens de Aubade zullen wij met veel plezier de liederen
ondersteunen. Kom allemaal lekker kijken en als je het leuk vindt, kun je je ook
aanmelden bij ons koor. Stuur een e-mail naar mverhey@planet.nl.

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.

Fred de Bie

Julianalaan 12, 3481 CK Harmelen
Tel. 06 53932204 | Fax. 0348 417543 | freddebie@hetnet.nl

Timmerwerk | Metselwerk | Tegelwerk
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Woensdag 27 april 2016

van 15.00 - 19.00 uur op het podium op het plein
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 06-30397952
of info@jvtproductions.nl

vooo
ksss
esssee!

Beauty Instituut voor
Wellness en Huid- en
Conditieverbetering

www.purebeautyenwellness.nl
persoonlijk, praktisch en prachtig bouwwerk

BOUWBEDRIJF
VAN LEEUWEN
Energieweg 1 – 3481 MC Harmelen – Tel. : 0348 44 39 85 – www.bouwbedrijf-vanleeuwen.nl
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Van een evenemententeam lid

Hallo Harmelenaren,

24 uur per dag
jouw bouwmar kt

www.MATERIAALKOPEN.nl

www.PRIOTEC.nl

Mijn naam is Peter van Schaik en ik zit al 10 jaar bij het
evenemententeam van deze Oranjevereniging. De eerste
5 jaar heb ik zelfs ook deel genomen in het bestuur.
De taken van het evenemententeam zijn zeer divers,
zoals allerlei hand– en spandiensten, het ophangen
van de vlaggetjes in het dorp, de opbouw van de
kinderspelen enz. Wat menigeen in ons dorp wellicht
niet weten is dat wij als Oranjevereniging ook
verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de
lampionnenoptocht, de jaarlijkse kermis, de gondelvaart
(doe allemaal mee), Dodenherdenking en de
kinderdisco in Dezibel.
Een dag voor Koningsdag haal ik in Polsbroek de kinderspelen op met een grote bus van
autobedrijf Middelweerd en een aanhanger van autorijschool Miltenburg. We hebben op
de ochtend van Koningsdag al om 06.00 uur de gang erin, om alles voor de kinderspelen
klaar te zetten die na de aubade om 10.30 uur beginnen.
Het is ontzettend dankbaar werk als je al deze kinderen vanuit de gehele regio zo bezig
ziet met alle spelletjes die ochtend. Ieder jaar zien we ook weer de fantastische
medewerking van de mensen die in de straten wonen waar de spelletjes gehouden
worden, dank daarvoor.
Zelf haal ik heel veel voldoening uit het werk wat we doen met het evenemententeam, het
is echt een hele leuke groep mensen. Als er mensen zijn die het leuk vinden om ook eens te
komen helpen, meldt u zich dan gerust aan bij ons team. U bent van harte welkom.
Ook zou ik langs deze weg de vele ondernemers willen bedanken voor de sponsoring,
zonder hen zijn al deze activiteiten echt niet mogelijk, wederom uw dank daarvoor.
Ze hebben van het bestuur gevraagd iets over mijzelf te vertellen, maar dat vind ik
erg moeilijk, we doen het tenslotte met zijn allen en met zijn allen bedoel ik ook echt het
HELE ORANJETEAM.
Ik hoop van harte dat we dit jaar heel mooi weer hebben, dan gaan we er weer een
gezellige Koningsdag van maken met het hele dorp. Ik hoop u van harte weer te zien
bij één van onze evenementen.
Groeten,
Peter van Schaik

25 | Activiteiten Koningsdag

Ringsteken met de Brandweer
De vrijwillige brandweer Harmelen staat altijd garant voor een grote
dosis spanning en spektakel. Twee jaar geleden 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.
Woensdag 27 april van 12.00 - 15.00 uur voor
de Ned. Hervormde Kerk

Een stoere kroon voor De Koning & Koningin!
Koning Willem Alexander en Koningin Maxima vinden de kronen die ze hebben oersaai.
Ze zijn te zwaar en niet kleurig. Ze willen graag iets nieuws, iets stoers 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 het koor “Fun2Sing”. 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”!

METAAL OP MAAT
Vakmanschap
Veelzijdig
Vlug

METAAL OP MAAT
Vakmanschap
Veelzijdig

www.stieva.com

Vlug

Leidsestraatweg 28B, 3481 EX Harmelen, Tel.: 0297-233890

Onderdeel van de Stieva Metaal Groep – Aalsmeer – Harmelen

www.stieva.com
Leidsestraatweg 28B, 3481 EX Harmelen, Tel.: 0297-233890

Onderdeel van de Stieva Metaal Groep – Aalsmeer – Harmelen

Kloosterweg 6A, 3481 XC Harmelen
Tel. 0348 - 442 142, Fax. 0348 - 442 387
info@vansolkemanotaris.nl
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29 | Programma Koningsdag

9:00

Vlaggen uit en klokken luiden

Harmelen

9:30

Vertrek Harmonie "De Vriendschap" uit Woerden
vanaf de EMTÉ

EMTÉ

9:30

Ontvangst genodigden bij het podium

Podium op het plein

10:00

Aubade met Fun2Sing & prijsuitreiking voor
de 6 mooiste versierde kronen

Podium op het plein

10:30

Koffie, oranjebitter en gebak voor genodigden

Terras Kloosterhoeve

10:30 - 12:00

Kinderspelen

11:00

Aubade bij Gaza door Harmonie "De Vriendschap"

Gaza

12:00 - 15:00

Kinderplein
- EMTÉ tent m.m.v. Scouting Harmelen
met pannenkoeken en cupcakes versieren
- Schminken
- Ballonnenclown
- Hobbel de Bobbel paardenrace
- Brandweerspel
- Supersurvival

Veld voor Kerk
Veld voor Kerk
Veld voor Kerk
Veld voor Kerk
Tegenover Rabobank
Kalverstraat

14:30

Prijsuitreiking Gondelvaart

Podium op het plein

15:00 - 17:00

Optreden Gaza door Ton de Wit

Gaza

15:00 - 19:00

Band "KiNK"

Podium op het plein

13:00 - 19:00

BBQ bij Van Rhenen

Boom Kloosterhoeve

19:00

Einde

31 | Kinderplein

Welkom bij EMTÉ Harmelen

Woensdag 27 april – van 12.00 – 15.00 uur bij Ned. Herv. Kerk & Kalverstraat

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
Dinsdag
08:00
Woensdag
08:00
Donderdag
08:00
Vrijdag
08:00
Zaterdag
08:00

-

20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

Pannenkoeken & Cupcakes versieren
Ook dit jaar is het Kinderplein voor de Ned. Herv. Kerk.
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 ondersteun je Scouting Willem Alexander.
Kom ook gezellig smikkelen en smullen! Mocht je interesse
hebben om ook bij de Scouting te gaan, kijk dan op de
website 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.

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Een beetje schmink op het snoetje, maakt deze dag extra feestelijk!

Skippy de Clown
Skippy de Clown is een beetje een malle clown. Hij haalt grapjes
uit, zingt liedjes, doet trucjes en staat klaar om jullie te voorzien
van diverse leuke balloncreaties!

op koningsdag
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dE gEZELLigsTE pLEk van HaRMELEn!

Hij zal rondlopen tussen het publiek in en rondom het
kinderplein.
Hobbel de Bobbel paardenrace
Zodra het startsein heeft geklonken race je met je paard de
startbox uit. Ga de strijd aan met de vijf tegenstanders en
galoppeer zo snel mogelijk naar de ﬁnish. Ben jij nummer 1?
Deelname is op eigen risico.
Supersurvival
Wie heeft de kracht? Wie heeft het doorzettingsvermogen?
Wie heeft het meeste plezier?

TIP:
F
A HA AL
MENU’S

FEESTEN • PARTIJEN • BUFFETTEN • WWW.hoTElhARmElEN.Nl

Zijn jullie klaar voor een ongekende krachtmeting? Op
de Kalverstraat staat een super survivalbaan voor kinderen
vanaf ongeveer 4 t/m 12 jaar. Het is klimmen, klauteren,
glijden, doorhalen en oversteken. Wat zullen jullie lekker
slapen die avond!
Deelname is op eigen risico, ouders zijn verantwoordelijk voor
hun eigen kinderen.

33 | Van de Penningmeester

Beste inwoners van het prachtige dorp Harmelen,
Graag neem ik u allen mee in het ﬁnanciële gebeuren van
de Oranjevereniging Harmelen. Transparantie staat daarbij
hoog in het vaandel. In januari 2016 is de jaarrekening 2015
gepresenteerd tijdens de algemene ledenvergadering.

Renovatie - Timmerwerk - Uitbouwen

Ten opzichte van 2014 was het saldo iets positiever
geworden. Dit kwam mede doordat we gezamenlijk stevig
op de penningen hebben gelet maar ook een extra meevaller
hadden. Nu is dat vergelijkend met voorgaande jaren
niet verkeerd, maar we kijken liever vooruit en in dit
geval richting 2016.

Dakkapellen - Machinaal Timmerwerk
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

Uw droombadkamer
aan huis
Heeft u plannen voor een nieuwe badkamer,
maar weet u niet waar u moet beginnen?
Wij regelen alles voor U!

Wij verzorgen
verzorgen het
het ontwerp,
ontwerp,
Wij
de levering
levering en
en uitvoering
uitvoering
de
van uw
uw complete
complete badkamer
badkamer
van

Het aantal evenementen is onverminderd en we merken dat heel veel Harmelense
ondernemers en inmiddels een groeiend aantal donateurs dit ondersteunen. Dit geeft niet
alleen een goed gevoel maar bevestigd volgens ons ook dat we het goed doen.

Logo | Webdesign | Brochure | Flyer | Visitekaartje |
Website onderhoud | Folder | Advertentie |
Reclamemateriaal | Briefpapier | Vormgeving |

Natuurlijk proberen we het daarbij een ieder naar het zin te maken. Dit is heel goed zichtbaar
als u de website van de Oranjevereniging bezoekt (www.oranjeverenigingharmelen.nl) veel
lachende gezichten en aandacht voor elkaar.
In de aanloop van de evenementen wordt door heel veel vrijwilligers tijd gestoken in het
organiseren van een aantal bijzonder leuke en gezellige evenementen.
Van de kant van de penningmeester kunt u natuurlijk ook verwachten dat als u de
evenementen waardeert en de Oranjevereniging een warm hart toedraagt, u een spontane
donatie altijd kunt storten op:
Oranjevereniging Harmelen
Rabobankrekening : NL 94 RABO 0325 305 420

De voordelen van dit
totaalconcept op een rijtje:
• Het ontwerp wordt gemaakt
aan de hand van uw
persoonlijke wensen en
budget.
• Wij komen bij u thuis, u hoeft
er niet de deur voor uit.
• Wij zoeken samen met u het
mooiste sanitair uit en alle
materialen worden op elkaar
afgestemd.
• Wij verzorgen voor u de
complete badkamer van
vloer tot plafond.
• U heeft één aanspreekpunt
en maakt gebruik van onze
ervaring en expertise.
• Een professioneel uitgevoerde
badkamer verhoogt de
waarde van uw huis.

LOODGIETERSBEDRIJF
Franck van Vliet
Touwslagersweg 12 B 13
3449 HX Woerden
Tel. 0348 - 419969

06 - 27 21 11 16
info@belliz.nl | www.belliz.nl
Ambachtsheerelaan 80 | 3481 GM Harmelen

www.franckvanvliet.nl

Ik wens u allen een hele gezellige en leuke tijd toe tijdens de door ons georganiseerde
activiteiten in Harmelen.
Ron Pel
Penningmeester
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Naast alle bedrijven die een advertentie in dit boekje hebben
gesponsord, wordt Koningsdag en de overige activiteiten van
de Oranjevereniging mede mogelijk gemaakt door:

•
•
•
•

- voor al uw montagewerk.
- installatie van o.a. afzuiging, perslucht,
stoomcleaner en waterleiding.
- tevens alle voorkomende fitwerkzaamheden
- verkoop fittingen, installatiebuis,
spirobuis en hulpstukken
Handelsweg 8 - 3481 MJ Harmelen
Tel.: 0348 444359
E-mail : info@EDA-bv.nl

• Taxi
• Touringcars
• Schiphol service

•
•
•
•
•
•
•
•

Annemiek Hairstyling
Autobedrijf Wolters
Blokker
Chinees Indisch Restaurant
"New Golden House"
Derks & Zn. B.V.
Fruitbedrijf Roest
Houtzager Advies
Robert Bouwman Catering
V.O.F. J.G.W. Verweij
Fa. Venhuis Tweewielers
Restaurant en pannenkoekenhuis Kort-Jak
Installatiebedrijf Midden - Holland B.V.
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Kofﬁe/thee stand voor Kinderhulp Togo
De MOV schenkt tijdens de kinderspelen koﬃe, thee of limonade. De opbrengst komt
geheel ten goede aan de Stichting Kinderhulp – Togo o.l.v. Jouke en Cécile Schat.
We willen graag de armste en ook gehandicapte kinderen die in de bush wonen de
kans geven om naar school te gaan. Zij worden per motortaxi uit de bush naar school
gebracht en krijgen daar elke dag een warme maaltijd. Sinds de oprichting van een
gezondheidscentrum/consultatiebureau in de stad Kpalimé door Jouke en Cécile Schat
is er op de scholen veel veranderd. In Togo is 80% van de kinderen ziek. Door meer
kennis over voedsel en hygiëne kan men 90% van de gezondheidsproblemen bestrijden.
Het project; ‘Voorkomen van ziekten” heeft al veel steun ontvangen, maar er is nog veel
geld nodig. Er wordt voorlichting gegeven op de scholen aan kinderen, ouders en
leerkrachten. Zo leren de kinderen op school hun handen te wassen met gebruik van
wasteiltjes, water en zeep. Ook tanden poetsen is voor de kinderen nieuw, er zijn in heel
Togo maar 35 tandartsen. Vandaar dat er aan de kinderen tandenborstels en tandpasta
wordt verstrekt. Voor de leerkrachten is er een EHBO cursus met daarbij een EHBO kist
voor kleine ongelukjes op school.
Een betere toekomst voor de kinderen in Togo mede dankzij de Oranjevereniging Harmelen.
Tot ziens bij de kinderspelen!
MOV

Onze Oranje Aanbiedingen!!!

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

Oranje Tompouce per stuk € 1,50
4 + 1 Gratis
Oranje Soezen 4 voor € 6,-

Sponsor BBQ prijzen Gondelvaart!

Woensdag 27 april is de winkel
aan de Kalverstraat open
van 8:30 tot 11:30 uur

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

rob pouw drukwerk
rob pouw drukwerk

rob pouw drukwerk

Koperwiek 25
Koperwiek 25
3481 DJ Harmelen
3481 DJ Harmelen
t 0348 44 12 22
t 0348 44 12 22
m 06 30 56 42 31
m 06 30 56 42 31
Koperwiek 25
e info@robpouwdrukwerk.nl
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3481 DJ Harmelen
t 0348 44 12 22
m 06 30 56 42 31
e info@robpouwdrukwerk.nl
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Leden voor het evenemententeam gezocht!
Draag je de Oranjevereniging een warm hart toe en voel je je ook betrokken bij ons mooie
dorp? Dan zijn wij op zoek naar jou!
De Oranjevereniging Harmelen is op zoek naar nieuwe vrijwilligers/leden voor in het
evenemententeam. Denk hierbij aan; het versieren van het dorp en het op- en afbouwen
van de diverse evenementen als de gondelvaart, Koningsdag, kinderspelen, kinderdisco
en 4 mei herdenking.
Ben je in de gelegenheid om ons te ondersteunen en lijkt het je leuk om in een gezellige
sfeer en in een team de handen uit de mouwen te steken? Neem dan contact met ons op.

van Eck

elektramontage

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

kwaliteit in elektriciteit
huis- en inbraakinstallaties

Voor meer informatie: info@oranjeverenigingharmelen.nl

Energieweg 3-5, 3481MC Harmelen
Tel: 0348 – 44 39 92, Fax: 0348 – 44 62 80
E-mail: info@kroonsbergauto.nl
www.kroonsbergauto.nl
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Programma – woensdag 4 mei 2016 – Dodenherdenking

voor uw jaarrekeningen, administraties en belastingaangiften en
advisering op bedrijfseconomisch en fiscaal gebied

Herman van Breukelen RA RB
Techniekweg 13a, 3481 MK Harmelen
Tel. 0348 - 44 32 17

www.vanbreukelenra.nl

Thema: ‘De vrijheid omarmd’
Politiek filosoof Tamar de Waal schreef op verzoek van het comité de Jaarthema-tekst
2016: “De vrijheid omarmd”. Zij legt hierin de relatie tussen vluchtelingen in de Tweede
Wereldoorlog en vluchtelingen nu. Ook gaat ze in op de verdragen die vluchtelingen
bescherming bieden. 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 Horizon zijn gevraagd hoe zij over dit thema denken en of zij hiervoor een gedicht
willen schrijven. De drie beste gedichten zullen 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
afgevaardigden van de Gemeente Woerden

Reijerscop 34, Harmelen

www.kippersluisbouw.nl

Van Helvoortlaan 40, 3443 AP Woerden
0348 - 41 36 57, batenstein@woerden.nl
www.Batensteinwoerden.nl

info@kippersluisbouw.nl

De Uithof 1, 3481 WE harmelen
0348 441805, H2o@harmelen.nl
www.h2oharmelen.nl

Uw elektrotechn isch
tota alinsta lla teur
elektrotecHniek
niek – Beveiliging – data- en telecoM – doMotica
insPectie & service – ZonnePanelen – elektriscH laden voertuigen
Productieweg 4, 3481 MH HarMelen / tel: 0348-443642 / Fax: 0348-444917
www.keesvanscHaik.nl / inFo@keesvanscHaik.nl

Korenmolen 86| 3481 AW HARMELEN|
0348-443013|info@ rijschoolmiltenburg.nl|
www.rijschoolmiltenburg.nl
VOLG ONS OP FACEBOOK!

AL 26 jaar een begrip!
• Hoog slagingspercentage
• Auto, automaat, motor,
bromfiets en aanhangwagen

Koningsdagactie: 1e les gratis!*

}** *

• Lessen: ook ’s avonds en op zaterdag
• Autorijden vanaf 16,5 jaar
* (bij afname van minimaal 10 lessen)

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
[Geef een citaat uit het document of de
samenvatting van een interessant punt op.
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groeninrichter voor
binnen en buiten

Harmelenlied
Op Melodie “Ik hou van Holland”

studio-buiten.nl
Ontwerp | realisatie | prOducten

Ik hou van Harmel’n, dorpje aan de oude Rijn
Het mooie Harmel’n, daar wil iedereen wel zijn
Daar waar de Koningsdag, feest is voor ons allemaal

L-STUD-Advertentie 128,5x46.indd 1

22-02-16 16:59

Daar waar het plein zich vult met bonte pracht en praal
Ik hou van Harmel’n, met je kerken en je plein

Winkelcentrum De Veldhof
Molenpolder 114
3453 NZ De Meern
030 666 31 33
www.dejagerhaarstudio.nl

Winkelcentrum Vleuterweide
Voor de Burchten 282
3452 MB Vleuten
030 666 50 10

Jouw kleine straten, in een bonte r….ij
Op heel dees grote aard, al ben ‘k van huis en haard
Is het kleine Harmel’n mij het meeste waard
Harmel’n, met je tuinen en je hagen
Wat kan ik dan nog meer vragen, dan gezellig wonen hier
Harmel’n soms trek ik naar vreemde plaatsen
zwerf ik door vreemde straten, jou vergeten doe ik niet
Ik hou van Harmel’n, dorpje aan de oude Rijn
Het mooie Harmel’n, daar wil iedereen wel zijn
Daar waar de Koningsdag, feest is voor ons allemaal
En waar het plein zich vult met bonte pracht en praal
Ik hou van Harmel’n, met je kerken en je plein
Jouw kleine straten, in een bonte r….ij
Op heel dees grote aard, al ben ‘k van huis en haard
Is het kleine Harmel’n ……………mij het meeste waard!

Wil jij deﬁnitief van je overtollige kilo's af?
Met de Protiplan coach en smakelijke producten val je 1,5 - 2 kg af, per week.
Meld je aan voor een GRATIS kennismakingsgesprek bij een voedingscoach bij
jouw in de buurt via www.protiplan.nl

NVMmakelaar/
taxateur

financieel/
hypotheekadviseur

onafhankelijk
verzekeringsadviseur

sijmons · dolata
betrouwbare
partner in
makelaardij,
hypotheken en
verzekeringen

•

sijmons · dolata makelaardij: Gratis waardebepaling
van uw huis • Taxatie-rapport binnen 3 werkdagen • Uw
woning op www.funda.nl en op www.sijmons-dolata.nl

•

sijmons · dolata hypotheken: De beste hypotheek die
past bij uw persoonlijke situatie • Hoeveel lenen? Bent u
starter? Aflossen? Oversluiten? Kosteloos onafhankelijk advies!

•

sijmons · dolata verzekeringen: Al uw verzekeringen onder één dak

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

makelaardij
hypotheken
verzekeringen

