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Koningsdag
Harmelen kleurt oranje
Donderdag 27 april 2017
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De Kloosterhoeve organiseert:

3 | Van de burgemeester

Koningsdag 2017
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De voorbereidingen voor Koningsdag zijn al in volle gang,
terwijl het buiten nog winters koud is. Hopelijk schijnt
27 april volop de zon. Dat maakt alles zoveel leuker. Veel
activiteiten zijn immers buiten. Dat begint in Harmelen
al zaterdag 22 april met de inmiddels traditionele
Gondelvaart, dit jaar met een extra lange route. Ik hoop
daarom ook op een extra lange stoet bootjes. Hebt u zelf
een boot, of kunt u er een lenen? Vaar dan mee!
27 april staat in het teken van de 50ste verjaardag van
Koning Willem-Alexander. Feest is het landelijke thema
en dat zal als een rode draad door de dag heen lopen. De kinderen van Harmelen worden
verwent en kunnen deze dag heerlijk spelen. Niet alleen met de traditionele kinderspelen,
super survival en tafelvoetbal maar ook met zang en dans. Dat begint al bij de aubade.
Wie goed meezingt en danst wint misschien een prijs. Dat wordt flink oefenen met het
Harmelenlied en het Kinderen voor Kinderen lied en dansje Okido van de Koningsspelen!
Harmelen laat zich tijdens Koningsdag van zijn sportieve kant zien. Triaq, de brandweer
en de scouting zullen verschillende onderdelen van de activiteiten op zich nemen.
De Oranjevereniging Harmelen is de motor achter het geheel. Samen maken we er
weer een geweldige dag van, veel plezier!
Victor Molkenboer,
Burgemeester

Koningsnacht 26 april
20.30 - 01.00 uur
coverBand “popehead”en dj nigel
voorverkoop € 7,50
incl. welkomstdrankje en hapjes

Kaarten Verkrijgbaar bij de kloosterhoeve en primera kwakkenbos

Kloosterweg 2, Harmelen, www.kloosterhoeve.nl

BESTUUR ORANJEVERENIGING HARMELEN
Martin van Schaik
Ron Pel		
Maaike van Genderen
Charon Huiden
Hans van de Brug
Thijs Kwakkenbos
Jeroen Kok
Erwin van Schaik

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Contact: info@oranjeverenigingharmelen.nl
www.oranjeverenigingharmelen.nl
www.facebook.com/oranjeverenigingharmelen

Centrum van de Hervormde Gemeente Harmelen

• Met diverse zalen van 20 tot 100 personen).
• Voor het vieren van verjaardagen en jubilea.

• Inpandig rouwcentrum met een geconditioneerde
opbaarruimte. Gelegenheid voor de familie

• Ook voor vergaderingen/meetings/cursussen etc.

• om 24 uur per dag in privésfeer de overledene

• Gelegenheid voor rouwdiensten en condoleren.

• te bezoeken.

De Mercedes-Benz dealer van Midden-Nederland.
www.sternauto.nl - info@sternauto.nl - 088-292 2222

Iepenlaan 2 • 3481 XA Harmelen • Tel. (0348) 44 25 40 • Mob. 06 - 250 192 17
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Zand
Grind
Grond
Containerverhuur

Wij wensen iedereen
Afvalverwerking

Voor bedrijf en particulier

Recycling

gezellige
Koningsdag toe!
een bijzonder

Handelsweg 7, 3481 MJ Harmelen - IJsselveld 1e, 3417 XH Montfoort
Tel. 0348 - 44 18 33 - info@bemmelcontainerservice.nl

WWW.BEMMELCONTAINERSERVICE.NL

Harmelerwaard 1, 3481 LB Harmelen

Tel. 0348 44 12 29

www.kwakkenbos-bv.nl

7 | Van uw voorzitter & penningmeester

Beste inwoners van Harmelen,
De avonden worden langer, het voorjaar kriebelt
en ook de tijd van gezellige evenementen breekt
weer aan. De Oranjevereniging Harmelen heeft
dankzij de bijdrage van onze sponsoren en giften
het programma “weer rond”. Voor het komend
seizoen staan de volgende evenementen op het
programma: de kermis, gondelvaart, Koningsdag,
4-mei herdenking en kinderdisco. Ook hebben
we voor de wat oudere jeugd dit jaar ingezet op
de organisatie van het 'Foute Kerstbal' welke
op 15 december 2017 gepland staat.

Primera Kwakkenbos
Kalverstraat 6
3481 ES Harmelen
Tel. 0348-446234

Koningsdag zijn wij geopend van 10.00 tot 14.00 uur
www.primera.nl			

...even naar Primera

Martin van Schaik,
Voorzitter

Ron Pel,
Penningmeester

We zijn er trots op dat wij, ter gelegenheid van de 50e verjaardag van onze Koning, voor
het eerst sinds de oprichting van de Oranjevereniging Harmelen, het bekende oranjeboekje
in kleur kunnen uitbrengen. Voor u leuker om te lezen en voor onze sponsoren een mooie
gelegenheid zich optimaal te presenteren. Want zonder de sponsoring van ondernemend
Harmelen, enkele persoonlijke giften en ondersteuning van de Gemeente zou de
organisatie van de diverse evenementen niet mogelijk zijn. Ook de inzet van de vele
vrijwilligers welke zich hiervoor inspannen willen we hier niet onbenoemd laten. Centraal
in het organiseren van de activiteiten door de Oranjevereniging staan onze kernwaarden.

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 telefoonnr. 0348 441712.

Wij hopen dat u zich als inwoner van Harmelen in deze kernwaarden kunt herkennen en
daardoor een bijdrage wilt leveren in de vorm van hulp bij de organisatie of begeleiding
van de evenementen (evenemententeam). Interesse? Neem gerust eens contact op met
een van de bestuursleden.
Als u, als inwoner van Harmelen, de Oranjevereniging op één of andere wijze een warm
hart toedraagt, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons door middel van een financiële
bijdrage, of hulp in de vorm van sponsoring van materieel wilt ondersteunen.
De bankgegevens van de Oranjevereniging zijn elders in het oranjeboekje opgenomen.
De Oranjevereniging zal zich met passie en enthousiasme blijven inspannen voor de
organisatie van de bovengenoemde evenementen en wil daarmee een bijdrage leveren om
Harmelen, dat bijzondere dorp te laten zijn waar we met ons allen trots op kunnen zijn.
Namens alle vrijwilligers en sponsoren wensen wij u alvast veel plezier.
Martin van Schaik, Voorzitter
Ron Pel, Penningmeester

Nieuw in 2017!

Marshmallow XXL , España , Pink Irischka

vanaf 15 mei weer leverbaar

Kees
Bregm
an
Rozen

Alle kleuren, Rozen en Lathyrus

@

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

Koop bij de man die het repareren kan!
VAN DER

J

Linden

Technisch installatiebedrijf voor de agrarische sector
Reijerscop 25, Harmelen • Tel. 0348 441468
info@jvanderlinden.nl • www.jvanderlinden.nl

Winkelcentrum 'Vleuterweide'
Voor de Burchten 282
3452 MB Vleuten
Tel. 030-6665010

Winkelcentrum 'Veldhof'
Molenpolder 114
3453 NZ De Meern
Tel. 030-6663133

www.dejagerhaarstudio.nl

11 | Vanuit het evenemententeam
Woerden en omgeving ontdekken
vanaf het water!

Vanuit het evenemententeam
Ik ben Gerco, geboren en getogen in Harmelen. Sinds 2015 ben ik betrokken bij de
Oranjevereniging Harmelen, waar ik het erg naar mijn zin heb. Ik maak deel uit van het
evenemententeam waar we de handen uit de mouwen steken met o.a. vlaggetjes ophangen,
kinderspelen opbouwen en hekken plaatsen. Kortom, alles om het dorp gezellig te maken.

Lekker even weg...

Sloepenverhuur

De Scheepsjongens
Woerden
óók voor familiefeest en bedrijfsuitje

reserveren en meer info :
www.descheepsjongens.nl

• Onderhoud • Restauraties

•
•
•
•

Het mooiste vind ik vooral, dat wij met een zeer klein team, in ons gezellige dorp diverse
Onderhoud • Restauraties
•
Houtreparaties
•
Wandafwerkingen
evenementen kunnen organiseren en ook van de grond krijgen. Waar een klein dorp al niet
Houtreparaties
• Wandafwerkingen
Onderhoud
• Restauraties
groots in kan zijn. Soms eist het wel zijn tol hoor, vroeg opstaan of werken in de regen,
•
Glasvezel/behangen
• Decoraties
Glasvezel/behangen
•
Decoraties
Houtreparaties • Wandafwerkingen
maar als je de mensen en kinderen uit het dorp dan ziet genieten, ben je dat allang weer
Spuitwerken • Glaswerken
• Projecten
Glasvezel/behangen
• Decoraties

vergeten. •
Gelukkig
is er voor ons ook tijd voor plezier en een biertje en dat maakt het voor
• Spuitwerken • Glaswerken
Projecten

• Spuitwerken • Glaswerken • Projecten
Nassaupark 55
3481 HG Harmelen
Nassaupark 55
T. 0348 - 444 555
3481 HG Harmelen
M. 06 - 294 846 90
T. 0348 - 444 555
E. info@moss-schilderwerken.nl
M. 06 - 294 846 90
www.moss-schilderwerken.nl
E. info@moss-schilderwerken.nl
www.moss-schilderwerken.nl

mij ook zo leuk. We zoeken nog nieuwe mensen voor het evenemententeam. Kom erbij,
gezellig joh!

Nassaupark 55
3481 HG Harmelen
Veel plezier en tot ziens.
T. 0348 - 444 555
M. 06 - 294 846 90
E. info@moss-schilderwerken.nl
binnen / buiten schilderwerk
www.moss-schilderwerken.nl

Of bel ons : 06 - 81847272

Blijf vooruit kijken
ONDERHOUD
ACCESSOIRES
VERKOOP

AUTOBEDRIJF TER HORST

Productieweg 5, Harmelen Tel. (0348) 446361 www.autobedrijf-terhorst.nl

Breudijk 1c, 3481 LM Harmelen
Tel. 0348-442353 FAX 0348 - 444094
Email: info@autobedrijf-ouwerkerk.nl

Breudijk 45b • 3481 LN • Harmelen 030-677 3547 • www.dewitboerenkaas.nl

www.autobedrijf-ouwerkerk.nl

Rijschool

Welkom bij EMTÉ Harmelen

Tomassen

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.

Michel Tomassen 06-46118365
www.rijschooltomassen.nl
rijschooltomassen@gmail.com

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.

GRATIS

intest van
60 minuten

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
12:00 - 18:00 uur

op koningsdag

Volg ons via:

www.twitter.com/rstomassen
Wij rijden o.a. in: Harmelen, Woerden, Kamerik,
Kockengen, Portengen, Montfoort, Linschoten,
De Meern, Vleuten, Maarssen, Utrecht.

Grillroom, Pizzeria & IJssalon

dE gEZELLigsTE pLEk van HaRMELEn!

TIP:
A FH A A L
MENU’S
FEESTEN • PARTIJEN • BUFFETTEN • www.hoTElhARmElEN.Nl

www.facebook.com/rstomassen

Pizzeria Dolce Vita
Kloosterweg 7
3481 XB Harmelen
T. 0348-443049

Corbeel accountants & adviseurs werken
voornamelijk voor bedrijven in het Midden en
Klein Bedrijf.
Corbeel accountants & adviseurs werken
Onze dienstverlening kenmerkt zich door een
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een belangrijke rol. Dit is de basis van ons
functioneren als partner in business.

www.corbeel.nl
Kloosterweg 4 te Harmelen

www.pizzeriadolcevita.nl
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Kloosterweg 4 te Harmelen
T. 0348 - 44 34 44

De partner voor iedere MKB-ondernemer

De partner voor iedere MKB-ondernemer

15 | Coverband Lean on Me

Lean on Me

Donderdag 27 april 2017 van 15.00 – 19.00 uur op het podium op het plein
Lean on Me bestaat uit 8 professionele muzikanten die voor en van de muziek leven.
Allen met een conservatorium diploma op zak trekken ze alweer 10 jaar de hele Benelux
door en staan ze met een onverminderde dosis energie en enthousiasme te knallen op
ieder podium.
Het spelplezier en de goede vibes werken aanstekelijk op het publiek en Lean on Me
krijgt dan ook op ieder evenement veel positieve reacties uit het publiek. Dans lekker
mee onder het genot van een hapje en een drankje en het dak gaat eraf!
www.leanonme.nl

Bij Bloem Harmelen is de klant Koning en is het dus iedere dag Koningsdag.
Bij ons kunt u terecht voor boeketten en speciaal bloemwerk voor iedere gelegenheid.
Bijvoorbeeld om uw eigen paleisje op te sieren, of om uw Koningin, Prinsen en
Prinsessen een plezier te doen. Om dit bloemwerk tot z’n recht te laten komen, kunt
u een keuze maken uit onze ruime collectie aardewerk, glaswerk en cadeauartikelen.

Kalverstraat 18 • 3481 ES Harmelen • Tel. 0348 – 44 25 16
info@bloemharmelen.nl • www.bloemharmelen.nl

Met plezier tanken
Bij BP Middelweerd
• Verse broodjes • Voordelig tanken • Carwash Center
Openingstijden Tanken
24 uur per dag bij de betaalautomaat
Openingstijden Shop
Ma-Vrij 06:00-20:00 uur
Za 08:00-19:00 uur
Zo 10:00-18:00 uur

Openingstijden Bakery
Ma-Vrij 08:00-14:00 uur
Za 10:00-14:00 uur
Zo gesloten

BP Middelweerd • Bedrijfsweg 2 • 3481 MG Harmelen • 0348 - 44 55 90

administratiekantoor

Ton van Vliet

      

Ton van Vliet

7
VANAF 201
IEDERE
ZONDAG
OPEN

Tel. 06 - 220 95 565
E-mail: info@vanvlietadministratie.nl

van 12.00 tot 18.00 uur
   



 

 

plus.nl

Van Velzen-Harmelen

19 | Kinderplein

Kinderplein

Donderdag 27 april van 12.00 – 15.00 uur terrein rondom plein

www.vallenmode.nl Kalverstraat 2 + 8

22

Pannenkoeken & Cupcakes versieren
De Emté-tent is het domein van de culinaire
jeugd. Hier kun je pannenkoeken & cupcakes
versieren. De pannenkoeken worden vers
gebakken door Scouting Willem Alexander uit
Harmelen. Met de verkoop van de pannenkoeken
& cupcakes ondersteund u de Scouting.

Schminken
Als vanouds wordt er ook nu weer geschminkt op
Koningsdag door twee topschminksters. Ze toveren
de mooiste creaties op je gezicht of arm.
Een beetje schmink op het snoetje, maakt deze dag
extra feestelijk!

Mega tafelvoetbal
Aan deze spectaculaire gigantische
voetbaltafel kunnen twee teams van maximaal
8 personen hun voetbalkunsten laten zien. Zet
hem op en een sportieve wedstrijd gewenst.
“Als je één goal meer maakt dan
de ander, dan win je.”

Supersurvival & Kinder Wipe Out baan
Wie heeft de kracht? Wie heeft het doorzettingsvermogen? Wie heeft het meeste
plezier? Zijn jullie klaar voor een ongekende
krachtmeting? Op de Kalverstraat staan maar
liefst twee super survivalbanen 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.

21 | Kinderplein

TRIAQ
50 jAar

Kinderplein

Donderdag 27 april van 12.00 – 15.00 uur terrein rondom plein
Brandweerspel ”ringsteken”
De vrijwillige brandweer Harmelen staat altijd
garant voor een grote dosis spanning en
spektakel. Traditioneel wordt de publiekstrekker
“ringsteken” ingezet op Koningsdag. 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.
Kom ook, schrijf je in en doe mee!!

Maak kennis
met Tennis
Heb je altijd al een keer willen tennissen? En wil
je weten hoe hard je slaat?
Kom dan op Koningsdag 27 april 2017 tussen

12.00 - 14.00 samen met ons op het dorpsplein
straat tennissen.
Naast tennis zijn er allerlei kinderactiviteiten met leuke prijzen.
Voor meer informatie bezoek onze website: www.ltv-triaq.nl

Deelname is op eigen risico, ouders zijn
verantwoordelijk voor hun eigen kinderen.

REIS?
OP OP
REIS?
REIS?
OP
REIS?

bord 1 2500x1700 mm

ke reisadviseur.
Uw persoonlijke reisadviseur.
Thuis in de Uw
hele wereld...
persoonlijke
reisadviseur.
Uw persoonlijke
reisadviseur.
hele wereld...
Thuis in de hele wereld...

OP REIS?

Moniek Bos-Bouwman
Thuis
Uw persoonlijke
reisadviseur.
T 0348-442209
wereld...
ellor:Thuis in de Mhele
06-20851033

in de hele wereld...

Travel Counsellor:

bord
1 2500x1700
Bouwman
Travel

Travel Counsellor:
Moniek Bos-Bouwman

mmTravel Counsellor:
T 0348-442209
Moniek Bos-Bouwman

E moniek@travelcounsellors.nl
W www.vooraluwvakanties.com
Counsellor:

Moniek Bos-Bouwman

T 0348-442209
09
M 06-20851033
E moniek@travelcounsellors.nl
033
W www.vooraluwvakanties.com
avelcounsellors.nl
aluwvakanties.com

M 06-20851033
E moniek@travelcounsellors.nl
W www.vooraluwvakanties.com
0348-442209

T
M 06-20851033
bord 2 2500x700
E moniek@travelcounsellors.nl
W www.vooraluwvakanties.com

mm

bord 2 2500x700 mm

bord 3 1200x600 mm

bord 3 1200x600 mm

25 | Vrijwilliger in hart en nieren

Vrijwilliger in hart en nieren….
Ik ben Dennis Boele, 39 jaar en getrouwd met Bianca. We
hebben 2 dochters van 10 en 7 en sinds 2003 woonachtig
in Harmelen. Ik heb 3 hobby’s die ik graag doe en ook
in het verleden al deed. Zo zat ik al bij de brandweer in
Kockengen en bij de EHBO waar ik dit jaar alweer 20 jaar
lid van ben en ik ben lid van het evenemententeam van de
Oranjevereniging.

Renovatie • Timmerwerk
Uitbouwen • Dakkapellen
Machinaal Timmerwerk

Zo heb ik mij vrijwillig aangemeld bij Mevrouw Boersma
in 2004. Ze hadden nog niet eerder meegemaakt dat er
iemand zichzelf aanmeldde. Het zit mij dan ook in het bloed.
Mijn Pa is al 42 jaar voorzitter, penningmeester en secretaris
van de Oranjevereniging Kockengen, waar ik geboren ben.

Timmer- en Onderhoudsbedrijf H. Bos
Dorpsstraat 208
3481 ER Harmelen
06-15 52 71 11
e-mail: bosharm1@hotmail.com
fax: 0348 - 44 47 55
www.harmbos.nl

SLIJTERIJ

We beginnen op Koningsdag dan om 06.00 uur met bouwen om voor de aubade klaar te
zijn. Dan zet ik mijn andere pet weer op om het verkeer te regelen tijdens de aubade als
verkeersregelaar. Als dat klaar is heb ik nog een andere jas en dat is de EHBO verzorgen
tijdens de activiteiten van de Oranjevereniging, iets wat wij met een aantal vrijwilligers al
jaren doen.

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

PARTYVERHUUR

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

PARTYCATERING

Dorpsstraat 77
3481 EB Harmelen
Tel. 0348-441 275
www.tjokko.nl

LOODGIETERSBEDRIJF
Franck van Vliet

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.

Touwslagersweg 12-B 13
3449 HX Woerden
Tel.0348 - 419969
www.franckvanvliet.nl

www.franckvanvliet.nl

Al jaren verzorgen wij van EHBO Haarrijn de EHBO bij diverse evenementen van de
Oranjevereniging Harmelen o.a. bij de Gondelvaart en bij Koningsdag, waar we gelukkig in
de regel alleen pleisters hoeven te plakken. Hier zijn wij aanwezig in pak met tas en AED.
Dit jaar zijn we voor het eerst in een nieuw herkenbare jas, gesubsidieerd door de
Gemeente Utrecht, want ook wij zijn tenslotte ook allemaal vrijwilligers.
Ik zie u graag op het dorp tijdens de diverse evenementen.
Groeten Dennis

Onze Oranje Aanbiedingen!
den hartog.indd 1

10-10-16 09:38

Oranje Tompouce € 1,50 p.s.
Oranje Tompouce 4 + 1 gratis
Oranje Soes 4 voor € 6,-

Donderdag 27 april is de winkel
aan de Kalverstraat open
van 8.30 tot 11.30 uur

Energieweg 9a • 3481 MC Harmelen • Tel: 0348 445085 Fax: 0348 444415
E-mail: info@snijwerken.nl • www.tonvanleeuwensnijwerken.nl

VERKOOPPLANNEN?
Uw adres voor gezichtsbehandelingen
en lichaamsmassages.

Wij van Rien Treur Makelaardij steken
graag de handen uit de mouwen om
uw woning te verkopen!

Gevestigd boven de DIO-drogisterij
in Harmelen.
Tel: 06-27575779
www.beautysalon-renate.nl
Uw adres voor gezichtsbehandelingen en lichaamsmassages.
Gevestigd boven de DIO-drogisterij in Harmelen.
Tel: 06-27575779
www.beautysalon-renate.nl

29 | Programma Koningsdag

28 | Gondelvaart

DE ORANJEVERENIGING HARMELEN PRESENTEERT:
Categorie:

Jeugd & Volwassenen

Doe mee en
win mooie
prijzen!

Programma Koningsdag 27 april 2017 - Harmelen
Tijd

Activiteit

Locatie

09:00 uur

Vlaggen uit en klokken luiden

Harmelen

Aubade nieuwe stijl
10:00 uur
m.m.v. De Factory Dropzz van Saskia’s Dansschool & DJ Stinna.
Dans lekker mee! Leuke prijzen te winnen voor de 8 beste meedansers.

Plein

Kinderspelen
10:30 – 12:00 uur
Voor de leeftijden 2 – 4 & groepen 1 t/m 8 van de basisschool.
Neem je kinderspelenkaart mee en bewaar deze goed.

Kloosterweg, Iepenlaan,
Kastanjelaan

Rondom plein
Kinderplein
12:00 – 15:00 uur
Brandweerspel ringsteken, Triaq sportactiviteit, schminken, Emté tent van de Scouting
met pannenkoeken eten en cupcakes versieren, 2 grote supersurvivals en mega tafelvoetbalspel.

HARMELEN

14:30 uur

Kinderdisco met DJ Stinna

Podium op het plein

14:55 uur

Uitreiking prijzen Gondelvaart van 22 april

Podium op het plein

15:00 – 19:00 uur

Verrassing ophalen met je kinderspelenkaart op=op

Muntverkoop

15:00 – 19:00 uur

Band “Lean On Me”

Podium op het plein

19:00 uur - EINDE

Zaterdag
22 april 2017

21.00 - 22.00 uur
Opgeven?

info@oranjeverenigingharmelen.nl
Startpunt: De Hofbrug
Eindpunt: Het Wapen van Harmelen/Stelling

Meer informatie: www.ovharmelen.nl

• Kinderen kunnen met hun kinderspelenkaart vanaf 15.00 uur bij de muntverkoop een
kleine verrassing ophalen, op = op.
• De kinderspelen zijn ook dit jaar weer groots opgezet. We zoeken nog vrijwilligers voor
de begeleiding van deze spelen tussen 10.30 – 12.00 uur. Voor de jeugd; denk aan een
eventuele maatschappelijke stage. We kunnen alle hulp gebruiken van: broers, zussen,
vaders, moeders, ooms, tantes, opa’s en oma’s, jullie zijn allemaal van harte welkom als
begeleider.
Hebben we niet genoeg vrijwilligers, dan gaan de kinderspelen niet door.
Geef je dus snel op: info@oranjeverenigingharmelen.nl

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

|

GELUID

|

RIGGING

|

TOTAAL PRODUCTIES

160709_Adv128x92_PurpleHazeSounds_Oranjekrant2016.indd 1

Walmolen 2 - 3481 AC Harmelen
06 239 775 85 - andre@vaneckelektra.nl
www.vaneckelektra.nl

25-02-16 09:54

kwaliteit in elektriciteit
huis- en inbraakinstallaties

LICHT

www.vanbreukelenra.nl

Glissenaar

Gerverscop 1b - 3481 LT Harmelen

verwarming

33 | Aubade

Gerverscop 1b - 3481 LT Harmelen
(0348) 44 17 38

Glissenaar
verwarming

Aubade “nieuwe stijl”

Gerverscop 1b - 3481 LT Harmelen

Donderdag 27 april om 10.00 uur op het plein

(0348) 44 17 38

GLISSENAAR

Dit jaar is de aubade geheel in een nieuw jasje gestoken. Sport en
spel is de rode draad op Koningsdag en dans hoort daar zeker
tussen. DJ Stinna verzorgt de muziek en de Factory Dropzz van
Saskia's Dansschool fleuren het geheel op.

VERWARMING

Dit jaar beoordelen we niet de mooiste kronen, maar wie er het
beste kan meedansen met het Kinderen voor Kinderen lied Okido.
De dansinstructie kun je vinden op: www.kinderenvoorkinderen.nl
en het dansje zal je ongetwijfeld op school leren. Bij een feestelijke
dag hoort een feestelijke outfit! We beoordelen het totaalpakket,
dus zowel het meedansen als de feestelijke outfit. Maak er wat moois van!

Gerverscop 1b � 3481 LT Harmelen

Glissenaar
Pure Beauty & Wellness
IJsvogel 31
3481 DP Harmelen
0348 - 44 31 44
patricia@purebeautyenwellness.nl
Volg ons op Facebook

Beauty Instituut voor
Huidverbetering en Wellness

verwarming

Plan online uw behandeling in >

www.purebeautyenwellness.nl

Gerverscop 1b - 3481 LT Harmelen

Glissenaar
verwarming

Gerverscop 1b - 3481 LT Harmelen
(0348) 44 17 38

Gerverscop 1b
3481 LT Harmelen
T (0348) 44 17 38
info@glissenaarverwarming.nl
www.glissenaarverwarming.nl

Lid van

VAN ENGELEN
S C H O E N M O D E & S C H O E N R E PA R AT I E
Dorpsstraat 53, 3481 EA Harmelen, tel. (0348) 44 25 41, ’s Maandags gesloten

Kom dus om 10.00 uur naar de Aubade op Koningsdag en zing en dans gezellig mee.
Tijdens het dansen en zingen zal de jury bepalen wie er echte prijswinnaars zijn.
Aansluitend zullen de acht (8) prijzen worden uitgereikt. Zet hem op!

30 JAAR
ERVARING

Voor al uw
binnen
en buiten
schilderwerk
Vraag nu vrijblijvend
een scherpe offerte aan.

S C H I L D E R W E R K E N

www.depretfabriek.nl

Spruit en Bosch 18, 3481 EZ Harmelen, Tel: 0348 - 752373
e-mail: janvanvlietschilderwerken@hotmail.com

Dorpstraat 180H, 3481 ER Harmelen, tel. 0348 - 44 29 96

37 | Kleurplaat

Productieweg 8 / Kerkweg 2 in Harmelen
www.fysiobroekhuizen.nl

Tel. 0348-443141
Open tot 21.00 uur

• Taxi

Parfumerie, Drogisterij
en Snuisterijen

• Touringcars
• Schiphol service

Openingstijden:
Maandag
Dins. t/m Don.
Vrijdag
Zat.

13:00 -18:00
08:30 -18:00
08:30 -20:00
08:30 -17:00

Kerkweg 3, 3481 CP Harmelen
Tel. 0348-441359
DIOPatricia
Wij kunnen uw telefonisch bestelde
producten ook thuis bezorgen.

Tel.: 0348 - 44 18 00
info@theomiddelweerd.nl
ww w.middelw eerd.biz

• Fysiotherapie
• Medische training
• Dry needling
• Medical taping
• Lymfedrainage/taping
• Sport-/ontspanningsmassage
• Manuele therapie
• Tractie therapie bij
Carpaal Tunnel Syndroom
• Shockwave therapie
• Logopedie
• Kinderfysiotherapie

MGK BOUW bv

Centrum voor Fysiotherapie, Preventie & Medische training

www.fysiomorra.nl
Kalverstraat 12a • 3481 ES Harmelen • 0348 44 19 82

Nijverheidsweg 16 • 3481 MB te Harmelen • www.mgk-bouw.nl

Met gebundelde krachten maken wij uw wensen waar!

Home Time
Sfeervol wonen

41 | Tekst Harmelenlied

Harmelenlied
Op Melodie “Ik hou van Holland”
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
Daar 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

A C H T E R S T R A AT 1 4 - W O E R D E N - 0 3 4 8 4 1 5 0 5 3 - W W W. H O M E T I M E . N L

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!

Gerritsen Schilderwerken B.V.
Bedrijfsweg 7
3481 MG Harmelen
0348-467372
www.gerritsenschilderwerken.nl

• Voor al uw montagewerk
• Installatie van o.a. afzuiging, perslucht,
stoomcleaner en waterleiding

Uw elek tro te chn isch
to ta a linsta lla teur

• Tevens alle voorkomende fitwerkzaamheden

ELEKTROTECHNIEK – BEVEILIGING – DATANETWERKEN – SMART HOME
ZONNEPANELEN – INSPECTIE & SERVICE – ELEKTRISCH LADEN VOERTUIGEN
PRODUCTIEWEG 4, 3481 MH HARMELEN / TEL: 0348-443642 / FAX: 0348-444917
WWW.KEESVANSCHAIK.NL / INFO@KEESVANSCHAIK.NL
16868-Advertentie 159x56mm_FC.indd 1

Mo n teurs
g ezo ch t

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

Gerritsen Schilderwerken B.V.
Bedrijfsweg 7, 3481 MG Harmelen
T. 0348-467372
www.gerritsenschilderwerken.nl

• Verkoop fittingen, installatiebuis, spirobuis
en hulpstukken

Handelsweg 8 • 3481 MJ Harmelen
Tel.: 0348 444359 • info@EDA-bv.nl

22-02-17 10:42

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)

[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.]

Reijerscop 34, Harmelen

www.kippersluisbouw.nl

info@kippersluisbouw.nl

45 | Word donateur / Leden gezocht

Word Donateur

Tevreden klanten zijn voor ons
de kroon op het werk!

Echte vrienden, geen mens kan zonder, zo ook de Oranjevereniging Harmelen niet.
De Oranjevereniging is financieel volledig afhankelijk van giften, sponsoring vanuit het
bedrijfsleven en subsidie van de Gemeente. Uw steun en bijdrage zijn dus bijzonder welkom!
Voelt u zich ook betrokken bij ons mooie dorp en vindt u het belangrijk dat in Harmelen
activiteiten zoals de kermis, gondelvaart, Koningsdag, 4 mei herdenking en de kinderdisco
georganiseerd worden? Help ons dan!
Doneer eenmalig, maandelijks of jaarlijks een bedrag
op bankrekeningnummer: NL94 RABO 0325 3054 20,
ten name van: De Oranjevereniging Harmelen.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Handelsweg 4 Harmelen
T: 0348-407709
www.bwgarage.nl

Leden voor het evenemententeam & het bestuur 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 dringend
op zoek naar een nieuw bestuurslid en nieuwe leden voor in het evenemententeam.
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. Voor meer informatie: info@oranjeverenigingharmelen.nl

STUDIO BUITEN ontwerpt en
realiseert tijdloze en duurzame
tuinen en buitenruimtes.

HAIRLINE
T H E A VA N I M P E L E N

Bel voor een vrijblijvende afspraak.
06 - 538 089 84 | STUDIO-BUITEN.Nl

‘Like us’ op Facebook

Dorpsstraat 156
3481 ER Harmelen
T. 0348 442221
www.hairlinetheavanimpelen.nl

WWW.VDCINFO.NL
WWW.VDCINFO.NL

Wij wensen u
een zonnige
koningsdag!

IndustrIële verhuIzIngen
• Constructiewerk

MaIntenance support

• Aanhangwagenreparatie en -verkoop
• Verkoop onderdelen en aanhangers
• Verkoop staal- en plaatmaterialen
• Carrosseriebouw

de/Montage
specIaal transport
hIjswerkzaaMheden
opslag

Leidsestraatweg 24 • 3481 EX Harmelen
Telefoon: 0348 – 44 13 73 • Fax: 0348 – 44 47 61
E-mail: info@vanwiggen.nl • www.vanwiggen.nl

w w w . r e y e r - l a f e b e r . n l

Postbus 132, 3480 DC Harmelen
Tel. +31 (0)348 408 484
Fax +31 (0)348 408 567
E-mail: info@vandijkdemeern.nl

49 | MOV werkgroep

Koffie/thee stand voor Kinderhulp Togo
De MOV werkgroep (Missie Ontwikkeling Vrede) 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.

T 0348-442852 / www.vanschaikgrondverzet.nl

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!

Van Solkema

Notaris

Uw bestemming
voor helder en
betrouwbaar
advies.
www.vansolkemanotaris.nl
Kloosterweg 6A, Harmelen Tel. 0348-442 142

Werkgroep Missie Ontwikkeling Vrede
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WIVAN
Packaging Systems

bezoek onze showroom:

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM
LEVERING EN MONTAGE VAN:
• RAMEN • DEUREN • SCHUIFPUIEN • SERRES
• ROLLUIKEN • DAKKAPELLEN-RENOVATIE

WWW.BERMON.NL
Techniekweg 12

INFO@BERMON.NL - (0348) 44 35 14

nijverheidsweg 10
3481 mb harmelen
U bent welkom op alle
werkdagen of na afspraak.

3481 MK Harmelen
Tel.: 0348 446917
Fax: 0348 446076
info@wivan.nl
www.wivan.nl
Onderdeel van Van Wijngaarden Services bv

www.woutvanwijngaarden.nl

Autobedrijf T. Verlaan B.V.
Altijd ruim 60 occasions op voorraad!
Adres: Leidsestraatweg 32-34
3481 EX Harmelen
Telefoon: 0348 444 242

www.tverlaan.nl

Fred de Bie

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

Timmerwerk | Metselwerk | Tegelwerk

53 | Programma Dodenherdenking

Flexibel Betrouwbaar Goed Advies Afspraak is afspraak
Programma – donderdag 4 mei 2017 –
Dodenherdenking
Thema: “De kracht van het persoonlijke verhaal”
Elsevier - Hoofdredacteur Arendo Joustra schreef op verzoek
van het comité de Jaarthematekst 2017: “De kracht van het
persoonlijke verhaal”. Hij legt hierin de relatie tussen persoonlijke
verhalen en de Tweede Wereldoorlog.

Techniekweg 10
3481 MK Harmelen

0348-441315
www.cvandergrift-bouw.nl

Stukje uit de Jaarthematekst
Het is geen wonder dat deze persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog en de
kolonisatie van Nederlands-Indië zo populair zijn. Ze ontroeren omdat ze de essentie van het
leven heel nabij brengen. Ze gaan over moed en opoffering. Maar ook over de duistere kanten
van de mens. Over de dood uiteraard en over diep gevoelde ellende, pijn, angst, onmacht
en vernedering. Over verraad, leugens en lafheid. Persoonlijke verhalen over de oorlog, elke
oorlog, zijn nooit zomaar verhalen, ze staan niet op zichzelf. Er hangt de schaduw overheen
van de wereldgeschiedenis.
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 Fontein 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.

Uw adres voor financiële zekerheid!
Tel. 030-688 04 63

www.grasso-assurantien.nl

19:00 uur
		

Aanvang herdenkingsdienst in de R.K. Sint – Bavokerk
met afsluitend aan de dienst het voorlezen van het 1e gedicht

19:45 uur
19:55 uur
19:58 uur
20:00 uur
20:02 uur
20:03 uur

Stille tocht naar de praatkuil
Het voorlezen van het 2e gedicht
“Taptoe”
Twee (2) minuten stilte
Het “Wilhelmus”
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

Productieweg 8
Kerkweg 2 Harmelen

Tel. 0348-443141
www.fysiobroekhuizen.nl

Open van 8 - 21 uur
Boek 24/7 online een afspraak

55 | Sponsors

• Aansprakelijkheid
• Risicomanagement

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

• Verzuim
• Arbeidsongeschiktheid
• Bedrijfspand e.a.

• Chinees Indisch Restaurant "New Golden House"
• De Woonkerk
• Derks & Zn. Staalconstructies
• Fruitbedrijf Roest

Zakelijk
verzekerd

• Houtzager Advies
• Installatiebedrijf Midden-Holland B.V.
• Robert Bouwman Catering

info@akafin.nl • www.akafin.nl • J.Barneveldstraat 15 • 3461 GA Linschoten • T 0348-410302
18

ondernemend harmelen

• Slagerij Verweij
• Venhuis Tweewielers

•
•
•
•

Bedrijfsadvies
Riskmanagement
Verzekeringen
Hypotheken

Dorpsstraat 44, 3481 EL Harmelen
Telefoon 0348 – 400700
E-mail: info@devosassurantienbv.nl

www.devosassurantienbv.nl

Dorpsstraat 22A,
3481 EL Harmelen
Altijd ruim 60 occasions op voorraad
Telefoon: 0348Saskia’s
444 242 dansschool.nl

Adres: Leidsestraatweg 32-34, 3481 EX Harmelen

www.tverlaan.nl

Autobedrijf T. Verlaan B.V.

info@saskiasdansschool.nl

persoonlijk, praktisch en prachtig bouwwerk

Maakt van uw huis uw thuis!
Hoog kwalitatief stukadoorswerk
Volgens de laatste trends
Juiste prijs/kwalliteitsverhouding
Bezoek ons ook op www.blankensteinstucadoorsbedrijf.nl
mobiel 06 54 32 68 14
info@blankensteinstucadoorsbedrijf.nl

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

Uw totaalinstallateur:
sterk in dienstverlening,
service én onderhoud.

tel 0348 75 28 33
info@priotec.nl
www.priotec.nl

NIEUW: Ons bedrijf is aangevuld met een LOODgIEtERSAFDELINg
Elektrotechniek + Beveiligingsinstallaties + Datanetwerken + Service en Onderhoud + Loodgieterswerk

HET HELE JAAR
DOOR KORTING OP
ALLE FIETSEN!
Bij Leewis Tweewielers
Dorpsstraat 48
3481 EM Harmelen
leewistweewielers@live.nl

LES bij ons altijd met plezier

1/2 Hans

Oranjepark 25, 3481 HJ Harmelen
www.autorijschool-les.nl

