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Harmelen kleurt oranje
VRIJDAG 27 april 2018

www.oranjeverenigingharmelen.nl

3 | Van de burgemeester

De Kloosterhoeve organiseert:
Koningsdag 2018
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Koningsnacht 26 april
20.30 - 01.00 uur
Band: stage fright
voorverkoop € 7,50
incl. welkomstdrankje en hapjes

Kaarten Verkrijgbaar bij de kloosterhoeve en primera kwakkenbos

Op Vrijdag 27 april kleurt Nederland oranje! De kleur van
ons Koninghuis, ‘de Oranjes’. Een kleur die ons verbindt.
Ook bij andere gelegenheden halen we immers de oranje
slingers uit de kast en voelen ons één met onze buren en
alle andere landgenoten. Vaak gaat het om internationale
sportevenementen, voetbal, schaatsen, hockey, tennis
noem maar op! We zijn dan trots op onze sporters en ons
land. En we hebben zin in een feestje!
Zo is het ook op Koningsdag. Harmelen start op zaterdag
Victor Molkenboer
21 april met de inmiddels traditionele gondelvaart, Ook de
kinderen zijn al eerder in touw tijdens de koningsspelen, waar naast sport, ook zang en dans
centraal staan. Koningsdag zelf, op de 27ste april, is voor de één een feestelijke vrije dag en
voor de ander vooral de verjaardag van de Koning. Het is de enige verjaardag die we allemaal
vieren. We eten een oranje tompoes of slaan een oranjebittertje achterover.
De Oranjevereniging Harmelen is al maanden in touw om er een geweldig feest van te maken.
De dag start om 09.45 uur met de traditionele aubade en kinderen kunnen aan de slag met
tal van activiteiten. Als het weer een beetje meezit, trekt iedereen naar buiten en wordt het
een dag vol ontmoeting en gezelligheid. Ik zou zeggen, maak gebruik van deze gelegenheid
en maak ook eens een praatje met mensen die u misschien nog niet zo goed kende. Wie weet
komen wij elkaar tegen… Ik wens iedereen mooie ontmoetingen op deze Koningsdag!
Victor Molkenboer,
Burgemeester

BESTUUR ORANJEVERENIGING HARMELEN
Jeroen Kok
Thijs Kwakkenbos
Martin van Schaik
Monique van Ginkel
Ron Pel
Lida van ’t Hoog
Hans van de Brug
Erwin van Schaik

Secretaris
Lid
Voorzitter
Lid
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Jeroen

Kloosterweg 2, Harmelen, www.kloosterhoeve.nl

Thijs

Martin

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

Monique

Ron

Lida

Hans

Erwin

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

IEDER SEIZOEN NAAR

INTRATUIN

LEIDSCHE RIJN

"Verbinding"
Beste dorpsgenoten.
Wat trots waren wij afgelopen jaar op de uitgave van
het “Oranjeboekje”. Deze uitgave was ter ere van de
50e verjaardag van Koning Willem-Alexander voor
de eerste keer in kleur! Dat deze goed ontvangen
en gelezen is, blijkt uit de vele positieve reacties en
complimenten over de opzet en lay-out. Reden genoeg
voor de Oranjevereniging Harmelen deze opzet voort
te zetten.

Martin van Schaik en Ron Pel.

Al vele decennia organiseert de Oranjevereniging Harmelen vele activiteiten en draagt
daarmee bij aan een leefbaar en een gezellig Harmelen. Het doet ons als bestuur en
vrijwilligers van de Oranjevereniging Harmelen veel plezier dat wij wederom dit jaar voor
Koningsdag een dagvullend programma bieden aan jong en oud. Wij hopen u een gezellige
feestdag te bieden waarop u met muziek, sport en elkaar gaat ontmoeten. Zo kan Koningsdag
of een van de andere activiteiten van de Oranjevereniging Harmelen een dag worden om
“verbinding” te zoeken met je mededorpsgenoten en Harmelen dat bijzondere dorp te laten
zijn waar we met zijn allen trots op kunnen zijn.
Afgelopen maanden hebben wij onze trouwe en ook nieuwe adverteerders benaderd voor het
plaatsen van een advertentie in het Oranjeboekje. Het is mede dankzij hun bereidheid hieraan
een bijdrage te leveren, en de spontane bijdrage van enkele trouwe particulieren, dat de
Oranjevereniging Harmelen de mogelijkheid heeft om activiteiten als de kermis, gondelvaart,
Koningsdag, de 04 mei herdenking, kinderdisco en het lichtjesfestival te organiseren.
Grote dank gaat dan ook uit naar onze sponsoren en donateurs!
Ook willen wij de inzet van de vele vrijwilligers die zich voor de organisatie en uitvoering
van deze activiteiten inzetten, niet onbenoemd laten. De vrijwilligers van de Oranjevereniging
zetten zich ook dit jaar weer met passie en enthousiasme in om van de genoemde
evenementen een succes te maken. Allemaal bedankt voor jullie loyaliteit en inzet.
Bij veel inwoners van Harmelen leeft de beleving dat “de Oranjevereniging Harmelen langs
de deur komt voor het ophalen van een bijdrage”. Dit is echter al vele jaren niet meer het
geval. Met een kleine groep vrijwilligers is een dergelijke jaarlijkse “actie” nauwelijks te
organiseren. Daarbij komt dat dit tegenwoordig, met de huidige technische mogelijkheden
zoals thuisbankieren, veel veiliger, overzichtelijker en gemakkelijker kan.
Indien u, als inwoner van Harmelen, de Oranjevereniging een warm hart toedraagt dan stellen
wij uw ondersteuning zeer op prijs. U kunt dan een bijdrage doen aan de Oranjevereniging
Harmelen op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0325 3054 20.
Ook kunt u via onze website, die zeker de moeite van het bekijken waard is,
op veilige wijze een bijdrage doen. Zie hiervoor www.oranjeverenigingharmelen.nl
Namens alle sponsoren en vrijwilligers wensen wij u alvast veel plezier op Koningsdag
of één van de andere activiteiten.
Martin van Schaik, Voorzitter
Ron Pel, Penningmeester

Rozen in alle geuren
en kleuren!ij!

Rozen in alle geuren & kleuren!

Dahlia, Lathyrus en Chrysant

Kees
Bregm
an
Rozen

@

vanaf half mei
t/m december

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

Uitvaartzorg Hans den Braber
Respectvol

Persoonlijk

* Inloopspreekuur in het Dorpshuis:
iedere 1e dinsdag van de maand 16.00 - 17.00 uur

0348 - 44 12 99

www.uitvaartzorgdenbraber.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 bestuur
Woerden en omgeving ontdekken
vanaf het water!

Nieuwe gezichten vanuit het bestuur
Een thuis voor ouderen. Met
zelfstandigheid waar
mogelijk. En precies de zorg
die nodig is. Op
verschillende locaties
bieden wij:

Lekker even weg...

Sloepenverhuur

De Scheepsjongens
Woerden
óók voor familiefeest en bedrijfsuitje

reserveren en meer info :
www.descheepsjongens.nl
Of bel ons : 06 - 81847272

•
•
•
•

Wonen met zorg
Dagbegeleiding
Zorg Thuis
Behandeling (aan huis)

0348 - 44 17 14
info@rijnhoven.nl
www.rijnhoven.nl
De Meern - Harmelen- Montfoort - Vleuten

Even voorstellen....
Wij zijn Monique van Ginkel en Lida van 't Hoog. Vanaf eind 2017 zijn wij lid van het
bestuur van de Oranjevereniging van Harmelen.
Monique woont in Harmelen sinds haar tweede jaar. Is getrouwd en heeft een dochter
van 23. Monique woont op de Meidoornlaan en is altijd actief bezig om de saamhorigheid
van de buurt te versterken. Zo organiseert zij met een aantal buren het jaarlijkse straatfeest.
Lida is geboren en getogen in Harmelen. Is getrouwd en heeft 4 kinderen. Is altijd
actief geweest als bestuurslid van korfbalvereniging Thor. Woont al weer 18 jaar op
de Meidoornlaan waar zij buurvrouw Monique leerde kennen.
Samen zijn wij de uitdaging aangegaan
om het bestuur van de Oranjevereniging
te gaan versterken. Wij houden er allebei
van om dingen te organiseren. Ook
vinden wij het belangrijk dat er in ons
dorp leuke activiteiten georganiseerd
blijven worden. Wij hebben er zin in om
er met de Oranjevereniging ook dit jaar
weer iets moois van te maken!

BlijfBlijf
vooruit
Blijf
vooruit
vooruit
kijken
kijken
kijken
ONDERHOUD
ONDERHOUD
ONDERHOUD
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
VERKOOP
VERKOOP
VERKOOP

AUTOBEDRIJF
AUTOBEDRIJF
AUTOBEDRIJF
TERTER
HORST
TER
HORST
HORST

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

Welkom bij
EMTÉ
Harmelen
Welkom
bij
EMTÉ
Harmelen
Als lekkerste supermarkt van Nederland vindt u bij ons een uitgebreid
Als lekkerste supermarkt van Nederland vindt u bij ons een uitgebreid
assortiment aan heerlijke versproducten, waarvan een groot deel nog in de
assortiment aan heerlijke versproducten, waarvan een groot deel nog in de
winkel zelf bereid wordt.
winkel zelf bereid wordt.
Heerlijk vers afgebakken brood, zelf gegrilde en gesneden vleeswaren
Heerlijk vers afgebakken brood, zelf gegrilde en gesneden vleeswaren
en de lekkerste malse biefstukken. Maar ook voor scherp geprijsde
en de lekkerste malse biefstukken. Maar ook voor scherp geprijsde
A-merkproducten en voordelige huismerkartikelen kunt u bij EMTÉ terecht.
A-merkproducten en voordelige huismerkartikelen kunt u bij EMTÉ terecht.

Voor het mooiste perkgoed van
Harmelense bodem!

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

Eénjarige en vaste (hang)planten voor
op het terras en in de (moes)tuin

Openingstijden:
Openingstijden:
Maandag
08:00 - 20:00 uur
Maandag
08:00 - 20:00 uur
Dinsdag
08:00 - 20:00 uur
Dinsdag
08:00 - 20:00 uur
Woensdag
08:00 - 20:00 uur
Woensdag
08:00 - 20:00 uur
Donderdag
08:00 - 20:00 uur
Donderdag
08:00 - 20:00 uur
Vrijdag		
08:00 - 20:00 uur
Vrijdag
08:00 - 20:00 uur
Zaterdag
08:00 - 20:00 uur
Zaterdag
08:00 - 20:00 uur
Zondag
12:00 - 18:00 uur
Zondag
12:00 - 18:00 uur

OPEN:
VRIJDAG & ZATERDAG, 09:00-17:00 uur
Gregor Mendelweg 5, Harmelen
T 06-36529700
info@kwekerijharmelen.nl
www.kwekerijharmelen.nl

op koningsdag

dE gEZELLigsTE pLEk van HaRMELEn!
De specialist in
therapeutisch elastische kousen
& compressieproducten
TIP:
F
A HA AL
MENU’S
FEESTEN • PARTIJEN • BUFFETTEN • www.hoTElhARmElEN.Nl

Wij meten bij u thuis in Harmelen en
de gehele regio Utrecht uw kousen op.
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met
Monique van Ginkel, 06 14 55 00 87
of mvginkel@human-healthcare.nl

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON,
ONTVANG JE 3 PROEFLESSEN VOOR € 11,(i.p.v. 2 proeflessen).

Corbeel accountants & adviseurs werken
voornamelijk voor bedrijven in het Midden en
Klein Bedrijf.
Onze dienstverlening kenmerkt zich door een
goede kennis van de onderneming van de
klant en diens organisatie.
Onafhankelijkheid, deskundigheid, vertrouwen
alsmede persoonlijke aandacht spelen hierbij
een belangrijke rol. Dit is de basis van ons
functioneren als partner in business.

www.corbeel.nl
Kloosterweg 4 te Harmelen
T. 0348 - 44 34 44
De partner voor iedere MKB-ondernemer

15 | Coverband: Lean on Me

Coverband: "LEAN ON ME"

Vrijdag: 27 april 2018 van 15.00-19.00 uur op het plein.
Wegens het enorme succes van vorig jaar zal de band ‘’Lean on Me’’ weer gaan
zorgen voor een knalfeest op het plein.

•
•
•
•

Onderhoud • Restauraties
Houtreparaties • Wandafwerkingen
Glasvezel/behangen • Decoraties
Spuitwerken • Glaswerken • Projecten

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

Deze 8 koppige professionele band maakt al ruim 11 jaar een succes van elk feestje.
Met hun enorme energie en enthousiasme gaan zij Harmelen weer aan het dansen
krijgen. Het speelplezier 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. Onder het genot van een hapje en een drankje op het plein zal dat ook
dit jaar weer zeker gaan lukken!!

www.leanonme.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

Lymfdrainage/Oedeemtherapie

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

Van Velzen-Harmelen

administratiekantoor

Ton van Vliet

      

Ton van Vliet

Openingstijden
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

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

   



8:00 - 20:00
8:00 - 20:00
8:00 - 20:00
8:00 - 20:00
8:00 - 20:00
8:00 - 20:00
12:00 - 18:00

 

 

Openingstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 12.00-18.00

Van Velzen-Harmelen / Kerkweg 7-11 // Harmelen

plus.nl

19 | Kinderplein

Kinderplein

Vrijdag 27 april van 12.00- 15.00 uur rondom het plein
Pannenkoeken & Cup cakes versieren
De Emté-tent is ook dit jaar weer het domein
van heerlijke culinaire lekkernij voor de jeugd.
Hier kun je pannenkoeken bakken & cup cakes
versieren. De pannenkoeken mogen onder
begeleiding evt. zelf gebakken worden.
Met de opbrengst ondersteunt u de
Oranjevereniging bij haar activiteiten.

22
Schminken
Op 27 april wordt er ook in Harmelen Koningsdag
gevierd. We vieren de verjaardag van onze Koning
Willem-Alexander. Heel het land kleurt oranje en bij
Koningsdag hoort een vrolijk geschminkt gezicht.
Ook dit jaar staan Bianca & Mariska voor je klaar.

Groot Tafelvoetbalspel
Ook dit jaar is er weer een groot tafelvoetbalspel;
met twee teams van maximaal acht personen kan
je een leuke wedstrijd spelen. Aan het voetbalspel
kan je gratis mee doen.

Supersurvival baan
Wegens groot succes van vorig jaar hebben
we weer de Supersurvival baan. Het is een
avontuurlijke stormbaan met enorm veel
obstakels. Hij zal ook in de middag rond het
plein staan, je kunt de hele middag nog lekker
klimmen en klauteren. Zorg dat je conditie op
peil is?

Deelname aan alle koningsdag activiteiten is op eigen risico,
ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen kinderen.

21 | Brandweerspel

Doe jij mee?
Ben jij binnenkort de held van de straat of de heldin van Harmelen, ben je niet bang
voor een nat pak en gek op een sportieve uitdaging? Schrijf je dan nu in!
Waarvoor?
Voor het brandweer-Koningsdagspel "brandslang hangen" welke door de Brandweer
Harmelen i.s.m. de Oranjevereniging Harmelen verzorgd wordt.
Wanneer en waar?
Koningsdag 27 april 2018 van 12.00 uur tot ca. 15.00 uur op de Kloosterweg nabij
het Koningsdag evenement.
Wie?
Voor iedereen die een uitdaging niet uit de weg gaat, jong, oud, meisje of jongen.
Iedereen is welkom!
Inschrijven!
Dat kan natuurlijk ter plaatse en spontaan maar leuker vinden we het als jij je
vooraf inschrijft op: info@oranjevereningingharmelen.nl. Geef je naam, leeftijd en
telefoonnummer of email door. Wij bevestigen je deelname dan per email.

VA L L E N M O D E
60 YE★RS

Nog leuker wordt het wanneer jij je niet alleen inschrijft
maar bijvoorbeeld als team met vriendinnen, vrienden,
familie, buren, straat of blok. Afhankelijk van de
deelnemende teams zullen we een competitie opzetten.
Wanneer er onvoldoende teams zijn kan toch iedereen
individueel meedoen.
Naast de eer en het plezier hebben we voor de helden
enkele leuke prijzen.
Tot ziens op Koningsdag 2018!

Onze Oranje Aanbiedingen!
Oranje Tompouce € 1,50 p.s.
Oranje Tompouce 4 + 1 gratis
Oranje Soes 4 voor € 6,Vrijdag 27 april is de winkel
aan de Kalverstraat open
van 8.30 tot 11.30 uur

Deelname aan alle koningsdag activiteiten is op eigen risico,
ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen kinderen.

OP REIS?

bord 1 2500x1700 mm

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

Travel Counsellor:

bord
1 Bos-Bouwman
2500x1700 mm
Moniek
T 0348-442209
A Eikenlaan 24, Harmelen
E moniek@travelcounsellors.nl
W www.vooraluwvakanties.com

bord 2 2500x700 mm

bord 2 2500x700 mm

bord 3 1200x600 mm

bord 3 1200x600 mm

25 | In het zonnetje...

We willen graag een bekende Harmelenaar in het zonnetje zetten…
en dat is Jaap van Rhenen sinds 1 mei 1985 is hij slager op Harmelen!
Jaap is vroeger als slagersknecht begonnen bij Slagerij van Rooijen in IJsselstein,
waar hij kennis maakte met het slagersvak. Hij werkte tijdens de opleiding op de slagers
vakschool bij slager Blommesteijn. Jaap vond het leren niet zo leuk, want werken met zijn
handen was meer zijn passie. Hij spijbelde dan ook van
school om lekker te kunnen werken. Zijn moeder heeft
hem in die tijd vaak de les gelezen met de uitspraak:
”je mag alles doen als je maar je diploma haalt!”
Hij heeft zijn opleiding succesvol afgerond en heeft nog
een paar jaartjes bij Blommesteijn gewerkt.

Renovatie • Timmerwerk
Uitbouwen • Dakkapellen
Machinaal Timmerwerk

Jaap heeft in 1985 de slagerij over genomen van zijn
schoonouders, beter bekend de kiloslager van den
Broek. Hij werkt hier nog steeds met veel plezier,
echter wel onder zijn eigen naam ‘Slagerij van Rhenen’.
Zijn favoriete bezigheid op slagersgebied is worsten
maken en het bereiden van o.a. buffetten, barbecue
schotels en catering werkzaamheden.

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

Uw
droombadkamer
Een nieuwe
badkamer?
aan huis
Heeft
u plannenhet
voor
een nieuwe
badkamer,
Wij verzorgen
ontwerp,
de levering
en
maar
weet van
u niet
u moetbadkamer.
beginnen?
uitvoering
uwwaar
complete
Wij regelen alles voor U!

PARTYVERHUUR

PARTYCATERING

E
K ONZ
BEZOE
WDE
U
IE
N
R
VE
!
ROOM
SHOW afspraak:

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.

n
voor ee
99 69
B e l o ns
0348 - 41

Wij verzorgen het ontwerp,

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

•

de levering en uitvoering
van uw complete badkamer

Touwslagersweg 12-B13, WOERDEN, tel. 0348-419969

www.franckvanvliet.nl

Jaap draagt sinds jaar en dag de Oranjevereniging
Harmelen een warm hart toe. Dit doet hij door middel
van het sponsoren van barbecue pakketten als prijs
voor de Gondelvaart prijswinnaars. Ook is hij al jaren
de trouwe verzorger van de smakelijke hap
op het plein. Alleen dit jaar niet!
Op Koningsdag wordt Jaap 65 jaar maar hij gaat
nog lang niet stoppen. Zolang hij zich goed voelt
gaat hij nog lekker door met zijn hobby (werk).
Naast deze “hobby” is het houden van tropische vogels zijn passie.
Hier geniet hij dagelijks volop van.
Jaap, namens iedereen van harte gefeliciteerd en dank voor je inzet afgelopen jaren!

Vervaardigen en reparatie van ﬁjnmechanische onderdelen,
matrijzen, stempels, prototypen en het bewerken van kunststof.

Harmelen | (0348) 44 35 04 | hft@denhartogfmt.nl | www.denhartogfmt.nl

u weet precies wat u nodig heeft, wij weten hoe we dat precies moeten maken

Uw BBQ specialist voor puur en eerlijk vlees.
Sponsor van de BBQ prijzen Gondelvaart!

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
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Wie doet er mee met de Gondelvaart?
Op zaterdagavond 21 april 2018 wordt er door de Oranjevereniging de jaarlijkse Gondelvaart
georganiseerd in de Oude Rijn. Het gezellige vaarfeest zal starten om 21.00 uur vanaf de
Hofbrug om vervolgens in een grote en mooi verlichte optocht richting Pompersplein te
varen en dan naar het eindpunt, Het Wapen van Harmelen/Stelling.
De route loopt langs het Jaagpad richting het centrum, dus ruimte genoeg voor publiek.
De sambaband Sambacaxi vaart ook dit jaar weer mee. De bewoners langs de route
verlichten en versieren hun tuinen en huizen. Kortom heel erg veel gezelligheid en sfeer.

U bent als belangstellende uiteraard uitgenodigd om dit feestje bij te wonen.

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

Ben je jong of ben je oud, arm of rijk? Sportief of juist een echte levensgenieter. Heb je
een leuk team of een leuke vriendenclub? Heb je/jullie zin om mee te varen in de gezellige
Harmelense gondelvaart vloot. Wij nodigen IEDEREEN uit om een boot(je) te versieren met
veel licht en muziek aan boord. Thema en versiering zijn vrij in te vullen en je maakt kans op
leuke prijzen.

www.primera.nl

Het eindpunt is achter hotel Het Wapen van Harmelen/ Stelling. Daar leggen alle deelnemers
hun boot aan, zodat u alle creaties nog eens van dichtbij kunt bekijken. Binnen in café Stelling
waar het feest verder gaat, is op eigen kosten een hapje en een drankje te verkrijgen.

Natuurlijk wil je zo’n feest niet missen.
Schrijf je daarom zo snel mogelijk in:
Schrijf je in via info@oranjeverenigingharmelen.nl en geef op:
• De naam van het gezelschap/team,
• contactpersoon,
• 06 nummer,
• vaarroute vanaf Woerden of vaarroute vanaf De Meern,
• categorie jeugd of volwassenen,
• e-mailadres.
Deelname is definitief na bevestiging
Wij als bestuur van de Oranjevereniging zouden het erg leuk vinden als je/jullie mee varen…
hoe meer bootjes, hoe meer plezier!

succes
schreeuwt om
creativiteit
Marketing & communicatie
Creatief concept
Grafische vormgeving
Productie & realisatie
Websites
Online communicatie

Bedrijfsweg 3 Harmelen T 0348 413 224
E info@devormgevers.nl www.devormgevers.nl

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

kwaliteit in elektriciteit
huis- en inbraakinstallaties

Programma Koningsdag 27 april 2018 - Harmelen
Tijd

Activiteit

Locatie

09:00 uur

Vlaggen uit en klokken luiden

Harmelen

Aubade nieuwe stijl
09:45 uur
Burgermeester, wethouders, en Saskia’s Dansschool.
Kom zingen en dans lekker mee met het nieuwe Koningslied Fitlala!

Plein

Kinderspelen
10:15 – 12:00 uur
Voor alle leeftijden & groepen 1 t/m 8 van de basisschool.
Vergeet niet je stickerkaart uit dit boekje te halen en neem hem mee!

Kloosterweg, Iepenlaan,
Kastanjelaan

12:00 – 15:00 uur Kinderplein
Brandweerspel: slanghangen, schminken, Emté-tent met pannenkoeken
bakken en cupcakes versieren, drie grote supersurvivals en het mega
tafelvoetbalspel.

Rondom plein

14:55 uur

Uitreiking prijzen Gondelvaart van 21 april

Podium op het plein

15:00 – 19:00 uur

Band “Lean On Me”

Podium op het plein

19:00 uur

EINDE

• Kinderen kunnen met hun stickerkaart met 7 stickers iets te eten en drinken ophalen bij
de Pluskraam. Deze staat op de hoek van de Kloosterweg-Iepenlaan.
• De kinderspelen zijn ook dit jaar weer groots opgezet. We zoeken nog vrijwilligers voor
de begeleiding van deze spelen tussen 10.00 – 12.30 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.

•
•
•

•
•

De stickerkaart mag gekopieerd worden voor de kinderspelen, of haal deze op bij OVH-Kraam.
Er worden geen stickerkaarten op de scholen verspreid dit jaar.

Een ingekleurde kleurplaat levert na de Aubade of kinderspelen een leuke attentie op.
De stickerkaart mag gekopieerd worden voor de kinderspelen, of haal deze op bij OVH-Kraam.
Er
geen stickerkaarten
op de scholen
verspreid
dit jaar.
• worden
Een ingekleurde
kleurplaat levert
na de Aubade
of kinderspelen
een leuke attentie op.

E
T
EN

STICKERKAART
KONINGSDAG 2018
Puck's Baby en
Mama Massage
De Vuursche 114
3452 JV Vleuten
www.pucksbabymassage.nl
Puck Butterhoff | M: 06-23 99 30 42 | E: puckbutterhoff@hotmail.com

Speel de spelletjes die je leuk vindt, en verzamel 7 stickers en plak
die op de gekleurde ballonnen.
wanneer je zeven stickers verzameld hebt kun je wat lekkers halen
bij de 'Plus-kraam' op de hoek van de kloosterweg.

De Theo Pouw Groep wenst iedereen
veel plezier tijdens Koningsdag

K

IN

R

D
EN

Glissenaar

Gerverscop 1b - 3481 LT Harmelen

verwarming

37 | Aubade

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

Glissenaar
verwarming

Aubade
Vrijdag 27 april om 09.45 uur op het plein

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

GLISSENAAR

Traditiegetrouw starten we Koningsdag ook dit jaar weer met de aubade.
Net als vorig jaar zal de aubade in het teken staan van zang en dans.
De dansers van Saskia’s Dansschool zullen er weer voor zorgen dat het
geheel er swingend uit ziet.

VERWARMING

Uiteraard zingen we het Wilhelmus en ook ons eigen
“Harmelen-lied”. Ook zullen de kinderen op school weer
gaan oefenen met het zingen en dansen van het nieuwe
Koningslied Fitlala!

Gerverscop 1b � 3481 LT Harmelen

Op www.kinderenvoorkinderen.nl kun je hier alvast meer
over zien en horen.

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

En nog iets leuks voor de kinderen; in het midden van dit boekje vind je een
kleurplaat. Als je deze kleurplaat mooi inkleurt en mee neemt naar de aubade kun
je zomaar een mooi prijsje verdienen.

www.purebeautyenwellness.nl

Dat wordt dus kleuren en oefenen voor het Koningslied! Dan zien wij jullie graag
bij de aubade op Koningsdag met jullie ouders om 09.45 uur op het plein.

verwarming

Plan online uw behandeling in >

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

Wij wensen u
een zonnige
koningsdag!
www.fabriekwoerden.nl
De leukste
indooractiviteiten
voor jong en oud!

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

Service

www.vanbeynum.nl

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
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

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

Tel. 0348-443141
Open tot 21.00 uur

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!

Parfumerie, Drogisterij
en Snuisterijen
Openingstijden:
Maandag
Dins. t/m Don.
Vrijdag
Zat.

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

TOTAALIN
STALLATE
UR!

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

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

# THINK IN SOLUTIONS
Werktuigbouwkundig tekenbureau
& machinebouw
(: 06-34967730
(: 06-34967730
(: 06-34967730

Centrum voor Fysiotherapie,
Preventie & Medische training

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

Bedrijfsweg 1 • 3481 MG HARMELEN
Tel. (0348) 44 34 85 • info@vrebv.nl • www.vrebv.nl

*: brouwerbarbeque@gmail.com
*: brouwerbarbeque@gmail.com
*: brouwerbarbeque@gmail.com

BETROUWBAARHEID IN BINNEN- EN
BUITEN SCHILDERWERK

SUBLIME SCHILDERWERKEN
Industrieweg 10G
info@sublimeschilderwerken.nl
3481 MD Harmelen
www.sublimeschilderwerken.nl
0348 - 44 20 96

0196746.pdf 1

Energetische & lichaamsgerichte
coaching
Access Bars practioner
Mediatatietraining
Jacqueline Thevissen

7-9-2017 12:23:12

Moeiteloos spanning uit je lijf
en hoofd loslaten?
Nieuwsgierig? Kijk dan op!
www.praktijkinnana.nl
voor de kennismakingsaanbieding
Access Bars® of bel 06-13 88 59 08

Gerritsen Schilderwerken B.V.
Bedrijfsweg 7
3481 MG Harmelen

<strong>

0348-467372

webshops

www.gerritsenschilderwerken.nl

websites
webapps
</strong>

Trasmolenlaan 5 Woerden www.flooris.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

Reijerscop 34, Harmelen

Mo n teurs
g ezo ch t
22-02-17 10:42

www.kippersluisbouw.nl

info@kippersluisbouw.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
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Tevreden klanten zijn voor ons
de kroon op het werk!

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

Gondelvaart

& white Sinterklaas &
K ermis RedDisco
Zaterdag 21
4 t/m 7april
ichtjesoptocht starten met onzeapboorilt
L
Vergeet de Vrijdag 14 december Zaterdag 1 decemb er bij de Hofbrug
dat
oliebollen niet ! Whooo
wordt cool
Leuk met
Tijd 21:00 uur
Tijd 20:00 uur lampionnen en
pietenband het
Koningsdag
rp
do doorlop en
Tijd 16:30 uur
Vrijdag 27 april
Kinderdisco
in!
gezellig op het ple
Dodenherdenking
Aubade begint
om 9:45 uur

Vrijdag 28september
Lekker dansenDen ezib el
meezingen in

Vrijdag 4 mei
Kerkdienst in de
R.K. Sint Bavokerk

Tijd 18:30 uur

Tijd 19:00 uur

Schrijf snel de hierboven genoemde datums in je agenda. En bekijk de website hoe jij je
kunt opgeven voor de activiteiten. Want… niets is zo leuk, om samen met dorpsgenoten
Harmelen actief te zien. En samen verbindend te zijn als dorp.

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

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

‘Like us’ op Facebook

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

WWW.VDCINFO.NL
WWW.VDCINFO.NL

Autobedrijf Kroonsberg
www.kroonsbergauto.nl

IndustrIële verhuIzIngen

Bosch Car Service Kroonsberg

MaIntenance support

Energieweg 3-5
3481MC Harmelen
T: 0348-443992
E: info@kroonsbergauto.nl

de/Montage
specIaal transport
hIjswerkzaaMheden
opslag

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

Wij doen alles voor uw auto!

WIL JE MEER RUST EN MINDER STRESS?
VOLG DAN DE 8 WEKEN TRAINING

MINDFULNESS
FORIEN VAN DEN BILT
in samenwerking met
Down to Earth yogastudio Harmelen

T: 06-46 43 30 09

•

www.downtoearthyoga.nl

53 | MOV werkgroep

Koffie/thee stand voor de bouw van
een kleuterschool in Bolivia.
Jaarlijks schenkt de MOV koffie, thee of limonade tijdens de kinderspelen op
Koningsdag. Ze hebben mij uitgenodigd omdat zij dit jaar de opbrengst willen doneren
aan de bouw van een kleuterschool in Bolivia.
Onderwijs is een basisbehoefte voor ieder kind. In Nederland is dat goed
geregeld en is het heel normaal om als 4-jarige naar de kleuterschool te
gaan. In veel landen, waaronder Bolivia, is dit helaas niet het geval. Daar
wil ik graag verandering in brengen. ”Ik kan de wereld niet veranderen,
maar ik kan wel meehelpen aan een stukje verandering in de wereld”.
Daarom doe ik mee aan een project van World Servants.
Met een groep vrijwilligers ga ik in juli 2018 naar Naciones Unidas om daar samen met
de lokale bevolking mee te werken aan de bouw van twee lokalen en een toiletblok
voor een nieuwe kleuterschool. Op dit moment kunnen er 218 kleuters naar school en
met de komst van deze twee extra lokalen kunnen er vijftig kleuters meer naar school.

T 0348-442852 / www.vanschaikgrondverzet.nl

Van Solkema

World Servants organiseert heel veel
projecten. Jaarlijks zijn zo’n 800 jongeren
actief in landen in Latijns-Amerika, Afrika
en Azië. Ik heb voor het project in Bolivia
gekozen omdat dit de eerste editie is van
‘World Servants Onbeperkt’. Dit betekent
dat ook mensen met een lichamelijke
beperking mee gaan om te bouwen aan
verandering?

Notaris

Uw bestemming
voor helder en
betrouwbaar
advies.

Om dit project mogelijk te maken is geld nodig en via diverse acties ben ik bezig om
dat bij elkaar te krijgen. Een van die acties is het meehelpen bij het schenken van koffie
en thee tijdens de kinderspelen op Koningsdag. Wilt u ook een steentje bijdragen?
Kom dan bij mij een kop koffie of thee drinken. De opbrengst hiervan komt helemaal
ten goede aan mijn bouwproject.
Namens de kleuters van Bolivia alvast bedankt!
Annet den Boer

www.vansolkemanotaris.nl
Kloosterweg 6A, Harmelen Tel. 0348-442 142
Voor meer informatie over mijn project ga naar:
https://www.worldservants.nl/actieplatform/deelnemer/5076#.WhNIYv0tZyU.facebook
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bezoek onze showroom:

WIVAN
Packaging Systems

Techniekweg 12

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

WWW.BERMON.NL
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

Altijd ruim 80 occasions op voorraad!
Leidsestraatweg 32-34
3481 EX Harmelen
Telefoon: 0348 444 242

www.vakgarageverlaan.nl

Tel. 06-45804457
www.devosonderhoudswerken.nl
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Flexibel
Flexibel Betrouwbaar Goed Advies Afspraak is afspraak
afspraak
Wat zou jij doen?
“in een samenleving waarin men ophoudt verantwoordelijkheid
te nemen voor de ander, is de menselijke waardigheid gedoemd
verloren te gaan en is ieder mens overgeleverd aan zichzelf,
te midden van willekeur en rechteloosheid”
(Joods-Franse filosoof Emmanuel Levinas)

Bron: Nationaal 4 en 5 mei comité

“Wat zou jij doen?” - is wellicht de meest gestelde vraag die leerlingen na een les over
onderdrukking en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog gesteld krijgen. En we zullen
het onszelf ongetwijfeld ook wel eens afvragen: wat zou ik onder die omstandigheden doen?
De vraag is gemakkelijk gesteld, -té gemakkelijk-.
In de eerste plaats zijn er maar weinig mensen die openlijk durven te bekennen dat ze niet
zouden helpen wanneer ze gevraagd wordt een Joods kind of een geallieerde piloot een
schuilplaats te bieden. En belangrijker is, dat zo’n vraag pas écht betekenis krijgt wanneer je
probeert je in te leven in de complexe omstandigheden waarin zulke besluiten genomen werden.

Techniekweg 10
Techniekweg
3481 MK Harmelen
3481

0348-441315
0348-441315
www.cvandergrift-bouw.nl
www.cvandergrift-bouw.nl

“Verzet is geen simpele keuze” - Vanuit het heden bezien, lijkt het allemaal zo logisch,
verantwoord en spannend: er is een vijand, je ziet hoe onrechtvaardig de wereld is geworden
en je komt in verzet, vol geheime ontmoetingen en dramatische momenten, waarbij aan het eind
van het verhaal het recht zegeviert. Dat is het beeld van verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog,
zoals het is overgeleverd in talloze verhalen, romans en films.
"Ik verdom het" - in die uitroep lag voor Willem Nagel, tijdens de oorlog een actief verzetsman,
de essentie van de verzetsdaad: het moment waarop het genoeg was geweest en hij het heft
in eigen hand nam. Hij deed dit niet uit liefde voor allerlei verheven waarden, maar omdat zijn
geweten het hem vroeg. Dit zijn woorden die vandaag nog even helder en relevant zijn als toen
en waaruit dan ook inspiratie kan worden geput.
Dit geldt zowel voor gebieden waar oorlog is als voor landen waar vreedzaam wordt
samengeleefd. Aan ons daarmee de belangrijkste vraag;
-In hoeverre sta ik werkelijk open voor het beroep dat de ander op mij doet?(*Bovenstaande is vrij vertaald op basis van tekst Nationaal Comité 4-5 mei, door Frank van Vree-1954-directeur NIOD)

Programma 04 mei 2018

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

www.grasso-assurantien.nl

19.00 uur
19.45 uur
19.50 uur
19.58 uur
20.00 uur
20.02 uur
20.03 uur

Aanvang kerkdienst in de R.K. Sint Bavokerk met afsluitende het eerste gedicht
Aanvang Stille tocht naar het herdenkingsmonument
Speech penningmeester Oranjevereniging en Wethouder en het voorlezen tweede gedicht
Taptoe
Twee minuten stilte
Het Wilhelmus
Voorlezen derde gedicht

20.05 uur
20.08 uur
20.15 uur

Kranslegging door genodigden
Bloemlegging en rondloop aanwezigen
Koffie met genodigden, vertegenwoordigers en vrijwilligers

De 04 mei herdenking wordt mogelijk gemaakt door samenwerking van IKOH, Bravissimo Koor, Scouting
groep Willem Alexander, Oranjevereniging Harmelen met ondersteuning van Gemeente Woerden.

59 | Sponsors

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
Hypotheek en
Verzekering

• Chinees Indisch Restaurant ‘’new Golden House’’
• Derks & Zn. Staalconstructies
• Houtzager Advies
• Venhuis Tweewielers
• Installatiebedrijf Midden-Holland B.V
• Fruitbedrijf Roest
• De Smidse

adviesvanaka.nl

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

www.devosassurantienbv.nl
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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

HUIDVERBETERING
ELEKTRISCH ONTHAREN
(EVT. VERGOED DOOR UW ZORGVERZEKERAAR)

VERWIJDEREN VAN
HUIDONEFFENHEDEN
ONTSPANNING

HET HELE JAAR
DOOR KORTING OP
ALLE FIETSEN!
Bij Leewis Tweewielers
Dorpsstraat 48
3481 EM Harmelen
leewistweewielersharmelen@hotmail.com

