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Harmelen kleurt oranje

zaterdag 27 april 2019

www.oranjeverenigingharmelen.nl

3 | Van de burgemeester

Koningsdag 2019

26 APRIL

KING’S NIGHT
KING’S NIGHT PUBQUIZ – KING’S DJ NIGHT
Aanvang 20:30 uur
Teams van max. 6 personen

Aanvang 22:00 uur
Einde 1:30 uur

Inschrijving via de website € 3,50 p.p.

Vrij entree

27 APRIL

KING’S DAY

Terras open met diverse STREETFOOD KRAMEN
• Taartjes & wafels
• Belegde broodjes
• Burgers van de BBQ
• Verse friet met stoofvlees
Het beste zicht op het podium met programmering van de Oranjevereniging
Café - Restaurant hele dag open voor snelle hap of uitgebreid eten
Kloosterweg 2 - 3481 XC Harmelen - 0348 444 040
info@kloosterhoeve.nl - www.kloosterhoeve.nl

Koningsdag in Harmelen..., als ik dit schrijf is het nog
maar februari. 27 april lijkt ver weg. Buiten is het druilerig
en grijs. Voor de Oranjevereniging in Harmelen voelt dat
heel anders. In hun ogen schijnt het oranjezonnetje alweer.
Druk zijn ze met de organisatie van de verjaardag van de
Koning. Het valt elke keer weer tegen hoeveel werk het
allemaal is. ‘Was de Koning maar een maand later jarig.
Een maand extra tijd zou zoveel beter uitkomen…’ Des te
meer bewondering heb ik voor al die vrijwilligers die zich
elk jaar weer inzetten. En die het ook elke keer weer lukt
iedereen in het dorp een geweldig feest te bezorgen.

Victor Molkenboer

De Koning zelf gaat dit jaar met zijn gezin naar Amersfoort. Deze stad bereidt zich hierop
voor met de slogan: Wij, Amersfoort, Koningsdag 2019… Nou, Wij, Harmelen, kunnen er ook
wat van! Daar ben ik van overtuigd. Op zaterdag 27 april staat alles weer in de startblokken.
Een echt dorpsfeest voor jong en oud. Elk jaar staat er wat nieuws op het programma.
Ook tradities worden met liefde gekoesterd. Denk aan de aubade en de kinderspelen.
Als u ook dit jaar, met of zonder kinderen, geniet van alle reuring in het dorp op Koningsdag,
denk er dan eens aan of u kans ziet de Oranjevereniging te versterken. Met uw eigen energie,
als vrijwilliger of met een bijdrage in de vorm van lidmaatschap. Ik op mijn beurt dank alle
vrijwilligers bij voorbaat en wens iedereen een zonnige en geslaagde Koningsdag toe!
Victor Molkenboer,
Burgemeester

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

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Ron

Thijs

Jeroen

Martin
Monique

Lida

Contact: info@oranjeverenigingharmelen.nl
www.oranjeverenigingharmelen.nl
www.facebook.com/oranjeverenigingharmelen
Alle rechten op deze uitgave en advertenties berusten bij de Oranjevereniging Harmelen.
Acquisitie op basis van de geplaatste advertenties wordt niet op prijs gesteld.

Erwin

Hans

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

Plan online uw behandeling in >

Beauty Instituut voor
Huidverbetering en Wellness
www.purebeautyenwellness.nl

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.

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

Wij wensen iedereen

gezellige
Koningsdag toe!
een bijzonder

Harmelerwaard 1, 3481 LB Harmelen

Tel. 0348 44 12 29

www.kwakkenbos-bv.nl

7 | Van de voorzitter & penningmeester

IEDER SEIZOEN NAAR

INTRATUIN

LEIDSCHE RIJN

JAAR
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Ondersteun de
activiteiten van de
Oranjevereniging
Harmelen
door een kleine bijdrage
over te maken. Scan de
QR-code voor een betaallink.

"Samenwerken"
Beste inwoners van Harmelen,
Het Oranjeboekje is een mooie afspiegeling van de
samenwerking van onze lokale ondernemers, diverse
verenigingen, de gemeente en de Oranjevereniging
Harmelen, Als bestuur zijn wij dan ook wederom trots
op het programma wat wij u als bewoners van ons
dorp kunnen aanbieden.

Martin van Schaik en Ron Pel.

Het is een gevarieerd en toegankelijk programma voor alle inwoners van jong tot oud. Wij
hopen u dan ook op (een van) deze activiteiten te ontmoeten. Als Oranjevereniging Harmelen
organiseren wij de kermis, Koningsdag, de 4 mei herdenking, de gondelvaart, de kinderdisco en
het lichtjesfestival met Sinterklaas. De versieringen in het dorp ten tijde van Koningsdag worden
door het activiteitenteam van de Oranjevereniging aangebracht. Deze activiteiten realiseren we
samen met andere verenigingen en personen zoals bijv. de Scouting, Toneelvereniging Harto,
de Brandweer en niet te vergeten Sinterklaas en onze sponsoren.
Vermoedelijk staat u er niet bij stil dat zonder deze lokale, zeer betrokken vrijwilligers, ondernemers en sponsors alle activiteiten die wij organiseren niet mogelijk zouden zijn! En dat geldt
niet alleen voor de activiteiten zoals de Oranjevereniging Harmelen organiseert maar ook voor
de diverse andere evenementen die het wonen, leven en samen dingen beleven in Harmelen zo
leuk maken. Laat ze eens merken dat u hun advertentie of inzet hebt gezien en hen waardeert
voor hun bijdrage aan een leuk, gezellig en actief Harmelen. Speciale aandacht en felicitaties
zijn er voor onze trouwe hoofdsponsor “Sijmons-Dolata”, die dit jaar hun 65-jarig jubileum viert.
Een mijlpaal die zeker het noemen waard is.
Trots zijn wij ook op de eerste “Dorpsquiz” die we organiseren en presenteren. In navolging van
diverse Brabantse dorpen leek het de Oranjevereniging Harmelen leuk te onderzoeken en zien of
een dergelijke activiteit ook in Harmelen zou aanslaan. De Dorpsquiz is een activiteit welke u met
familie, vrienden, club, of collega’s in uw eigen comfortabele omgeving kunt beleven. 100 vragen
opdrachten, taken en uitdagingen in een paar uur! Ga er maar aanstaan. Blij verrast zijn we dan
ook door de grote belangstelling en het aantal deelnemers. Op het moment van sluitingsdatum
hebben zich 31 Teams ingeschreven! We hopen met deze Dorpsquiz een nieuwe activiteit in het
pakket te hebben. We wensen alle deelnemers sterkte en veel plezier. En natuurlijk kijken we uit
naar de finale van de Dorpsquiz welke op Koningsdag gehouden gaat worden.
Graag nodig ik u namens bestuur en activiteitenteam uit om op Koningsdag te komen kijken en
genieten van wat Harmelen op deze dag te bieden heeft aan kinderspelen, eten, drinken, muziek
en natuurlijk gezelligheid en sfeer. En natuurlijk zien we u of uw kinderen ook graag op een van
de andere activiteiten.
Namens het gehele bestuur Oranjevereniging Harmelen
Voorzitter: Martin van Schaik, Penningmeester Ron Pel

Ook een financiële bijdrage leveren?

Graag nodigen wij u uit om door middel van een kleine financiële bijdrage het
programma van de Oranjevereniging te ondersteunen. Daarvoor kunt u gebruik
maken van de mogelijkheid via onze website om te doneren of om het over te
maken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0325 3054 20
www.oranjeverenigingharmelen | info@oranjeverenigingharmelen.nl

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 evenemententeam
Woerden en omgeving ontdekken
vanaf het water!

Lekker even weg...

Sloepenverhuur

De Scheepsjongens
Woerden
óók voor familiefeest en bedrijfsuitje

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

Hallo, ik ben Erwin van der Lee.

Een thuis voor ouderen.
Met zelfstandigheid waar
mogelijk. En precies de zorg
die nodig is. Op verschillende
locaties bieden wij:
•
•
•
•

Wonen met zorg
Dagbegeleiding
Zorg Thuis
Behandeling (aan huis)
0348 - 44 17 14
info@rijnhoven.nl
www.rijnhoven.nl

De Meern - Harmelen- Montfoort - Vleuten

Ik ben in 1985 geboren en opgegroeid in Westbroek. Vervolgens ben ik verhuisd
naar De Meern waar ik mijn vriendin heb leren kennen en waar we een paar jaar samen
hebben gewoond. Toen we besloten hadden om groter te wonen, zagen we een leuke
eengezinswoning in Harmelen die we eind 2015 gekocht hebben en waar we nu heerlijk in
wonen. Inmiddels zijn we vorig jaar juni (2018) getrouwd en hebben nog geen kinderen.
Er werd mij gevraagd of ik tijdens Koningsdag 2018 kwam
helpen met het klaarzetten en opruimen van de kinderspelen. Dit leek mij wel interessant en ik heb om 06:00 uur
in het dorp kennisgemaakt met de rest van het Oranjeteam.
Het is heel leuk om zo met z'n allen vroeg bezig te zijn
om alles op te gaan bouwen en komen creativiteit en
technische kennis op een hele leuke manier bij elkaar.
Verder is het een leuk en gezellig team waar ook veel
gelachen wordt met elkaar en leuke momenten beleven.
Verder is het dan ook genieten hoe iedereen zich vermaakt
tijdens zo’n evenement, waardoor het een geslaagde dag
mocht worden en hopen dat het dit jaar weer net zo leuk
en gezellig wordt. Nu alleen hopen op mooi weer.
Hartelijke Groet, en alvast een fijne en
leuke Koningsdag 2019 gewenst.
Erwin van der Lee

Productieweg 5 • Harmelen

www.autobedrijf-terhorst.nl

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

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

www.vakgarageverlaan.nl

DEN
VERBIN
ETEN
ONTMO
OEN
SAMEND

Het Dorpshuis is er voor alle mensen in en om Harmelen. Kom langs voor een kop koffie,
een praatje of bijvoorbeeld om vrijwilligerswerk te doen. Er worden regelmatig activiteiten
georganiseerd, voor jong en oud. Wilt u zelf iets organiseren, dan helpen wij u graag.
We zijn doordeweeks geopend van 10.00-17.00 uur. In de avond en het weekend op aanvraag.
Dorpshuis Harmelen | Schoollaan 8 | T 0348 506 823 | www.dorpshuisharmelen.nl
volg ons op Facebook

Voor het mooiste perkgoed van
Harmelense bodem!
Eénjarige en vaste (hang)planten voor
op het terras en in de (moes)tuin
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

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 | Utrechtse feestband Het Coverparadijs

Muziek op het plein!!!
Met medewerking van Het Coverparadijs
Zaterdag 27 april 2019 van 15.00-19.00 uur op het plein
Natuurlijk mag de muziek op het plein niet ontbreken op deze feestelijke dag.
Dit jaar zal het plein op stelten worden gezet door de Utrechtse feestband
Het Coverparadijs. Deze vierkoppige superband en 2 fantastische vocalisten
laten de allergrootste hits op een ongekende manier de revue passeren.
Met een repertoire dat bestaat uit de grootste allround-hits uit de 70’s, 80’s, en
90’s tot nu kun je niet meer stil blijven staan. En onder het genot van een drankje
zullen de voetjes weer van de vloer gaan op het plein!!!

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

Een kleinschalige buitenschoolse opvang,
met ontzettend veel buitenruimte, welke
ouder wilt dat nou niet voor zijn kinderen?
Interesse? Kijk dan snel op www.ballies.nl

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

Auto of (verhuis)bus
huren in Harmelen?
Al voor 25,- per dag
Transparante voorwaarden
Nieuwe en luxe auto’s

Autohopper Harmelen
Bedrijfsweg 2 3481 MG Harmelen
Tel. 0348-445590 www.autohopper.nl

.

.

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

plus.nl

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

Klantvriendelijkste
Supermarkt

2018

19 | Kinderplein

Kinderplein

Zaterdag 27 april van 12:00- 15:00 uur rondom het plein
Op zaterdag 27 april van 12.00 tot 15.00 uur wordt er
in Harmelen Koningsdag gevierd. De Oranjevereniging
organiseert voor de kleinste onder ons een gezellig
kinderplein rondom de hervormde kerk.
De scouting gaat wederom een leuke activiteit
organiseren. Of het bakken, klimmen of bouwen
word hangt af van het weer en omstandigheden.
Het wordt dus een hele verassing!

22

Schminken
Heel het land kleurt oranje en bij Koningsdag hoort
een vrolijk geschminkt gezicht. We hebben voor
elk kind leuke koningsdag voorbeeldjes en extra
rood-wit-blauwe bling-bling. Bianca en Mariska
proberen zoveel mogelijk in de vaderlandse kleuren
te schminken, maar misschien wil je een liever een
prinses of een regenboogtijger… alles is mogelijk. Kom
naar het kinderplein en laat je gezicht vrolijk schminken.

Groot Tafelvoetbalspel
Ook dit jaar is er weer een groot tafelvoetbalspel;
met twee teams van maximaal van 8 personen kun
je de leuke wedstrijd spelen. Aan het voetbalspel
kun je ook gratis mee doen.

Supersurvival baan
Het blijft een avontuurlijke survivalbaan,
bij deze supersurvivalbaan moet je zo snel
mogelijk en als eerste naar de overkant.
Kruipen, glijden en klimmen komen allemaal
aan bod voordat je de finish hebt bereikt.
Hij zal ook in de middag rond het plein staan,
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 weer mee?
Wat?
Weet je nog!? Afgelopen jaar geïntroduceerd
en nu, vanwege groot succes in de herhaling
“Brandslang hangen”
Doe jij mee?
Wil jij ook eens je behendigheid, kracht en
enthousiasme delen en wil je het niet alleen
vanaf de zijlijn meemaken;
Neem dan de uitdaging aan en schrijf je in!
Wanneer en waar?
Koningsdag 27 april 2019 van 12:00 uur tot ca. 15:00 uur op de Kloosterweg nabij
het Koningsdag evenement. En wat prettig is, geen risico op een nat pak! Je landt dit
jaar luxe op een luchtkussen!
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 e-mail door. Wij bevestigen je deelname dan per e-mail.
Nog leuker wordt het wanneer jij je niet alleen inschrijft maar bijvoorbeeld als team
met vriendinnen, vrienden, familie, buren, straat of blok.

Tot ziens op Koningsdag 2019!

Onze Oranje Aanbiedingen!
Oranje Tompouce € 1,75 p.s.
Doosje Oranje Tompouce 5 stuks € 7,50
Oranje Soes 4 stuks van € 8,60 voor € 7,50
Zaterdag 27 april is ons filiaal aan de
Kalverstraat open van 08.30 tot 11.30
met oranje gebak en zachte bolletjes

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

OP REIS?

bord 1 2500x1700 mm

De eerste echte Harmelense Dorpsquiz

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

U zult in de wandelgangen vast al wat vernomen hebben over
de Harmelense Dorpsquiz. Nu wordt er nog wat vaag en geheimzinnig over gedaan, maar inmiddels is het echt een feit; de
eerste echte Harmelense Dorpsquiz is op 6 april gelanceerd!
Een spannend moment voor de deelnemende teams, maar zeker
ook voor de organisatie van deze Dorpsquiz. Al maanden is deze
organisatie in voorbereiding met het maken van het vragenboekje
en met het bedenken van de (geheime) opdrachten.

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

De grote aanstichtster van het geheel, Elise van Andel, benaderde vorig jaar het bestuur
van de Oranjevereniging met het idee voor een Dorpsquiz in Harmelen. Elise, die zelf uit
Brabant komt, doet daar al jaren mee met de Dorpsquiz. In Brabant is dit echt uitgegroeid
tot een grote hit. Het hele dorp doet daar vaak mee aan zo’n quiz. Haar enthousiasme
heeft ze over weten te brengen op het bestuur van de Oranjevereniging van Harmelen;
en omdat het altijd goed is om weer met nieuwe ideeën en evenementen te komen
besloten we ervoor te gaan.
Maar de Oranjevereniging kon deze kar alleen niet trekken, er waren vragenmakers nodig.
En we kunnen wel zeker zeggen dat we een mooi team met vragenmakers bij elkaar
hebben weten te krijgen. Een gevarieerd gezelschap die ervoor gezorgd heeft dat er een
gevarieerd stel vragen is samengesteld. Met natuurlijk veel vragen over Harmelen, maar
ook over een heel aantal andere onderwerpen.

bord 2 2500x700 mm

bord 3 1200x600 mm

bord 3 1200x600 mm

23 | Dorpsquiz

Het vragenmakers-team bestaat uit: Jeroen Kok, Elise van Andel, Jos Terpstra,
Mark van Zaale, Floor van Veen, Lida van ’t Hoog, Mieke Schilder en Loek van Haaren.
Fantastisch dat er zoveel enthousiaste Harmelenaren zijn die zich hebben opgegeven
om mee te doen. We gaan ons best doen om er voor jullie een superleuke avond van te
maken! Op Koningsdag wordt het winnende team bekend gemaakt en weten we dus welk
team zich voor een jaar lang de winnaar van de Harmelense Dorpsquiz mag noemen!

25 | Willem Alexander Groeit

Scouting Willem-Alexander is een
gezellige Scoutinggroep in Harmelen
met ongeveer 60 leden.
Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting
besteden kinderen en jongeren hun vrije
tijd op een actieve en uitdagende manier.
De jeugdleden hebben veel plezier met
elkaar en leren samen te werken en respect
te hebben voor de ander. Kinderen en
jongeren ontwikkelen zich bij Scouting
op een natuurlijke manier tot zelfstandige
mensen en krijgen de ruimte om te
ontdekken en te leren. De vrijwilligers van
Scouting Willem-Alexander zorgen er voor
dat dit kan in een veilige en vertrouwde omgeving. Onze groep is opgericht op 2 september
1967. Dat betekent dat de groep al ruim 50 jaar betrokken is bij Harmelen. Naast onze eigen
activiteiten zijn we bijvoorbeeld ook actief betrokken bij de 4 mei herdenking en koningsdag.

Renovatie • Timmerwerk
Uitbouwen • Dakkapellen
Machinaal Timmerwerk
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
aan huis
Een nieuwe
badkamer?
Heeft u plannen voor een nieuwe badkamer,
maar
weet u niet
u moet
Wij
verzorgen
hetwaar
ontwerp,
debeginnen?
levering en
Wij regelen alles voor U!

uitvoering van uw complete badkamer.
•

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.

PARTYVERHUUR
E
K ONZ
BEZOE
OM!
O
R
W
SHO n afspraak:

PARTYCATERING

voor ee
99 69
Bel ons
0348 - 41

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

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

Door een aantal wijzigingen in 2017 heeft onze groep een flinke groei doorgemaakt en is er
voor de groep van 7-11 jaar zelfs een kleine wachtlijst ontstaan. We zijn mede daarom op zoek
naar extra vrijwilligers. Heb je interesse maar mis je nog ervaring of de benodigde kennis
dan is dat geen probleem. Uiteraard zullen we jou begeleiden en waar nodig helpen bij het
uitvoeren van je functie. Kinderen van vrijwilligers gaan voor op de wachtlijst wanneer zij lid
willen worden. Binnen Scouting Nederland zijn er ook diverse trainingen beschikbaar voor de
verschillende functies.
Wist je dat jouw vrijwilligerservaringen heel goed staan op je CV?
Onze leeftijdsgroepen:
•
Welpen (kleine wachtlijst)
Welpen zijn stoere jongens en meiden tussen de 7 en 11 jaar oud.
Iedere zaterdag hebben zij opkomst van 9:30 tot 11:30
•
Scouts
Jongens en meiden tussen de 10 en 15 jaar oud.
Op vrijdag draaien zij van 19:00 tot 21:00 uur
•
Explorers
Explorers zijn jongeren vanaf 15 jaar.
Iedere zaterdag hebben zij een opkomst van 19:00 tot ongeveer 21:30 uur
Welp

Scout

Explorer/Roverscout

Bever

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

www.franckvanvliet.nl
w w w. f r a n c k v a n v l i e t . n l

To uws l a g e r s we g 12- B13 • 34 49 HX WO E R DE N • 0348- 419969

Voor meer informatie kun je terecht op onze website www.scoutingharmelen.nl
of kun je contact opnemen via info@scoutingharmelen.nl

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 BBQ prijzen Gondelvaart!

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

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 | Aubade
Uw elektrotechnische totaalinstallateur

Aubade
Zaterdag 27 april om 09:45 uur op het plein

Elektrotechniek
Beveiliging
Verlichting
Smart-Home
Zonnepanelen

TECHNEUTEN GEZOCHT,
BEKIJK ONZE VACATURES

Laadpunten
Inspectie & Onderhoud

Productieweg 4, 3481 MH Harmelen | Tel: 0348-443642
www.keesvanschaik.nl | info@keesvanschaik.nl

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

Natuurlijk starten we ook dit jaar Koningsdag weer
met de aubade! Dit zijn we in Harmelen al jaren zo
gewend, en ook dit jaar zal dit dus weer het begin
van Koningsdag zijn. Hier ontvangen we altijd de
genodigden; dat zijn de burgers uit de gemeente
die ooit een lintje hebben ontvangen. En ook dit
jaar zullen er vast weer nieuwe gemeenteleden zijn
die de eer hadden om een lintje te krijgen.
Maar natuurlijk zijn alle inwoners van Harmelen van harte uitgenodigd om de
aubade bij te wonen! Ook dit jaar zullen de dansers van Saskia’s Dansschool ons
weer begeleiden met hun dansjes, zodat we de dag vast swingend kunnen beginnen.
De kinderen hebben op school ook vast al geoefend met het nieuwe Koningsdaglied
van 2019: Pas-a-Pas. Jullie kunnen aan jullie ouders en aan de rest van Harmelen
laten zien hoe goed jullie dit geoefend hebben. En als je nog graag een keer extra
wil oefenen; kijk dan op www.kinderenvoorkinderen.nl. We zijn benieuwd en zien
jullie dus graag op Koningsdag om 09:45 uur op het plein!

Hoe zorg jij in 2019 voor
meer balans en aandacht voor jezelf?

Maak het uzelf gemakkelijk en laat uw
strijk en-of verstelwerk door mij doen!
Strijken (voorbeeld)
• 5 overhemden voor € 5,50
• 10 overhemden voor € 10,00
Verstellen (voorbeeld)
• broek korter maken € 5,00
• rits in broek vervangen € 7,50
Mocht u meer informatie willen, neem dan
gerust contact met mij op of kijk op

www.strijkvrijharmelen.nl

Mindfulness
Werkzaam tegen burn-out klachten,
piekeren en vermoeidheid.

Meer rust,
minder
stress!

ogelijk
Vergoeding m
en!
Gratis parker

Yogastudio
Down to Earth
Kerkweg 1
Harmelen

Strijkvrij Harmelen
Wilhelminalaan 54, 3481 VG Harmelen

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

kwaliteit in elektriciteit
huis- en inbraakinstallaties

 0348 44 62 88 | 06-47 90 15 33
envelope strijkvrijharmelen@outlook.com
facebook-square strijkvrijharmelen

06 46 433 009 - www.forien.nl

De Theo Pouw Groep wenst iedereen
veel plezier tijdens Koningsdag

Programma
Koningsdag
27 april 2019 - Harmelen

Tijd

Activiteit

Locatie

14:00 tot
15:00 uur

Finale van de DorpsQuiz 2019

Rondom het Plein

14:50 tot
15:00 uur

Prijsuitreiking van de kinderkleurplaat.

Op Podium

Tijd

Activiteit

Locatie

09:00 uur

Vlaggen uit en klokken luiden

Hele dorp en Plein

Op Podium

Ontvangst Burgemeester, wethouders
genodigden, belangstellenden

Plein

15:00 tot
19:00 uur

Optreden Live-Band “Het Coverparadijs”

09:30 uur

Aubade
m.m.v. van Saskia’s Dansschool.

Plein

15:00 tot
18:00 uur

Een ouderwets gezellige middag
met oud Hollandse liedjes. Optreden Ton de Wit.

Huize Gaza

09:45 tot
10.15 uur

Uitslag DorpsQuiz 2019

Op Podium

10:15 tot
12:00 uur

Kinderspelen
Voor alle leeftijden & groepen 1 t/m 8 van de basisschool.
Haal je stickerkaart op bij de OVH kraam. Deze staat
tegenover de EHBO tent op de Kloosterweg.

Rondom
Hervormde Kerk

15:45 tot
16:00 uur
19:00 uur

Aan alle mooie dingen komt een einde.

12:00 tot
15:00 uur

Brandweerspel: slanghangen, schminken, Scouting,
3 grote supersurvivals en mega tafelvoetbalspel.

Kloosterweg/
Kalverstraat

• Kinderen kunnen met hun volle stickerkaart iets te eten en drinken ophalen.
• De kinderspelen zijn ook dit jaar weer groots opgezet.
• De locatie is dit jaar voor het eerst rondom de Hervormde Kerk

35 | Gondelvaart

Vaar mee met de Gondelvaart!!!
Dit jaar is de Gondelvaart verplaatst naar de maand september.
Op zaterdagavond 21 september 2019 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 Oranjevereniging zorgt muziek, versiering en lichtjes op de Pompersbrug. De vloot gaat
onder muzikale verassing door de Oude Rijn varen gevolgd door de originele bootjes van
mede dorpsgenoten. De bewoners langs de route verlichten en versieren hun tuinen en
huizen. Kortom heel erg veel gezelligheid en sfeer.
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.
U bent als belangstellende uiteraard uitgenodigd om dit feestje bij te wonen.
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.

Glissenaar
verwarming

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

Lid van

Natuurlijk wil je zo’n feest niet missen, schrijf je daarom zo snel mogelijk in:
Dit kan op Koningsdag bij de OVH kraam.
Of Schrijf je in via info@oranjeverenigingharmelen.nl
• De naam van het gezelschap/team,
• contactpersoon,
• 06 nummer,
• 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!

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

www.fabriekwoerden.nl
De leukste
indooractiviteiten
voor jong en oud!

Lunchen/dineren
of een catering
opdracht?

www.midaswoerden.nl

Dé
DéDé
autodealer
autodealervan
van
autodealer
het
hetGroene
GroeneHart
Hart
Dé auto
va

Service
Service

Se

www.vanbeynum.nl
www.vanbeynum.nl www.vanb
w

BETROUWBAARHEID IN BINNEN- EN
BUITEN SCHILDERWERK

ONTDEK DE WOONKERK

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

0196746.pdf 1

Productieweg 8 Harmelen
~1~

Tel. 0348-443141

Dorpsstraat 185 | Harmelen
dewoonkerk.nl

7-9-2017 12:23:12

www.fysiobroekhuizen.nl

Een nieuwe lente een nieuwe stek...
Gaat u binnenkort met meerdere ondersteunende zorgverleners
nog meer ontzorgen en helpen in een nieuw pand.
Mis het niet en kijk nu en dan op de huidige site:
www.fysio-karinspeelman.nl of bel voor informatie naar 0651417993

Karin Speelman - De Joncheerelaan 21 / Dorpstraat 135 - Harmelen - tel. 0348-441562

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

Centrum voor Fysiotherapie,
Preventie & Medische training

www.fysiomorra.nl
Kloosterweg 6 • 3481 XC Harmelen • 0348 44 19 82

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

Dorpsstraat 109 | 0348-702729

Voor stomerijgoed en al uw reparaties of vermaakwerk
van kleding, textiel, gordijnen, stoelhoezen, leer & suéde,
het verzolen van schoenen of vervangen van hakken.

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

B

C

S

Zand
Grind
Grond

Dorpsstraat 57 3481 EB Harmelen tel: 0348-444424 info@ronaldoptiek.nl

Containerverhuur
Afvalverwerking

Voor bedrijf en particulier

Recycling

Handelsweg 7, 3481 MJ Harmelen - IJsselveld 1e, 3417 XH Montfoort
Tel. 0348 - 44 18 33 - info@bemmelcontainerservice.nl
Reijerscop 34, Harmelen

www.kippersluisbouw.nl

info@kippersluisbouw.nl

WWW.BEMMELCONTAINERSERVICE.NL

45 | Sijmons dolata - 65 jaar

'Iedereen op kantoor is van alles op de hoogte'
Sijmons-Dolata bereikt op 14 april de respectabele leeftijd van 65 jaar. Sinds
Freek (42) en Charlotte (45) Sijmons (derde generatie) het familiebedrijf exact
15 jaar geleden officieel overnamen van hun ouders is de (financiële) wereld
enorm veranderd, en ook de huizenmarkt is op z'n zachtst gezegd 'overspannen'.

KOOPZONDAGEN 2019
ZO 28 APR | ZO 26 MEI | ZO 30 JUN | ZO 29 SEPT
ZO 27 OKT | ZO 24 NOV | ZO 30 DEC
LEIDSESTRAATWEG 26 HARMELEN | TEL 0348-442664 | WWW.VALLENLIVING.NL

Stel dat je een huis wilt kopen. Of je
hypotheek wilt oversluiten. Je gaat
uit elkaar of er komt gezinsuitbreiding.
Wat voor verzekeringen heb je
eigenlijk allemaal echt nodig? Wat zou
je dan het liefste wensen? Een team
voor makelaardij, hypotheken- en
verzekeringen dat het hele traject
naast je staat, met je meedenkt en
waarvan je het gevoel hebt 'aan hen
kan ik het allemaal overlaten'. Dat zijn
precies de drie kernwaarden van het
bedrijf, dat werd opgericht in 1954 door
Frits en Wanda Sijmons-Dolata:
samen, slim en succes.
Freek en Charlotte bestieren met z'n
tweetjes sinds 2004 het kantoor in het
prachtige pand aan de Dorpsstraat in
Harmelen. De afgelopen jaren is het
bedrijf gegroeid en heeft elke tak van
het bedrijf een eigen assistent.
Suzan voor hypotheken, Nicolette
voor de makelaardij en Anita is het
aanspreek-punt voor de verzekeringen.
'Omdat we met een klein team zijn,
is elke medewerker van alles wat er
speelt op de hoogte. Dat is onze kracht',
vertelt Freek.

Wij kennen uw
auto door en door:
vertrouwd bij het
juiste adres.

'We streven ernaar om het hele financiële pakket van onze klanten te bemannen',
vult Charlotte, die al vanaf haar 18e op het kantoor werkt, aan.

'Bij ons kun je gewoon binnenlopen,
de koffie staat klaar en een afspraak
is zo gemaakt.'

Visscher wordt erkend en herkend om een zeer persoonlijke
aanpak en hoog serviceniveau. En met zeven vestigingen
in Culemborg, Leerdam, Tiel en Gorinchem altijd dichtbij.
Ontdek het verhaal van Visscher op www.visscher.nl

www.visscher.nl

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

Keemink Entertainment
maakt uw evenement
net iets mooier!
www.keemink-entertainment.nl

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

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

49 | Woordzoeker Koningsdag 2019

Tevreden klanten zijn voor ons
de kroon op het werk!

Handelsweg 4 Harmelen
T: 0348-407709
www.bwgarage.nl
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Activiteiten OVH 2019
• Kermis 3 – 6 april
• DorpsQuiz 6 april
• Koningsdag 27 april
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koningsdag

nederland

koning

zwaaien

koningin

kabinet

amalia

parlement

alexia

vorst

ariana

regeren

maxima

vrijmarkt

oranje

troon

paleis

kroon

koets

mantel

beatrix

vlag

claus

muziek

prinsessen

Dodenherdenking 4 mei
Gondelvaart 21 september
Kinderdisco 4 oktober
Sinterklaas/lichtjesoptocht 30 november

Schrijf 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

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

WWW.VDCINFO.NL
WWW.VDCINFO.NL

Autobedrijf Kroonsberg
www.kroonsbergauto.nl

IndustrIële verhuIzIngen

Onderhoud en reparatie met behoud van fabrieksgarantie

MaIntenance support

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

de/Montage

Wij doen alles voor uw auto!

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

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

VOLG EN LIKE ONS OP FACEBOOK

AL 28 jaar een begrip!

Koningsdagactie: 1e les gratis!*

• Hoog slagingspercentage
• Lessen wanneer het jou uitkomt;
ook ‘s avonds en op zaterdag
• Autorijden vanaf 16,5 jaar

• Auto, automaat, motor, bromﬁets en aanhangwagen
• Vaste instructeur
* (bij afname van minimaal 10 lessen)

53 | MOV werkgroep

Koffie/thee stand voor de bouw
van woningen in Myanmar.

www.vanschaikgrondverzet.nl

De MOV schenkt koffie, thee en limonade tijdens de kinderspelen op
Koningsdag. Dit jaar gaat de opbrengst naar Annet den Boer en de
andere deelnemers van World Servants Woerden. World Servants is
een organisatie die jongeren een mogelijkheid biedt om vrijwilligers
werk te doen in ontwikkelingslanden. Dit werk bestaat uit het
bouwen van bijvoorbeeld klaslokalen of klinieken. Annet den Boer
heeft zichzelf dit jaar aangemeld bij actiegroep Woerden om samen
met 16 andere enthousiaste jongeren het geld voor de bouw op te
halen. De jongeren gaan naar Bangladesh, Bolivia, Ghana, Myanmar
en Oeganda.
Annet gaat de komende zomer naar Myanmar. In
Myanmar is er een tekort aan medisch personeel,
zo ook een tekort aan woningen voor het personeel.
Haar taak is om mee te werken aan de bouw van
woningen. De MOV wil een steentje bijdragen om
deze actieve jongeren te sponsoren.
Wilt u ons hiermee helpen, kom dan een kopje koffie/
thee drinken tijdens de kinderspelen.

Van Solkema

Notaris

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

We willen graag iets extra’s bij de koffie/thee geven,
bv. cake of appelgebak.
Is er iemand die ons daarmee wil verrassen neem dan contact op met
Plonie van Schaik tel.: 0348-44 2649 of Annie van Rooijen tel.: 0348-44 2507.
Graag tot ziens op Koningsdag.
MOV Bavokerk Harmelen
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bezoek onze showroom:

WIVAN
WIVAN
Packaging Systems

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

Techniekweg
3481
MK Harmelen12
Tel.:MK
0348
446917
3481
Harmelen
Fax: 0348 446076

Tel.: 0348 446917
info@wivan.nl

info@wivan.nl
www.wivan.nl
Onderdeel van Van Wijngaarden Services bv
www.wivan.nl
www.woutvanwijngaarden.nl

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

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

57 | Programma Dodenherdenking - zaterdag 4 mei 2019

Flexibel
Flexibel Betrouwbaar Goed Advies Afspraak is afspraak
afspraak
Dodenherdenking
Het jaarthema van 2019 luidt: In vrijheid kiezen.
“In 2019 staan we dit jaar stil bij de waarde van de vrije, democratische rechtsstaat,
het buitenwerking stellen van deze rechtsstaat in de jaren 1940-1945, en de
verantwoordelijkheid die we met z’n allen dragen om de rechtsstaat én de vrijheden
die we daarbinnen genieten te waarborgen. Vanuit de vrijheid van nu kijken we terug op
de onvrijheid van toen. We benadrukken de verantwoordelijkheden die onze vrijheid met
zich meebrengt, want juist onze huidige vrijheid om te kunnen en mogen kiezen schept
een verantwoordelijkheid deze vrijheid te beschermen en te koesteren.
Met dit thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft de Oranjevereniging Harmelen in
samenwerking met het IKOH (Interkerkelijk Overleg Harmelen) de herdenking 4 mei vorm
gegeven. De groepen 7 en 8 van De Notenbalk is gevraagd hoe zij over dit thema denken en
of zij hiervoor een gedicht willen schrijven. Uit de gedichten zullen drie passende gedichten
op 4 mei door henzelf worden voorgedragen.

Techniekweg 10
Techniekweg
3481 MK Harmelen
3481

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

Programma 4 mei 2019
19:00 uur
		

Aanvang herdenkingsdienst in de R.K. Sint - Bavokerk
Afsluitend aan de dienst het voorlezen van het 1e gedicht.

19:45 uur

Stille tocht naar praatkuil.

19:55 uur

Het voorlezen van het 2e gedicht.

19:58 uur

Taptoe

20:00 uur

Twee (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.

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

www.grasso-assurantien.nl
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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
Hypotheek en
Verzekering

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

adviesvanaka.nl

WE PERSONALIZE YOUR IT
Iedere ondernemer heeft z’n eigen verhaal, z’n ambitie en toekomstvisie.
Wat is de richting die jij op wilt met je organisatie? Wij luisteren graag
naar het verhaal achter jouw onderneming en zorgen ervoor dat IT en
telefonie precies dat doen wat ervoor zorgt dat je groeit en iedere dag je
klanten positief verrast. Veilig, eﬀectief en praktisch.

KIREMA • Personalize IT • 0348 - 20 00 03 • kirema.nl

S C H I L D E R W E R K E N
Voor al uw binnen en buiten schilderwerk

Tel: 0348 - 752373
e-mail: janvanvlietschilderwerken@hotmail.com
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administratiekantoor

Ton van Vliet

      

Ton van Vliet
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Tel. 06 - 220 95 565
E-mail: info@vanvlietadministratie.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

