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Koningsdag 2020 Harmelen
27 april is het weer zover, Koningsdag 2020! Het is feest 
voor iedereen, jong en oud. Iedereen viert deze dag 
op zijn eigen manier. Wat betekent Koningsdag voor 
jou? Een feest met sport en spel voor de kinderen? 
Een dag om te slenteren in het dorp, en met een hapje 
en drankje bij te praten met vrienden en familie? Een 
extra vrije dag en omdat Koningsdag dit jaar op een 
maandag valt, een extra lang weekend vrij? Al die 
variaties bestaan naast elkaar.

Het is wat mij betreft een dag waarop we vieren dat 
we in een vrij en democratisch land leven. Een land 
met een modern koningshuis dat mensen verbindt. En 
dit jaar met een speciaal tintje. In 2020  herdenken we 
immers dat we in Nederland alweer 75 jaar in vrede 
leven. Dat vieren we natuurlijk bij uitstek op 4 en 5 mei, 
maar ook op zo een vrolijke dag als Koningsdag kun 
je daarbij stil staan. Dat alles maakt 2020 voor mij een 
bijzonder jaar en geeft ook Koningsdag extra glans.

Victor Molkenboer,
Burgemeester27 APRIL

KING’S DAY

26 APRIL

KING’S NIGHT

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

Aanvang 20:30 uur 
Teams van max. 6 personen

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

Aanvang 21:00 uur 
Einde 01:30 uur
Gezellig borrelen aan de bar
Happen van het huis

Kloosterweg 2 - 3481 XC  Harmelen - 0348 444 040
info@kloosterhoeve.nl - www.kloosterhoeve.nl

KING’S NIGHT PUBQUIZ  –  KING’S NIGHT BORREL

26 APRIL26 APRIL

KING’S NIGHTKING’S NIGHT
Aanvang 20:30 uur 
Teams van max. 6 personen

Aanvang 21:00 uur 
Einde 01:30 uur

KING’S NIGHT PUBQUIZ  –  KING’S NIGHT BORREL

BESTUUR ORANJEVERENIGING HARMELEN

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

Alle rechten op deze uitgave en advertenties berusten bij de Oranjevereniging Harmelen. 
Acquisitie op basis van de geplaatste advertenties wordt door de adverteerders niet op prijs gesteld.

VOORZITTER 
Martin van Schaik

PENNINGMEESTER 
Ron Pel 

SECRETARIS 
Jeroen Kok

LEDEN
Thijs Kwakkenbos 
Monique van Ginkel 
Lida van ’t Hoog
Hans van de Brug

V.l.n.r Boven: Jeroen, Martin en Hans | Onder: Thijs, Lida, Monique en Ron

3 | Van de burgemeester



Ton van Vliet

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

administratiekantoor

Ton van Vliet

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

persoonlijk, praktisch en prachtig bouwwerk

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

persoonlijk, praktisch en prachtig bouwwerk

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

persoonlijk, praktisch en prachtig bouwwerk

www.purebeautyenwellness.nl

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



"Van het bestuur"
Beste inwoners van Harmelen, 
                                                                              
2020 is het jaar waarin we de slachtoffers en 
de bevrijding, nu 75 jaar geleden, herdenken 
en vieren. Als Oranjevereniging gaan we 
ook dit jaar met het IKOH en de scouting 
de 4 mei herdenking vorm geven. Op 5 mei, 
Bevrijdingsdag, vieren we 75 jaar vrijheid. 
Gezien de plannen van de 4-5 mei commissie 
Woerden en de diverse festivals die in vele 
grote plaatsen georganiseerd worden, 
heeft het bestuur van de Oranjevereniging 
Harmelen besloten voor 5 mei geen specifiek 
programma op te zetten.

Weet u dat de Oranjevereniging Harmelen 
gedurende het jaar meerdere evenementen 
organiseert zoals de kermis, dorpsquiz, 
Koningsdag, gondelvaart, kinderdisco en 
lichtjesfestival met Sinterklaas? 
Daarbij hebben we altijd voor ogen het 
organiseren van gezellige, gemoedelijke 
en gebroederlijke evenementen, waarin 
ontmoeten, samenzijn, respect en samen 
iets doen centraal staan. Hierbij zoeken we 
de samenwerking met de inwoners en de 
ondernemers van Harmelen. 

Speciaal te noemen is de dorpsquiz waarvan 
de Oranjevereniging dit jaar de tweede  
editie opzet. Voor de deelnemende teams  
ligt wederom de uitdaging te gaan voor  
de eeuwige roem en de prijzen waarbij  
de winnende teams bepalen aan welk 
(non-commercieel) doel zij hun prijzengeld 
schenken. Kijk op pagina 23 of bezoek: 
www.oranjeverenigingharmelen.nl   
www.harmelensedorpsquiz.nl

Dat het organiseren van evenementen steeds 
moeizamer en meer tijd kost is een feit. 

7 | Van de voorzitter & penningmeester

Maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe 
dat de regeldruk en verantwoordelijkheid voor 
de organisatie van al deze activiteiten voor 
het bestuur steeds verder toenemen. Ondanks 
dat,  blijven wij ons al Oranjevereniging 
inzetten voor de organisatie van de 
voorgenoemde activiteiten die het dorp 
maken zoals het is en zijn  wij trots op het 
gevarieerd en toegankelijk programma voor 
alle inwoners van jong tot oud. Dit alles is 
alleen mogelijk met betrokken vrijwilligers en 
onze trouwe sponsoren, groot, klein of privaat, 
zij maken dat wij een bestaansrecht hebben. 
Onze grote dank daarvoor. 

Een mijlpaal die dit jaar zeker het noemen 
waard is het 100 jarig bestaan van 
Schoenmode Van Engelen. Felicitaties namens 
de Oranjevereniging. . 

Graag nodigen wij u namens bestuur, 
evenemententeam en vrijwilligers uit om op 
Koningsdag of een van de andere activiteiten 
te komen kijken en genieten van wat 
Harmelen op deze dag of activiteit te bieden 
heeft aan kinderspelen, eten, drinken,  muziek, 
gezelligheid en sfeer.

Namens het gehele bestuur  
Oranjevereniging Harmelen

Voorzitter: Martin van Schaik 
Penningmeester Ron Pel 
Secretaris: Jeroen Kok

adviesvanaka.nl

Voor

Hypotheek en

Verzekering

HI,WIJ 
ZIJN

Bedrijfsweg 3  3481 MG  Harmelen brutcommunicatie.nl

Ook een financiële bijdrage leveren?  
Graag nodigen wij u uit tot een (eenmalige) bijdrage voor het programma van de 
Oranjevereniging. Dit kan via onze website of door een bedrag over te maken op 
bankrekeningnummer NL 94 RABO 0325 3054 20  

www.oranjeverenigingharmelen | info@oranjeverenigingharmelen.nl

Martin van Schaik, Ron Pel, en Jeroen Kok



Kijk op kirema.nl hoe bedrijven écht beter worden door IT die mensen raakt. Iedere dag!

Beveiliging

Verlichting

Smart-Home

Zonnepanelen

Laadpunten

Inspectie & Onderhoud

Productieweg 4, 3481 MH Harmelen | Tel: 0348 - 443 642 
www.vanschaikelektrotechniek.nl | info@vanschaikelektrotechniek.nl

Uw elektrotechnische totaalinstallateur

TECHNEUTEN GEZOCHT,

BEKIJK ONZE VACATURES

Elektrotechniek

Tevreden klanten zijn voor ons
de kroon op het werk!

Handelsweg 4 Harmelen
T: 0348-407709

www.bwgarage.nl



 06 - 81847272 

reserveren en meer info :

                                                Of  bel  ons :

wwwwww..ddeesscchheeeeppssjjoonnggeennss..nnll      

Lekker even weg...

SSllooeeppeennvveerrhhuuuurr

DDee  SScchheeeeppssjjoonnggeennss
WWooeerrddeenn

Woerden en omgeving ontdekken 
                                                           vanaf het water!

óók voor familiefeest en bedrijfsuitje 

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

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 Jan Versteeg ook wel bekend als Jan Bakker. Er is mij gevraagd een 
stukje te schrijven over het wel en wee als lid van het evenemententeam van de 
Oranjevereniging Harmelen. 

Welnu, dat heb ik 5 jaar geleden al in dit boekje geschreven. Ik ben gewoon 
een vrijwilliger die zich inzet voor het dorp Harmelen. Niets meer, niets 
minder. Zonder deze "bijzondere mensen" en de vele sponsoren uit Harmelen 
en omstreken, komt niets meer tot stand. Bestaat er geen SCH, geen Harto, 
geen Dezibel, geen Zonnebloem, geen Thor, geen 
Avondvierdaagse, geen Koningsdag, geen Atloi, geen Jong 
Nederland, geen Scouting, geen OKV, geen Gondelvaart, 
geen Pirates, geen Dodenherdenking, geen Septembermarkt, 
geen Geloofsgemeenschappen, geen Carnavalsvereniging, 
geen Sinterklaasintocht, geen Dorpsquiz, geen Jeu de 
boules, geen Kermis, geen Crespon, enzovoorts, enzovoorts.

Harmelen bruist en leeft, meer dan andere dorpen in de 
omgeving. Daar ben ik trots op, daar moet de gemeenschap 
van Harmelen trots op zijn. Zonder al deze "bijzondere 
mensen" en sponsoren zal geen vereniging het overleven 
en zal geen enkele activiteit een succes worden. Dus lieve 
mensen, als u dit leest en je wilt ook "bijzonder" worden, 
steek gerust uw handen uit bij één van deze verenigingen of 
denk mee in hun verenigingsbesturen of wordt sponsor.

Uiteraard maak ik nu even reclame voor de Oranjevereniging, 
de actiefste vereniging in het organiseren van activiteiten 
binnen Harmelen. Denk aan Koningsdag, kermis, 
gondelvaart, dorpsquiz, dodenherdenking en de lichtjestocht met de Sint.
Zet u belangeloos in voor het dorp Harmelen. Het geeft voldoening en het 
maakt u (denk ik) een completer mens. Harmelen moet blijven bruisen,  
nu en voor de volgende generaties!

Warme groet van een vrijwilliger,

Jan Versteeg 

Altijd ruim 80 occasions op voorraad!

Leidsestraatweg 32-34 
3481 EX Harmelen

Telefoon: 0348 444 242

www.vakgarageverlaan.nl

11 | Vanuit het evenemententeam

Productieweg 5  •  Harmelen www.autobedrijf-terhorst.nl



De specialist in therapeutische

elastische kousen & compressie

producten

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met

Monique van Ginkel, 06-14550087 of 085-3065236

U kunt mij vinden in de Dorpsstraat 135 

in Harmelen, ook bieden wij gratis huisbezoeken op

medische redenen aan.

w w w . c o r b e e l . n l
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D e  p a r t n e r  v o o r  i e d e r e  M K B - o n d e r n e m e r

C o r b e e l  a c c o u n t a n t s  &  a d v i s e u r s  w e r k e n  
v o o r n a m e l i j k  v o o r  b e d r i j v e n  i n  h e t  M i d d e n  e n  
K l e i n  B e d r i j f .  
O n z e  d i e n s t v e r l e n i n g  k e n m e r k t  z i c h  d o o r  e e n  O n z e  d i e n s t v e r l e n i n g  k e n m e r k t  z i c h  d o o r  e e n  
g o e d e  k e n n i s  v a n  d e  o n d e r n e m i n g  v a n  d e  
k l a n t  e n  d i e n s  o r g a n i s a t i e .  
O n a f h a n k e l i j k h e i d ,  d e s k u n d i g h e i d ,  v e r t r o u w e n  
a l s m e d e  p e r s o o n l i j k e  a a n d a c h t  s p e l e n  h i e r b i j  
e e n  b e l a n g r i j k e  r o l .  D i t  i s  d e  b a s i s  v a n  o n s  
f u n c t i o n e r e n  a l s  p a r t n e r  i n  b u s i n e s s .

 

 
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  
 

6 dagen 
per week 

openHet 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

VERBINDE
N

ONTMOETEN

SAMENDOEN

volg ons op Facebook 



WEGENS SUCCES VERLENGD…. 
Het Coverparadijs
Maandag 27 april 2020 van 15:00-19:00 uur op het plein

Op het plein en daarom heen is van alles te beleven. Zo mag natuurlijk de  
muziek niet ontbreken op Koningsdag. De Coverband houdt van Harmelen  
en van een feestje. Omdat het vorig jaar hier zo gezellig was, komen ze dit jaar 
graag terug op ons plein om het tentdak er weer af te spelen en de voetjes  
weer los van de vloer te krijgen. 

Het Coverparadijs is een jonge professionele coverband / feestband uit Utrecht die  
elk evenement of bruiloft tot een waar feest maakt! Een zeskoppige superband en 
twee fantastische vocalisten laten de allergrootste hits op een ongekende manier 
de revue laten passeren. Het repertoire bestaat uit de grootste allround-hits uit de 
70's, 80's, 90's tot nu! Van Robbie Williams tot Marco Borsato, en van Jessie J tot 
Lady Gaga! Act on Demand speelt het allemaal! Het Coverparadijs werkt met jonge 
professionele topmuzikanten. De muzikanten van Het Coverparadijs hebben hun 
sporen ruimschoots verdiend bij (inter)nationale artiesten als Nick & Simon, Trijntje 
Oosterhuis, Xander de Buisonjé, Candy Dulfer, Lee Towers, Santana en Prince.

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

15 | Utrechtse feestband Het Coverparadijs



Afwijkende openingstijden:
Maandag 27 april Koningsdag 
van 8.00 tot 13.00 uur.

Maandag 4 mei dodenherdenking 
19.00 uur gesloten.

Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag 
van 8.00 tot 13.00 uur.

Openingstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 12.00-18.00 plus.nl

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

•  Verse broodjes  •  Voordelig tanken  •  Carwash Center

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

Met plezier tanken
Bij BP Middelweerd 

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

Openingstijden Tanken
24 uur per dag bij de betaalautomaat

 

 

Duik in de nieuwste uitdaging: een escaperoom 
in het (warme) water!                  Of je blijft gewoon droog.. 
Nu geopend: De escapepool van Go Dive 
Woerden. In deze escaperoom in het water 
los je allerlei vraagstukken op om het 
mysterie te ontrafelen en de uitgang te 
vinden. Een duikbrevet is niet nodig. Kom 
snel een duik nemen in deze nieuwste, 
uitdagende escaperoom in Woerden 
(Harmelen)! 

Houd jij liever het hoofd boven water? Dat kan ook, want ook boven 
water moeten puzzels opgelost worden (niet iedereen hoeft in het water). 
Samenwerken is het toverwoord! Ideaal voor bedrijfs- of groepsuitje dus, en 
ook mogelijk met BBQ voor- of achteraf! 

www.escapepool.nl 

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

Auto of (verhuis)bus 
huren in Harmelen?



19 | Kinderspelen

Kinderspelen
Maandag 27 april van 10:00 – 15:00 uur rondom het plein

Schminken
Schminken is altijd een groot succes tijdens Koningsdag. 
Mariska en Bianca schminken de kinderen in een 
handomdraai tot prachtige prinsessen, stoere tijgers of 
wat je maar zou willen. Mariska en Bianca hebben een 
goedgevulde koffer met schmink, glitters en steentjes, 
dus dat gaat zeker heel mooi worden!
Wist u dat…. deze spontane en geduldige dames ook 
altijd met de kinderdisco aanwezig zijn?

Scouting-tent
Scouting Harmelen zal ook deze dag tijdens de 
kinderspelen weer aanwezig zijn in hun eigen tent, 
wat ze precies gaan doen blijft een verrassing!

Ook dit jaar zijn er weer kinderspelen voor alle kinderen 
vanaf 3 jaar rond de Hervormde kerk. De spelletjeskaarten 
worden uitgegeven in de OVH kraam tegenover de 
EHBO-tent bij de kerk vanaf 10.00 uur. Kom daar een 
kaart halen, zodat je gezellig mee kunt doen met de 
vele leuke spelletjes. Dit jaar hebben we de spellen 
flink uitgebreid. Doe mee met de originele en leuke 
kinderspelen zoals; Hoefijzerwerpen, Lucky Luck, Eendjes 
vangen en Jodelbal. En als je de volle kaart met verdiende 
stickers weer inlevert krijg je daar ook nog wat te drinken 
en wat lekkers voor.       

Supersurvival baan
Natuurlijk is dit jaar de grote survivalbaan ook 
weer van de partij om lekker te kunnen klimmen en 
klauteren. Hij zal ook in de middag naast het plein 
blijven staan, dus zorg dat je conditie op peil is.

Maatschappelijke stagiaires
Natuurlijk zijn wij heel blij met onze maatschappelijke stagiaires voor de Kinderspelen. 
Omdat we dit jaar extra veel spelletjes hebben kunnen we nog meer extra hulp goed 
gebruiken. Moet je nog maatschappelijke stage-uren lopen, of vind je het gewoon leuk om 
te helpen met de kinderspelen? Meld je dan aan bij Thijs@oranjeverenigingharmelen.nl. 
Want extra hulp is altijd welkom!

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

Kalverstraat Harmelen



Onze Oranje Aanbiedingen!

Oranje Tompouce € 1,85 p.s.
Doosje Oranje Tompouce 5 stuks € 8,-

Oranje Soes 4 stuks van € 8,60 voor € 8,-

Maandag 27 april is ons filiaal aan de  
Kalverstraat open van 08.30 tot 11.30 
met oranje gebak en zachte bolletjes

De records voor het brandslang hangen 
worden elk jaar weer verbroken. In Harmelen 
worden we hier goed in! Wat vooral opvalt is 
dat de meiden hier nog beter in zijn dan de 
jongens. Dus jongens uit Harmelen….laat je 
niet kennen en geef je op voor dit superleuke 
brandweerspel! 

Dus 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 2020 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 
lekker zacht en droog op een luchtkussen!

Voor wie? 
Voor iedereen die een uitdaging niet uit de weg gaat, jong, oud, meisje of jongen.
Iedereen is welkom! Nog leuker wordt het wanneer jij je niet alleen inschrijft, maar 
bijvoorbeeld met vriendinnen, vrienden, familie, buren of straat.

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. 

Tot ziens op Koningsdag 2020!

Doe jij weer mee?

21 | Brandweerspel

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



bord 2  2500x700 mm

bord 1  2500x1700 mm

bord 3 1200x600 mm

bord 2  2500x700 mm

bord 1  2500x1700 mm

bord 3 1200x600 mm

OP REIS?
Uw persoonlijke reisadviseur.

Thuis in de hele wereld...

Travel Counsellor:
Moniek Bos-Bouwman

T 0348-442209
A Eikenlaan 24, Harmelen
E moniek@travelcounsellors.nl
W www.vooraluwvakanties.com

Wegens succes staat de vorig jaar gelanceerde Dorpsquiz 
ook dit jaar weer op het programma. Dit gaat gebeuren 
op zaterdagavond 4 april. Met 45 teams van families, 
straatgenoten, collega’s en vriendengroepen wordt de strijd 
aangegaan om “Tafel van Elf” de wisselbeker af te nemen. 
Er is vorig jaar speciaal voor de Dorpsquiz een werkgroep 
in het leven geroepen die ook dit jaar weer allerlei leuke en 
soms ook lastige opdrachten en vragen heeft bedacht waar 
de deelnemers een avondje zoet mee kunnen zijn. Vragen en 
opdrachten zijn heel divers en kunnen over van alles en nog  
wat gaan. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten:  
vraag 11 zou wel eens over champignons kunnen gaan. 

Niet alleen met de opdrachten en vragen kun je punten 
verdienen maar bijvoorbeeld ook voor de feestelijke versiering 
van de locatie waar een team met elkaar aan het werk is. 

Vorig jaar bijvoorbeeld  was één van de opdrachten  het  
bakken van ‘Harmelense’ koekjes, of moest er een hoorspel 
worden gemaakt. Natuurlijk zitten er dit jaar ook weer een  
paar ‘instinkers’ bij .  

De werkgroep heeft alvast dikke pret gehad bij de voor-
bereidingen en is ervan overtuigd dat de deelnemers  ook  
dit jaar flink aan de slag moeten, maar heel veel plezier  
zullen hebben.

Namens de werkgroep
Mieke Schilder

De 2e Harmelense Dorpsquiz

23 | Dorpsquiz



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

Renovatie • Timmerwerk
Uitbouwen • Dakkapellen
Machinaal Timmerwerk

HVE Verhuur
Tiendweg 5

3481 GS Harmelen
06 43 993 888

info@hveverhuur.nl

Net als dat sommige inwoners van Harmelen denken dat 
de Oranjevereniging alleen maar Koningsdag organiseert, 
kennen andere inwoners Crespon KPJ Harmelen als een 
groepje jongeren dat ieder jaar een tentfeest op een weiland 
organiseert. Maar inmiddels zorgt Crespon al 55 jaar voor 
vriendschappen en gezelligheid in Harmelen. 

Feesten en activiteiten           
Goede gesprekken op vrijdagavond in de Cresponbar, andere 
KPJ-ers leren kennen tijdens de busuitjes naar discotheken, 
sportief voetballen tijdens de jaarlijkse voetbaltoernooien, 
om 3 uur 's nachts pizza eten nadat je Dezibel schoon hebt 
gemaakt na een feest en met z'n allen toewerken naar dat 
jaarlijkse hoogtepunt, het tentfeest. Crespon leert jongeren 
organiseren, samenwerken en genieten in een veilige 
omgeving. En zorgt daarmee voor feesten en activiteiten  
voor jongeren uit Harmelen van 16 tot 30 jaar.

Jubileum           
Voor de jubileumavond krijgen alle (oud)leden een 
uitnodiging. Ben je verhuisd? Wil je zeker weten dat  
de organisatie de juiste adresgegevens van je heeft?  
Ga dan naar www.crespon.nl en klik op 'jubileum'  
om je adresgegevens door te geven. Tot dan!
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PARTYCATERING

PARTYVERHUUR

SLIJTERIJ

Dorpsstraat 77
3481 EB  Harmelen
Tel. 0348-441 275

www.tjokko.nl

Wij verzorgen het ontwerp,
de levering en 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.

Uw droombadkamer
aan huis

Heeft u plannen voor een nieuwe badkamer, 
maar weet u niet waar u moet beginnen? 

Wij regelen alles voor U!

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

www.franckvanvliet.nl

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

Een nieuwe badkamer?

BEZOEK ONZE 

SHOWROOM!

Bel ons voor een afspraak:

0348 - 41 99 69

w w w.f r a n c k va nv l i e t .n l
Touwslagersweg 12-B13 • 3449 HX WOERDEN •  0348-419969

Crespon KPJ Harmelen: 
al 55 jaar vriendschappen en gezelligheid

Want Crespon KPJ Harmelen, 
dat is pas gezelligheid



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

Uw adres voor gezichtsbehandelingen en lichaamsmassages. 
 

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

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

VERKOOPPLANNEN?

Uw BBQ specialist voor 
puur en eerlijk vlees.

Sponsor BBQ prijzen Gondelvaart!

H A I R L I N E
T H E A  V A N  I M P E L E N

Dorpsstraat 156
3481 ER  Harmelen

T. 0348 442221
www.hairlinetheavanimpelen.nl‘Like us’ op Facebook



100 % Electrische stadsdistributie 
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Aubade: Maandag 27 april om  
09.45 uur op het plein
Koningsdag 2020 wordt traditie getrouw natuurlijk 
weer gestart met de aubade. Vanaf 9.30 uur is 
iedereen welkom op het plein. Een aubade is het 
toezingen van een geliefde en/of koning in de vroege 
morgen. Wat zou het leuk zijn als we met heel veel 
Harmelenaren uit volle borst onze koning in de vroege 
morgen kunnen toezingen en ons eigen Harmelen-lied 
kunnen laten horen.

Zing en dans!            
Wat inmiddels ook een traditie is geworden is het 
Koningsspelen-lied. Elk jaar wordt er door de kinderen 
op school weer een nieuw Koningsdag-lied geoefend. 
Hier horen ook bepaalde dans-moves bij die natuurlijk 
ook van tevoren worden ingestudeerd. De kinderen van 
Saskia’s dansschool  weten precies hoe het moet, dus  
zij kunnen het aan iedereen voordoen op het podium. 
Dit jaar is de titel van het lied: Hand in Hand! Dus laten 
we met zijn allen Koningsdag hand in hand beginnen, 
dat is nog eens een goed begin van een feestdag!

Stickerkaart:            
Haal je stickerkaart voor de kinderspelen op tussen 
09:30 – 10:30 uur bij de OVH kraam en doe mee!

Koffie en thee            
Na de aubade starten de kinderspelen. Ondersteunt u graag de Oranjevereniging, kom dan 
tijdens de aubade en kinderspelen een lekker kopje koffie of thee drinken bij de koffiekraam  
van de Oranjevereniging. 

Drie van de initiatiefnemers van de Koningsspelen, Richard Krajicek, Ron Boszhard en Britt 
Dekker hebben het startsein gegeven voor de achtste editie van de Koningsspelen op vrijdag  
17 april 2020. De basisschoolkinderen uit Harmelen gaan hier ook uiteraard weer aan meedoen.

Als je graag een keer extra wil oefenen; kijk dan op www.kinderenvoorkinderen.nl

ETEN

DRINKEN

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 'OVH-kraam' tegenover de  EHBO-tent op de kloosterweg.

STICKERKAART KONINGSDAG 2020

100 % Electrische stadsdistributie 

100%
Electrische
stadsdistributie

schilderwerken
0348-40 11 22  Harmelen

www.dejagerhaarstudio.nl

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

Winkelcentrum 'Veldhof'
Molenpolder 114

3453 NZ  De Meern
Tel. 030-6663133

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



Walmolen 2 - 3481 AC Harmelen
06 239 775 85 - andre@vaneckelektra.nl 
www.vaneckelektra.nl
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De Theo Pouw Groep wenst iedereen 
veel plezier tijdens Koningsdag

06 46 433 009 - www.forien.nl

Yogastudio 
Down to Earth  
Kerkweg 1
Harmelen

Mindfulness
Werkzaam tegen burn-out klachten, 

piekeren en vermoeidheid.

Vergoeding mogelijk

Gratis parkeren!

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

Meer rust,
 minder
stress! 

Kies voor Claris FileMaker

PLATINUM PARTNER

Liever zo min 
mogelijk gedoe en 
geen onnodig lange 
ontwikkeltijd? 



Tijd Activiteit Locatie

09:00 uur Vlaggen uit en klokken luiden Hele dorp en Plein

09:30 uur Ontvangst Burgemeester, Wethouders  
Genodigden, belangstellenden.

Plein

09:45 tot 
10.15 uur

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

Plein

10:15 tot 
12:00 uur

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

Rondom 
Hervormde Kerk

12:00 tot
15:00 uur

Brandweerspel: slanghangen, schminken, 
Scouting, Supersurvivalbaan tafelvoetbalspel.

Kloosterweg/
Kalverstraat

14:50 tot
15:00 uur

Prijsuitreiking van de kinderkleurplaat. Op Podium

15:00 tot
19:00 uur

Optreden Live-Band “Het Coverparadijs”. Op Podium

15:00 tot
18:00 uur

Huize Gaza, Een ouderwets gezellige middag met oud 
Hollandse liedjes op accordeon. Optreden met  
Arie van der Graaf.

Huize Gaza

15:45 tot
16:00 uur

Uitslag Dorpsquiz 2020 Op Podium

19:00 Aan alle mooie dingen komt een einde. Op Podium

Programma
Koningsdag
27 april 2020 - Harmelen

De Kleurplaat is te vinden op onze site www.oranjeverenigingharmelen.nl 
uitprinten…dan kun je lekker aan de slag met je kleurpotloden of stiften en  
lever deze plaat met naam en adres in bij de OVH kraam op de kloosterweg  
voor 14.00 uur. In de middag worden uit de grabbelton 8 kleurplaten  
getrokken en ding je mee voor toegangskaarten voor de  
“Fabriek” in Woerden.



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

 Lid van

info@glissenaarverwarming.nl
www.glissenaarverwarming.nl

Glissenaar
verwarming
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Geschiedenis Koningsdag
Koningsdag is in 1885 begonnen als Prinsessedag.

Wilhelmina         
Op 31 augustus 1885 werd in Nederland ter gelegenheid van de 
vijfde verjaardag van Prinses Wilhelmina de eerste Prinsessedag 
gevierd. Deze dag was de voorloper van Koninginnedag. Het 
initiatief komt van de liberalen, die met het feest de nationale 
eenheid wilden benadrukken. Na het overlijden van Koning 
Willem III op 23 november 1890 werd Wilhelmina Koningin, 
onder regentschap van haar moeder Koningin Emma. In 1891 
werd in Nederland de eerste echte Koninginnedag gevierd. 
Koningin Wilhelmina en haar familie waren niet aanwezig bij de 
festiviteiten op Koninginnedag. Koninginnedag was in die jaren 
ook de laatste dag van de schoolvakantie, waardoor deze dag 
al snel een feestdag voor kinderen werd. Op 31 augustus 1902 
groeide Koninginnedag uit tot een echt volksfeest. De bevolking 
vierde toen namelijk ook het bericht dat Koningin Wilhelmina net 
hersteld was van een ernstige ziekte.

Juliana  
In september 1948 volgde Koningin Juliana haar moeder op. Zij 
vierde net als Koningin Wilhelmina Koninginnedag op haar eigen 
verjaardag: 30 april, voor het eerst in 1949. De Koningin en haar 
familie namen op het bordes van Paleis Soestdijk een defilé af. 
Veel Nederlanders liepen in een kilometerslange rij langs het 
bordes en gaven de Koninklijke Familie bloemen en geschenken. 
Dit bloemendefilé was vanaf midden jaren '50 op de televisie te 
zien. Onder Koningin Juliana werd Koninginnedag een officiële 
vrije dag en de viering groeide uit tot een nationale feestdag, die 
in het teken staat van saamhorigheid.

Beatrix  
Koningin Beatrix besloot bij haar aantreden als Koningin, 
uit respect voor haar moeder, Koninginnedag op 30 april te 
blijven vieren. Ze koos ervoor niet de mensen naar haar toe te 
laten komen, maar juist zelf naar de mensen toe te gaan. Een 
praktische overweging bij deze datum was dat de activiteiten die 
onlosmakelijk met deze dag waren verbonden doorgaans in de 
buitenlucht plaatsvonden en dus gebaat waren bij een gerede 
kans op weersomstandigheden die zich hiervoor lenen. Samen 
met andere leden van de Koninklijke Familie bezocht ze ieder jaar 
een of twee gemeenten in Nederland, om daar Koninginnedag te 
vieren.

Willem-Alexander
Op 30 april 2013 volgt Koning Willem-Alexander zijn moeder op 
als Koning der Nederlanden. De Koning is getrouwd met Koningin 
Máxima. Ze hebben drie dochters, Prinses Catharina-Amalia (de 
Prinses van Oranje), Prinses Alexia en Prinses Ariane.



www.maasautogroep.nl

Breudijk 3b - 3481 LM Harmelen - (0348) 44 12 93 - info@vanleeuwengww.nl - www.vanleeuwengww.nl

Maurtshof 116
3481 VN Harmelen
www.mchelstunen.nl
06 289 418 04

Passe voor Groen
adves | onwerp | aanleg | onderhoud

Lunchen/dineren 
of een catering 

opdracht?

www.midaswoerden.nl

Afmetingen advertentie 
niet juist



Dorpsstraat 185 | Harmelen
dewoonkerk.nl

ONTDEK DE WOONKERK

+Zorgverleners 
Dorpsstraat 135 wensen U allen

een leuke Koningsdag toe

           

 T: 0348-441562 
www.fysio-karinspeelman.nl

POFFERTJESKRAAM

“De Gevulde Pan”
VOOR HET TER PLAATSEN BAKKEN  

VAN POFFERTJES

“Bij van de Hoven  
komen de Poffertjes  
vers van de Oven”



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

• Buiten en Binnen schilderwerken
• Onderhoud • Restauraties 
• Houtreparaties • Wandafwerkingen 
• Glasvlies/behangen • Decoraties 
• Spuitwerken • Glaswerken • Projecten

Werken voor: zakelijke markt, vve, particuliere markt

• Fysiotherapie

• Medische training

• Dry needling

• Medical taping

• Lymfedrainage/taping

• Sport-/ontspanningsmassage

• Manuele therapie

• Tractie therapie bij 
Carpaal Tunnel Syndroom

• Shockwave therapie

• Logopedie

• Kinderfysiotherapie

Centrum voor Fysiotherapie,
Preventie & Medische training

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

# THINK IN SOLUTIONS

Werktuigbouwkundig tekenbureau
& machinebouw

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

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

TOTAALINSTALLATEUR!
TOTAALINSTALLATEUR!



      Reijerscop 34, Harmelen                                     www.kippersluisbouw.nl                                          info@kippersluisbouw.nl

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

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

WWW.BEMMELCONTAINERSERVICE.NL

Zand

Grind

Grond

Containerverhuur

Afvalverwerking

Recycling

B
C S

Voor bedrijf en particulier



Alphen a/d Rijn | Culemborg | Gorinchem 
                Tiel | Waddinxveen | Woerden  

NIEUWE PEUGEOT 2008 SUV
OOK 100% ELEKTRISCH

 

KOOPZONDAGEN 2019 

 LEIDSESTRAATWEG 26 HARMELEN | TEL 0348-442664 | WWW.VALLENLIVING.NL 

ZO 28 APR |  ZO 26 MEI |  ZO 30 JUN | ZO 29 SEPT  
ZO 27 OKT | ZO 24 NOV | ZO 30 DEC 
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VAN ENGELEN
SCHOENMODE & SCHOENREPARATIE

Dorpsstraat 53, 3481 EA  Harmelen, tel. (0348) 44 25 41, ’s Maandags gesloten

Van Engelen Schoenmode 100 jaar!!
Wie kent hen niet?  Service en vriendelijkheid ten top, voor iedere klant  
de tijd en een prachtige collectie met kwaliteit schoenen. 

Zaken waarmee “ kleinzoon” Henry van Engelen het bedrijf onderscheidend  
in de markt zet.

Nog altijd is de winkel gevestigd op dezelfde locatie als waar ‘opa’ Henk van 
Engelen zich in 1920 vestigde. Henk van Engelen is daar gestart met voornamelijk 
schoenreparatie. En hoewel er nog steeds schoenreparaties uitgevoerd worden, 
is in de loop van de jaren het bedrijfsprofiel meegegroeid met het veranderend 
koopgedrag en de klantbehoefte en is men meer gericht op verkoop van de  
“betere kwaliteit” dames en heren schoenen.  Loop  eens binnen en laat je  
verbazen waar een schoenmodezaak in Harmelen groots in kan zijn. 

De Oranjevereniging Harmelen feliciteert Van Engelen Schoenmode,  
als loyale sponsor,, van harte met deze bijzondere mijlpaal.

100
jaar



vanderstratenuitvaart.nl

Dag en nacht bereikbaar: (0348) 234 222

Gerritsen Schilderwerken B.V.
Bedrijfsweg 7

3481 MG  Harmelen

0348-467372

www.gerritsenschilderwerken.nl

Keemink Entertainment 
maakt uw evenement 

net iets mooier!

Keemink Entertainment 
maakt uw evenement 

net iets mooier!
www.keemink-entertainment.nl

Gerritsen Schilderwerken B.V.
Bedrijfsweg 7, 3481 MG Harmelen

T. 0348-467372
www.gerritsenschilderwerken.nl

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

• Voor al uw montagewerk

•  Installatie van o.a. afzuiging, perslucht, 
stoomcleaner en waterleiding

• Tevens alle voorkomende fitwerkzaamheden

•  Verkoop fittingen, installatiebuis, spirobuis 
en hulpstukken

Reijerscop 25, Harmelen • Tel. 0348 441468 
info@jvanderlinden.nl  •  www.jvanderlinden.nl

Linden

V
A

N
 D

E
RJ

Koop bij de man die het repareren kan!

Technisch installatiebedrijf voor de agrarische sector



Kees
BregmanRozen

Kees
BregmanRozen

Dahlia, Lathyrus en Chrysant
Rozen in alle geuren & kleuren!

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

vanaf half mei 
t/m december

Rozen in alle geuren
en kleuren!ij!

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

49 | Huize Gaza

Activiteiten OVH 2020
• Kermis 1 – 4 april   
• Dorpsquiz 4 april
• Koningsdag 27 april
• Dodenherdenking 4 mei
• Gondelvaart  19 september
• Kinderdisco 25september
• Sinterklaas 28 november 
• Lichtjesoptocht 28 november 

Ouderenmiddag  Huize Gaza
De Oranjevereniging Harmelen organiseert op koningsdag 
in Huize Gaza een gezellige ouderen middag. Dit jaar komt 
Arie van der Graaf uit Bergambacht met zijn accordeon 
deze middag verzorgen van 15.00 uur tot 17.00 uur. 

Arie heeft een enorm repertoire aan Nederlandse liedjes van 
carnavalskrakers tot Frans Bauer. 
Waarbij hij het publiek altijd aan het lachen en mee zingen 
krijgt. Arie is hier in de regio geen onbekende vrolijke noot, 
de afgelopen 20 jaar speelt en zingt hij op de koeienmarkt  
in Woerden en is daar graag geziene  gangmaker.



HET VERMOGEN OM TE VERBINDEN

  0348 443 557   www.vdcinfo.nl

IndustrIële verhuIzIngen 

MaIntenance support 

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
AL 28 jaar een begrip! Koningsdagactie: 1e les gratis!*

• Auto, automaat, motor, bromfiets en aanhangwagen
• Vaste instructeur

* (bij afname van minimaal 10 lessen)

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

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

www.rijschoolmiltenburg.nl

VOLG EN LIKE ONS OP FACEBOOK



www.vanschaikgrondverzet.nl

Uw bestemming  
voor helder en
betrouwbaar
advies.

www.vansolkemanotaris.nl
Kloosterweg 6A, Harmelen Tel. 0348-442 142

Van Solkema Notaris



Techniekweg 12

3481 MK Harmelen

Tel.: 0348 446917

Fax: 0348 446076

info@wivan.nl   

www.wivan.nl

 WIVAN 
Packaging Systems        

Onderdeel van Van Wijngaarden Services bv
www.woutvanwijngaarden.nl

WIVAN
Packaging Systems

www.wivan.nl

Techniekweg 12

3481 MK Harmelen

Tel.: 0348 446917

info@wivan.nl
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0348 - 44 99 55 
  ln.iupnelats@ofni

stalenpui.nl

Industrieweg 10G
3481 MD  Harmelen

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

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

bezoek onze showroom:

nijverheidsweg 10
3481 mb harmelen

U bent welkom op alle 
werkdagen of na afspraak.

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

www.autobedrijf-ouwerkerk.nl



Uw adres voor financiële zekerheid!

Tel. 030-688 04 63               www.grasso-assurantien.nl

Uw adres voor financiële zekerheid!

Tel. 030-688 04 63               www.grasso-assurantien.nl

Techniekweg 10 

Harmelen 

(0348) 441 315 

www.vandergrift-bouw.nl 

57 | Programma Dodenherdenking - maandag 4 mei 2020

Dodenherdenking

In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede 
Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we 
sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we 
samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven.

Het jaarthema van het  
Nationaal Comité 4-5 mei 2020: 
Verhalen om nooit te vergeten! 

“‘….Maar waar ik het meest van overtuigd ben, is 
dat vrijheid niet gebouwd wordt op grote mooie 
woorden, maar tot stand komt door kleine concrete 
daden. Daden in ons eigen huis, onze eigen levens. 
Daden om conflicten – groot of klein – te voorkomen. 
Daden om onrecht, ongelijkheid en onderdrukking 
uit te bannen. Daden om je medemens te laten weten 
dat hij of zij telt – net als jijzelf.

Die daden – groot en klein – vormen de basis voor 
nieuwe verhalen. Verhalen om met elkaar te delen. 
Verhalen die ons verbinden”  

Kom vanavond met verhalen 
Hoe de oorlog is verdwenen, 
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen.
 
Hare Koninklijke hoogheid Prinses Mabel,

*Bovenstaande tekst is geschreven door hare Koninklijke hoogheid Prinses Mabel en overgenomen 
van de site “nationaal comité 4-5 mei. voor de volledige tekst verwijzen wij u graag naar de website: 
https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/jaarthema/jaarthema-2020 

Programma 4 mei 2020

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.



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

•  Gordijnenmode Leidsche Rijn

•  Chinees Indisch Restaurant  ‘’new Golden House’’

•  Uitendaal Dakbedekking & Loodgieterswerk 

•  Derks & Zn. Staalconstructies

•  Houtzager Advies

•  Installatiebedrijf Midden-Holland B.V

•  Sfeerwinkel De Smidse

•  Rodenburg Tuinen

59 | Sponsors

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

| Logo, visitekaartje, briefpapier, promotiemateriaal
| WordPress-website ontwerp, bouw, onderhoud

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

GEZELLIGE KONINGSDAG!

OPEN
van 12.00 tot 17.00 uur

ELKE ZONDAG

Intratuin Leidsche Rijn
Utrechtseweg 12.
030-6772009.
www.intratuin.nl

DONDERDAG 
EN VRIJDAG 
KOOPAVOND 
TOT 21.00 UUR

Klussen bedrijf

Airconditioning

Loodgieter

Tommy Schriel
06-55772575

totaalserviceharmelen@gmail.com

Totaal Service Harmelen



HUIDVERBETERING

ELEKTRISCH ONTHAREN
(EVT. VERGOED DOOR UW ZORGVERZEKERAAR)

VERWIJDEREN VAN
HUIDONEFFENHEDEN

ONTSPANNING

Centrum van de Hervormde Gemeente Harmelen

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

• Met diverse zalen van 20 tot 100 personen).
• Voor het vieren van verjaardagen en jubilea.
• Ook voor vergaderingen/meetings/cursussen etc.
• Gelegenheid voor rouwdiensten en condoleren. 

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

• om 24 uur per dag in privésfeer de overledene
• te bezoeken.

  Wij wensen iedereen

              een bijzonder gezellige 

      Koningsdag toe!

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



HET HELE JAAR  
DOOR KORTING OP  

ALLE FIETSEN!

Bij Leewis Tweewielers
Dorpsstraat 48

3481 EM Harmelen
leewistweewielersharmelen@hotmail.com




