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Koningsdag 2021 Harmelen

Beste mensen,         

Op het moment dat ik dit schrijf is het  
half maart en het ziet ernaar uit dat we  
ook dit jaar moeten afzien van grootschalige 
feestelijkheden op Koningsdag. Ook onze 
nationale dag van de ontmoeting (want dat  
is Koningsdag toch eigenlijk) moet zich 
houden aan de coronaregels. 

Een bittere pil voor organisatie en 
feestvierders. We zouden zo graag weer 
eens een feestje vieren! Lekker uitbundig, 
de straat op met z’n allen om buren, 
familie en vrienden te ontmoeten op de 
vrijmarkt, of een dansje te doen tijdens 
een muziekoptreden. Gelukkig zijn er voor 
kinderen wat meer mogelijkheden. En die 
worden gelukkig benut.

De coronaregels kunnen per week wijzigen. 
Dat is best lastig voor de Oranjevereniging 
en de mensen die de Koningsspelen 
organiseren. Voor de Koningsspelen geldt 
bijvoorbeeld dat sommige basisschool-
groepen misschien niet mee kunnen doen, 
omdat de kinderen thuis in quarantaine 
zitten. Ook daar zal rekening mee gehouden 
moeten worden.

Mijn complimenten voor iedereen die zich 
inspant om plannen te maken, met het risico 
dat het misschien toch niet door kan gaan. 
Dat vraagt veerkracht. En na een jaar corona 
is dat soms best lastig op te brengen. 

De Oranjevereniging van Harmelen is al sinds 
1937 actief en heeft wel voor hetere vuren 
gestaan, als je bedenkt dat zij nog voor de 
Tweede Wereldoorlog zijn opgericht. Nog 
steeds zijn we blij met ons Koningshuis 
en dat willen we vieren. Het wordt dus 

Victor Molkenboer

een klein feestje, in hele kleine kring, met 
een oranjegebakje en een vlag in top! Een 
aubade? Je wordt altijd vrolijk van een 
lied, ook al zing je in je eentje. Met digitale 
middelen als livestreams, WhatsApp groepen 
of gewoon telefoon maken we er het beste van. 
Zo zijn we toch een beetje samen hebben 
een hoop plezier. En wie weet, versoepelen 
de regels in de komende weken en kan er 
toch nog meer dan we nu denken. Ik wens 
iedereen een mooie Koningsdag!

Victor Molkenboer
Burgemeester
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Ton van Vliet

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

administratiekantoor
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Laat je uitdagen door 
Scouting Harmelen

Kun je wel wat uitdaging gebruiken
en wil je al spelende ook nog wat leren  

(zoals knopen, kompas gebruiken, pionieren, 
kamperen, koken, kampvuur stoken en  

nog veel meer)?
Kom dan eens kijken bij Scouting
Willem-Alexander in Harmelen.

Wij hebben de volgende groepen:
Bevers (4-7 jaar)
Welpen (7-11 jaar)
Scouts (11-15 jaar)

Explorers (15-18 jaar)
18+ groep

Er is nog plaats voor zowel kinderen als leiding. 
Meer informatie op www.scoutingharmelen.tk  

of via telefoonnr. 0348 441712.
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www.purebeautyenwellness.nl

Pure Beauty & Wellness
Schoonheidssalon voor 
Huidverbetering en Ontspanning

Plan online uw behandeling in via

IJsvogel 31, 3481 DP Harmelen
0348 - 44 31 44
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De uithof 3 | 3481 WE Harmelen
Tel: 06 52024598

Elke donderdag op de Kloosterweg in  
Harmelen veiling verse groenten en fruit  
voor de beste prijs! 

Tegen inlevering  
van deze bon

gratis een grote
tros bananen



April 2021 

Beste dorpsgenoten,  
                                                                             
Terugdenkend aan het afgelopen jaar moeten 
we constateren dat het een bijzondere tijd was. 
Een jaar van aanpassen, geen ontmoetingen 
op grote schaal en nog veel meer wat geen 
doorgang kon vinden. Naast dat er persoonlijk 
leed was ging het zakelijk ook niet iedereen voor 
de wind. Laten we daarom 2020 snel achter ons 
laten en vooruitkijken. In het Oranjeboekje laat de 
Oranjevereniging graag zien wat zij in petto heeft 
voor 2021.  

Ongetwijfeld weet u dat de Oranjevereniging 
gedurende het gehele jaar diverse evenementen 
organiseert, te weten de kermis, de Dorpsquiz, 
Koningsdag, de gondelvaart, de kinderdisco en 
het lichtjesoptocht met Sinterklaas. 
Als Oranjevereniging zetten we ons in voor de 
organisatie van de voorgenoemde activiteiten 
die het dorp maken zoals het is. Daarbij hebben 
we altijd voor ogen te handelen in het belang 
van alle inwoners en ondernemers en streven 
naar gezellige, gemoedelijke en gebroederlijke 
evenementen, waarin ontmoeten, samenzijn, 
respect en samen iets doen centraal staan.
We zijn trots op het programma en hoe we 
dat samen vieren en ondersteunen binnen 
onze gemeenschap. Het is een gevarieerd en 
toegankelijk programma voor alle inwoners 
van jong tot oud. Activiteiten die vanuit het 
bedrijfsleven en ook door privé-donateurs 
ondersteund en gesponsord worden. We merken 
elk jaar opnieuw dat dit door velen wordt 
gewaardeerd en dat er veel plezier aan wordt 
beleefd. 

Het programma voor 2021 bestaat uit de 
activiteiten vóór en ná de zomer. In dit boekje 
daarom aandacht aan de 4 mei herdenking, 
‘Kleintje-koningsdag’, de kermis en de Dorpsquiz. 
In navolging van het succes van 2019 hebben 
45 teams zich ingeschreven voor dit spektakel. 
De teams gaan de uitdaging met elkaar aan 
om 100 vragen en/of opdrachten op één avond 
zo goed mogelijk te beantwoorden. Lekker 
vanuit uw eigen comfortabele bank, vanuit 
de kroeg, clubhuis of bedrijfsruimte. Dit alles 
voor de eeuwige roem maar ook zeker voor de 
prijzenpot.   

7 | “Van het bestuur”

Benieuwd bekijk dan een van onze websites: 
www.oranjeverenigingharmelen.nl of  
www.harmelensedorpsquiz.nl

Vorig jaar is nagenoeg ongemerkt voorbij gegaan 
dat Schoenmode van Engelen het 100-jarig 
bestaan vierde. En ook van Schaik Grondverzet 
BV vierde hun 50-jarig jubileum. Vanaf deze 
plaats  ‘Van harte gefeliciteerd!’  

Verder zijn er ook veranderingen in ons Dorp die 
ons allemaal zijn opgevallen. ‘Bij Ons in Harmelen’ 
veranderde van eigenaar. Bedankt voor de 
jarenlange service die werd geleverd aan velen 
van ons!  

Cafetaria Vikas herrijst na de catastrofale brand, 
Het Wapen van Harmelen heeft een nieuw 
uiterlijk en wat popelen we allemaal om dit weer 
te gaan bekijken. Het symboliseert wat ons 
betreft de veerkracht van de dorpsgenoten. 
Graag nodigen wij u namens bestuur, 
evenemententeam en vrijwilligers uit op de 
evenementen die we organiseren. Voor de zomer 
nog met in achtneming van de regels, maar in 
het najaar verwachten we u allen een prachtig 
weekend te laten beleven. Denk hierbij aan 
kinderspelen, eten, drinken, muziek en natuurlijk 
gezelligheid en sfeer.

Namens het gehele bestuur van de 
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 een kleine spontane financiële bijdrage te doen en daarmee 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. 
Oranjevereniging Harmelen 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!

 
HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING 

PERSONAL TRAINING 

KICKBOKSEN 

 

 

 

 
06-46659888 

INGESPORTSHARMELEN@HOTMAIL.COM 

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



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 lichtjesoptocht 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 

11 | Vanuit het evenemententeam

Productieweg 5  •  Harmelen www.autobedrĳ f-terhorst.nl



Monique van Ginkel, 
Peter Saes en Sandra Leyte
bieden maatwerk voor elk

           

 Dorpsstraat 135  - T: 0348-441562 
www.fysio-karinspeelman.nl

Uw specialist voor
therapeutische

elastiche kousen
V o o r  e e n  a f s p r a a k

k u n t  u  c o n t a c t
o p n e m e n  m e t  
0 8 5  -  3 0  3 5  2 3 8

L o c a t i e  D o r p s s t r a a t  1 3 5  H a r m e l e n

 

 
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 



Uithangen vlag 
en wimpel
Wanneer de zon opkomt in ons mooie land, mogen we allemaal de vlag 
uithangen voor onze koning. Een goed begin van een mooie dag én de  
eerste stap naar het versieren van je huis!

Huis versieren

Op Koningsdag vieren we de verbinding met elkaar 
en ook dit jaar zal het anders zijn dan andere 
jaren. Vanuit huis gaan we wederom een mooi 
Woningfeest van maken. Naast alle maatregelen 
die er nog gelden, proberen we toch enkele 
Koningsdagactiviteiten kunnen plaats vinden. 

Wat zou het mooi zijn als we dit jaar ons dorp 
tijdens Koningsdag levendig kunnen maken 
met mooie huisversieringen. Om alle inspanning 
wat motivatie bij te zetten organiseert de 
Oranjevereniging een leuke wedstrijd: Wie heeft dit 
jaar het mooist versierde huis tijdens Koningsdag?

Samen het Wilhelmus voor de koning!

Bereid je voor om gezamenlijk het Wilhelmus ten 
gehore te brengen vanuit de deuropening of vanaf  
het balkon. Speel je een instrument of wil je het 
Wilhelmus met je speaker draaien? Zorg ervoor dat  
je er klaar voor bent om 10:00 uur.

flooris.nl 0348 70 4301woerden

online oplossingen 
op hoog niveau, zonder gedoe

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 | Harmelen

De spelregels

Versier je huis. Alles mag, alles kan, als het maar te maken  
heeft met Koningsdag. Maak een leuke foto van je huis en  
plaats hem voor 27 april 23.:59 uur op onze Facebookpagina  
(https://www.facebook.com/oranjeverenigingharmelen)

Reacties met de meeste likes     wint een BBQ bon 
voor 4 personen!



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

 

 

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?

•  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

•  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
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Openingstijden Tanken
24 uur per dag bij de betaalautomaat
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19 | Speurtocht & Fietstocht

Gezinsspeurtocht door 
Harmelen

Fietstocht

Even een klein uurtje je huis uit en met het 
hele gezin wandelen en opdrachten doen in 
Harmelen. Natuurlijk houdt je rekening met 
de geldende maatregelen omtrent Corona. 
De Gezinsspeurtocht kan tijdens de hele 
meivakantie gedaan worden op het moment 
dat het jullie zelf uitkomt. Je hebt een 
smartphone nodig om de vragen te lezen 
en de antwoorden te geven. De speurtocht 
duurt ongeveer 45 – 60 minuten en is 
geschikt voor kinderen van 2 tot 10 jaar.

De speurtocht start bij de Hervormde Kerk 
in Harmelen. Via de link die op onze website 
te vinden is kun je hier ook de 1e vraag 
vinden. Zodra je de vraag goed beantwoord 
kun je verder en weet je waar je vervolgens 
heen moet lopen. Maak onderweg wat 
leuke foto’s en plaats deze op onze 
Facebookpagina (https://www.facebook.com/ 
oranjeverenigingharmelen).

Omdat het leuk is om iets te doen 
op Koningsdag, en dansen op het 
plein er dit jaar niet in zit, heeft 
de Oranjevereniging Harmelen in 
samenwerking met Oranjeverenigingen 
van omliggende gemeenten een 
fietstocht uitgezet. 

U kunt de hele dag door starten op 
een zelf gekozen tijdstip. Er zullen 
geen inschrijfposten of stempelposten 
langs de route staan om zo te 
voorkomen dat er veel mensen bij 
elkaar staan. Natuurlijk is er onderweg 
genoeg te zien en kunt u zeker zelf 
een plekje zoeken om te stoppen  
voor een versnapering of een 
mooi uitzicht. Op de website van 
de Oranjevereniging vindt u meer 
informatie over deze fietstocht.  
Hier kunt u ook de route vinden.

Wij hopen op mooi fietsweer!



Onze Oranje Aanbiedingen!

Oranje Tompouce € 1,95 p.s.
Doosje Oranje Tompouce 5 stuks € 8,50

Oranje Soes 4 stuks € 8,50

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

Oranje boven… 
vanaf boven

21 | 

Dit jaar zal het een rustige Koningsdag 
worden, in meerdere opzichten. Ten 
eerste is het de eerste maand na het 
sluiten van de winkel. En als tweede 
zal het oranjefeest schitteren van 
afwezigheid, helaas al voor het tweede 
jaar op rij. 

Maar ‘normaal’ gesproken hebben we 
genoeg te zien hier in de Kalverstraat, we 
hebben hier een prachtig uitzicht.

Járenlang zijn wij namelijk gewekt door 
de klanken van de Aubade om 10.00 uur 
en door het gezang van Juf José. Maar 
dan hebben we het alleen nog maar over 
de start van Koningsdag/Koninginnedag 
zelf. De hele oranjevereniging is een 
tijd ervoor al druk in de weer met het 
versieren van het dorp, honderden 
meters vlaggenlijn worden er gespannen.

En oh wat zijn er toch een spektakels 
geweest over de jaren heen. De verwoede 
strijd tussen Noord (r/w/b) en Zuid 
(oranje), de Oranje Starshow waarbij 
we als Boney M het podium mochten 
betreden en waarbij we schrokken van  
de hoeveelheid mensen (‘het zijn er écht 
dui-zen-den’, aldus Jaap Los nadat hij 
een kijkje om de hoek vanuit de trailer 
had genomen). Een aantal jaren later 
mocht Jac met zijn gevolg meedoen  
aan het Keizerspel.

Dit jaar zal het dus nog rustig zijn,  
maar laten we hopen dat we volgend 
jaar weer een echt Oranjefeest mogen 
meemaken op ons prachtige dorp, 
met een biertje in de ene hand, en een 
tompouce in de andere.

Proost!Jac en Henny van Breukelen

Wij hebben meer dan 300 soorten speciaalbier, versgebrande 
noten, diverse notenmixen en bonbons van Albèrt. 
Tevens diverse soorten kazen en lekkernijen voor bij de (thuis-)borrel.

Kerkweg 1a, 3481 CP Harmelen

Ruim assortiment whisky's likeuren en  
gedestilleerde dranken  
Kom gerust een kijkje nemen in onze winkel.

Dorpsstraat 75, 3481 EP Harmelen

te l :  0 3 4 8 - 4 4 1 2 7 5 
i n f o @ t j o k k o . n l 
w w w.t j o k k o . n l



Dat ie er weer gaat komen in 2021 is zeker, alleen wanneer…. 
alles hangt nog even af van de ontwikkelingen rondom het virus.
Na de succesvolle eerste editie van de Harmelense Dorpsquiz  
was het vanzelfsprekend dat er het jaar daarna een tweede  
zou volgen. Helaas gooide Corona vorig jaar roet in het eten 
en was de Dorpsquizcommissie genoodzaakt om deze quiz 
inmiddels maar liefst 2 keer te verplaatsen, de laatste keer  
naar 10 april 2021.

Ook 10 april bleek te vroeg om onze quiz te organiseren.  
We zouden ons niet aan de maatregelen kunnen houden  
en we kregen geen vergunning. We konden niet anders  
dan de quiz voor de derde maal te verplaatsen. 

Maar we houden vol, want we hebben zeker nu meer dan  
ooit zin om in teamverband bij elkaar te zijn en plezier te  
hebben in het meedoen aan de Dorpsquiz. Want leuk  
wordt het zeker weten weer!

Na overleg met de leden van Dorpsquizcommissie en het  
bestuur van de Oranjevereniging Harmelen gaan we later in 
het jaar een nieuwe poging wagen. Hierbij zullen we natuurlijk 
rekening houden met de dan geldende corona maatregelen.  
We durven nog eigenlijk geen definitieve datum te noemen  
maar hebben zaterdag 3 juli 2021 heel dunnetjes in onze  
agenda gezet, maar het hangt echt af van de ontwikkelingen  
en regels rondom het Coronavirus. We zullen de teamcaptains 
tijdig op de hoogte brengen over een nieuwe datum. Houd dus  
de mail in de gaten.

De Dorpsquizcommissie.

Harmelense Dorpsquiz
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V.l.n.r. boven: Elise van Andel, Mieke Schilder, Lida van ’t Hoog, Floor van Veen, Mark van Zaale                                                                                   
Onder: Loek van Haaren, Jeroen Kok, Jos Terpstra



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

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 ruim 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           
Helaas hebben de geplande jubileum festiviteiten door 
alle Corona-maatregelen geen doorgang kunnen vinden. 
Zodra het weer mogelijk is zal Crespon weer gaan zorgen 
voor ouderwetse gezelligheid op de vrijdagavonden, toffe 
activiteiten organiseren en natuurlijke de bekende feestjes 
nieuw leven geven.

Hou de Crespon Facebook en Instagram in de gaten  
om niks te missen!
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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 meer dan 55 jaar vriendschappen en gezelligheid

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

Passe voor Groen
adves | onwerp | aanleg | onderhoud

bord 2  2500x700 mm

bord 1  2500x1700 mm

bord 3 1200x600 mm

bord 2  2500x700 mm

bord 1  2500x1700 mm

bord 3 1200x600 mm



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 DA-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 / Huisversiering 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

ZieZaZo Kinderopvang Harmelen

Kleinschalig Kinderdagverblijf 
met peuterschool en bso

0348-507576 - 06-15926635 
Harmelen - Leidsche Rijn - De Meern 

www.ziezazo.com 



100 % Electrische stadsdistributie 

29 | Aubade

100 % Electrische stadsdistributie 

100%
Electrische
stadsdistributie

schilderwerken
0348-40 11 22  Harmelen

B-LIFEB-LIFE

Mosterdmolenweg 3p
3417 XM  Montfoort www.db-airco.nlT   0348 42 29 70

E   info@db-airco.nl

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

We zouden Koningsdag graag 
traditiegetrouw beginnen op het plein 
met de aubade en een welkom aan 
iedereen in Harmelen. Maar helaas gaat 
dat er dit jaar iets anders uitzien. Neemt 
niet weg dat we er toch een feestdag van 
gaan maken!

De vlaggen hangen natuurlijk al uit en 
ook het dorp zal zeker weer versierd 
zijn. Het welkom door het bestuur 
van de Oranjevereniging zal dit jaar 
online plaatsvinden. Dus schakel om 
9.30 uur over op de website van de 
Oranjevereniging voor een woordje van het 
bestuur. (www.oranjeverenigingharmelen.nl)                             

Daarna, om 10.00 uur willen we toch graag 
met alle Harmelenaren het Wilhelmus 
zingen. Wat zou het mooi zijn als we 
met alle dorpsgenoten voor ons eigen 
huis staan en zo het Wilhelmus ten 
gehore brengen. Op de website van de 
Oranjevereniging vindt u een link naar het 
Wilhelmus.

Een goed begin van Koningsdag
En voor de kinderen is er natuurlijk het 
Koningslied met het bijbehorende dansje. 
Op school gaan jullie al deelnemen aan 
de Koningsspelen en hebben jullie als 
het goed is ook al het dansje van het 
Koningslied geoefend. Dit jaar heet dat 
lied “Zij aan zij”. Normaal gesproken laten 
de dansers van Saskia’s Dansschool dat 
dansje zien ’s morgens tijdens de aubade. 
Nu kunnen jullie dat dansje online volgen 
en meedansen thuis of buiten in jullie eigen 
straat. 

Het dansje is te vinden op de website 
van de Oranjevereniging. Nu hebben 
wij bedacht dat het leuk zou zijn om het 
dansje op te nemen en in te sturen naar de 
facebookpagina van de Oranjevereniging. 
Het leukste dansje wint een prijs! Dus eerst 
goed oefenen en dan een dansje opnemen 
met je vrienden of vriendinnen.



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

www.forien.nl06 46 433 009

Mindfulness

Compassie

Innerlijke Kracht

 

LIVE als ONLINE
trainingen zowel

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

09:30 uur Welkom door het bestuur via  
www.oranjeverenigingharmelen.nl

Thuis

10:00 uur Wilhelmus zingen in uw eigen voortuin.  
Via de link op de website vindt u de muziek.

Thuis

Vanaf 
10.00 uur

Wie danst het leukst het dansje van het Koningslied? 
Zet je video op de Facebookpagina van de 
Oranjevereniging.

Thuis

Vanaf 
10.00 uur

Welk huis in Harmelen is het mooist versierd? 
Zet een foto op de Facebookpagina van de 
Oranjevereniging.

Hele dorp

Vanaf 
10.00 uur

Kinderspeurtocht door het dorp. 
Via link op de website vindt u de route.

Harmelen

Vanaf 
10.00 uur

Fietstocht in de omgeving. 
Via de link op de website vindt u de route.

Harmelen en 
omgeving

Kleintje
Koningsdag
27 april 2021 - Harmelen

PROGRAMMA



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



Dorpsstraat 185 | Harmelen
dewoonkerk.nl

ONTDEK DE WOONKERK

H a r m e l e r w a a r d  1 b  t e  H a r m e l e n
T .  0 8 8  -  2 6  7 2  3 3 5



• 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



 

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

TERUGBLIK 2020

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

Bij Leewis Tweewielers
Dorpsstraat 48

3481 EM Harmelen
leewistweewielersharmelen@hotmail.com

as.noordzij@solconmail.nl



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
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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 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 | Kermis

Van oorsprong is een kermis ‘een jaarmarkt  
ter gelegenheid van de wijdingsdag of een 
andere feestdag van de parochiekerk van 
een plaats’. Het woord kermis vormt een ver-
bastering van kerkmis of kerke-misse. Op die 
dag stroomde het volk samen om de pa-
troonheilige te vereren en om zich te verma-
ken. In stedelijke gebieden verloor de kermis 
zijn band met het religieuze feest dat eraan 
ten grondslag lag. 

De Oranjevereniging verzorgt jaarlijks de 
kermis in het dorp. De kermis in Harmelen 
behoort tot een van de eerste van het jaar 
door het tijdstip begin april. 

Ook de kermisbranche is door corona hard 
geraakt, mede omdat het seizoenswerk is en 
nagenoeg alle kermissen van 2020 en een 
deel van 2021 niet doorgaan. 

In verband met de geldende corona regels 
wordt dit jaar daarom uitgeweken naar de 
eerste week van juli. Dit in overleg met de 
gemeente en exploitant. Het belooft dit jaar 
ook weer een gezellig tijd te worden met 
attracties voor iedere leeftijdsgroep.

Kermis van 
dinsdag 6 t/m
zaterdag 10 juli 
2021

De tijden waarop de kermis is 
geopend:         
• Dinsdag 6 juli van 14:00 tot 22:00 uur
• Woensdag 7 juli van 14:00 tot 22:00 uur
• Donderdag 8 juli van 14:00 tot 22:00 uur
• Vrijdag 9 juli van 14:00 tot 22:00 uur
• Zaterdag 10 juli van 12:00 tot 23:00 uur

Veel plezier!

De attracties zijn op het moment dat dit 
boekje wordt opgemaakt nog niet bekend 
dus dat blijft een verrassing.

•  Kleintje Koningsdag 27 april  in de  
buitenlucht in en rondom Harmelen

•  4 mei Herdenking  bij herdenkings-
monument  zonder publiek

•  Dorpsquiz zaterdag 3 juli  
(onder voorbehoud betreft covid-19 
reglement ) 

•  Kermis van dinsdag 6 juli tot zaterdag 
10 juli. Locatie: in de buitenlucht in het 
centrum van Harmelen



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

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

Al 30 jaar een begrip!



www.vanschaikgrondverzet.nl

Uw bestemming  
voor helder en
betrouwbaar
advies.

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

Van Solkema Notaris

Gomes Noord-Holland B.V.
Als trotse sponsor wensen wij u een gezellige Koningsdag toe! 

#STAYSAFE

088-2004400 - www.gomes.nl - info@gomes.nl

Aluminium vuurtafels 
Houten vuurtafels 
Vuurzuilen
Buitenkeuken

Maatwerk

www.robsbuitenleven.nl
BETROUWBAARHEID IN BINNEN- EN 
BUITEN SCHILDERWERK

Industrieweg 10G
3481 MD Harmelen
0348 - 44 20 96

info@sublimeschilderwerken.nl
www.sublimeschilderwerken.nl

SUBLIME SCHILDERWERKEN

0196746.pdf   1 7-9-2017   12:23:12



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 55 99 
  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.

Restaurant Kortjak
Pannenkoeken - Lunch - Diner
Vlakbij Kasteel de Haar in 't Groene Hart
Breudijk 60 | 3481 LR | Harmelen | 030-6773355

Gratis kopje koffie!
Tegen inlevering van deze bon ontvangt 

u van ons 1 gratis kopje koffie of thee!
In te leveren t/m 30 september 2021

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 
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Jaarthema 2021:  
‘Na 75 jaar vrijheid’

In 2019 en 2020 herdachten we het einde van 
de Tweede Wereldoorlog en vierden we dat we 
sindsdien weer in vrijheid leven. In verschillende 
nationale en regionale projecten werd op de jaren 
tussen de bevrijding en het heden gereflecteerd: 
wat heeft de afgelopen 75 jaar betekend? Hoe 
gaan we om met vrijheid, hoe verantwoordelijk 
voelen we ons daarvoor en wat vraagt het aan 
inzet van onszelf en anderen?  
Nu het stof van dit in alle opzichten ongewone 
jubileumjaar is neergedwarreld, maken we pas op 
de plaats. Het jaarthema van 2021 is dan ook na 
75 jaar vrijheid. Dit is een jaar waarin we de balans 
opmaken: waar staan we nu? Hoe vrij zijn we in 
2021?  

Het Nationaal Comité heeft Daan Roovers, 
Denker des Vaderlands, gevraagd om 
de jaarthematekst te schrijven.

Het fundament van vrijheid
“Gingen jullie tijdens de oorlog eigenlijk gewoon 
naar school?”, vroeg ik onlangs aan mijn vader. 
Tot mijn eigen verbazing wist ik dat niet precies. 
Natuurlijk had ik met mijn vader, die tijdens de 
bezetting pal naast een militair vliegveld in het 
zuiden van het land woonde, regelmatig over 
de oorlog gesproken, maar meestal vertelde 
hij dan over bombardementen, over piloten 
en over de bevrijding. Van het dagelijks leven, 
de school en de mensen uit de straat wist ik 
niet veel. De aanleiding voor deze vraag was 
een nogal praktische. Door de aangescherpte 
coronamaatregelen en de sluiting van de scholen 
vroeg ik me af of deze situatie zich eerder had 
voorgedaan in Nederland en hoe lang dit toen 
duurde…….

Nu, 76 jaar later, leven we in de grootste crisis 
sinds de Tweede Wereldoorlog –regeringsleiders, 
waaronder Rutte en Merkel, benadrukken met 
deze woordkeuze de uitzonderlijke impact van 
de pandemie. Bijzonder aan de corona-crisis is 
tegelijkertijd de wereldwijde verknoping: het gaat 
iedereen aan. Alle klokken staan nu even gelijk.

Het gehele gedicht is te lezen via: https://
www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/jaarthema

Programma 4 mei 2021

Kranslegging monument door wethouder en vertegenwoordiging OVH : tijdstip niet aangekondigd.

Vlaggen halfstok 18.00 uur tot zonsondergang is 21:10 uur op 4 mei. 

Blazen van Taptoe 19:58 uur op diverse locaties in Harmelen.



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

•  Barry Broekhuijse Bouwkunst

•  Gordijnenmode Leidsche Rijn

•  Chinees Indisch Restaurant  "New Golden House" 

•  Uitendaal Dakbedekking & Loodgieterswerk

•  Derks & Zn. Staalconstructies

•  Houtzager Advies

•  Installatiebedrijf Midden-Holland B.V

•  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



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.

aanneming & uitvoering 

I   WWW.DEEKO.NL
E  INFO@DEEKO.NL
T  0348 745 554

(BEDRIJFS) TERREININRICHTING       

GRONDVERZET 

BESTRATING        

WATER & GROEN        

RIOLERING        

OUTDOOR MONTAGE

VERHUURVERHUUR

 Wij wensen iedereen

 een bijzonder gezellige     

 Koningsdag!

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



 

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 door de adverteerders niet op prijs gesteld.

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

De Oranjevereniging Harmelen 
bedankt al haar sponsoren en donateurs  

voor hun bijdrage!

VOORZITTER 
Martin van Schaik

PENNINGMEESTER 
Ron Pel 

SECRETARIS 
Jeroen Kok

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

BESTUUR  
ORANJEVERENIGING  
HARMELEN




