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Live muziek Het Coverparadijs

Dance act - Kinderdisco

springkussens - food court

Rodeostier challenge

en ouderwetse gezelligheid

Harmelen

FestFestFest
9 oktober 2021

Aanvang 14.30 uur 
en een Spetterende 
afsluiting om 21:00 uur
Locatie Kloosterweg 

g r at i sg r at i s 

t o e g a n g

DE ORANJEVERENIGING HARMELEN PRESENTEERT:
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Kees
Bregman
Rozen

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

en kleuren

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 30 jaar een begrip!

• 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

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

#STAYSAFE

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

Aluminium vuurtafels 

Houten vuurtafels 

Vuurzuilen

Buitenkeuken

Maatwerk

www.robsbuitenleven.nl

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

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

Techniekweg 10 

Harmelen 

(0348) 441 315 

www.vandergrift-bouw.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

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

Inmiddels zijn vele van ons gevaccineerd 

en heeft de overheid de afgelopen 

maanden de regelingen, regels 

en maatregelen beetje bij beetje 

opgeheven. Na een lange periode 

van afstel en uitstel van evenementen 

mogen we weer!! Voor u ligt dan 

ook een bijzondere uitgave van de 

Oranjevereniging Harmelen. 

De Covid-crisis heeft haar sporen 

nagelaten. De Lockdown, avondklok, 

bezoekregeling, beperking privéafspraken, 

sluiting van de scholen en sportclubs, 

thuiswerken, en het stilleggen van alle 

evenementen. Allerlei zaken waar we twee  

jaar geleden niet bij stil stonden, die als 

vanzelfsprekendheid werden ervaren, 

waren ineens weg of zijn veranderd. 

Iedereen heeft ruim 1,5 jaar op zijn 

manier geleerd, binnen zijn grenzen en 

mogelijkheden, om hiermee om te gaan. 

Het is een periode geweest die velen 

van ons het liefst zo snel zullen en willen 

vergeten als een ‘lastige en vervelende 

periode’.  Voor anderen zal deze periode  

altijd bijblijven en herinneringen oproepen  

omdat deze privé en/of zakelijk dit diepe 

sporen nagelaten heeft. Zoals de aanhef 

aangeeft: We mogen weer! Wat niet 

is veranderd, is ons enthousiasme om 

als Oranjevereniging Harmelen voor de 

inwoners van Harmelen het jaar rond  

een leuk programma te bieden.  

 

Op 4 mei hebben we op wederom 

indrukwekkende wijze maar in alle 

eenvoud een krans gelegd en 2 minuten 

stilgestaan ter herdenking. De kermis in 

juli was een van de eerste in ons land 

en heeft voor de zomer veel vreugde 

gebracht bij de jeugd en jeugdige van 

wat oudere leeftijd. 

De gondelvaart kon helaas nog niet 

doorgaan. De dorpsquiz hebben we  

nog in de koelkast moeten zetten maar 

ook daarvoor kunnen de teams zich vast 

warmlopen. Blijf oplettend en houd alles 

in de gaten vanaf nu!!

Op het moment van uitbrengen van  

dit krantje hebben we de kinderdisco 

verplaatst naar volgend jaar.

En nu de meeste maatregelen 

opgeheven zijn willen we dit  

op gepaste wijze  “vieren”   

met op:

zaterdag 9 oktober  
het Harmelen Fest.

En we sluiten zaterdag 27 november  

het jaar af met een lichtjesoptocht  

met sinterklaas.

Onze herwonnen vrijheid is voor ons 

reden om de inwoners van Harmelen 

het Harmelenfest aan te bieden. Dit is 

een éénmalig evenement en we maken 

er een groots dorpsfeest van in het 

centrum van het dorp Harmelen.

Alle inwoners van Harmelen, jong en 

oud, zijn van harte welkom om onder het 

genot van een drankje en een hapje van 

onze lokale ondernemers, te genieten 

van life muziek, sfeer en gezelligheid. 

We hopen u op deze activiteiten te 

mogen verwelkomen als deelnemer of 

bezoeker. Wij organiseren en regelen  

het maar de inwoners maken het tot  

een echt gezellig dorpsfeest.

Wij wensen u als bestuur een heel leuk  

en gezellig weekend toe.

Namens het gehele bestuur met 

vriendelijke groet, Martin van Schaik, 

Ron Pel en Jeroen Kok

1937 is de Oranjevereniging Harmelen 

opgestart…

Bij de inhuldiging van H.M. Juliane in 1948 

was er een groot paarden sportspektakel 

in Harmelen, deze bestond uit een 

concours van landbouwwerktuigen 

en (pony)paarden- behendigheid 

wedstrijden. Voor de kinderen was er in 

de middag een poppenkastvoorstelling.

Zoekend verder in het archief van  

onze vereniging kwamen we vele  

leuke dingen tegen, wat is door de  

tijd toch veel georganiseerd!  

Vanaf 1965 stond Koninginnedag in het 

teken van volksspelen en deze werd dan 

ook uitgebreid gevierd tot en met de 

bevrijdingsfeesten. En voor in Harmelen 

was het echt een feestweek!

Een traditie die niet is verdwenen:  

de kinderspelen en de aubade, Al heeft 

deze  in de loop der jaren diverse 

veranderingen doorgemaakt. In de begin 

jaren kwamen de kinderen met de klas 

samen met de meester of juf naar de 

aubade waar het Wilhelmus en andere 

liederen uit volle borst werden gezongen 

onder begeleiding van de plaatselijk 

fanfare “de Bazuin”. Later kwam de 

“Vriendschap” uit Woerden. Aansluitend 

waren in het dorp de straten vol met  

de kinderspelen.

Teruglezend in de archieven

Om diverse evenementen maar eens 

te benoemen in 1965 werd het spel 

‘Opsporing verzocht’ gespeeld. Een  

aantal verkleedde mensen begaven  

zich in het dorp. Je kon dan op een 

wedstrijd- formulier invullen wie de 

fraaiste groep was en bovendien kon  

je aangeven welke persoon niet in de 

groep thuis hoorde. Natuurlijk moest  

je raden wat de groep voorstelde.  

Dit werd jaren achtereen gespeeld.  

De Rijn was echt het middelpunt van  

het dorp daar werden vele spellen boven 

het water gespeeld, bijvoorbeeld het 

sprietlopen en het zakslaan. Verder 

waren er voetbalwedstrijden, het 

grasmaaierspel, rolschaatsen, puzzelritten, 

ballonnenwedstrijd, klaverjasavonden 

etc.  eigenlijk te veel om op te noemen. 

Begin jaren 80 had Harmelen zijn eigen 

wielerronde,  deze werd in 3 categorieën 

gedeeld; Jeugd, dikke banden race en 

aansluitend een racefietswedstrijd,  

dit trok altijd veel bezoekers.

En de inwoners van Harmelen houden 

wel van een competitie spelen

In 1967 was er HOT (Harmelense Oranje 

Tweekamp), dit spel werd jaren achtereen 

gespeeld door de inwoners van Harmelen, 

met allerlei leuke opdrachten. Bekend spel 

van Harmelen was ook het “zwaan kleef 

aan”. Later volgde het dorpsspel ‘het vier 

gewesten spel’. Harmelen werd daarbij 

verdeeld in vier gedeelten. Het spel was in 

het leven geroepen om de saamhorigheid 

in het dorp te stimuleren door het 

organiseren van diverse spelen waar heel 

de bevolking van Harmelen mee kon doen.  

VAN HET BESTUUR

ORANJEVERENIGING HARMELEN 
DOOR DE JAREN HEEN…

“ZWAAN  
   KLEEF AAN”

Apotheek Harmelen
Wenst u een fijne Harmelen Fest

Gedreven door gezondheid

Klusbedrijf van der Louw

Gespecialiseerd in badkamerrenovatie

en tegelwerken

www.klusbedrijfvdlouw.nl

klusbedrijfvdlouw@ziggo.nl

Tel. 0641657738

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

K



Van Hobby je beroep maken
Ik zat nog op de middelbare school toen ik begon.  

Met het kopen van mijn eerste camera ontdekte ik dat 

het maken van video’s nog leuker was dan het maken 

van foto’s. Daarom ben ik destijds gestart met de 

opleiding Audio Visueel Specialist. Ook tijdens mijn 

opleiding heb ik In mijn vrije tijd veel video’s gemaakt.                                                                                                                 

                                                                                                                  

Aan het begin van 2019 kreeg ik een aantal verzoeken 

om een video te maken via mijn oude stagebedrijf. Om 

deze opdrachten aan te kunnen nemen moest ik mezelf 

inschrijven bij de KVK. Na deze opdrachten volgden er 

nog meer. Ik wilde vanaf toen van mijn hobby, mijn baan 

maken. Hoe geweldig zou dat zijn. 

Ik wil graag ook voor grote merken werken en voor 

bekende personen. Ik pak daarom elke kans aan om nieuwe 

connecties te maken en mijn netwerk verder uit te breiden. 

In samenwerking ben ik de productie van een nieuwe 

YouTube serie gestart. Hierin kwamen ook een aantal 

bekende Nederlanders in voor. Op die manier leerde 

ik steeds weer nieuwe mensen kennen en zo ging het 

verder. Ik maakte steeds meer video’s en ik bood mijn 

diensten bij steeds meer mensen aan. 

Zo ben ik ook in contact gekomen met de 

Oranjevereniging. Samen hebben we gekeken naar  

hoe we kwalitatief betere videobeelden van de 

evenementen konden maken. 

Zo is van de 4 mei herdenking een video gemaakt  

zodat iedereen de plechtigheid vanuit huis kon 

meemaken. Zie: 

https://www.youtube.com/watch?v=_fkdFlhdoZ8

En om iedereen een beetje te laten meekijken 

en genieten van “Kleintje’ Koningsdag 2021 is 

deze video gemaakt.  https://www.youtube.com/

watch?v=S8X2iyQPHVs

Samen hebben we veel pret gehad en natuurlijk wil  

ik graag weer nieuwe projecten hiermee binnen halen. 

Ik denk mee met hetgeen mensen willen en probeer 

dit uit om er zelf van te leren. Ik probeer te zorgen dat 

het financieel kostendekkend is en kom hier met de 

opdrachtgever altijd uit. 

Aan het begin van dit jaar kreeg ik de kans om twee 

videoclips voor een van de grootste ‘ YouTubers’ van 

Nederland genaamd StukTV te editen. Dat is natuurlijk 

een ontzettend mooie opdracht waarbij ik het maximale 

uit mezelf kan halen. Ik hoop dan ook nog veel meer 

toffe video’s te mogen maken in de toekomst. Dus als 

jullie een idee hebben of meer willen weten bezoek  

mijn website  timovievisuals.nl
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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

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

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

persoonlijk, praktisch en prachtig bouwwerk

nl   

+ 3 1  ( 0 )  3 4 8  4 4 4  3 2 5

+ 3 1  ( 0 )  6  2 2  7 1 0  1 6 4

I N F O TA X I J AN @ G M A I L . C O M

WWW. TA X I J AN . C OM

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

Ton van Vliet

Tel. 06 - 220 95 565

E-mail: info@vanvlietadministratie.nl

administratiekantoor

Ton van Vliet

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

Explorers (15-18 jaar)
18+ groep

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! 

adviesvanaka.nl

Voor

Hypotheek en

Verzekering

HI,WIJ 
ZIJN

Bedrijfsweg 3  3481 MG  Harmelen brutcommunicatie.nl

 
HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING 

PERSONAL TRAINING 

KICKBOKSEN 

 

 

 

 

06-46659888 

INGESPORTSHARMELEN@HOTMAIL.COM 

Tevreden klanten zijn voor ons

de kroon op het werk!

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

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

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.

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

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.

Zaterdag 9 oktober 2021 vanaf 17:00 uur op het plein

Op het plein en daarom heen is van 

alles te beleven. Zo mag natuurlijk de  

muziek niet ontbreken. De Coverband 

houdt van Harmelen en van een 

feestje. Omdat het 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.

In samenwerking met Kockengen werd het  

2 dorpenspel ‘Harmelen tegen Kockengen’ 

georganiseerd wat dan ook een spektakel 

opleverde. De Harmelense ploeg versloeg 

toen Kockengen in het 2e deel van het 

dorpenspel. En vele van ons herinneren 

zich nog wel het competitie spel ‘Noord 

tegen Zuid’ waar het dorp letterlijk  

werd verdeeld. 

In 1987 bestond de oranje vereniging  

50 jaar dat werd heel groots gevierd het 

1e lustrum van de wielerronde, voor de 

kinderen het landenspel, paalklimmen, 

bal hooghouden, skilopen en nog vele 

andere activiteiten.  In deze week was 

de kermis dan ook altijd van de partij. 

Harto speelde een toneelstuk en de 

brandweer organiseerde een uitdagend 

brandweerspel. Afsluitend van elke  

feest-week was er een groots vuurwerk, 

dit werd afgestoken in het weiland van 

Van Zuylen aan de Joncheerelaan. 

Rond 2007 krijgt Koninginnedag een 

andere invulling van het programma.  

In de ochtend wordt nog altijd gestart 

met de aubade en de kinderspelen.  

Het middagprogramma bestaat uit  

een spetterend optreden van een  

(cover)band, springkussens voor de 

jeugd EN OUDERWETS ONTMOETEN. 

WEGENS SUCCES 
VERLENGD...

Uw BBQ specialist voor 

puur en eerlijk vlees.

Sponsor BBQ prijzen Gondelvaart!

  v.l.n.r. Timo de Kruijf, Valentijn Verkerk (Antoon) en Stefan Jurrien’

L



  Natuurlijk is er voor de dorstige en hongerige 

onder ons een breed scala aan lekkerheden. 

  En heb je lef toon het dan op de rodeostier of 

versla je tegenstander op de evenwichtsbalk.

7 | Harmelen Fest

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

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

schilderwerken

0348-40 11 22  Harmelen

B-LIFEB-LIFE

Mosterdmolenweg 3p

3417 XM  Montfoort www.db-airco.nl
T   0348 42 29 70

E   info@db-airco.nl

www.dejagerhaarstudio.nl

Winkelcentrum 'Vleuterweide'

Voor de Burchten 282

3452 MB  Vleuten

Tel. 030-6665010

100%
Electrische
stadsdistributie

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? 

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

www.maasautogroep.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

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
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

BETROUWBAARHEID IN BINNEN- EN 

BUITEN SCHILDERWERK

Industrieweg 10G
3481 MD Harmelen
0348 - 44 20 96

info@sublimeschilderwerken.nl
www.sublimeschilderwerken.nl

SUBLIME SCHILDERWERKEN

PROGRAMMA

‘’Het verleden herhaald zich’’

HUISREGELS  
ORANJEVERENIGING  
HARMELEN 

tijd activiteit
14:30 uur Muziek aan en wie is het handigste op  

de survivalbaan 

15:00 - 16:00 uur Kinderdisco met een heuse DJ 

16:15 - 17:15 uur Wie kent ze niet : De Kwakbollen Apres Ski 

17.15 uur Coverband het Coverparadijs heeft er zin in  

en DJ Kapex verzorgt de  

verrassende pauze’s 

21.00 uur Een knallende en spetterend einde 

Keemink Entertainment 
maakt uw evenement 

net iets mooier!

Keemink Entertainment 
maakt uw evenement 

net iets mooier!

www.keemink-entertainment.nl

Er mag tijdens onze feesten veel, maar een aantal zaken mogen niet! Samen houden we  

het gezellig. Lees hieronder de huisregels zodat het voor iedereen een mooi feest wordt!            

  Alle activiteiten op het feestterrein zijn voor eigen risico. Dit geldt voor aansprakelijkheid,  

letsel of andere schade, diefstal etc. 

 Het meenemen van blik of glaswerk is niet toegestaan.

 Het gebruik van drugs en/of verdovende middelen is verboden. Hiervan wordt de politie in kennis gesteld.

  Als bezoeker geeft u door het betreden van de plaats van het evenement stilzwijgend toestemming aan  

de organisatie om video- en/of fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren

 U wordt vriendelijk verzocht de aanwijzingen van de leden van de Oranjevereniging op te volgen. 

 Bij overtredingen is het bestuur bevoegd u de toegang tot het feestterrein te ontzeggen.

www.vanassemtotaalbouw.nl

www.roxincnc.nl

Harmelen

FestFestFest
9 oktober 2021

I N  H A R M E L E N

033-299 49 28 - info@hilvis.nl - www.hilvis.nl 

Iedere woensdag en 
zaterdag

v e r s e  v i s    g e b a k k e n  v i s   g e r o o k t e  v i s

m a l s e  h a r i n g   h e e r l i j k e  g e r e c h t e n
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Gerverscop 1b

3481 LT Harmelen

T (0348) 44 17 38

 Lid van

info@glissenaarverwarming.nl

www.glissenaarverwarming.nl

Glissenaar
verwarming

 

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!

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

Bij Leewis Tweewielers
Dorpsstraat 48
3481 EM Harmelen

leewistweewielersharmelen@hotmail.com

as.noordzij@solconmail.nl

VAN ENGELEN
SCHOENMODE & SCHOENREPARATIE

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

vanderstratenuitvaart.nl

Dag en nacht bereikbaar: (0348) 234 222

Reijerscop 25, Harmelen •Tel. 0348 441468 

info@jvanderlinden.nl  •  www.jvanderlinden.nl

Linden
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Koop bij de man die het repareren kan!

Technisch installatiebedrijf voor de agrarische sector

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

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

Wie is er niet mee groot geworden…..?  

sinds de jaren zeventig organiseert de 

Oranjevereniging Harmelen jaarlijks de 

allerleukste kinderdisco. Ook dit jaar doen 

wij ons best om er weer een onvergetelijk 

feest van te maken voor de kinderen van 

de basisscholen. Alle kinderen van groep 

1 tot en met groep 8 zijn welkom. 

Een echte fabuleuze DJ draait alle 

verzoeken tijdens de gehele kinderdisco: 

van vette discolampen tot rookmachines 

en natuurlijk een goede beat met het 

allerbeste geluid zijn aanwezig. 

Dit jaar is het thema Glitterparty. Kom 

versierd met veel glitters naar de Dezibel 

en neem je vriendjes en vriendinnetjes 

mee. Dan maken wij er samen een echte 

glitterparty van!

KINDERDISCO THEMA 
GLITTERPARTY 

Waar: Dezibel, Wilhelminalaan 1  

 te Harmelen 

Wanneer: vrijdag 24 september 2021 

Tijd:  18.30 – 21.30 uur 

Entree:  € 3,-

Kijk ook eens op onze Facebook 

pagina of bezoek onze website.  

Daar leest u wat de Oranjevereniging 

Harmelen nog meer organiseert  

voor ons dorp.

www.oranjeverenigingharmelen.nl  

of www.facebook.com/

oranjeverenigingharmelen

 
 
 
 
 

Dierenpension Onder de Boompjes: 
Vakantie- en dagopvang voor uw huisdier. 
 
Wildveldseweg 6  
3481 LX Harmelen,           0638016904 
 
info@dierenpensiononderdeboompjes.nl 
www.dierenpensiononderdeboompjes.nl 
  

 
 
 
 

Dierenpension Onder de Boompjes: 
Vakantie- en dagopvang voor uw huisdier. 
 
Wildveldseweg 6  
3481 LX Harmelen,           0638016904 
 
info@dierenpensiononderdeboompjes.nl 
www.dierenpensiononderdeboompjes.nl 
 

TEL. 06 54 69 43 46

INFO@PJVANROSSUM.NL

WILDVELDSEWEG 6

3481 LX  HARMELEN

GRONDBEWERKING, REPARATIES & ONDERHOUD

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld heb ik  

een bezoekje gebracht aan het zomers buitenverblijf 

van Sinterklaas, onze goedheiligman van Harmelen”. 

De ontvangst was uiterst vriendelijk. En wat voel  

ik mij bijzonder dat ik met hem mag spreken,  

heel spannend ook.

Ik heb met Sinterklaas gesproken over de afgelopen  

26 jaar met de intochten in Harmelen en zeker niet  

te vergeten de laatste jaren heel bijzonder,  

de lichtjesoptocht.

Een van mijn vragen was waarom de Sint niet naar 

Harmelen komt op zijn paard? Hij vertelde mij dat veel 

kinderen toch ook bang zijn voor zo’n groot dier, en 

een paard is in een dorp als Harmelen meer lastig dan 

gemakkelijk. De goedheiligman vertelde dat hij erg 

genoot van de lichtjesoptocht en tussen de kinderen 

te kunnen lopen door het dorp. Kinderen blijven 

enthousiast over hun lampion, willen graag handje 

geven, of een tekening aanbieden, en dat vind de Sint 

dan ook fantastisch! En ook vertelde Sinterklaas dat een 

stukje wandelen voor hem ook goed en gezond is.

De sint vertelde ook over de vele huisbezoeken 

die hij zo graag doet en dat het dan werkelijk een 

echt kinderfeest is en dat het dit jaar ook weer gaat 

gebeuren. De sint zet een bedenkelijk gezicht op want 

de corona-pandemie heeft veel roet in het eten gegooid 

en dan denkt hij meteen aan de zwartepieten discussie. 

En dan zegt hij vrolijk, ach het maakt toch niet uit, ben 

je een roetveeg piet of een clown, voor mij is iedereen 

gelijk, en iedereen die mij komt helpen met de pakjes 

rond brengen, is welkom. 

Helaas is de tijd voor het gesprek voorbij en moet ik 

afscheid nemen van Sinterklaas, maar hij doet iedereen 

de hartelijke groeten en de Sint hoopt dit jaar weer 

gezellig mee te lopen in de lichtjesoptocht. Hij denkt 

niet dat hij dit jaar gaat logeren bij Hotel Stelling, wat 

wel? …..dat horen jullie later nog wel…het blijft een 

verrassing!

INTERVIEW MET SINTERKLAAS 
OVER DE LICHTJESOPTOCHT 2021

Zaterdag 27 november

Lichtjesoptocht

WEGENS COVID-19 

AFGELAST!  
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SPONSOREN MET NAAMSVERMELDING

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

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

elastische 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 

open

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

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
Zo gesloten

Openingstijden Tanken
24 uur per dag bij de betaalautomaat

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 

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

vliet.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

Maur tshof 116

3481 VN Harmelen

www.m ch elstu nen.nl

06 289 418 04

Pass e voor Groen
adv es | 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

Wij van Rien Treur Makelaardij steken 

graag de handen uit de mouwen om 

uw woning te verkopen!

VERKOOPPLANNEN?

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 

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

In de begin jaren van de Oranjevereniging Harmelen werd door de destijds 

zelfstandige Gemeente Harmelen een klein bedrag per kind beschikbaar gesteld.  

Op die manier werd het mogelijk de eerste kinderspelen te kunnen organiseren.

Halverwege de jaren ‘70 was er “een crisis” 

en ondanks twee ledenvergaderingen 

lukte het niet om een nieuw bestuur te 

formeren en de financiën rond te krijgen. 

Ook de subsidie van de Gemeente 

Harmelen was inmiddels weggevallen. 

Dat betekende geen feest voor de 

schoolkinderen!

             

De plaatselijke jeugdverenigingen die 

Harmelen rijk was, besloten daarom een 

flinke duit in het zakje te doen, zodat er 

toch wat voor de kinderen kon worden 

georganiseerd. Destijds was 1 op de  

5 gezinnen lid van de Oranjevereniging.  

Er werd “deur aan deur” geld ingezameld 

voor de oranje evenementen.

In de loop van de jaren heeft de 

Oranjevereniging meerdere activiteiten  

“op zich genomen”, nieuwe activiteiten  

opgezet en mooie feesten georganiseerd. 

Vandaag de dag is de Oranjevereniging 

financieel afhankelijk van giften, 

sponsoring vanuit het bedrijfsleven en 

een beperkte ondersteuning van de 

gemeente in de vorm van een subsidie 

voor enkele evenementen.

 

Voelt U zich ook betrokken bij ons  

mooie dorp en vindt u het belangrijk  

dat in Harmelen activiteiten zoals kermis, 

gondelvaart, Koningsdag, dorpsquiz, 

herdenking 4 mei, de kinderdisco en 

lichtjesfestival wordt georganiseerd? 

Ondersteun ons dan! 

             

ORANJE VERENIGING  
ONDERSTEUNEN?

HARMELEN

BIERFEST

SEPTEMBER

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

VERBINDEN

ONTMOETEN

SAMENDOEN

volg ons op Facebook 

HOTELHARMELEN.NL

    

Harmelen - Fest

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

GEZELLIGE 
HARMELEN - FEST!

Ook een financiële bijdrage leveren?  
Doneer eenmalig, maandelijks of jaarlijks een bedrag op bankrekening 

nummer NL 94 RABO 0325 3054 20 t.n.v. Oranjevereniging Harmelen of 

kijk op de website van de Oranjevereniging voor de mogelijkheden. 

www.oranjeverenigingharmelen | info@oranjeverenigingharmelen.nl

Alvast hartelijk dank  

S
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Bent u al langs geweest in onze herbouwde cafetarie?

Vanaf heden zal onze focus meer liggen op het serveren  

van de maaltijden in stijl, zodat u gezellig bij ons kunt 

lunchen of dineren!

Uiteraard gaat het afhalen en bezorgen door zoals u van  

ons gewend bent.

Wist u dat wij ons assortiment hebben uitgebreid? 

Kom gauw langs en ervaar heelijke nieuwe gerechten,  

of de gerechten die u al van ons kent, in een nieuw jasje.

Wij zijn elke dag geopend om u te verwelkomen vanaf  

12:00-21:30 uur.

Tot gauw!

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: Hans. Ron, Lida, Thijs, Martin, Monique en Jeroen

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

HHEERRFFSSTT  DDEEAALL  

Ons café | restaurant is de hele dag geopend voor lunch en diner.  

3 GANGEN MENU MET  

VRIJE KEUZE VAN DE KAART*  

SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 

TERUGKERENDE EVENTS  

VRIJMIBO 
Iedere vrijdag  

van 17:00 - 19:00 uur 
 

Wij de happen, 
Jullie de gezelligheid  

KIDS CLUB 
Iedere zondag  

van 12:00 - 19:00 uur 
 

Knutselen, spelen 
filmpje kijken 

PUBQUIZ 
Diverse data va. sept 
van 20:00 - 00:00 uur 

 

Stel je team samen 
en schrijf je in   

2266,,5500  
MMAA  --  DDOO    

*Dealvoorwaarden op de website 

IIEETTSS  TTEE  VVIIEERREENN  ??  
DAT KAN OOK IN EEN VAN ONZE 5 SFEERVOLLE ZALEN 

2299,,5500  

VVRR  --  ZZOO  

  

Ons café | restaurant is de hele dag geopend voor lunch en diner.  

3 

TERUGKERENDE EVENTS  

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

VRIJMIBO 
Iedere vrijdag  

van 17:00 - 19:00 uur 
 

Wij de happen, 
Jullie de gezelligheid  

KIDS CLUB 
Iedere zondag  

van 12:00 - 19:00 uur 
 

Knutselen, spelen 
filmpje kijken 

PUBQUIZ 
Diverse data va. sept 
van 20:00 - 00:00 uur 

 

Stel je team samen 
en schrijf je in   

2266,,5500

*Dealvoorwaarden op de website 

  

2299,,5500

De Oranjevereniging Harmelen bedankt al haar sponsoren  
en donateurs voor hun bijdrage!
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