woensdag 27 april

Koningsdag
oranjefeest
Harmelen

www.oranjeverenigingharmelen.nl

3 | Voorwoord

Koningsdag 2022 Harmelen

RESTAURANT DEAL
3 GANGEN MENU MET VRIJE KEUZE VAN DE KAART*
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Beste mensen,
Wat kijk ik ernaar uit! Een Koningsdag
als vanouds, waar we de straat opgaan
en elkaar ontmoeten. Na twee jaar vol
coronaregels lijkt het er dit jaar toch
echt weer van te kunnen komen. Een
Koningsdag met aubade, kinderspelen,
een optreden bij Huize Gaza en diverse
artiesten op het dorpsplein.
En dat zijn niet de enige activiteiten
die we in het vooruitzicht hebben als
het aan de Oranjevereniging ligt. Ook
de Harmelense dorpsquiz en kermis
staan weer op het programma. Net
als de 4-mei-viering, lichtjestocht met
Sint en de kinderdisco. Zonder de
enthousiaste, gedreven en betrokken
vrijwilligers van de Oranjevereniging
en de steun van lokale ondernemers
zou er in Harmelen een stuk minder te
beleven zijn. Dank voor jullie inzet!
Ik hoop u te treffen dit jaar. Tijdens één
van de vele activiteiten in Harmelen.
Of op een andere plek in de gemeente.
Want naast alle activiteiten van de
Oranjevereniging is er 2022 nog veel
meer feestelijks te beleven. We vieren
dit jaar als gemeente dat Woerden
650 jaar geleden stadsrechten kreeg.
Tussen 12 maart en de Koeiemart

Victor Molkenboer

wordt er van alles georganiseerd. Wees
welkom om dit feest samen met alle
andere inwoners van de gemeente te
vieren.
Victor Molkenboer
Burgemeester

DEN
VERBIN
ETEN
ONTMO
OEN
SAMEND

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

Dorpshuis Harmelen | Schoollaan 8 | T 0348 506 823 | www.dorpshuisharmelen.nl
volg ons op Facebook

Voor het mooiste perkgoed van
Harmelense bodem!
Eénjarige en vaste (hang)planten voor
op het terras en in de (moes)tuin
OPEN:
VRIJDAG & ZATERDAG, 09:00-17:00 uur
Gregor Mendelweg 5, Harmelen
T 06-36529700
info@kwekerijharmelen.nl
www.kwekerijharmelen.nl

Uw specialist voor
therapeutische
elastische kousen

FIJNE
KONINGS
DAG!

Voor een afspraak
kunt u contact
opnemen met
085 - 30 35 238

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

Dorpsstraat 135 - T: 0348-441562
www.fysio-karinspeelman.nl
27 APRIL PROOSTEN WE OP DE KONING! PROOST JE MEE?

Locatie Dorpsstraat 135 Harmelen
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7 | “Van het bestuur”
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Eenvoudig je bestaande polissen
naar één vertrouwd adres

HI,WIJ
ZIJN

Bedrijfsweg 3 3481 MG Harmelen brutcommunicatie.nl

De afgelopen jaren zal ieder van ons
verschillend ervaren hebben. Dit ligt
voor de een op het persoonlijke vlak,
voor een ander meer op het zakelijke
gebied, maar zeker is dat het sociale
aspect iedereen heeft geraakt.
We hopen dat een ieder de afgelopen
tijd, zowel privé als zakelijk een plek
kan geven, en kracht kan putten uit
ondersteuning van vrienden, kennissen
en mede dorpsgenoten.
Op het moment dat we dit voorwoord
schrijven is er op het wereldtoneel ook
veel gaande waar we wederom de
flexibiliteit voor moeten opbrengen met
elkaar. Hoe dat alles afloopt en wat
het gaat betekenen is op dit moment
nog niet te voorspellen. Wij hebben
vertrouwen in de saamhorigheid in ons
dorp en het vertrouwen dat we elkaar
zullen ondersteunen.
In september 2021 zijn we voorzichtig
gestart met het voorbereiden van onze
activiteiten zoals de kermis, Koningsdag,
Dorpsquiz en 4 mei herdenking
en in het najaar de kinderdisco en
het lichtjes festival. De gondelvaart
hebben we uit het programma gehaald
vanwege de afnemende belangstelling
voor deelname.
Het bestuur en de vrijwilligers van
de Oranjevereniging hebben er weer
veel zin in om voor iedereen leuke,
gezellige, en feestelijke activiteiten op
te zetten. Mocht u ons daarbij willen
helpen als vrijwilliger bij een van

Ron Pel, Martin van Schaik en Jeroen Kok

de activiteiten zoek dan contact.
We kunnen wel wat extra handjes
gebruiken!!
Gebleken is dat we veel spontane
en trouwe sponsors hebben die
ons ondersteunen, meedenken en
vertrouwen uitspreken. Veel van
deze sponsors ziet u terug in dit
Oranjeboekje. Zij geven daarmee
onverkort aan dat ze het sociale
aspect in ons dorp belangrijk vinden
en het ondersteunen
Ook zijn ze van invloed op ons woon-,
en winkelplezier, de werkgelegenheid
en daarmee de leefbaarheid van ons
mooi Harmelen. Laten we dus zuinig
zijn op hen. Wij vragen u hierbij dan
ook maar eens om bewust bij hen aan
te lopen, daar eens aankopen te doen
die u nu momenteel bij niet in Harmelen
gelegen bedrijven doet, en hen eens
te bedanken voor hun bijdrage.
Wij heten u van harte welkom bij onze
activiteiten om elkaar te ontmoeten en
te genieten.
Met vriendelijk groet,
Het Bestuur van de Oranjevereniging
Harmelen.

Uw elektrotechnische totaalinstallateur:
Elektrotechniek

Beveiliging

Tevreden klanten zijn voor ons
de kroon op het werk!

Techneuten gezocht
Bekijk onze vacatures

Verlichting
Smart-Home
Zonnepanelen
Laadpunten
Service & Onderhoud

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

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

HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING
PERSONAL TRAINING
KICKBOKSEN

06-46659888
INGESPORTSHARMELEN@HOTMAIL.COM
Kijk op kirema.nl hoe bedrijven écht beter worden door IT die mensen raakt. Iedere dag!

11 | Vanuit het evenemententeam

NAAST
NAAST EEN
EEN WARM
WARM THUIS
THUIS OOK ZORG
ZORG EN
EN
BEHANDELING
BEHANDELING AAN
AAN HUIS
HUIS

THUISZORG
Wilt u zolang mogelijk thuis
wonen, maar heeft u wel zorg
nodig? Onze medewerkers
helpen u graag met de zorg die
u thuis nodig heeft.

0800 - 745 64 68
CCC@rijnhoven.nl | www.rijnhoven.nl
Spruit en Bosch 1, 3481 EZ Harmelen
Harmelen | Vleuten | De Meern | Montfoort

BEHANDEL- EN ADVIESCENTRUM
Heeft u soms last van klachten en
beperkingen? Behandeling kan
helpen om klachten te verminderen
of er anders mee om te gaan. U bent
in goede handen bij onze ervaren
specialisten, ook als u thuis woont.

Hoi, ik ben Gerco. 28 jaar, geboren en getogen in Harmelen.
Jaren geleden werd aan mij gevraagd of ik het leuk vond om met een gezellig
team van groot belang te zijn in Harmelen? En of ik van een gezellig biertje
hield? Beide stond ik positief tegenover en dus “zo gezegd zo gedaan”.
Hierdoor help ik al jaren in het evenemententeam van
de Oranjevereniging, ieder jaar versieren wij het dorp
met kilometers vlaggenlijn en sluiten dit met een gepast
drankje af. In april, vaste prik, op de Koningsdag is het
evenemententeam na het opbouwen van het feestterrein,
vooral bezig met genieten van het enthousiasme van de
dorpsgenoten. Je ziet de kinderen langs de kinderspelen
gaan die jij heb klaar gezet, en de springkussens worden
bestormd nadat jij er lucht op hebt gezet.
Helaas ben ik buiten Harmelen gaan wonen en stopt
daardoor mijn bijdrage. En is de Oranjevereniging
(doorlopend) opzoek naar nieuwe enthousiastelingen
die hun handen uit de mouwen willen steken om een
bijdrage te geven aan het dorpsgevoel. “Vele handen
maken licht werk” is ons motto!

Gerco Roest

Dus houd jij van een gezellig clubje die veel betekent voor het dorp, en houd jij
van een drankje na het gedane werk? Spreek ons aan tijdens Koningsdag.

Groeten Gerco Roest!

Productieweg 5 • Harmelen

www.autobedrĳf-terhorst.nl

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

Pure Beauty & Wellness
Schoonheidssalon voor huidverbetering,
huidtherapie en ontspanning
IJsvogel 31, 3481 DP Harmelen
0348 - 44 31 44

IJsvogel 31, 3481 DP Harmelen

Plan online uw behandeling in via

www.purebeautyenwellness.nl

persoonlijk, praktisch en prachtig bouwwerk
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
Energieweg 1 – 3481 MC Harmelen – Tel. : 0348 44 39 85 – www.bouwbedrijf-vanleeuwen.nl
nl

administratiekantoor
+31 (0) 348 444 325

Ton van Vliet

+31 (0) 6 22 710 164

      

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

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

   



 

 

15 | Harmelen

Aubade
Het kan weer; meezingen tijdens de aubade! Afgelopen twee jaar hebben we natuurlijk
wel meegezongen; op de stoep voor ons huis of bij de televisie. Nu kunnen we weer
met onze dorpsgenoten samen zingen voor het podium op het feestterrein.

Het blijft toch een mooie manier om
Koningsdag te beginnen. En natuurlijk
hangen de vlaggen al uit!
Wij verwachten u dus om 09:30 uur om
met het bestuur van de Oranjevereniging
en niet te vergeten de gedecoreerden het
Wilhelmus mee te zingen.
En ook onze jongste dorpsbewoners zijn van harte welkom. Zij hebben op school ook al
geoefend met het koningsdaglied plus dansje en willen dit natuurlijk heel graag aan de
vaders en moeders en aan de rest van het dorp laten zien.

Koningsdaglied 2022
FIT TOP 10!
Jawel, ook dit jaar natuurlijk weer een nieuw Koningsdaglied
van Kinderen voor Kinderen. Het nieuwe lied heet Fit Top 10!
Toepasselijk omdat de Koningsspelen dit jaar voor de 10e
keer georganiseerd worden.
En natuurlijk doen jullie op school ook weer mee met de
Koningsspelen en eten vooraf een heerlijk Konings-ontbijtje op school! Jullie gaan
dan uiteraard spelletjes doen op het schoolplein en misschien ook wel in de school.
En jullie hebben vast al geoefend met de juf of meester voor het dansje dat past
bij het liedje Fit Top 10! Op Koningsdag mogen jullie dat dansje nog een keer laten
zien tijdens de aubade. En misschien danst de burgemeester wel met jullie mee!
Dus kom naar de aubade om 09.30 uur en neem je vader, moeder, opa of oma mee!
Veel plezier met de Koningsspelen en natuurlijk ook op Koningsdag!!

Met plezier tanken
Met plezier tanken
Bij BP Middelweerd
Bij BP Middelweerd
• Verse broodjes • Voordelig tanken • Carwash Center
• Verse broodjes • Voordelig tanken • Carwash Center
Openingstijden Tanken
24 uur per dag
bij de betaalautomaat
Openingstijden
Tanken
24 uur per dag bij de betaalautomaat
Openingstijden Bakery
Openingstijden Shop
Ma-Vrij 08:00-14:00
Ma-Vrij 06:00-20:00
uurOpeningstijden
Bakery uur
Openingstijden
Shop
Za 10:00-14:00
Za 08:00-19:00
Ma-Vrij
08:00-14:00 uur
Ma-Vrij
06:00-20:00 uur
Zo gesloten
Zo 10:00-18:00
Za 10:00-14:00
uur
Za 08:00-19:00
uur uur
Zo gesloten
Zo 10:00-18:00 uur
BP Middelweerd • Bedrijfsweg 2 • 3481 MG Harmelen • 0348 - 44 55 90
BP Middelweerd • Bedrijfsweg 2 • 3481 MG Harmelen • 0348 - 44 55 90

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

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

.

.

Duik in de nieuwste uitdaging: een escaperoom
Of je blijft gewoon droog..
in het (warme) water!
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

Ondernemers die hun administratie laten
doen bij Financial Services genieten
iedere dag. Een up-to-date administratie
geeft inzicht en vertrouwen. Dat is een
lekker gevoel.
Wil jij dat ook?
Bel of app met Ruud op 06 14432277 of
stuur een mail naar ruud@rsfinance.nl.

Iedere dag een (oranje)feest

mensen voor cijfers
Bedrijfsweg 7 | 3481 MG | Harmelen | T 0348 - 443 130

19 | Kinderspelen

gratis ijsje
bij deelname
kinderspelen!

Kinderspelen
Trek je oranje outfit maar weer uit de
kast, hijs de vlag; want Koningsdag
komt er aan en dat gaan we vieren!
Op woensdag 27 april 2022 viert de
koning zijn 55e verjaardag en daarbij
alweer zijn negende Koningsdag. Nu
bijna alle corona-maatregelen in de
prullenbak liggen, ziet ook Koningsdag
er dit jaar weer feestelijker uit. En we
vieren dit jaar weer Koningsdag als
vanouds. Of nou ja, zo goed als.

Bij Bloem Harmelen is de klant Koning en is het dus iedere dag Koningsdag.

De Oranjevereniging organiseert
voor de kinderen van Harmelen in het
centrum een gezellig kinderplein met
diverse kinderspellen met als thema
het circus. Het zou ontzettend leuk
zijn als ieder verkleed meedoet aan
deze spelletjes. We verloten onder de
leukst verkleedde kinderen die actief
meedoen een klein prijsje. We hebben
voor de allerkleinste een klein circus
springkussen en voor de wat grotere
kinderen de avontuurlijke survivalbaan.

Ook Bianca en Mariska zijn weer
van de partij vanaf 11:00 uur
t/m 13:00 uur dan zitten zij er
weer klaar voor om vele vrolijke
gezichten te schminken.

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.

Cynthia van “IJsboerderij de
morgen” is wederom van de partij
om heerlijke ijsjes te scheppen.
Wij gaan er vanuit dat het
weer een ouderwets gezellige
Koningsdag wordt.

Kalverstraat 18 • 3481 ES Harmelen • Tel. 0348 – 44 25 16
info@bloemharmelen.nl • www.bloemharmelen.nl

21 | Rogier de Avonturier!

Rogier de Avonturier!
Voor de kinderen hebben we natuurlijk ook iets leuks bedacht! Er zijn natuurlijk
spelletjes te doen in de ochtend. Maar van een beetje dansen houden jullie ook
wel. Daarom is er speciaal voor jullie een optreden van Rogier de Avonturier!
Jullie hebben vast wel eens van hem gehoord.
Rogier is een kinder dj. Hij draait
graag de coolste en vetste hits waar
kinderen (en stiekem ook de ouders)
op mee kunnen dansen. Afgewisseld
met spelletjes en opdrachten
maakt Rogier de Avonturier er een
supertoffe middag van. Natuurlijk
draait hij de nieuwste hits voor kids.
Stoer, gaaf en een tikkeltje gek!
Kom maar op met dat feestje!!
Van 13.00 tot 14.30 op het podium

23 | Dorpsquiz

Hometime
Woerden

ACHTERSTRAAT 14 - WOERDEN - 03408 415053 - WWW.HOMETIME.NL

Ruim assortiment whisky's likeuren en
gedestilleerde dranken
Kom gerust een kijkje nemen in onze winkel.
Dorpsstraat 75, 3481 EP Harmelen

tel: 0 3 4 8- 4 4 12 7 5
inf o@t j okko.nl
www.t jokko.nl

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

Onze
Onze Oranje
Oranje Aanbiedingen!
Aanbiedingen!
Oranje Tompouce € 1,95 p.s.
Doosje Oranje Tompouce 5 stuks € 10,Doosje Oranje Tompouce 5 stuks € 8,50
Oranje Soes 4 stuks € 9,Oranje Soes 4 stuks € 8,50
Woensdag 27 april is onze winkel aan de
Dinsdag 27 april is ons filiaal aan de
Ambachtsheerelaan
5 open
vantot
07.30
Kalverstraat open van
08.30
11.30tot
11.30
met
oranje
gebak
en
zachte
bolletjes.
met oranje gebak en zachte bolletjes

Harmelense Dorpsquiz
Wat was het weer een enorm succes.
30 teams deden mee om de wisseltrofee
van de Tafel van Elf, de winnaar van
2019, af te nemen. Er waren in aanloop
via onze facebookpagina al een aantal
tips en hints gegeven. Wellicht zijn er
hierdoor een aantal kwartjes gaan vallen.
Teamleden fietsten met hun hesjes aan
door het dorp om die ene voordeur, dat
ene hek, dakkapelletje of balkonnetje
te vinden. Andere waren druk bezig om
alle overige vragen en opdrachten op te
lossen. Alle hulplijnen werden hiervoor
ingezet. Familieleden en vrienden uit het
hele land werden benaderd om maar
aan de juiste antwoorden te komen.
Streetview en drones werden ingezet
en Google was een ieders beste vriend.
Ook was er nog een geheime opdracht.
Ieder teamlid kreeg per whatsapp een
oproep om naar Sporthal Noord te
komen. Daar aangekomen met sporttas
bleek de gymles niet door te gaan. In
plaats daarvan mochten de “leerlingen”
naar de klas om daar de lesstof van
groep 8 nog eens over te doen. Dit
onder leiding van de twee oud-leraren
meester Loek van Haren en meester
Jos Terpstra. Verder moesten er ook
filmpjes en foto’s gemaakt worden die
aan het eind van de avond ingeleverd
werden. Momenteel worden alle
quizmappen nagekeken. Op Koningsdag
wordt de winnaar bekend gemaakt. Wil je
ook eens mee doen, de 3e Harmelense
Dorpsquiz staat gepland op 1 april 2023.
De inschrijving hiervoor start op
31 december 2022.
www.harmelensedorpsquiz.nl

Uw BBQ specialist voor
puur en eerlijk vlees.
Sponsor BBQ prijzen

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

verkoopplannen?
Rien Treur Makelaardij, een familiebedrijf
met passie voor het makelaarsvak. Wij
zorgen ervoor dat het aan- of verkopen van
uw onroerende zaak correct en zo plezierig
mogelijk verloopt.

0348 444146

www.rientreur.nl

Nijverheidsweg 1 - 3481 MA Harmelen
T 06-1191 2240 - E jim@uitendaal.info

www.uitendaal.info

bord 1 2500x1700 mm
ZieZaZo Kinderopvang Harmelen

Kleinschalig Kinderdagverblijf
met peuterschool en bso

bord 1 2500x1700 mm
Renovatie • Timmerwerk
Uitbouwen • Dakkapellen
Machinaal Timmerwerk

0348-507576 - 06-15926635
Harmelen - Leidsche Rijn - De Meern
www.ziezazo.com

bord 2 2500x700 mm

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

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

‘Like us’ op Facebook

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

bord 2 2500x700 mm

Een nieuwe badkamer?

bord 3 1200x600 mm

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

bord 3 1200x600 mm

Volledig
elektrisch!

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

Bel ons

voor ee
99 69
0348 - 41

Uw adres voor gezichtsbehandelingen
en lichaamsmassages.
Gevestigd boven de DA-drogisterij
in Harmelen.
Tel: 06-27575779
www.beautysalon-renate.nl

vliet.nl
w w w. f r a n c k v a n v l i e t . n l
To uws l a g e r s we g 12- B13 • 34 49 HX WO E R DE N • 0348- 419969

Uw adres voor gezichtsbehandelingen en lichaamsmassages.
Gevestigd boven de DIO-drogisterij in Harmelen.
Tel: 06-27575779
www.beautysalon-renate.nl

29 | Band: SPOTTED!

Band: SPOTTED!!
Vervaardigen en reparatie van ﬁjnmechanische onderdelen,
matrijzen, stempels, prototypen en het bewerken van kunststof.

Put your hands up! Zin in een
goed feestje? Met deze band
ben je daarvan verzekerd

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

Zeven professionele muzikanten
spelen de nieuwste, mooiste, de
foutste en natuurlijk de bekendste
en meest dansbare muziek voor ons!
Deze band is de beste in het
regelen van een mooi dansfeestje
en past precies bij de feestbeesten
uit Harmelen. Ze hebben een zeer
afwisselend repertoire, dus voor ieder
wat wils. Driestemmige zang en een
scheurende saxofoon kunnen we
zeker verwachten!
Voetjes van de vloer dus vanaf
15.00 uur op het feestterrein.

B-LIFE
Mosterdmolenweg 3p
3417 XM Montfoort

T 0348 42 29 70
E info@db-airco.nl

Winkelcentrum 'Vleuterweide'
Voor de Burchten 282

www.db-airco.nl

3452 MB Vleuten
Tel. 030-6665010

www.dejagerhaarstudio.nl

100%
Electrische
stadsdistributie

Liever zo min
mogelijk gedoe en
geen onnodig lange
ontwikkeltijd?
Kies voor Claris FileMaker

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

kwaliteit in elektriciteit
huis- en inbraakinstallaties

PLATINUM PARTNER

trainingen zowel

LIVE als ONLINE

PROGRAMMA

Koningsdag
27 april 2022 - Harmelen

Tijd

Activiteit

Locatie

09.00 uur

Vlaggen uit en klokken luiden

Hele dorp en
feestterrein

09.30 uur

Ontvangst Burgemeester, Wethouders,
genodigden en belangstellenden.

Feestterrein

09.45-10.15 uur

Aubade
m.m.v. Saskia’s dansschool.

Podium en
Feestterrein

10.15-12.00 uur

Kinderspelen voor leerlingen groepen 1 t/m 8
van de basisscholen.

Joke
Vermeerplein,
Kalverstraat en
Kloosterweg

11.00-13.00 uur

Schminken.

Feestterrein

11.00-13.00 uur

Springkussens voor jong en oud.

Feestterrein

13.00-14.30 uur

Rogier de Avonturier.
Na de show, prijsuitreiking kleurplaat.

Podium
Feestterrein

14.00-16.00 uur Ouderwets gezellige ‘Hollandse-middag’
in Huize Gaza met Ad Schipper.

Activiteitenzaal
Huize Gaza

15.30 uur

Prijsuitreiking Dorpsquiz 2022.

Podium
Feestterrein

15.00-19.00 uur

Optreden van Coverband ‘Spotted’.

Podium
Feestterrein

19.00 uur

Einde festiviteiten.

-

35 | Terugblik

Harmelenfest
Het idee voor het Harmelenfest is
ontstaan omdat wij graag iets leuks
wilde organiseren voor de inwoners van
Harmelen. Door de vele maatregelen
en beperkingen rondom Corona kon
Koningsdag tot twee keer toe niet
doorgaan. Voor ons als bestuur van de
Oranjevereniging, en natuurlijk ook voor
de rest van het dorp, elke keer weer
teleurstellend.

Harmelen - vallenliving.nl

Bij Leewis Tweewielers
leewistweewielersharmelen@hotmail.com

Het leek erop dat in september wel
weer het één en ander zou mogen dus
besloten we de gok te wagen. Tot het
einde bleef het spannend of dit feest
wel door kon gaan. We moesten alles
uit de kast trekken om aan de regels te
kunnen voldoen; het feestterrein afzetten
met hekken, toegangspoortjes maken,
beveiliging regelen, corona-check-appapparatuur etc. Maar we merkten dat
alle partijen; de band, purple Haze, de
DJ’s, de deelnemende ondernemers uit
Harmelen, en niet te vergeten ons eigen
evenemententeam erg veel zin hadden
om weer een feestje te organiseren,
iedereen was enthousiast. En gelukkig
waren de regels en vooral de weergoden
ons goed gezind.
En wat een feest was het!! Het weer was
prachtig en de opkomst overweldigend!
Ook uit omliggende dorpen kwamen de
mensen naar Harmelen om dit feestje
met ons mee te vieren. Gelukkig verliep

alles soepel en vermaakte iedereen zich
opperbest. De kleinere dorpsbewoners op
de springkussens, bij het sminken en op
de rodeo-stier. De rest danste er op los
onder begeleiding van onze feestband en
de DJ’s.
Ook de dagen erna kregen wij nog veel
positieve reacties. Ook de vraag of wij dit
jaarlijks zouden gaan organiseren? Helaas
moeten wij jullie daarin teleurstellen.
Omdat er rond deze tijd in september al
veel activiteiten georganiseerd worden en
onze prioriteit ligt bij het organiseren van
het Koningsdagfeest.
Wel hebben we besloten om het
feestterrein voor Koningsdag op de plek
van het Harmelenfest aan te houden. Dat
is ons toch wel goed bevallen. En met
alle ervaringen van het Harmelenfest
gaan we er weer voor zorgen dat het
Koningsdagfeest net zo’n succes wordt!!

www.vanassemtotaalbouw.nl

De Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA
& Volkswagen
Bedrijfswagens
dealer
& Volkswagen
& Volkswagen
Bedrijfswagens
Bedrijfswagens
dealer
dealer
en servicepunt
Het
Groene
Hart.
en servicepunt
en servicepunt
vanvan
Hetvan
Het
Groene
Groene
Hart.
Hart.

& Volkswage
& Volksw
en servicepu
en servic

www
www
www.maasautogroep.nl

www
www

ONTDEK DE WOONKERK

as.noordzij@solconmail.nl

Harmelerwaard 1b te Harmelen
T. 0 8 8 - 2 6 7 2 3 3 5

Dorpsstraat 185 | Harmelen
dewoonkerk.nl

Professionele wasbeurt
Inclusief interieur

OOK VOOR
KLEINE DEU
KJES
EN SCHAD
ES

C
B

S

Zand
Grind
Grond

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

Containerverhuur
Afvalverwerking

Voor bedrijf en particulier

Recycling

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

WWW.BEMMELCONTAINERSERVICE.NL

TOTAALIN
STALLATE
UR!

ie

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

• Fysiotherapie
• Medische training
• Dry needling
• Medical taping
• Lymfedrainage/taping
• Sport-/ontspanningsmassage
• Manuele therapie

# THINK IN SOLUTIONS
Werktuigbouwkundig tekenbureau
& machinebouw

Groet Theo Miltenburg.

• Shockwave therapie
• Lasertherapie
• Andullatietherapie
• Herstelzorg na corona

•

•

•0

•0

Centrum voor Fysiotherapie, Preventie & Medische training

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

Na ruim 45 jaar als rij-instructeur ga ik er mee stoppen en genieten
van mijn pensioen. Vele honderden dorpsgenoten hebben leren rijden.
Dank voor jullie vertrouwen en gezellige tijd.

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

45 |

Ouderenmiddag Gaza
De Oranjevereniging Harmelen organiseert op Koningsdag in
Huize Gaza een gezellige ouderen middag.
Dit jaar komt Ad Schipper uit Bergen op Zoom met zijn gitaar, deze middag
verzorgen van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Glissenaar
verwarming

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

Lid van

VAN ENGELEN
S C H O E N M O D E & S C H O E N R E PA R AT I E
Dorpsstraat 53, 3481 EA Harmelen, tel. (0348) 44 25 41, ’s Maandags gesloten

Ad heeft een enorm repertoire aan Nederlandse liedjes met diverse liedjes
uit de oude doos, zoals: ‘Daar bij die molen’, ‘Sarie Marijs’,
‘De Zuiderzeebalade’, etcetera. Deze liedjes worden afgewisseld met zijn
eigen repertoire

vanderstratenuitvaart.nl
Dag en nacht bereikbaar: (0348) 234 222
• Voor al uw montagewerk

DJ NODIG?
BRUILOFT, VERJAARDAG, BEDRIJFSFEEST?

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

BEZOEK ONZE WEBSITE KEEMINK-ENTERTAINMENT.NL

• Tevens alle voorkomende fitwerkzaamheden

Het entertainmentbureau van Midden-Nederland!

Koop bij de man die het repareren kan!
VAN DER

J

Linden

Technisch installatiebedrijf voor de agrarische sector
Reijerscop 25, Harmelen •Tel. 0348 441468
info@jvanderlinden.nl • www.jvanderlinden.nl

Van hout en staal.
Scan de QRcode voor meer
informatie en
inspiratie.
www.byloyd.nl
Woonproducten.
Voor binnen en buiten. Persoonlijk en uniek.
Woonproducten. Voor binnen en buiten. Persoonlijk en uniek. Van hout en staal.
06hout
- 187en014
09 harald@byloyd.nl
Persoonlijk en uniek. Van
staal.
Voor binnen en buiten.

06 - 187 014 09
Julianalaan 24

harald@byloyd.nl
3481 CK Harmelen

Julianalaan 24

3481 CK Harmelen

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

• Verkoop fittingen, installatiebuis, spirobuis
en hulpstukken

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

en kleuren
Rozen in alle geuren & kleuren!

Dahlia, Lathyrus en Chrysant

Kees
Bregm
an
Rozen

@

vanaf half mei
t/m december

De Allerleukste Kindercircusdisco wordt
georganiseerd door de Oranjevereniging in
Harmelen. Vrijdag 23 september gaan we met
de voetjes van de vloer, de DJ zorgt dat alle
kinderen van Harmelen kunnen swingen op
de leukste kids-hits.
Alle kinderen van de basisschool zijn welkom
tussen 19.00 uur en 21.00 uur in Dezibel Kom
verkleed naar de disco en na afloop krijg je een
leuke herdenking mee van deze onvergetelijke
kindercircusdisco

Kinder
Circus
disco

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

Lichtjes optocht

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

Zaterdag 26 november organiseren wij weer een
gezellige lichtjes optocht, samen met Sinterklaas
en zijn pieten. Kinderen zij met hun ouders
welkom om met een (zelfgemaakte) lampion de
Sint te vergezellen van het dorpshuis richting
het Wapen van Harmelen waar lekkere warme
chocolademelk op ons staat te wachten. De Sint
gaat dit jaar niet logeren bij Hotel Stelling, maar
wat dan wel? Dat horen jullie later nog wel…
het blijft een verassing!

Maatwerk
Aluminium vuurtafels
Houten vuurtafels
Vuurzuilen

www.vanschaikgrondverzet.nl

Buitenkeuken

www.robsbuitenleven.nl

BETROUWBAARHEID IN BINNEN- EN
BUITEN SCHILDERWERK

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

Gomes Noord-Holland B.V.
wenst u een gezellige Koningsdag 2022 toe!
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Werken voor: zakelijke markt, vve, particuliere markt

088-2004410 - www.gomes.nl - info@gomes.nl

•
•
•
•
•

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

Nassaupark 55

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

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

<!-- Generator: Adobe Illustrator
18.0.0, SVG Export Plug-In -->
<svg version=”1.1”
xmlns=”http://www.
w3.org/2000/svg” xmlns:xlink=”http://www.w3.org/1999/xlink”
xmlns:a=”http://ns.adobe.com/AdobeSVGViewerExtensions/3.0/”
x=”0px” y=”0px”
width=”139px” height=”139px” viewBox=”0 0 139 139” enable-background=”new 0 0 139 139” xml:space=”preserve”>
0348 - 44 55 99
<defs>
info@stalenpui.nl
</defs>
stalenpui.nl
<rect x=”0” width=”139”
Industrieweg 10G
height=”139”/>
3481 MD Harmelen

BEZOEK ONZE SHOWROOM:

WIVAN
WIVAN
Packaging Systems

Packaging Systems

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

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

Techniekweg 12

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

Tel.: 0348 446917
info@wivan.nl

info@wivan.nl
www.wivan.nl
Onderdeel van Van Wijngaarden Services bv
www.wivan.nl
www.woutvanwijngaarden.nl
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Breudijk 1c, 3481 LM Harmelen
Tel. 0348-442353 FAX 0348 - 444094
Email: info@autobedrijf-ouwerkerk.nl
www.autobedrijf-ouwerkerk.nl

NIJVERHEIDSWEG 10
3481 MB HARMELEN
U BENT WELKOM OP ALLE
WERKDAGEN OF NA AFSPRAAK.

57 | Dodenherdenking 2022

Vrijheid in verbondenheid
Bovenstaande is het jaarthema van het
Nationaal 4 & 5mei comité.
Het jaarthema ‘vrijheid in verbondenheid'
is gekozen tijdens de Corona-crisis. Het
beeld dat de crisis ons nader tot elkaar
zou brengen bleek maar ten dele waar. Het
heeft ook maatschappelijke problemen en
tegenstellingen aan de oppervlakte gebracht.
Persoonlijke en collectieve vrijheden en
de kijk op de ‘waarheid ‘ lijken soms haaks
op elkaar te staan – en zijn niet altijd
verenigbaar.
Daar waar we eerst pal stonden achter de
eerstelijns hulp en primaire diensten, werd
gedurende de pandemie deze eenheid
steeds minder zichtbaar en nam belang en
zucht naar persoonlijke Vrijheden, ten koste
van anderen helaas toe.
Bij het vaststellen van het thema wist men
ook niet dat er een veel groter menselijk
drama zou gaan spelen. Vergeleken bij
hetgeen nu in Oekraïne plaatsvindt, vallen
de beperkingen van onze vrijheid tijdens de
coronacrisis, in het niet. Vrijheid blijkt zoals
we nu zien een kostbaar goed wat men dient
te koesteren en bewaken.

Totaal Service Harmelen

GEZELLIGE KONINGSDAG!

Klussen bedrijf
Airconditioning
Loodgieter

Tommy Schriel

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

06-55772575
totaalserviceharmelen@gmail.com

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

Het thema ‘vrijheid in verbondenheid’ is
daarmee in een heel ander perspectief
komen te staan. De mensen in Oekraïne
tonen hun verbondenheid in een strijd
in het belang van hun vrijheid, hun eigen
zeggenschap en hun cultuur. Een keiharde
strijd die maar weer eens bewijst dat vrijheid
ook anno 2022 duur bevochten wordt en
nooit en te nimmer voor vanzelfsprekend
genomen mag worden.
Er heerst nu een grote verbondenheid
voor de vluchtelingen vanuit deze
oorlogsregio. Laten we er voor waken dat

deze verbondenheid niet uiteenvalt in eigen
belangen en verdraaide waarheden zoals
tijdens pandemie zichtbaar werden.
De komende tijd kunnen we elkaar weer
ontmoeten. Maar het feit dat we weer bijeen
mogen komen, betekent niet automatisch
dat we ons ook verbonden voelen. Daaraan
zullen we nu en in de toekomst aan moeten
blijven werken.
Programma woensdag 4 mei Dodenherdenking
18:45

Verzamelen bij de Bavokerk

19:00

Aanvang herdenkingsdienst

19:40

Einde herdenkingsdienst

19:40

Afsluiting met eerste (1ste) gedicht

19:45

Start aanvang stille tocht vanaf BAVO
naar praatkuil

19:50

Welkomstwoord namens OVH door
voorzitter

19:52
19:56

Speech burgemeester/wethouder
Aanvang tweede (2e) gedicht

19:58

"Taptoe"

20:00

2 minuten stilte

20:02
20:05

Aanvang Wilhelmus
Aanvang derde (3e) gedicht

20:07

Kransleggingen door betrokken partijen
en belangstellenden

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

• Barry Broekhuijse Bouwkunst
• Chinees Indisch Restaurant "New Golden House"
• Derks & Zn. Staalconstructies
• Houtzager Advies
• Installatiebedrijf Midden-Holland B.V
• Rodenburg Tuinen
• Sfeerwinkel De Smidse

Bogaard

Verzekeringen

Uw adres voor financiële zekerheid!
S C H I L D E R W E R K E N
Voor al uw binnen en buiten schilderwerk

Tel. 030-688 04 63

www.bergmangrassogroep.nl

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

Centrum van de Hervormde Gemeente Harmelen

• Met diverse zalen van 20 tot 100 personen).
• Voor het vieren van verjaardagen en jubilea.

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

• Ook voor vergaderingen/meetings/cursussen etc.

• om 24 uur per dag in privésfeer de overledene

• Gelegenheid voor rouwdiensten en condoleren.

• te bezoeken.

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

Wij wensen iedereen
een bijzonder gezellige

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

Dorpsstraat 109 | 0348-702729

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

HUIDVERBETERING
ELEKTRISCH ONTHAREN
(EVT. VERGOED DOOR UW ZORGVERZEKERAAR)

Utrechtsestraatweg 41 • 3481 LA Harmelen • tel: 030-6666648 • info@lasbedrijf-derooij.nl

www.lasbedrijf-derooij.nl

Kalverstraat Harmelen

VERWIJDEREN VAN
HUIDONEFFENHEDEN
ONTSPANNING

Dierenpension Onder de Boompjes:

Vakantie- en
dagopvang
voor uw huisdier.
Dierenpension
Onder
de Boompjes:

Fijne Koningsdag!

Vakantie- en dagopvang voor uw huisdier.

Wildveldseweg 6

Wildveldseweg 6
3481 LX Harmelen,
0638016904
3481 LX Harmelen,
0638016904

info@dierenpensiononderdeboompjes.nl
info@dierenpensiononderdeboompjes.nl
www.dierenpensiononderdeboompjes.nl
www.dierenpensiononderdeboompjes.nl

GRONDBEWERKING, REPARATIES & ONDERHOUD

WILDVELDSEWEG 6
3481 LX HARMELEN

TEL. 06 54 69 43 46
INFO@PJVANROSSUM.NL

Kom er ook bij!
Het bestuur van de Oranjevereniging wil graag haar evenemententeam
uitbreiden. Wil jij ons op verschillende gebieden ondersteunen
bij bijvoorbeeld; dorp versieren, opbouwen en ondersteunen bij
Koningsdag, 4 mei herdenkingsbijeenkomst, lichtjestocht, kinderdisco,
kermis, dorpsquiz eigenlijk alles wat de Oranjevereniging organiseert,
meld je dan aan!
Onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ of ‘hoe meer zielen
hoe meer vreugd’ zoeken we dus dorpsgenoten die een steentje
willen bijdragen aan de festiviteiten en ben je van grote toegevoegde
waarde voor Harmelen
Ben je geïnteresseerd om er mede voor te zorgen dat de Oranje
Vereniging Harmelen blijft bestaan? Geef je dan op bij Thijs Kwakkenbos,
te bereiken via de mail: Thijs@oranjeverenigingharmelen.nl.

Voor jullie een kleurplaat om mooi te maken met stiften, potloden, verf of wat je maar zou willen.
Lever deze kleurplaat dan in op Koningsdag bij de kraam van de Oranjevereniging in de ton die
daar speciaal voor de kleurplaten staat. Om 14.30 zal Rogier de Avonturier en aantal kleurplaten
uit de ton halen die een mooie prijs verdienen. Veel succes en maak er iets moois van!
Naam:

Adres:

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

BESTUUR
ORANJEVERENIGING
HARMELEN
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

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.

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.

Tot gauw!

€ 2.350,-

binnenkort is onze
vernieuwde site
in de lucht!

