Programmaboekje

Koningsdag 2019 Achterberg

Koningsdag 2019 in Achterberg!
Voorwoord

Nog even en het is zover: Koningsdag 2019 in Achterberg. Wat hebben we een geweldige
editie gehad in 2018. Met het thema “Achterberg als vanouds” hebben we een prachtige
ouderwetse Achterbergse Koningsdag mogen beleven. En ja, probeer dat dan maar weer
eens te evenaren. Maar het is gelukt! Met hulp van veel enthousiaste sponsoren en een
grote groep vrijwilligers zijn wij er weer in geslaagd een heel mooi Koningsdag programma
voor 2019 samen te stellen.
Ook in 2019 is supermarkt Coop Duijzer onze hoofdsponsor en is Autobedrijf Roelof van
Leersum onze optochtsponsor. We zijn erg blij en dankbaar om te zien dat naast deze
twee sponsoren, veel ondernemers wederom Koningsdag in Achterberg een warm hart
toedragen. Onze dank is niet in woorden uit te drukken.
Het thema van dit jaar is “Beestachtig gezellig”. Met dit thema hopen wij bij u veel
enthousiasme op te wekken. Daarnaast is het ook echt een thema dat bij ons mooie dorp
Achterberg past. Kijkt u eens om u heen en geniet van al het moois dat Achterberg te
bieden heeft: De landerijen met de prachtige beesten en de gezellige mensen uit het dorp.
Kortom een uitstekend thema voor Koningsdag 2019!
Naast alle Koningsdagactiviteiten willen we het Oranjegevoel in Achterberg weer terug
laten komen door u aan te sporen om met versieringen aan de slag te gaan. Wij
organiseren net als vorig jaar een speciale
wedstrijd: “Oranjegevoel in Achterberg”.
Welke straat heeft op Koningsdag de
mooiste boog en/of straatversiering en
welk huis heeft de mooiste huis- en/of
tuinversiering? Dus spreek met buren af,
ga samen creatief aan de slag en win mooie
prijzen.
stachtig

THEMA 2019
`Bee
gezellig`

Koningsdag 2019 zal zoals vanouds worden gestart met de welbekende traditionele optocht
door het dorp, ditmaal onder leiding van muziekkorps Crescendo uit Elst. We hopen dat
jullie weer massaal en enthousiast aan de slag gaan om een mooie creatie te bouwen, want
de optocht hoort bij Achterberg! Dus versier je fiets, brommer, skelter, auto, kar, trekker,
vrachtwagen of wat dan ook en maak deel uit van deze optocht! Let op, er zijn verschillende
categorieën en voor een aantal categorieën dien je je vooraf op te geven. Verderop in dit
boekje, op onze internetsite en op Facebook staat hoe en wat.
In dit programmaboekje kun je uitgebreid lezen wat de andere
activiteiten van Koningsdag zijn! Aan jong en oud is gedacht.
Er is nu ook speciale aandacht voor de wat oudere jeugd. Het is
voor nu te veel om op te noemen maar wij kunnen u verzekeren
dat iedereen zich uitstekend zal vermaken. We voegen nog
steeds extra activiteiten toe aan het programma. Houdt
onze internetsite www.oranjecomite-achterberg.nl of onze
Facebookpagina “Oranjecomité Achterberg” goed in de gaten.
Als er iets nieuws is zullen wij dat direct vermelden.
Kortom er is een dag- en avondvullend programma georganiseerd
voor jong en oud met een geweldige afsluiting. Uiteraard ook
voor de lekkere trek kunt u op Koningsdag bij ons in Achterberg
terecht.
We gaan er samen een hele gezellig dag van maken en we hopen
op jullie komst!

Tot Koningsdag!
HET ORANJE COMITÉ ACHTERBERG
Locatie: Dorpshuis: Achterbergsestraatweg 184, 3911 CX Achterberg
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PROGAMMA OVERZICHT
Koningsdag 2019 in Achterberg!
PROGAMMA
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11:00 uur

Opstellen optocht

11:30 uur

Optocht

12:15 uur

Gratis koffie en soezen ronde!
Opening bars en terrassen

12:30 uur

Prijsuitreiking Optocht

13:00 uur

Springkussens, Kinderboerderij, Stormbaan, Pannakooi

14:00 uur

Kindermiddag

14:00 -15:00

Ringsteken Oldtimerclub “De Grebbetrekkers”

15:00 uur

Traptrekker-race

14:00 17:00

Formule 1 test (oudere jeugd)

16:00 uur tot
18:00 uur

Achterbergse spelen

16:00 18:00

Ballonnenclown

18:00 uur

Pubquiz in Dorpshuis

19:00 uur

Prijsuitreiking: Pubquiz, WC-pot gooien,
Oranjegevoel in Achterberg

19:30 uur tot
00:00 uur

Live muziek, DJ en een hele bijzondere
verrassingsartiest

Rondrit in huifkar, Mini tuin (voor de kleintjes), Knutselfeest
Eendjes vangen, Schminken, Ballenbad, Multiplay speelkussen
Super Legoblokken, Reuze 4 op een rij, Lachspiegels
Diverse specials voor oudere jeugd
En nog heel veel meer…

Internationaal Achterbergs kampioenschap
WC pot gooien, Rodeostier en Kop van Jut.

DE OPTOCHT
De traditionele Koningsdag optocht van Achterberg!
Want zo mogen we hem toch wel noemen “traditioneel en
van Achterberg” Een optocht die hoort bij Koningsdag in
Achterberg, een traditie welke al decennialang teruggaat. Een
unieke belevenis voor zowel jong als oud.
Onder leiding van het muziekkorps trekken ieder jaar weer de
meest mooie creaties door ons dorp. En ieder jaar weer staan
langs de route ongelofelijk veel mensen de deelnemers en hun
bouwwerken te bewonderen. Op het filmpje van vorig jaar (op de site) is
goed te zien hoe mooi dat eruit ziet.
Kortom, ook dit jaar starten we Koningsdag weer met de traditionele optocht. Het
thema van dit jaar is “Beestachtig gezellig”. Omstreeks 11:30 uur gaan we van start,
onder leiding van onze optochtsponsor Autobedrijf Roelof van Leersum met muzikale
begeleiding van muziekkorps Crescendo uit Elst.We hopen dat jullie massaal en
enthousiast aan de slag gaan om een mooie creatie te bouwen. Dus versier een fiets,
brommer, skelter, auto, kar, trekker, vrachtwagen of wat dan ook en maak deel uit van
de optocht! Laat de creativiteit de vrije loop en maak er iets moois van.
We hopen dat jullie massaal en enthousiast aan de slag gaan om een mooie creatie te
bouwen. Dus versier een fiets, brommer, skelter, auto, kar, trekker, vrachtwagen of wat
dan ook en maak deel uit van de optocht! Laat de creativiteit de vrije loop en maak er
iets moois van.
De optocht bestaat uit 4 categorieën;
1) Kinderkaravaan (kinderen met versierde fietsen, skelters, kleine karretjes)
2) Karrenpracht (voorkeur als thema versierde trekker-kar combi, versierde opleggers,
versierde specials)
3) Oldtimergedachte (oldtimer trekkers, oude brommers, oldtimer auto’s,)
4) Reclame-power (bedrijfspresentatie met auto’s, trekkers, vrachtwagens, bussen)

www.oranjecomite-achterberg.nl
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Uiteraard zijn er in de verschillende categorieën mooie prijzen te verdienen. Wel willen
we, gezien de drukte van vorig jaar, de deelnemers in categorieën 2, 3 en 4 vriendelijk
verzoeken zich vooraf op te geven bij het Oranjecomité. Dat kan via mail info@
oranjecomite-achterberg.nl of door te bellen of een appje te sturen naar Johan van
der Voort 0646204954. Iedere deelnemer krijgt een leuk aandenken als bewijs van
deelname.
Uiteraard zijn er in de verschillende categorieën mooie prijzen te verdienen. Wel willen
we, gezien de drukte van vorig jaar, de deelnemers in categorieën 2, 3 en 4 vriendelijk
verzoeken zich vooraf op te geven bij het Oranjecomité. Dat kan via mail info@
oranjecomite-achterberg.nl of door te bellen of een appje te sturen naar Johan van
der Voort 0646204954. Iedere deelnemer krijgt een leuk aandenken als bewijs van
deelname.
Opgeven voor de kinderkaravaan kan ook (maar hoeft niet) door een mail te sturen
naar info@oranjecomite-achterberg.nl maar kan ook op
de dag zelf bij de welbekende “Optochtleider” Wim van
Roekel op de hoek Schoneveld / Achterbergsestraatweg.
Kom a.u.b. wel op tijd!
Het opstellen van de deelnemers van de categorieën 2,
3 en 4 begint om 11.00 uur vanaf de Boslandweg. (Witte
kerk) Volg de aangegeven route tot aan Hijnekamp
bouwbedrijf. (Bergweg) Onze begeleiders zullen u
daarvandaan verder wijzen.
De kinderkaravaan en muziekkorps Crescendo stellen
zich op bij de hoek Schoneveld / Achterbergsestraatweg.
(bij de voetbalkooi)
Na de optocht nodigen wij iedereen uit voor een GRATIS
kopje koffie met een heerlijke soes in het Dorpshuis. De
prijsuitreiking is kort na de optocht op het Dorpshuisplein.

VERSIER HET DORP!
En win mooie prijzen!

“Als wij het eerder hadden geweten dan…” een veel gehoorde uitspraak van vorig jaar zo
net voor en tijdens Koningsdag. En ja, wij geven toe we waren wat aan de late kant met de
informatie. We hebben geluisterd en er van geleerd! Hierbij dus speciale aandacht voor de
wedstrijd: “Oranjegevoel in Achterberg”. Breng het Oranjegevoel terug in Achterberg.
Om de inspanning en creativiteit te motiveren zijn er hele mooie prijzen te winnen!

Welke straat heeft de mooiste boog en/of versiering?
Welk huis heeft de mooiste huis- en/of tuinversiering?
Dus spreek met buren af en maak samen een boog, versier de straten, bomen, struiken,
lantaarnpalen enzovoort en win mooie prijzen. De winnaar van de boog en/of straatprijs
krijgt een BBQ pakket aangeboden voor 20 personen.
De winnaar van het mooist versierde huis en/of tuin wint een boodschappenbon ter waarde
van € 50,- van de COOP in Achterberg en een bon ter waarde van € 50,- van de Wildernis in
Achterberg. Plaats 2 en 3 in beide categorieën krijgen ook een hele mooie prijs.
MEEDOEN? Stuur een mail met uw gegevens naar
info@oranjecomite-Achterberg.nl
(Het is mogelijk om voor beide categorieën op te geven.)
Voor diegenen die een straatversiering organiseren of een boog
plaatsen hebben wij op de dag/avond van de plaatsing nog een
extra verrassing onder de noemer “een hapje en een drankje”.
Een mooie straatversiering en zeker ook een boog is toch altijd
wel iets heel bijzonders en dat willen wij graag belonen met een
extraatje. Geef u hiervoor op door minimaal twee dagen van te
voren te mailen naar info@oranjecomite-achterberg.nl.

Otto de Gooijer
Autobedrijf
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Om u alvast een handje te helpen en een start te maken met
de versieringen zit er in dit programmaboekje een coupon.
Deze kun je bij COOP Duijzer in Achterberg inleveren voor één
GRATIS streng slingers. Dus knip hem uit en lever hem in bij de
COOP. Daar hebben ze overigens nog veel meer liggen om uw
creatie compleet te maken. Het is superleuk om gezamenlijk met
uw (over)buren het feest van Koningsdag voor te bereiden. Wij hopen dan ook dat iedereen
massaal gehoor geeft aan onze oproep.
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BRAM ELENBAAS
LOON- EN VERHUURBEDRIJF

VEMEWA BV
metaalbewerking

DE VISSER
BOUW EN ONDERHOUD
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vol groeninspiratie

ACHTERBERGSE SPELEN
Onder de naam Achterbergse Spelen pakken we dit jaar uit
met twee grote activiteiten.
Het welbekende internationale Achterbergs
kampioenschap WC-pot gooien.
Dit onderdeel mag in Achterberg uiteraard niet
ontbreken. Een onderdeel waar zelfs onze Koning en
zijn familie aan mee hebben gedaan. Man of vrouw,
iedereen kan de uitdaging aangaan. Bent u degene
die dit jaar het felbegeerde kampioenschap in uw
klasse in de wacht probeert te slepen? Geef u op
tijdens Koningsdag bij één van de begeleiders en wie
weet gaat u dit jaar met de prijs aan de haal.
Rodeostier
Dit onderdeel behoeft geen verdere uitleg.
Wie weet een optimale combinatie te vinden tussen
balans en kracht? Klim er op, blijf zo lang mogelijk
zitten en win mooie prijzen.
Vermaak
Hij is er weer, terug van weggeweest maar wel voor
de echte krachtpatsers. De Kop van Jut. Maar let
op u moet niet alleen heel hard slaan maar ook slim
zijn, vergeet dat niet.
Ringsteken met oldtimer trekkers
Om 14:00 uur gaat voor het Dorpshuis de wedstrijd
ringsteken onder leiding van oldtimerclub “De
Grebbetrekkers” van start. De wedstrijd waar het
draait om snelheid en uiterste precisie. Wie heeft
zijn prachtige machine het beste onder controle en
wordt de winnaar van dit Koningsdagevenement. De zeer
ervaren en deskundige spreker Wim Hofs zal de wedstrijd
voorzien van commentaar.

16

Wilt u ook meedoen? Geef u dan op bij Cornelis van Os
06-53434978 of via de contactpagina op
www.grebbetrekkers.nl Wees snel, want vol is vol.

KINDERMIDDAG
Het belangrijkste onderdeel van Koningsdag is toch wel het kinderfeest.
Waar we vorig jaar al groots hadden uitgepakt doen we er dit jaar nog een schepje
bovenop. De “Mini tuin” voor de allerkleinsten is ook dit jaar weer aanwezig.
We hebben een speciaal springkussen, ballenbad, sjoelen, schminken, knutselen,
eendjes vangen, super lego blokken, reuze 4 op een rij, enzovoort, enzovoort…
De kinderen zullen zich absoluut uitstekend kunnen vermaken.
Voor de wat oudere kinderen hebben we op het plein weer een groot springkussen
staan en voor de echte durfallen staat er een stormbaan van maar liefst 13 meter
lang. Heb je meer zin in een sportieve uitdaging, laat dan je kunsten zien in de panna
voetbalkooi, het klimkanon of je snelheid van handelen bij het stokvangen.
Dit jaar is er ook aan de oudere jeugd gedacht met een paar heuse specials. Onder
andere de Achterbergse Formule 1 test. Houdt onze site en Facebook in de gaten
voor meer informatie.
Vanaf een speciale opstapplaats aan de Achterbergsestraatweg kun je dit jaar een
leuke rondrit door Achterberg maken. Dit jaar geen trein maar een prachtige huifkar
verzorgt een leuk en mooi rondje door het dorp.
Met meer dan 70 dieren is net als vorig jaar de kinderboerderij ook
weer aanwezig. Een zeer bijzondere bezienswaardigheid die wij
graag wilden laten terugkomen op Koningsdag 2019. Welke dieren
ziet u zoal? Een lama, een alpaca, een kalfje, een ezel, een pony, een
varkentje, biggetje(s), diverse soorten schaapjes en geitjes, ganzen,
enzovoort, enzovoort. Kortom teveel om op te noemen. Kom al dit
moois bewonderen tijdens Koningsdag op het Dorpshuisplein.
Wie is het toekomstige racetalent? Na afloop van het ringsteken van de
oldtimer trekkers wordt er een parcours uitgezet voor de traptrekkerrace liefhebbers. Laat je chauffeurskunsten zien en win een leuk prijsje.
Niet alleen de echte winnaar krijgt een grote prijs, iedere deelnemer krijgt
na afloop een leuke prijs. Opgeven kan op het Dorpshuisplein of bij het
parcours.

Zoals u van ons gewend bent is deelname aan de activiteiten uiteraard GRATIS.

We zien jullie graag op Koningsdag!
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SCHEUR WELDING
Laswerk

Reparatie Onderhoud Technische dienstverlening

Mobiel: 06 40760061 | Email: c.v.d.scheur@tele2.nl

JVH webbouw

Uw bedrijfswebsite op maat

Loonbedrijf
J. van Laar
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06 12 66 66 71

WOORDZOEKER KONINGSDAG
ZOEK DE WOORDEN EN STREEP ZE DOOR
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BEATRIX
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NEDERLAND
VLAG
ROOD
WIT
BLAUW
FEEST
KROON

PUZZEL
Verbind de lijntjes en ontdek het dier!

DOOLHOF
Hoe komt Willem-Alexander bij Máxima? Wel snel, want hij is 27 april jarig!
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Nudepark 93, 6702 DZ Wageningen
info@jaccobestratingen.nl
06-51009569

Project3

07-10-2008

11:54

Pagina 1

METAALTECHNIEK

MECATECH
CARROSSERIEBOUW

Roelofsen

Bu i te n i n r i c ht i n g
Machinery parts
www.jvginnovatie.nl
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Nudepark 93 - 6702 DZ Wageningen
info@roelofsenwageningen.nl - 06 53943339

www.mecatech.nl
Wij wensen u fijne feestdagen

GERT DE GOOIJER
VASTGOED

Kapsalon Toppunt

alon Toppunt

ER BA
30

ONDERHOUDSBEDRIJF OP GEBIED VAN
GROND-, WATER- WEGENBOUWWERKEN

G.J. BUDDING B.V
-GRONDWERK -BESTRATINGEN -RIOLERINGEN
-REINIGINGSTECHNIEKEN T.B.V
*infiltratiefilters
*persleidingen

MEENTWALLEN 1 3911SW ACHTERBERG
TEL. 06-22193893 E-MAIL. gerrit.budding@hetnet.nl

L. Veenhof
Buiteninrichting

ZONDER VRIJWILLIGERS
GEEN KONINGSDAG IN ACHTERBERG!
Dat is, wat het is als er geen vrijwilligers meer zouden zijn die met ongelofelijk veel inzet en
enthousiasme geheel belangeloos zich inzetten om een mooi programma samen te stellen.
Ongelofelijk trots zijn we dan ook dat we dit jaar in samenwerking met heel veel vrijwilligers
een mooi en volledig Koningsdagprogramma kunnen organiseren. Dit alles was niet gelukt
zonder de drie aanjagers achter dit verhaal, te weten Eline Voigt, Gerben Bijl en Willie
Daniëls- van de Scheur. Zij hebben er voor gezorgd dat niet alleen wij als bestuur maar velen
met ons enthousiast aan de slag zijn gegaan om er samen iets moois van te maken. Ze staan
alle drie niet graag in de schijnwerpers, maar wij vinden dat zij wat extra aandacht mogen
krijgen. Zonder hen was Koningsdag in Achterberg misschien wel helemaal gestopt met
bestaan. Wij kunnen en willen ons dat niet voorstellen.
Daarom Eline, Willie en Gerben ontzettend bedankt dat
jullie het voorbeeld hebben gegeven en Koningsdag in
Achterberg weer op de kaart hebben gezet.

“Goed voorbeeld doet goed volgen” zegt men
altijd en “vele handen maken licht werk” is ook
zo’n passende uitspraak in dit geheel.
Voor 2019 maken wij ons nu geen zorgen meer qua inzet van
vrijwilligers, maar we willen graag dat het verder gaat in 2020,
2021, enzovoort, enzovoort…
Daarom bij deze: Heeft u altijd al graag deel uit willen
maken van een zeer enthousiaste groep mensen die
een mooi en leuk evenement voor jong en oud willen
organiseren? Denkt u de sleutel te hebben en iets
vernieuwends kunnen toe te voegen?
Mail dan vrijblijvend naar info@oranjecomiteachterberg.nl of spreek één van onze vrijwilligers
voor, tijdens of na Koningsdag aan en help ons mee
om ook de komende jaren Koningsdag in Achterberg
tot een succes te maken.

Vrijwilligers: Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp!
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MACHINIST // GRONDWERKER // STRAATWERK

TEL. NR.: 06 - 36 05 39 44

Rhenen
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AVONDPROGAMMA
MET PARTYSHAKERZ

Het sluitstuk van de dag is uiteraard het
avondprogramma in het Dorpshuis, met
dit jaar twee zeer bijzondere artiesten.
De avond zal muzikaal worden begeleid
door het DJ duo de “Partyshakerz”,
een internationaal gezelschap waar
wij ontzettend trots op zijn ze weer in
Achterberg te mogen verwelkomen. En
als dit dan nog niet genoeg is, zal een
bijzondere artiest de avond helemaal
compleet maken. Wie het is laten we nog
even in het midden maar wij beloven u,
het zal ook dit jaar een waar spektakel
worden.

PUBQUIZ
Om 18:00 uur gaan we van start met de Pubquiz op het terras. De quiz zal uw kennis
over onder andere Achterberg en nog veel meer items op de proef stellen. De winnaars
blijven niet met lege handen achter, dus zorg ervoor dat u goed bent voorbereid!

Duijzer Achterberg

Cuneraweg 173a • 3911 RH Achterberg • Tel. 0317-61 53 53
info@korpershoek.eu • www.korpershoek.eu
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Onze openingstijden:
Maandag, dinsdag en donderdag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 18.00 uur
8.30 - 12.30 uur
8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 20.00 uur
8.30 - 16.30 uur

SPONSOREN
Wat hebben wij naast de zo belangrijke vrijwilligers nodig om een mooi en onvergetelijk
Koningsdagprogramma voor jong en oud neer te zetten? Inderdaad, financiën! Ongelofelijk
dankbaar zijn wij dan ook weer met de hulp van de vele sponsoren. Zij maken het mogelijk
om ons een voor u mooi en uitgebreid Koningsdagprogramma neer te kunnen zetten.
Een absolute noodzaak naast alle vrijwilligers om het überhaupt te kunnen organiseren.
Wij kunnen onze sponsoren dan ook niet genoeg bedanken voor hun bijdrage van dit jaar.
Ontzettend bedankt allen!
Onderstaande sponsoren en donateurs maken het voor ons financieel mogelijk om van
Koningsdag een feestelijk festijn te maken voor jong en oud.
Graag bedanken wij:

Graag bedanken wij:
Hoofdsponsor:
Coop Duijzer

Optocht sponsor:
Autobedrijf Van Leersum

Cuneraweg 268  3911 RT Rhenen

www.grondverzetten.nl
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Sponsoren
Jos Geerts
Achterbergse Ontwikkelingsmaatschappij
Albers Zeilmakerij
Etos Bijl
Tuincentrum de Wildernis
Media-Artists
VVA Achterberg
Kasberg Beheer
Gertjan van Laar Grondwerken
John Elenbaas
Elbert van Laar
Hijnekamp Kozijnen
Gert de Gooijer Vastgoed
Van Swaay bouwbedrijf
Budding Riooltechniek
Kieviet Autoschade
Otto de Gooijer auto’s
Aveko

Jan Scheffer
Meer Makelaar
Van Schuppen Makelaardij
Veldhuizen Fokvarkens
Wikselaar Automotive
De Gooijer grond en straatwerken
V.O.C. Achterberg
Achterbergse ondernemersvereniging
Autobedrijf Jacco de Gooijer
Henk van de Brink tekenbureau
HVR Speeltotaal
Bouw & montagebedrijf Ben v/d Meijden
Brink Aannemings- & Verhuurbedrijf
G.E. v. Dam
G.J. Budding B.V.
G.J. ter Haar
Nudetuin
Gaasterlander
Sensos Osteopathie
Wim v Daalen
Esmeijer transport
Pavert Steigerbouw
Van de Scheur Interieurbouw
Eskes en Partners
Installatiebedrijf Rijken
ABN Amro

www.oranjecomite-achterberg.nl

Bouwbedrijf Hijnekamp
Van de Weert Instalatie
Teus van der Meijden
C. van Os
Jefrey van Laar
JVH Webbouw
Autobedrijf de Groot
J. van Daalen & Zn. B.V.
Scheur Welding
Hootsen auto’s
Gesink Meubel- en Interieurbouw
Ben van de Scheur
Hoenderdaal Fasteners
Pluimveehouderij van Beek
Robé B.V.
Café ‘t Nippertje
W en R w grond en straatwerken
DvL Infratechniek
Buitenhuis B.V.
D & G Chaletbouw
Vastgoed concept
Mecatech
Wim van der Meijden
Jacco Bestratingen
L. Veenhof Buiteninrichting
Hijsen in het Nauw BV
Bert Schreuder bestratingen & verhuur
Rene Blaak
Jan Rauw & Zn B.V.
Bram Elenbaas loon en verhuurbedrijf
Erba Plaatbewerking

Van Pommeren
J. Boonzaaijer
Aannemersbedrijf M. Polman
F.v.H
Gaasenbeek en Zn Landbouwmechanisatie
Transportbedrijf G.J. Rijksen & ZN
JVG Innovatie
Tweewielers Meijer
Autoschadebedrijf de Booyskampen
Crossbow Coffee
Ter Maaten Electra
Peter Korpershoek Elektronika
Tandartsenpraktijk Nieuw Schoneveld
Kapsalon Toppunt
Klaas Vaak
Pomfri
Vallei personeel
Roelofsen Buiteninrichting
Coffee Elbers
Onno Boer Consult
C.H. Rijksen
Bennard van de Scheur Bestratingen
MC afdichtingen
Anton de Jong - Houthandel
De Visser Bouw en Onderhoud
Van Lienden Kooistra
Rodeq Dental B.V.
Van Oort Elektronika
VEMEWA B.V.
Van Baaren

WIL JE OP DE HOOGTE
BLIJVEN?
Surf dan naar www.oranjecomite-achterberg.nl of
www.facebook.com/oranjecomite.achterberg
voor meer informatie.
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Heb je vragen? Je kan altijd mailen naar:
info@oranjecomite-achterberg.nl

ELBERS

Coffee & Service
 Verkoop en verhuur van koffieautomaten
 Onderhoud van koffieautomaten
 Voor al uw ingrediënten zoals koffie, thee,
suiker, melk, cacao, bekers enz.
H. Elbers, Steenoven 7c, 3911 TX Rhenen
T (06) 36 31 37 15 E info@elberscoffee.nl W www.elberscoffee.nl
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ACHTERBERGSE
ONDERNEMERSVERENIGING

GAASENBEEK EN ZN
LANDBOUWMECHANISATIE
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CAFÉ ‘T NIPPERTJE

KLEURPLAAT
Kan jij de koningsfamilie feestelijk inkleuren? Zodat ze klaar zijn voor 27 april!

AUTOSCHADEBEDRIJF
DE BOOYSKAMPEN

DvL Infratechniek
44

TEL. 0318 - 510905

FAX 0318 - 507198

Duijzer Achterberg
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Marketing

Drukwerk

Fotografie

Ontwerp

Websites

FIJNE
KONINGSDAG!

w

WELKOM BIJ
COOP DUIJZER
Kwaliteitsvlees
Ambachtelijk & vers Molenbrood
Slijterij met breed assortiment
Authentieke vleeswaren
Verse groenten en fruit
Kaas uit allerlei streken
Dagverse zuivel
SERVICEPUNT
Post NL
Stomerij
Fotoservice
Gratis

48Coop

VERS
VOORDELIG

DAT IS MIJN COOP

Duijzer Achterberg

Schoneveld 35
ma-do 8-20 | vr 8-21 | za 8-20

COOP.NL

