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Opgericht 17 augustus 1928

Erevoorzitter: 
G.F. Naafs, Burgemeester 

van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 

Bestuur: 
Frans van de Craats, voorzitter 
Inge Lagerweij, vice-voorzitter 
Arianne van Soest, secretaris 
Paul Boreel, penningmeester 

Leden van het bestuur: 
Peter Kranenburg
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Ed Mantel

Dick van den Berg
Peter Kroes 

Ondersteuning van het bestuur:
Cees Schippers

Wij verzoeken u vriendelijk in verband met de te verwachten drukte op Koningsdag, lopend of 
met de fiets naar Landgoed Huis Doorn te komen. Het terrein mag niet met de fiets betreden 
worden. Er is een fietsenstalling aanwezig. Dank u wel!

Oranjevereniging Doorn • Secretariaat: Vossenweg 4, 3941 GT Doorn • T: 0343-430229
E: secretariaat@oranjeverenigingdoorn.nl • W: www.oranjeverenigingdoorn.nl

IBAN: NL11 ABNA 047.07.82.684 • KvK: 30156838 • Erkend als culturele ANBI / RSIN 0044.70.205
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Kampweg 11, Doorn

T 0343 477 441
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ALCHEMIST |  MOSCOW |  JC SOPHIE

NO-MAN’S LAND |  LAMPE BERGER 

FASH ION  |  G I FTS  |  INTER IOR

JAKE FISCHER |  TUMBLE ‘N DRY 

PETIT  BATEAU |  OIL ILY |  BY BAR 

KOEKA |  MISS MOSCOW

KAMPWEG 16 A, DOORN

Op zoek naar effectieve marketing 
voor meer omzet en meer winst?

Maak kans op een
GRATIS BRAINSTORM!
Meld je nu aan op
www.hoekmarketingsupport.nl

De brainstorm is voor bedrijven of organisaties. Aanmelden kan tot Koningsdag. Contact: Serge Hoek (06) 41597646

Koningsdag 

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima vieren Koningsdag dit jaar in Groningen. Maar ook in 
onze gemeente wordt deze dag uitgebreid gevierd. Heel de Heuvelrug kleurt oranje, de vlaggen gaan 

uit en vrijwel iedereen is in feeststemming. De Oranjeverenigingen zetten zich ook dit jaar weer in om er 
voor u een aantrekkelijke dag van te maken. Het resultaat: uiteenlopende activiteiten voor alle leeftijden 
in de dorpen. De wethouders en ik vinden het elk jaar een feest om dit mee te maken en te zien hoe u 
Koningsdag met elkaar viert.

De viering blijft niet beperkt tot Koningsdag. Voor de meeste scholen begint het feest al op vrijdag 20 april 
met de Koningsspelen. Een koningssportdag die start met een gezamenlijk koninklijk ontbijt. Heel bijzonder 
dit jaar is dat elf scholen meedoen aan een mini Roparun. Een sponsorloop waarbij de opbrengst ten 
goede komt aan de palliatieve zorg aan mensen met kanker. Een heel mooi initiatief waarbij sportiviteit en 
solidariteit hand in hand gaan.

Dat er elk jaar weer een gevarieerd en leuk programma is tijdens Koningsdag danken we aan de vele 
vrijwilligers. Zij zetten een groot deel van hun vrije tijd in om in hun dorp elk jaar weer een gezellige en 
afwisselende Koningsdag te organiseren. Fijn dat er zo veel betrokken inwoners zijn! 

Ook een speciaal woord van dank aan alle donateurs, sponsoren en adverteerders die dit feest elk jaar weer 
mogelijk maken. 

Koningsdag is bij uitstek een dag waarop overbodige spullen een herkansing krijgen – en daar wordt 
iedereen blij van. Het is ook een dag dat er veel wordt weggegooid. Maar u weet: als afval wordt gescheiden 
kan het gerecycled worden. Op het feestterrein staat naast elke bak voor ongescheiden restafval een bak 
met een oranje deksel. Die is voor PMD – u weet wel, voor de plastic zakjes en flesjes, voor de blikjes en de 
drinkpakjes. Maak hier gebruik van om ook uw afval een tweede leven te gunnen.

Namens het college en de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug wens ik u allemaal veel oranje plezier 
en gezelligheid toe.

Burgemeester
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shoeby.nl Thorheimpassage 1, Doorn

Op de hele collectieOp de hele collectieOp de hele collectie

7.50 korting*50 korting
Speciaal voor jou

*Geldig bij een minimale besteding vanaf 34.95 op de artikelen uit de hele collectie van Shoeby Doorn. 
Uitsluitend geldig tot en met 31 mei tegen inlevering van deze voucher.  Niet i.c.m. andere acties.

 Amersfoortseweg 57
3941 EK Doorn
Tel. 0343 - 412 792
www.vandenbergdoorn.nl

Van den Berg’s
Rijwielspeciaalzaak

Kom langs en ontdek de vele merken (elektrische) fi etsen en accessoires zoals fi etstassen en fi etskleding!

Dealer van o.a. de volgende fi etsmerken:

adv 120x40.indd   1 03-03-14   14:49

Uw rijwielspeciaalzaak in Doorn en Wijk bij Duurstede

Beste inwoners van Doorn,

2018 belooft voor de Oranjevereniging Doorn 
een mooi jaar te worden. Een jaar waarin onze 
vereniging 90 jaar bestaat. Des te meer een mooie 
reden om er nog een beter feest van te maken.

Dit jaar zullen er dan ook allerlei mooie 
festiviteiten worden georganiseerd. Koningsdag 
zal uiteraard op het terrein van onze vrienden van 
Huis Doorn plaatsvinden.

27 april Koningsdag
Op deze geweldige locatie zijn op 27 april weer mooie 
samenwerkingen met diversen verenigingen, zoals de 
korfbalclub Doorn, Boogschietvereniging Marathon, 
Scouting Thorheim en de brandweer uit Doorn. 
Dit jaar willen wij met name de voetbalvereniging 
DEV van harte welkom heten. Deze club is na een 
aantal jaren afwezigheid weer terug om zich tijdens 
Koningsdag te presenteren als een enthousiaste en 
sportieve vereniging. Welkom terug DEV!

Waar ik mij persoonlijk erg op verheug zijn de 
optredens van de Vuilnismannen. Een percussiegroep 
die op kliko’s, pannen en potten een actief optreden 
verzorgen in samenwerking met het publiek onder 
het motto “trommelen op rommel”

Maar ook de circusactiviteiten, die plaatsvinden op 
het grasveld voor de Oranjerie, die door de mensen 
van Circus op de heuvelrug uit Rhenen worden 
uitgevoerd, is succes gegarandeerd. We kunnen 
onder andere genieten van de optredens van 
circusartiesten, maar via diverse workshops kan je er 
ook leren jongleren, bal lopen, etc. 

Verder is op veler verzoek de roofvogelshow, net als in 
2016 en 2017, weer een tweetal keren ingepland. Dit 
jaar wordt de show gepresenteerd door een nieuwe 
aanbieder met andere vogels en verrassende effecten.

Samen met de vrijmarkt, waarvoor u zich weer 
kunt inschrijven en diversen luchtkussen en andere 
kinderactiviteiten, wordt deze dag vast geweldig.

Viering jubileum
In verband met ons jubileum zijn wij als 
Oranjevereniging druk doende om nog een ander 
mooi evenement te organiseren. Op zaterdag 
22 september 2018 gaan wij samen met de IJsclub 
(110 jaar jong) en de Harmonie (120 muzikale 
jaren) een feestdag organiseren in het centrum van 
Doorn. Op deze dag zijn er veel activiteiten met veel 
muziek, schaatsen, markt en andere activiteiten.

Extra editie Oranjemagazine
Eind augustus komt er ook een extra editie van het 
Oranjemagazine uit. Hierin staat het programma 
vermeld en wordt er uiteraard stil gestaan bij de 
geschiedenis en de toekomst van de verenigingen.

Word lid van onze Oranjevereniging 
Om al onze activiteiten jaarlijks te kunnen organiseren, 
is er “veel” geld nodig. Een mooi deel hiervan komt 
bij ons binnen via donaties of het aangaan van een 
lidmaatschap van de Oranjevereniging. Daarnaast 
steunen/ doneren diverse Ondernemers deze 
activiteiten, onder andere middels het kopen van 
advertenties.

Inmiddels heeft de Doornse bevolking het terrein 
van Huis Doorn gevonden. We zien de laatste jaren 
dat de Doornaren in grotere getale richting Huis 
Doorn komen en daar genieten van de activiteiten 
die door de Oranjevereniging worden georganiseerd. 
Helaas lijdt dit niet tot een toename van het 
aantal leden en die hebben wij juist hard nodig om 
Koningsdag te kunnen blijven organiseren.
Wij roepen iedereen dan ook op een donatie of een 
lidmaatschap te overwegen en de oranjeactiviteiten 
financieel te kunnen garanderen!

Rest mij alle inwoners van Doorn, maar ook 
de gasten van de campings, op te roepen om 
Koningsdag in Doorn te komen beleven. 

In verband met de drukte is het raadzaam om op de 
op de fiets te komen i.p.v. met de auto.

Hartelijke groet,
Voorzitter Oranjevereniging,
Frans van de Craats

Oranjevereniging viert haar Jubileum
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De juwelier met het 
        hart bij het ambacht

Amersfoortseweg 31 • Doorn • www.goudsnip.nl

Opmaak adv oranjevereniging 2017 200x69.indd   1 14/02/17   16:20

Uw kantoor totaalleverancier !
Pot Computers & Kantoor - Traaij 197 - 3971 GH DRIEBERGEN    

Tel : 0343 - 511491 - info@potck.nl  
Openingstijden : Maandag - Vrijdag 08:30 - 18:00 uur, Zaterdag 09:30 - 16:00 uur

Automatisering - Kantoorartikelen - Computers - Reparatie - Onderhoud - Printersupplies - Kantoormeubelen

Gezondheidscentrum De Bosrand 
Arnhemse Bovenweg 285L

3971 MH  Driebergen-Rijsenburg
(0343) 51 85 13

www.podotherapieheuer.nl
info@podotherapieheuer.nl

Ook zo’n last  
van uw voeten?
Ga dan naar...

adv_oranje.indd   1 15-02-16   08:29

Aanmeldprocedure en reglement vrijmarkt

Om ook dit jaar deel te kunnen nemen aan dit gezellige onderdeel van Koningsdag, kunt u zich vooraf 
inschrijven bij De Koningshof.

Vooraf inschrijven in De Koningshof op Kerkplein 1:
• Voor leden/donateurs: op donderdag 12 april van 19:00 uur tot 21:00 uur
• Voor niet-leden: op zaterdag 14 april van 10:00 uur tot 12:00 uur

Voor leden en donateurs is deelname gratis. De kosten voor niet-leden zijn € 7,50 per plaats.

De plaatsen zijn circa 3 meter breed. Mocht u als lid een tweede plek willen reserveren, dan betaalt u 
hiervoor slechts € 5,-.

Om het een en ander soepel te laten verlopen, zijn de volgende Koninklijke regels van toepassing:

•��Aanvoer�van�uw�goederen�kan�via�de�Achterpoort�van�Landgoed�Huis�Doorn�B, middels een bolderkar, 
kruiwagen en/of lopend. Het is niet toegestaan het terrein per gemotoriseerd vervoermiddel of fiets te 
betreden. U mag wel met uw fiets -volgeladen met spullen- naar uw plek gaan. Daarna verzoeken wij u 
om uw fiets weer buiten te parkeren.

•��Voor�het�transport�van�uw�goederen�kunt�u�(tegen�een�vergoeding�van�€�1,-)�ook�gebruik�maken�van�
de�golfkarretjes�die�uw�goederen�vanaf�de�Achterpoort�naar�uw�plek�brengen.�Dit�geldt�ook�voor�het�
afvoeren�na�afloop�van�de�vrijmarkt�van�uw�goederen�naar�de�Achterpoort.

•�Gebruik�van�(behang)tafels�is�toegestaan,�het�plaatsen�van�marktkramen�niet

•�Kleine�partytenten�en�parasols�zijn�toegestaan

•��U�mag�bijna�alles�verkopen�wat�u�wilt,�zolang�dit�maar�geen�groot�huisraad,�drank-�en�etenswaren�betreft

•��Beroepshandel�is�niet�toegestaan

•��Het�gebruik�van�open�vuur�en/of�gastoestellen�is�niet�toegestaan

Wij verwachten van de deelnemers dat zij hun plek netjes en schoon achterlaten en onverkochte 
goederen en afval mee naar huis nemen. Dank u wel!
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Circus activiteiten op het Gazon Oranjerie 
In verband met ons jubileum heeft de Stichting Doorns Belang ons dit jaar een geweldig cadeau gegeven.

Op het gazon voor de Oranjerie verrijst dit jaar een klein circus dorp van circusschool “Circus op de 
Heuvelrug” uit Rhenen.

Veel circustechnieken kunnen hier door de bezoekers zelf worden uitgeprobeerd in combinatie met een aantal 
optredens van professionele artiesten en leden van de circusschool.

In het uitprobeercircus kan iedereen zich bekwamen in o.a

De aanwezigen artiesten zijn: 

Elbartastico 
Een familieshow boordevol Jongleren, goochelen, slapstick en andere abartigheden.

Duo�Altoest
Een acrobatiek duo die een boeiende theatrale act laat zien met de circuselementen acrobatiek, jongleren, en 
andere technieken.

Tall Tales acrobatiek
Een trio met de show One of these days. Een rauwe en intieme choreografie voor drie circusartiesten. De show 
balanceert op het grensvlak van jongleren, dans en partneracrobatiek. Ze rennen ,vliegen, duwen en trekken, 
misschien niet eens om vooruit t komen, maar vooral om niet achter te blijven. Een funky show van een 
halfuur, vol energie, op een soundtrack van artiesten als Pink Floyd, Tom Waits, en Jimmy Hendriks.

• Koordlopen,

• Kogellopen

• Rola rola planken

• Diabolo’s

• Trapeze

• Clownsfietsjes

• Acrobatiek

• Reuzenbellenblazen
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facebook.com/dekeizerdoorn

Café De Keizer - Acacialaan 14 - 3941 JR Doorn
ZAAL OPEN  21:00  -   START 21:30

KONINGSNACHT

PARTY

a p r i l
26

entree
gratis

CAFÉ  DE KEIZER
P R E S E N T E E R T

Programma Koningsdag vrijdag 27 april

Het terrein van Landgoed Huis Doorn is ook dit jaar de locatie waar alle activiteiten in het kader van 
Koningsdag plaatsvinden. Een historische én bijzondere locatie voor deze feestelijke dag!

10:00 uur  �Aubade op het gazon voor de Oranjerie. Een vertegenwoordiger van de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug zal deze feestelijke dag openen met de traditionele aubade. De 
Koninklijke Harmonie Doorn zal het Wilhelmus en een aantal andere liedjes spelen. 
Voor aanvang van de aubade kunnen de kinderen een attentie ophalen bij de 
Oranje-infostand.

10:00 – 16:00 uur  Rondritten met treintje, luxe golfkar en oude brandweerauto 
Dit jaar rijdt er een luxe golfkar en een treintje een vaste ronde over het terrein van 
het Landgoed. Iedereen kan meerijden voor de prijs van € 1,-. 
Tevens maakt de oude brandweerauto ritjes over het landgoed.

10:30 uur  De versierde skelter- en fietsoptocht is terug van weggeweest, en wordt deze keer 
op het terrein van Huis Doorn verreden. Kinderen tot 12 jaar kunnen meedoen. 
Iedereen met een versierde fiets wordt verwacht bij het podium van de aubade.

11:00 uur Uitreiking prijzen mooist versierde skelter/fiets. 

10:30 – 16:00 uur   Vrijmarkt voor kinderen en volwassenen A 
De ultieme gelegenheid voor kinderen om hun oude speelgoed te verkopen. Maar 
ook volwassenen mogen dit jaar weer hun oude en gebruikte spulletjes aanbieden. 
Zie de ‘Aanmeldprocedure en reglement vrijmarkt’ elders in dit magazine.

  Kinder- en jongerenactiviteiten ➍ 
Voor zowel de kinderen als jongeren worden er diverse activiteiten georganiseerd, 
zoals een klimwand, springkussens, schminken, discoluchtkussen, sumoworstelen 
en meer.

  Circus en uitprobeercircus [gazon] 
Gedurende de dag diverse circusoptredens 
Circusactiviteiten die door kinderen en volwassenen zelf – met begeleiding - 
uitgevoerd kunnen worden. Je kan denken aan: koordlopen, kogellopen, jongleren 
met balletjes, diabolo’s, rola rola planken, flowerstick en devilsticks.

  Voetbalcircuit ⓬ 
Op de weide van de Duiventil wordt door voetbalvereniging DEV Doorn een 
voetbalcircuit voor kinderen en jongeren georganiseerd.

  Onder leiding van de schutters van sportclub Marathon kunt u zelf ervaren hoe u 
als een heuse boogschieter ❻ zelf de boog ter hand mag nemen. 

  Verschillende Doornse verenigingen en de Oranjevereniging Doorn zullen zich 
presenteren.❽

09:00 – 16:00 uur  Oranje terrassen 
Voor een hapje en een drankje kunt u terecht bij twee gezellige terrassen: het 
terras van de Oranjerie ❶ en het terras bij de Vrijmarkt ❷. Koffie en koek worden 
daar verzorgd door de Oranjevereniging Doorn ❺. Ook de Brandweer Vereniging 
zorgt voor eten en een drankje. De Korfbalclub Doorn verzorgt de suikerspinnen 
en snoepgoed voor de kinderen. ❽
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Programma Koningsdag vrijdag 27 april 
(vervolg)

11:00 uur & 13:30 uur   Roofvogelshow ❸ 
Een spannende en spectaculaire demonstratie welke u zeker niet mag missen. 

12:45 uur & 15:00 uur  Percussie-optreden Vuilnismannen 
Onder het motto “Trommelen op Rommel” reizen De Vuilnismannen door het hele 
land. Ze bezoeken scholen bedrijven en festivals waar ze interactieve optredens 
verzorgen met een uitgebreid trommel instrumentarium bestaand uit gedumpte 
emmers, tonnen, borstels pannen en ander afval materiaal.

14:00�uur�&�14:30�uur� �Skelterrace�(voor�kinderen�van�7�t/m�12�jaar) 
Een uitdagende afvalrace met skelters, waarbij de snelste wint. Voorrondes om 
14:00 uur en de finale om 14:30 uur. ⓫ 
Aanmelden kan tot 13:45 uur bij de Oranje-infostand.

 
16:00 – 19:00 uur  Muziek met DJ op het gezellige terras van de Oranjerie.

19:00 uur Einde programma
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Dorpsstraat 37 • 3941 JK Doorn • 0343 - 415911
   facebook.com/snackbarlucullus   facebook.com/snackbarlucullus

Brandweer Doorn
Op Koningsdag zal deze bijzondere wagen, een Opel Blitz, rondritten maken over het park van Landgoed 
Huize Doorn. 

Voor slechts € 1,00 kunnen kinderen en uiteraard ook volwassenen een rondrit maken over het park in 
deze mooie wagen. 

De opbrengst word gebruikt om de auto in bedrijf te houden en zo te kunnen bewaren voor de toekomst. 

Rijdend brandweer erfgoed 
Wij willen iedereen uitnodigen op de dag van de oudebrandweer wagen, nl.: zaterdag 4 augustus in het 
centrum van Doorn.

Hier zal - naast de Opel Blitz - een groot aantal oude brandweervoertuigen aanwezig zijn waarmee een 
rondrit door Doorn gemaakt gaat worden.

Naast Nederlands rijdend brandweer erfgoed is er inmiddels ook een aantal bijzondere Duitse 
voertuigen aangemeld.

Na afloop van de rondrit zijn de voertuigen op de Kampweg te bewonderen. U kunt de bijzondere 
voertuigen ook in werking zien. Ook zijn er diverse attracties voor jong en oud.
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www.QuaRijn.nl

‘‘Het is hier echt geweldig!’’
‘Na een zware operatie zag ik er erg  

tegen op om alleen thuis te zijn. Mijn 

arts wees me op de mogelijkheid van 

eerste lijns verblijf, om een paar weken 

te kunnen herstellen. Via het Service  

Bureau van QuaRijn kon ik tijdelijk naar 

het woonzorgcentrum Beatrix in Doorn. 

Iedereen is zo behulpzaam en be trokken. 

Ik geef graag hulp aan anderen, nu  

mag ik het zelf ontvangen in Beatrix.  

Het is hier echt geweldig!’ 

QuaRijn biedt allerlei mogelijkheden  

voor wonen, welzijn en zorg. Dichtbij  

en in uw eigen omgeving.  

Kom gerust eens bij ons langs.  

U bent van harte welkom!  

Kijk op www.QuaRijn.nl welke locatie  

bij u in de buurt is. 

Of bel ons Service Bureau:   

085 4 88 99 00.

Acacialaan 6 • 3941 JR Doorn • tel. 0343-412007
www.fernandshairstyling.nl

ruimte voor afscheid

Pauline Res & Hiske Alting 

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
Geertekerkhof 3 • 3511 XB Utrecht 

gewaardeerd met een 9,8

alting uitvaarten

alting uitvaarten
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Bezoek ons op de Kampweg 21 in Doorn Bezoek ons op de Kampweg 21 in Doorn 
of online op www.schoenmodemantel.nl

www.facebook.com/schoenmodemantel

VOOR UW TOTALE WONINGINRICHTING

Kampweg 23, 3941 HC Doorn Tel.: 0343 - 415 029
www.decohome-wilfredgreup.nl

KRUISWOORDPUZZEL

© Sanders puzzelboeken, Vaassen

HORIZONTAAL 
1 ruzie, 5 Flevolander, 9 hobbelig, 10 beroep,
12 giraffeachtig dier, 14 ongaarne, 16 dichterlijk
verhaal, 17 opwekken, 18 lekkernij, 20 dom
persoon, 23 voelhoorn, 26 onbepaald
voornaamwoord, 27 een zekere, 28 lengtemaat,
29 ontleedkundige, 32 snack, 34 in orde,
35 honderd jaar, 37 vrouw van Jakob,
38 succesnummer, 40 rivier (Spaans), 41 daar,
42 zaad, 44 telegraaf restant, 45 fijn zand,
46 vanaf, 47 doctor, 49 proeve, 51 civiel ingenieur,
52 vordering, 54 reis, 55 drager van de erfelijke
eigenschappen, 56 stuk chocola, 58 flinke klap,
59 vracht, 63 onderuithalen, 65 scheepstouw,
66 aanmoedigingskreet, 67 sketch, 68 eiland,
71 inwendig orgaan, 73 smeerstof, 75 treurspel,
76 puistjes, 78 filmploeg, 81 rivier in Frankrijk,
83 land in Afrika, 84 transport, 85 reptiel, 86 sukkel. 

VERTICAAL 
1 buurland van Jemen, 2 durf, 3 korter maken,
4 heel kort geleden, 5 onbekend vliegend
voorwerp, 6 leervak op school, 7 verstandig, 8 trip,
11 Zeeuwse stad, 13 geld, 15 boedelbeschrijving,
18 toetsen aan gestelde eisen, 19 plaats op Java,
21 water in Utrecht, 22 wapen, 24 houtsoort,
25 edelgas, 30 uitholling, 31 lofdicht, 32 trots,
33 militair, 34 doornat, 36 geboorte, 38 koper van
gestolen goed, 39 vloerbedekking, 42 onder,
43 snijgereedschap, 48 oeverplant,
50 zwemonderdeel, 51 munt, 53 opslag bij tennis,
55 kreeftachtig diertje, 57 onbeweeglijk,
58 Amerikaanse schrijver, 60 Europeaan,
61 gewas, 62 er goed uitzien, 64 boerderij,
69 schikken, 70 begeleiden, 72 Engelse
lengtemaat, 74 balken, 76 medicus, 77 oplichtende
ster, 79 zonderling, 80 dans, 82 buitenmatig,
83 gissing. 
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Breng de letters uit de overeenkomstige hokjes in het 
diagram over naar de hokjes hieronder.
 Deze letters vormen de oplossing. 

90-

Koningspuzzel 
Niet meer weg te denken uit het Oranjemagazine, de Koningspuzzel. 
Wanneer u de oplossing bij elkaar gepuzzeld heeft, kunt u deze inzenden vóór 23 april door deze te mailen 
naar secretariaat@oranjeverenigingdoorn.nl of door een kaartje met de oplossing en uw adresgegevens te 
sturen naar het secretariaat. Onder de juiste inzendingen wordt een waardebon verloot, te besteden bij 
Mantel Schoenmode.



 
 
 

 
 
 

MonutaVanZoeren.nl
Voor meer informatie:

of bel 06 - 12 45 02 73

,,Ieder mens is  
uniek en verdient 

een waardig  
afscheid‘‘

een waardig 

‘‘
een waardig 

afscheid‘‘afscheid

Voor installatie en onderhoud aan:
• cv-ketels
• zonneboilers
• sanitaire voorzieningen
Dealer van Bosch, Nefit en V alliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010
* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels
* V alliant actie: HR C Solide 

CW5 voor de prijs een CW4
* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

 Doorn • Maarn • Tel.: 06-53523365 • www.ruudspee.nl 

Dealer van Bosch, Dealer van Bosch,
Nefit en Vaillant
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* V alliant actie: HR C Solide 

CW5 voor de prijs een CW4
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onderhoud aan:
• Sanitaire voorzieningen
• Dak en zinkwerk
• CV ketels
• Zonneboilers

Winteractie tot 12-03-2012
Gratis garantie op alle 
onderdelen van een nieuwe 
Nefit HR-ketel
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* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon
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Dealer van Bosch, 

U bent bij ons van harte welkom voor: 
Reparatie en onderhoud - APK keuring - Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's

Leasing - Financiering - Verzekering  - Schadeherstel 
     

Autobedrijf Imminkhuizen al ruim 45 jaar uw adres met net dat beetje extra
persoonlijke aandacht voor u en voor uw auto!

Autobedrijf Imminkhuizen
Langbroekerdijk A76 / 3947 BK  Langbroek

0343-561318
info@autobedrijfimminkhuizen.nl / www.autobedrijfimminkhuizen.nl

Nieuwe woning? 
 Bij ons is de klant nog echt koning!

Vellinga Makelaars • Kampweg 2 Doorn • T 0343-41 28 41 • www.vellinga.nl

#

VAN LEEUWEN’S KAAS

Dagelijks Vers Gebrande Noten!
• Ruimte sortering Binnen- en Buitenlandse Kaas •

• Diverse Paté’s en Salades • Wijnen • Delicatessen • 
• Verzorgen van Kaasbuffetten en Tapa-buffetten • Workshops • Proeverijen •

• Kampweg 6 • Doorn • Tel: 0343 - 416055 • 

De�Autoshop�voor�de�
Heuvelrug en verder voor 
al jouw autoaccessoires.

De grootste in Ski-en bagagekoffers, 
Dakdragers en Fietsdragers van o.a.
Thule, Hapro, Pro-User en Spinder.

Car Hifi van o.a. Kenwood, MTX en Caliber.

www.autoshopdeeend.nl en 
www.skikofferkopen.nl.

Amersfoortseweg 19 in Doorn.
0343-421000 of 0623060607.

Klaverjassen
Donderdag 26 april

Oranje klaverjasdrive 

Locatie Huize Beatrix

Start 19:30 uur

Opgeven via wimscholte1948@gmail.com 

of per telefoon 06-33806722 / 0343-412107



		Beleef	de	geschiedenis	bij													
Museum	Huis	Doorn	

																										Op	het	landgoed	is	van	alles	te	beleven	voor	oud	en	jong……..	

Nederland	en	de	Eerste	Wereldoorlog	
	

Bezoek	ook	het	paviljoen	‘Nederland	en	
de	Eerste	Wereldoorlog’	in	de	

voormalige	garage	van	Wilhelm	II.	De	
tentoonstelling	‘Tusschen	twee	vuren’	
vertelt	het	verhaal	van	het	neutrale	

Nederland.			

	
Museum	Huis	Doorn:	Keizerlijke	pracht	en	praal	

	
Hoe	leefde	de	verbannen	Duitse	keizer	Wilhelm	
II	in	zijn	kasteel	in	Doorn?	Beleef	het	mee!	Hij	
richDe	het	huis	in	met	kostbare	meubelen,		
kunst	en	zilver	uit	zijn	vele	Duitse	paleizen.		
De	kamers	zijn	onveranderd	en	ademen	de		

keizerlijke	sfeer	van	weleer.	
	

Het	keizerlijke	landhuis	is	omgeven	door	een		
fraai	park.	In	het	35	hectare	grote	park	is	de	

prachIge	rozentuin	een	bezoek	waard	en	in	de	
Oranjerie	is	een	gezellig	restaurant	gevesIgd.	

	
Living	History	dagen	
Eerste	Wereldoorlog	

	

In	het	weekend	van	27	en	28	
mei	vindt	in	het	park	van	

Museum	Huis	Doorn	voor	de	
vijfde	keer	een	Living	History	
weekend	Eerste	Wereldoorlog	
plaats.	De	groepen	uit	binnen-	
en	buitenland	verbeelden	het	
leven	van	soldaten,	burgers	en	
verpleegsters	100	jaar	geleden	

en	er	zijn	verschillende	
demonstraIes.		

OpeningsAjden	en	bezoekersinformaAe:	
www.huisdoorn.nl	

		(Koningsdag	zijn	we	open	van	13	tot	17	uur)	

		Beleef	de	geschiedenis	bij															Beleef	de	geschiedenis	bij															Beleef	de	geschiedenis	bij													
Museum	Huis	Doorn	

																										Op	het	landgoed	is	van	alles	te	beleven	voor	oud	en	jong……..																											Op	het	landgoed	is	van	alles	te	beleven	voor	oud	en	jong……..	

Nederland	en	de	Eerste	Wereldoorlog	

Bezoek	ook	het	paviljoen	‘Nederland	en	
de	Eerste	Wereldoorlog’	in	de	

voormalige	garage	van	Wilhelm	II.	De	
tentoonstelling	‘Tusschen	twee	vuren’	
vertelt	het	verhaal	van	het	neutrale	

Nederland.			

Nederland	en	de	Eerste	Wereldoorlog	

Bezoek	ook	het	paviljoen	‘Nederland	en	

voormalige	garage	van	Wilhelm	II.	De	
tentoonstelling	‘

Museum	Huis	Doorn:	Keizerlijke	pracht	en	praal	

Hoe	leefde	de	verbannen	Duitse	keizer	Wilhelm	
II	in	zijn	kasteel	in	Doorn?	Beleef	het	mee!	Hij	
richDe	het	huis	in	met	kostbare	meubelen,		
kunst	en	zilver	uit	zijn	vele	Duitse	paleizen.		
De	kamers	zijn	onveranderd	en	ademen	de		

keizerlijke	sfeer	van	weleer.	

Het	keizerlijke	landhuis	is	omgeven	door	een		
fraai	park.	In	het	35	hectare	grote	park	is	de	

prachIge	rozentuin	een	bezoek	waard	en	in	de	
Oranjerie	is	een	gezellig	restaurant	gevesIgd.	

Living	History	dagen	
Eerste	Wereldoorlog	

In	het	weekend	van	27	en	28	
mei	vindt	in	het	park	van	

Museum	Huis	Doorn	voor	de	
vijfde	keer	een	Living	History
weekend	Eerste	Wereldoorlog	
plaats.	De	groepen	uit	binnen-	
en	buitenland	verbeelden	het	
leven	van	soldaten,	burgers	en	
verpleegsters	100	jaar	geleden	

en	er	zijn	verschillende	
demonstraIes.		

OpeningsAjden	en	bezoekersinformaAe:	
www.huisdoorn.nl

		(Koningsdag	zijn	we	open	van	13	tot	17	uur)	

Museum	Huis	Doorn:	Keizerlijke	pracht	en	praal	

Hoe	leefde	de	verbannen	Duitse	keizer	Wilhelm	

weekend	Eerste	Wereldoorlog	
plaats.	De	groepen	uit	binnen-	

leven	van	soldaten,	burgers	en	

Living	History	dagen	

Dorpsstraat • 33 Doorn • 3941 JK Doorn • 0343-445218
info@villaflora.nu • www.villaflora.nu

VILLA FLORA
Passie voor bloemen!

De Koninklijke Harmonie zoekt jou!
Wie zijn wij?
Je hoort ons al in de verte aankomen bij diversen activiteiten: De Koninklijke Harmonie. Dat is niet zomaar een orkest, maar een zeer 
levendige vereniging met tamboers. Al jaren timmeren we aan de weg met steeds andere, spectaculaire en liefst vernieuwende 
optredens en activiteiten. 

Wie zoeken wij?
De Koninklijke Harmonie is een mooie club met professionele muziekdocenten die de basis leggen voor een geweldige vereniging! 
Op dit moment groeien we, maar missen we nog mensen op, met name ‘bijzondere’ instrumenten als hoorn, trombone, fagot, 
contrabas, melodisch slagwerk, hobo en klarinet. Voor ervaren muzikanten is er altijd plaats. Beginners hebben we veel te bieden. 
Met een instrument van de vereniging ervaar je hoeveel plezier zelf muziek maken geeft. Ook ga je met het opstaporkest 
“de notenkrakers” ontdekken hoe leuk het is om samen muziek te maken.

Je merkt het al; de Harmonie is er voor jou! Kom eens kijken op een repetitieavond: 

Maandagavond; 20.00 uur: de drumband o.l.v. Ed van Kommer.
Vrijdagavond; 19.00 uur tot 19.45 uur: de Notenkrakers o.l.v. Casper Dik.
Vrijdagavond; 20.00 uur:  het orkest o.l.v. Casper Dik. 

Voor meer informatie kijk op www.koninklijkeharmoniedoorn.nl.

Word lid!Voor maar € 12, 50 per maand

Acacialaan 22
3941 JR  DOORN
Tel.0343 44 53 44

www.klokkendoorn.nl
info@klokkendoorn.nl

Klokken Doorn

Dik Gijsbertsen

reparatie en restauratie 
van klokken
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Wanneer mag ik de vlag uitsteken?
• 27 april Koningsdag, verjaardag van Koning Willem-Alexander
• 4 mei Nationale dodenherdenking (Vlag halfstok vanaf 18.00 uur tot zonsondergang)
• 5 mei Nationale Bevrijdingsdag

Oranje wimpel
Op Koningsdag en op de verjaardagen van de leden van het Koninklijk Huis wordt de vlag uitgestoken met 
oranje wimpel. Bij alle andere gelegenheden wordt de vlag zonder oranje wimpel gevoerd.



Op Koningsdag zijn wij 
in de ochtend geopendin de ochtend geopendin de ochtend geopend

Kees van der Woerd
De Echte Bakker
Doorn, Maarn, Eck en Wiel

Programma Dodenherdenking Vrijdag 4 mei 
(vanaf)�18:00�uur Vlaggen halfstok tot zonsondergang.

19:00 – 19:30 uur  Onder regie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt er een herdenkings-
bijeenkomst gehouden in de Maartenskerk. Tijdens de bijeenkomst wordt er 
een overdenking gehouden en gedichten voorgelezen door jongeren van de 
basisscholen met muzikale omlijsting.

19:35 uur Verzamelen van belangstellenden voor het Cultuurhuis. 

(vanaf)�19:40�uur�  Koraalmuziek bij het monument, gespeeld door de Koninklijke Harmonie Doorn. 

19:40 uur   Stille Tocht naar het monument, voorafgegaan door twee tamboers met  
omfloerste trom. 

19:47 uur   Door een vertegenwoordiger namens het college van B&W wordt bij het 
monument een korte toespraak gehouden, gevolgd door het leggen van een 
krans samen met de voorzitter van het Comité 4 mei. 

20:00 uur   Twee minuten stilte, aangekondigd door het ten gehore brengen van het 
trompetsignaal ‘taptoe’. 

20:02 uur  Na afloop van de twee minuten stilte zal het Wilhelmus worden gezongen, 
gevolgd door de kranslegging door De Basis/BNMO en scholen, en defileren van 
andere aanwezigen.

 Na afloop bent u welkom in het Cultuurhuis voor een kop koffie/thee. 

 
Divaria staat voor Divers en Variatie. 
Bij ons vindt u mooie, vrolijke, 
kleurrijke, comfortabele en aparte 
kleding in natuurlijke materialen en 
stijlvolle outfits voor elke gelegenheid. 
 
NATUURLIJK VOOR KLEINE EN 
GROTE MATEN ! 
 
Wij verkopen vrolijke Batiks van Normal 
Crazy en Duitse merken als MP by Style, 
AKH, ENTREE Berlin, JMP, en Leins. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kampweg 14 

3941 HH Doorn  
0343-415442 

www.divaria.nl 
 

 

  
Erkend Referent  

Immigratie- en Naturalisatie Dienst 
 

Kampweg 14 
3941 HH Doorn  
0343-755075 

www.aupairinteractive.com  

 
 
- Ben jij tussen de 18 en 26 jaar?  
- Werk je graag met kinderen? 
- Wil je een andere taal leren?  
 
Dan is Au Pair iets voor jou!  
 
Je kunt 12 maanden naar USA, Australië, 
Nw Zeeland, of 3/6/9/12 maanden binnen 
Europa. Schrijf je in op onze website. 
www.aupairinteractive.com  
 
Zoekt u flexibele betrouwbare oppas voor 
uw kinderen?  
Wij bemiddelen in Au Pairs vanuit de hele 
wereld en zorgen voor het au pair visum. 
 
Een inwonende au pair is een boeiende 
culturele ervaring en betaalbaarder dan u 
denkt. Vraag een infopakket via : 
info@aupairinteractive.com 
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De oprichting van Oranjevereniging Doorn

LEXX

Herenkapsalon LEXX

Kampweg 1
3941 HC Doorn
Tel: 0343 - 414945

Op vrijdagavond 10 augustus 1928 vergadert in lunchroom Van Velze aan de Dorpsstraat een groep 
belangstellenden om een vereniging te stichten, die tot doel heeft bij volksfeesten de leiding te nemen. 
Het initiatief is genomen door de heer J. de Richemont, commissaris van de V.V.V. en lid van de Gemeenteraad. 
Hij vertelt dat de V.V.V. van plan is op Koninginnedag, 31 augustus, een kinderfeest te organiseren en daarvoor 
al geld heeft gereserveerd. Tot 1928 was het gebruikelijk dat een paar enthousiastelingen, meestal in juli of 
begin augustus, met elkaar een tijdelijk comité vormden om voor festiviteiten op Koninginnedag te zorgen. 

Bij bijzondere gebeurtenissen, zoals het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1923, nam 
de burgemeester het initiatief en benoemde een commissie voor de festiviteiten. Om voldoende geld bijeen 
te brengen ging men met intekenlijsten de deuren langs. Er ontbrak in Doorn een vaste structuur voor de 
jaarlijkse organisatie van Koninginnedag. Weliswaar bestaat er sinds 1923 een christelijke Oranjevereniging, 
maar die hield zich niet bezig met het organiseren van volksfeesten, maar meer van plechtigheden, zoals 
gedenk- en dankdiensten of concerten in de Gereformeerde kerk of de Maartenskerk, bij verjaardagen, 
huwelijk, of geboorten van leden van het Koninklijk Huis.

Voorlopige commissie 
Op die 10e augustus wordt een voorlopige commissie gevormd die op donderdag 16 augustus een tweede 
bijeenkomst organiseerde in “Ons Huis” aan de Acacialaan. Alle Doornaars ontvingen hiervoor een 
uitnodiging via een strooibiljet, gevoegd bij weekblad De Kaap. Op deze bijeenkomst, waar 35 belang-
stellenden aanwezig waren, viel het definitieve besluit de Oranjevereniging op te richten. De Kaap voegde 
er aan toe: ”Ten zeerste hopen wij, dat de Doornse feesten, die altijd een goede reputatie van algemene 
gezelligheid en gemoedelijkheid hadden, zullen herleven”. 

Uit de aanwezigen werd een bestuur samengesteld met 
J. de Richemont als voorzitter. De Burgemeester, mr. A. 
Baron Schimmelpenninck van der Oye, werd erevoorzitter. 
De contributie werd bepaald op minimaal één gulden 
en 50 cents per jaar. De vereniging zal de naam dragen: 
“Oranjevereniging Doorn”. Alle aanwezigen traden 
meteen toe als lid. De volgende dag, 17 augustus, kwam 
het bestuur bijeen om de “Oranjevereniging Doorn” 
formeel op te richten. Het bestuur besloot gezien de korte 
voorbereidingstijd om op Koninginnedag hoofdzakelijk 
een kinderfeest te organiseren. Kinderen die aan de spelen 
wilden meedoen konden zich opgeven bij boekhandel 
Ruitenbeek aan de Dorpsstraat, naast lunchroom Van 
Velze (tegenwoordig Makelaardij Van der Linden). 

Artikel�in�nieuwsblad�De�Kaap
De Kaap berichtte over deze Koninginnedag: “Ofschoon de vroege ochtenduren de dag dreigend deden 
aanzien, heeft de traditionele Oranjezon ons niet in de steek gelaten. De optocht van de school-kinderen 
was als altijd een mooi kleurenspel met wapperende vlaggen, oranje sjerpen en linten. Als voorheen trok 
de optocht veel belangstelling”. In de middag waren er kinderspelen in de lanen van Schoonoord o.a. met 
ringsteken per fiets, zaklopen, hardlopen, estafetteloop, behendigheidsloop, tonnenrollen en hoepelen. 
De heer Zuurbier was er in geslaagd, door middel van een viertal luidsprekers en een speciale zendinstallatie 
vanaf een grammofoon met versterker, het gemis van muziek te vergoeden. Menigeen staarde 
stomverbaasd naar de muziekmakende bomen”, aldus De Kaap. 

Koninginnedag 
Na afloop reikte de burgemeester de prijzen uit en de dag werd bekroond met een concert van de Harmonie 
op het Dorpsplein. Een oude traditie in Doorn is het bouwen van erepoorten (ook wel erebogen genoemd) bij 
bijzondere gelegenheden, zoals op 31 augustus 1930 toen Koningin Wilhelmina 50 jaar werd of in 1938 bij 
Wilhelmina's 40-jarig regeringsjubileum. 

Erepoort bij het begin van de Van Bennekomweg, hoek 
Acacialaan, 31 augustus 1930.
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Kampweg 38
3941 HJ Doorn

ben@slagerben.nl
www.slagerben.nl

elke dag een 
(h)eerlijke 
aanbieding!

Expresso, Gerry Weber, Geisha, SoyaConcept, Cecil, Street One, Zerres, Angels, Reset, 
Lebek, Triumph, Sloggi, Chantelle, Mey, Oroblu, Ringella, Dansk Smykkekunst

Broekhuis Doorn
Dorpsstraat 30
(T) 0343 - 41 23 85
broekhuis.nl

Bij Broekhuis Ford Doorn zijn we trots op ons vorstelijke aanbod Ford modellen. Maar de werkelijke 
kroon op ons werk is het enthousiasme van onze klanten. Iedere klant is koning, of u nu komt voor het 
vervangen van een lampje of voor een nieuwe auto. Zo staat Broekhuis voor 100% rijplezier, voor welke 
Ford u ook kiest. Of deze nu rood, wit, blauw, oranje, geel of groen is.

ORANJE BOVEN...

Bevrijdingsdag�
Na de Bevrijding in 1945 krijgt de Oranjevereniging 
er een taak bij: de organisatie van festiviteiten op 
Bevrijdingsdag. Deze dag wordt vanaf 1950 om 
de vijf jaar groots gevierd. Een hoogtepunt was de 
viering van 50 jaar bevrijding in 1995 waarbij veel 
Engelse en Canadese veteranen aanwezig waren. 
Toen herleefde de oude traditie van erebogen. 
Nog nooit hebben er zoveel tegelijk in Doorn 
gestaan, het waren er 15.

Wordt vervolgd in het Jubileummagazine.

Erepoort op de Kampweg, hoek Gezichtslaan, 
30 april tot 5 mei 1995. 



... wij íedere avond
KOOPAVOND

 hebben?
Openingstijden:
ma. - za. van 8.00 - 20.00 u.
vrijdag van 8.00 - 21.00 u.
zondag van 12.00 - 17.00 u.    DOORN

Winkelcentrum De Passage

wist u
dat...

 

 
doorn@kusk.nl • www.kuskdoorn.nl 

 
 

 

 

 

 

 

 . . . . h e t adres vo or 
uw (k i n der )b oeken ,  

t i j d s chr i f t en ,wenskaar t en ,  
kan t o o rbenod i g dheden ,  

s t r i p s , s t a a t s l o t en , t a bakswaren 
en uw Pos tNL kan t o o r .  

 
I n he t cen t r um van Doorn op de 

Thorhe impassage 3 . 
 

Vo l g ons en word vr i en d me t 
The Readshop Doorn op Facebo ok 

Renes makelaars
Utrechtse Heuvelrug
Kampweg 3 | Doorn
Tel. 0343 44 12 80
info@renesmakelaars.nl
www.renesmakelaars.nl

Klaassen Daalmans
Regiomakelaars
Kon. Wilhelminaweg 62 | Amerongen
Tel. 0343 45 56 44
info@ kd-makelaars.nl
www.kd-makelaars.nl

WAARDECHEQUE
Wat is uw woning waard?
GRATIS waardebepaling

Bel of mail gerust en maak een afspraak.
Deze cheque wordt u aangeboden door:

t a x a t e u r

✁

De Oranjevereniging is er voor en door de inwoners van 
Doorn. Maar zonder uw steun kunnen wij niet!

Ook dit jaar organiseren wij als Oranjevereniging een 
aantal fantastische festiviteiten voor de inwoners van 
Doorn. Met een actief bestuur zijn wij al geruime tijd 
aan de slag om wederom op Landgoed Huis Doorn 
Koningsdag te kunnen vieren. 

Dit kan niet zonder leden en donateurs. Wilt u ook lid 
worden van onze vereniging? Dat kan door u aan te 
melden, simpelweg per e-mail:
secretariaat@oranjeverenigingdoorn.nl

Uiteraard willen wij graag onze leden, donateurs, 
adverteerders en sponsors heel hartelijk danken voor 
hun bijdrage aan deze festiviteiten! Wij zien u allen 
graag tijdens onze feestelijkheden op Koningsdag 
vrijdag 27 april op Landgoed Huis Doorn.

Lid/donateur worden van de Oranjevereniging 
Doorn 
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Gooyerdijk 102 I 0343 - 412705 I info@gvandenbos.nl 
Al meer dan 35 jaar grondig werk

VERGADEREN EN ONTMOETEN

koningshof

Kerkplein 1   3941 HV Doorn   T. 0343 414270   info@koningshofdoorn.nl   www.koningshofdoorn.nl         
   

Het centrum voor cultuur in Doorn!
Nieuw: Maartenskerk officiële trouwlocatie

VERGADEREN EN ONTMOETEN

koningshof

Kerkplein 1   3941 HV Doorn   T. 0343 414270   info@koningshofdoorn.nl   www.koningshofdoorn.nl         
   

Het centrum voor cultuur in Doorn!
Nieuw: Maartenskerk officiële trouwlocatie

VERGADEREN EN ONTMOETEN

koningshof

Kerkplein 1   3941 HV Doorn   T. 0343 414270   info@koningshofdoorn.nl   www.koningshofdoorn.nl         
   

Het centrum voor cultuur in Doorn!
Nieuw: Maartenskerk officiële trouwlocatie

Dorpsstraat 29 | (0343) 76 12 88

 

 
          
 

 

 

 
          
 

 

Oranjevereniging
Doorn

Opgericht 17 augustus 1928

Gezamenlijk jubileumfeest op 22 september

In augustus bestaat de Oranjevereniging Doorn 90 jaar!

Maar ook De Koninklijke Harmonie viert haar 
120-jarig jubileum en de Koninklijke Doornsche IJsclub 

haar 110-jarig jubileum.

Op zaterdag 22 september 2018 vieren wij dit met 
een groots Jubileumfeest, onder andere op 

de Kampweg in Doorn.

Zet deze datum dus vast in uw agenda!



50 jaar
1967-2017

Al ruim

 50 jaar een 

begrip!

Jan Blaak - Heuvelweg 13, Doorn - (06) 460 76 688

VOOR INFORMATIE OF RESERVERING

LANGBROEKERWEG 16A

3941 MT DOORN 

WW W.ORANJERIE-DOORN.NL

DE ORANJERIE

0343-412342

INFO@ORANJERIE-DOORN.NL

DE ORANJERIE

Voor u een nieuwe website, voor ons een nieuwe ervaring. 
Is de website van uw organisatie al te gebruiken op 
mobiele telefoons en tablets? 
Vanuit ons leerbedrijf maken de (Wajong) jongeren onder 
leiding van een ervaren webdesigner uw website. Maar 
ook kunt u bij ons terecht voor apps en het onderhoud van 

uw website.

Wat bieden wij u

• Websites
• Apps en webapps
• SEO geoptimaliseerd

• Volledig onderhoud
• Elke wens is mogelijk

www.wijzijnmeo.nl
Helderseweg 28 - 1817 BA Alkmaar

Kampweg 30-30A DOORN
0343 416889
OPENINGSTIJDEN:
Ma t/m vrij 8.30 - 18.00u
Za 8.30 - 17.00u

Compleet assortiment biologische levensmiddelen
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UN|LIMITED TRAINING
ERVAAR 1 OP 1 BEGELEIDING

MET DE ENERGIE VAN EEN GROEP

*  Ben je geïnteresseerd om je gezondheid en leven naar het volgende level te tillen, 
    meld je dan snel aan voor één van de vijf beschikbare plaatsen voor 3 UN|LIMITED trainingen t.w.v. €79,-!

Social Media Oranjevereniging op Koningsdag 
Like onze Facebook pagina Oranjeverenigingdoorn of Twitter/Instagram/Snapchat/Whatsapp/
Periscope etc. er tijdens Koningsdag lekker op los!

#koningsdagdoorn of #oranjeverenigingdoorn

www.oranjeverenigingdoorn.nl
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 PLEIN 1923  14 | 3941 ER | DOORN | 0343 - 41 59 89
 INFO.DENOTABELEN.NL | WWW.DENOTABELEN.NL

Geniet in het restaurant of
op ons gezellige terras!

Lunch: 12:00 tot 16:00 uur.
Diner: 17:00 tot 22:00 uur.

Alle dagen geopend vanaf 10:00 uur
Zondag vanaf 11:00 uur

Naamloos-13   1 21-11-13   15:52
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op ons gezellige terras!

Lunch: 12:00 tot 16:00 uur.
Diner: 17:00 tot 22:00 uur.

Alle dagen geopend vanaf 10:00 uur
Zondag vanaf 11:00 uur

Naamloos-13   1 21-11-13   15:52

PLEIN 1923  14 | 3941 ER | DOORN | 0343 - 41 59 89  
INFO.DENOTABELEN.NL | WWW.DENOTABELEN.NL

Colofon 
Dit is een uitgave van de Oranjevereniging Doorn 

Oplage Oranjemagazine: 5.000 exemplaren 

Verspreiding: Huis aan huis in Doorn door Scouting Thorheim

Concept en realisatie: Peter Kroes in samenwerking met MEO

Vormgeving cover & advertenties: MEO

Advertentieverkoop: Frans van de Craats, Peter Kroes en 
Arianne van Soest

Redactie: Peter Kroes

DEV (De Elf Vrienden) is opgericht in 1926 en is 
een bruisende voetbalvereniging voor de jeugd (25 
teams) en volwassenen (3 teams). DEV Doorn kent 
daarnaast bloeiende afdelingen voor de jongste 
jeugd van 5 en 6 jaar (de minivrienden) en voor de 
veteranen (maxivrienden). De maxivrienden spelen 
op donderdagavond een onderling potje. Ieder die 
komt, is welkom.

Het doel van de vereniging is om jong en oud zoveel 
mogelijk spelplezier te laten beleven en door training 
en coaching een maximale voetbalvaardigheid bij te 
brengen. De jeugdvoetbalopleiding heeft daarin een 
cruciale rol. Hierbij is plaats voor ieder niveau, van 
selectieteams tot breedteteams.

Wil je meer weten of wil je eens proberen of het iets 
voor je is? Kijk dan op de website www.devdoorn.nl 
of mail naar secretaris@devdoorn.nl

Voetbalclub DEV Doorn
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Doorn bedankt!
Mister Bed voelt zich 

Koning te rijk.
Bedankt voor de afgelopen 14 jaar!

We mogen dan wel per 16 april 2018 verhuizen naar Soesterberg, 
maar ook daar bent u van harte welkom.

Nieuw in

misterbed.nl | Batenburgweg 7 | 3769 CB  Soesterberg-Noord | T 0343-414128


