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Koningsdag 

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima vieren Koningsdag dit jaar in onze provincie, namelijk 
in Amersfoort. Samen met de Koninklijke familie en bewoners, ondernemers en bezoekers wordt 

het die dag in de Keistad ongetwijfeld weer een vorstelijk evenement. Ook in onze gemeente vieren 
we deze dag. We kijken er naar uit. Hoe mooi is het dat alle zeven dorpen van gemeente Utrechtse 
Heuvelrug oranje kleuren. Het rood-wit-blauw-oranje vrolijk wappert. En zoveel mensen zin hebben in 
deze feestelijk dag. Net als in voorgaande jaren belooft Koningsdag bij ons een dag te worden met een 
gevarieerd aanbod aan festiviteiten, voor jong en oud en voor elk wat wils. De inzet, het enthousiasme en 
het doorzettingsvermogen van onze Oranjeverenigingen en alle andere vrijwilligers zijn daarbij van groot 
belang. Misschien doet u mee met een activiteit, maakt u muziek of heeft u een leuke kraam; het verdient 
een groot compliment dat we samen deze mooie traditie in stand houden en elk jaar weer vormgeven.  
Ook een speciaal woord van dank aan alle donateurs, sponsoren en adverteerders die dit feest elk jaar weer 
mogelijk maken. 

De wethouders en ik komen dan ook graag samen met u Koningsdag vieren. In alle dorpen zijn er weer 
diverse activiteiten waar wij graag naar komen kijken en luisteren. Misschien bent u al druk met het 
verzamelen van spullen om te verkopen of denkt u na over hoe u uw kraam op de vrijmarkt zo aantrekkelijk 
mogelijk kunt inrichten. Voor de kleintjes is het leuk en ook een beetje spannend als ze meerijden op hun 
versierde fietsje in hun eigen dorp.

Vanwege de meivakantie begint het feest op veel scholen al twee weken eerder.  Op vrijdag 12 april zijn 
weer veel schoolkinderen actief bij de Koningsspelen. Een sportief gebeuren dat al niet meer weg te denken 
is van de traditionele Koningsdagviering.

Mede namens de wethouders wens ik u veel oranje plezier en gezelligheid toe.

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

VILLA FLORA
Passie voor bloemen!

... 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...

Op Koningsdag zijn wij 
van 7.30 tot 11.00 geopendvan 7.30 tot 11.00 geopendvan 7.30 tot 11.00 geopend

Kees van der Woerd
De Echte Bakker
Doorn, Maarn, Eck en Wiel
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Woord van de voorzitter
Beste mede-inwoners van Doorn,

Voordat ik het met u over de festiviteiten van 2019 ga hebben, wil ik graag eerst nog even terugkijken op 
2018. Door ons 85-jarig jubileum, een fantastisch jaar voor de Oranjevereniging in Doorn, dat we met 
een aantal geweldige evenementen hebben mogen vieren.

We zijn eind januari gestart met een gezellige film- en quizavond in Huize Beatrix. Op 27 april een geweldig 
mooie Koningsdag-viering en als uitsmijter het heerlijke feest op 22 september onder de naam ‘Doorn Doet’. 
In het centrum van Doorn vierden we samen met onze vrienden van de Harmonie en de IJsclub de diverse 
jubilea met een Markt, waar de Doornse ondernemers en verenigingen goed waren vertegenwoordigd, een 
schaatsbaan en diverse optredens van harmonieën en dweilorkesten. Deze jubileumdag ving aan met het 
druk bezochte en succesvolle Dorpsontbijt op Plein 1923. Al met al een heerlijke dag waar zelfs een heftige 
regenbui geen verandering in kon brengen!

En als klapper was uiteraard de afsluiting op 3 november met een geweldige vuurwerkshow vanaf het 
Landgoed Huis Doorn, voorafgegaan door een druk bezochte lampionnenoptocht.

We zijn als Oranjevereniging heel blij met de vele extra donaties gestort door de leden van de Oranjevereniging. 
Maar ook de sponsoring door de Doornse ondernemers en de Vereniging Ondernemersfonds Centrum 
Doorn (VOCD) waren geweldig en onmisbaar. Zonder dit zou het onmogelijk zijn dit soort evenementen te 
organiseren. 

Nogmaals dank hiervoor en we hopen ook in de toekomst op u te kunnen rekenen!

Koningsdag 2019
In 2019 zijn wij voor het vijfde jaar op rij te gast op het Landgoed Huis Doorn. Een plek waar we nog steeds 
erg blij mee zijn. Veilig en veel meer mogelijkheden dan in het dorp.

En dat iedereen ondertussen vertrouwen heeft in het succes van deze locatie, blijkt ook uit het groeiend 
aantal aanwezige verenigingen op deze dag. Dit jaar sluit de Doornse Hockey Club zich bijvoorbeeld ook 
aan. Maar ook de Voetbalvereniging DEV, Scouting Thorheim Doorn, De Korfbalclub Doorn, Sportclub 
Marathon en diverse andere verenigingen zullen weer aanwezig zijn.

Nieuw in 2019 is het Koningontbijt. Dit vindt plaats op het gazon en het terras voor de Oranjerie. Een mooie 
opening van de dag waar iedereen elkaar kan ontmoeten en gezamenlijk een heerlijk belegd broodje kan eten 
en een kop koffie of iets anders kan drinken. Als onderdeel van het Koningsontbijt zal door de harmonie een 
optreden worden verzorgd  en de vlag worden gehesen op de klanken van het Wilhelmus. Uiteraard worden 
de op 26 april aanwezige geridderden in het zonnetje gezet. Door de sponsoring van diverse ondernemers van 
dit Dorpsontbijt kunnen we onze leden dit heerlijke ontbijtje gratis aanbieden. 
Aan niet-leden vragen we een bescheiden bijdrage. Kijk verderop in dit magazine hoe u zich kan aanmelden. 
Gezien het grote succes van de circusactiviteiten in 2018 gaan deze in reprise. Op het gazon voor de 
Oranjerie zal er wederom door de mensen van ‘Circus op de Heuvelrug’ uit Rhenen een veelvoud aan 
activiteiten worden ontplooid. Optredens van artiesten en workshops om zelf te leren jongleren en aan de 
rekstok te hangen, zullen elkaar afwisselen. In het programma van het circus is ook een optreden verwerkt 
van BlomDance. Door de jaren heen een vaste gast! Dit alles mede mogelijk gemaakt door Stichting Doorns 
Belang!

Verder kunt u uiteraard weer terecht op de vrijmarkt. Het aantal deelnemers loopt de laatste jaren gestaag 
op, en we hopen dit jaar dan ook 200 plekken te vullen!

Voor het verdere programma verwijs ik u graag naar de daarvoor bedoelde pagina’s verderop in dit magazine.
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Toekomst vrijwilligers en bestuursleden
In 2020 zou het maar zo weer een druk jaar kunnen worden voor onze vereniging. Het is dan is namelijk 
75 jaar geleden dat we in Nederland zijn bevrijd en de traditie wil dat we hier in Doorn elke vijf jaar 
ruimschoots aandacht aan geven op 5 mei! 

Een uitdaging om als organisatie weer een mooi programma op poten te kunnen  zetten. Dit gaan wij echter 
niet redden zonder de hulp van andere vrijwilligers en/of organisatoren. Door de jaren heen hebben we een 
mooie groep met vrijwilligers bij elkaar gebracht, die ons op vele fronten ondersteunen. Verkeer regelen, 
sjouwen met spullen, op de infostand staan, helpen op het koffieterras, etc..

We hebben momenteel een hele mooie groep van 7 actieve bestuursleden, maar met een druk jaar als 
2020 voor de boeg zouden wij het geweldig vinden om een paar nieuwe mensen te kunnen verwelkomen. 
Mensen die graag willen organiseren, praktisch ingesteld zijn, nieuwe frisse ideeën hebben, maar ook 
de jeugd in Doorn wat willen bieden en, niet onbelangrijk, eigenlijk ook een beetje gek zijn, Ben jij zo’n 
persoon? Dan ben je van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen via 
secretariaat@oranjeverenigingdoorn.nl 

Lid/donateur  worden
Heeft u geen tijd en/of zin om ons te ondersteunen als vrijwilliger dan is het onderstaande misschien iets 
voor u:

Om alle evenementen te kunnen blijven organiseren, hebben we een mooie groep donateurs/leden nodig. 
Dit is de enige manier waarop wij als Oranjevereniging een basis kunnen leggen m.b.t. de benodigde 
financiën om de activiteiten in de toekomst te kunnen blijven organiseren voor de inwoners van Doorn. 
Ik roep u dan ook op donateur te worden van de Oranjevereniging Doorn, en uzelf en anderen een mooi 
aantal evenementen in het vooruitzicht te stellen! Wilt u ook lid worden van onze vereniging? Dat kan door 
u aan te melden, simpelweg per e-mail: secretariaat@oranjeverenigingdoorn.nl. 
De ledenbijdrage bedraagt € 20,- per jaar.

Als laatste roep ik alle bezoekers op 27 april op Huis Doorn te bezoeken met de benenwagen of op de fiets!

Hartelijke groet!
Voorzitter Oranjevereniging,
Frans van de Craats



Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Dealer van Bosch,
Nefit en Vaillant

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Dealer van Bosch,
Nefit en Vaillant

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Dealer van Bosch,
Nefit en Vaillant

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Dealer van Bosch,
Nefit en Vaillant

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Dealer van Bosch,
Nefit en Vaillant

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Voor installatie en onderhoud aan:

• cv-ketels

• zonneboilers

• sanitaire voorzieningen

Dealer van Bosch, Nefit en Valliant

Najaarsactie's tot 31-12-2010

* Bosch actie: 

12 jaar garantie op Bosch cv-ketels

* Valliant actie: HRC Solide 

CW5 voor de prijs een CW4

* Nu het 6% btw tarief op arbeidsloon

Doorn • Tel.: 06 - 535 233 65

www.ruudspee.nl

Voor installatie en 
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

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

Dealer van Bosch, 
Nefit en Vaillant 

Utrechtse Heuvelrug - Tel.: 0343-745003 - www.ruudspee.nl

                     

TEPPANYAKI         CHINESE TAPAS
SUSHI

  
All you can eat
Afhalen      
Catering

            Specialiteit: sushi

Alle dagen geopend (behalve dinsdags)
van 16.00 tot 22.00 uur

Alle feestdagen (ook dinsdags) geopend

Amersfoortseweg 76              3941 EN  Doorn

Telefoon 0343-412076
www.happygarden-doorn.nl

Amersfoortseweg 29 • DoornDoorn • wwwwww.goud.goudsnip.nl
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Aanmelden Koningsontbijt en/of vrijmarkt 

Voor zowel een plek op de vrijmarkt als voor het Koninklijk ontbijt, dient u zich vooraf aan te melden.

Inschrijfmomenten:
• Donderdag 11 april van 19:00 - 21:00 uur / in de Koningshof op Kerkplein 1
• Zaterdag 13 april van 10:00 - 12:00 uur / in de Koningshof op Kerkplein 1
• Donderdag 18 april van 10:00 - 12:00 uur / bij de stand van de Oranjevereniging Doorn 
   op de Doornse Markt

Voor het Koningsontbijt kunt u zich ook aanmelden via www.oranjeverenigingdoorn.nl (dit is helaas nog niet mogelijk 
voor de vrijmarkt).

Voor leden en donateurs is zowel deelname aan het Dorpsontbijt als een plek op de Vrijmarkt gratis. 
Voor niet-leden bedraagt deelname aan het Dorpsontbijt € 2,50 en een plek op de Vrijmarkt € 7,50.

Reglement vrijmarkt
De plaatsen zijn circa 3 meter breed. Als lid krijgt u een eerste plek gratis. Mocht u als lid een tweede plek willen reserv-
eren, dan betaalt u hiervoor slechts € 5,-. Niet-leden betalen € 7,50 per plaats.

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!



Ontmoetingscentrum Dementie Doorn is er voor
mensen met dementie en hun mantelzorgers. Wij
bieden een compleet programma aan voor zowel
mensen met geheugenproblemen en dementie, als
hun mantelzorger(s). Doel is dat u en uw 
mantelzorger(s) leren omgaan met de gevolgen van 
geheugenproblemen, zodat u op een prettige manier
zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Zowel het Ontmoetingscentrum Dementie Doorn,
als de Dagbehandeling/Dagbesteding Somatiek 
bieden een gevarieerd programma:
therapie op maat, individuele activiteiten en 
activiteiten in groepsverband.

Beide locaties bieden de mogelijkheid 
om als bezoeker een (dag)deel
gratis mee te doen.

De Dagbehandeling/Dagbesteding Somatiek van 
Het Zonnehuis in Doorn is er voor mensen die op 
zoek zijn naar extra ondersteuning bij lichamelijke 
klachten, dagstructurering en ter ontlasting van 
hun mantelzorger       s. Zodat cliënten langer thuis 
kunnen blijven wonen. Door nauwe samenwerking 
met het Kennis en Behandel Centrum QuaRijn
is ook professionele nazorg mogelijk. Bijvoorbeeld
na een revalidatieperiode.

Kom gerust eens bij ons langs.
U bent van harte welkom!
Of bel ons Service Bureau:
085 4 88 99 00

Ontmoetingscentrum Dementie
Doorn, locatie Beatrix

Dagbehandeling Somatiek
Doorn, locatie Zonnehuis

Dagbehandeling Somatiek, Doorn
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Circus activiteiten op het Gazon Oranjerie 
Na het succes van vorig jaar mogen we dit jaar wederom de circusschool ‘Circus op de Heuvelrug’ uit Rhenen 
welkom heten op Huis Doorn. Op het gazon voor de Oranjerie is dit kleine circusdorp te vinden.

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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Programma Koningsdag zaterdag 27 april

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

9:30 uur      Koningsontbijt: na het succes van afgelopen september tijdens het Jubileumfeest, willen wij op 
Koningsdag alle inwoners van Doorn weer uitnodigen voor een gezamenlijk koningsontbijt. 

 Dit zal plaatsvinden op het gazon voor de Oranjerie. 
 Om 10:00 uur zullen wij onze inwoners, die een dag eerder een koninklijke   
 onderscheiding hebben ontvangen, in het zonnetje zetten. Vanzelfsprekend    
 zal deze gezamenlijke opening van Koningsdag 2019 muzikaal omlijst worden door
 de Koninklijke Harmonie Doorn. 

10:30 – 16:00 uur  Rondritten met oude brandweerauto. (€ 1,- per rit)

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

  Kinder- en jongerenactiviteiten ➍ 
Voor zowel de kinderen als jongeren worden er diverse activiteiten georganiseerd, zoals een 
stormbaan, sumoworstelen, een mobiele ballenbak en een bungee trampoline.

 
  Verder is de Kiiking-reuzenschommel er weer. Deze immense schommel zal je adrenaline naar 

het kookpunt brengen. Nieuw is de Lasergame Arena, speciaal voor kinderen 9-14 jaar.  
In een opblaasbare Arena daag je je vrienden en/of familie uit voor een spectaculaire 
laserbattle. Door de speciale rookeffecten en populaire muziek beleef je de meest unieke 
lasersensatie ooit! (5 minuten lasergamen = € 1,-; tickets hiervoor te verkrijgen bij de Oranje-
Infostand)

  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.

 Ook op het gazon zal Dansstudio BlomDance diverse spetterende dansshows weggeven.

     Aanwezige verenigingen

  Voetbalvereniging DEV Doorn organiseert wederom een voetbalactiviteit voor kinderen en 
jongeren. De Doornse Hockey Club is voor het eerst aanwezig met een pannaveldje. En de 
welbekende Doorns Korfbalclub en de Scouting Thorheimgroep zullen zich eveneens op deze 
Koningsdag presenteren.

  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. 

  Andere Doornse verenigingen en de Oranjevereniging Doorn zullen zich ook presenteren. ➑
 

vervolg pagina 19
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Totaaloplossing voor iedere klus.
PVC vloeren
Tapijt
Overgordijnen
Trappen bekleden

Kasten op maat
Vloeren
Binnen- en buitendeuren
Binnen- en buitenzonwering

Horren
Traprenovatie 
Veilig wonen
Besparend wonen 

Mooi wonen 
Buiten wonen 
Zelfstandig wonen 
Zorgeloos wonen

Hubo Doorn
Kampweg 78 - 3941 HK Doorn - (0343) 41 38 19 - doorn@hubo.nl
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1. 
2. 
3.

TERRAS ORANJERIE
TERRAS BRANDWEER

4. 
 ROOFVOGELSHOW

5. 
6. 
7. 
8. 
9. EHB

KINDER- EN JONGERENACTIVITEITEN
ORANJE-INFOSTAND
BOOGSCHIETEN MARATHON
BORDES/BRUG HUIS DOORN 
PRESENTATIE VERENIGINGEN 2X

10.
O / TOILET / WATERPUNT

CIRCUS IN DOORN
11.
12.

 SKELTERRACE
VOETBAL

13. ???
ACTIVITEITEN DEV

C

B
8

 A.   Vrijmarkt
 B. Achterpoort Huis Doorn
 C. Poortgebouw Huis Doorn
 1. Terras oranjerie
 2. Terras Brandweer
 3. Roofvogelshow
 4. Kinder en jongerenactiviteiten
 5. Oranje infostand
 6. Boogschieten
 7. Bordes/Huis Doorn
 8. Verenigingen Korfbal/scouting/hockey/DEV/korfbal
 9. EHBO/Toilet/waterpunt
 10. Circus op de Heuvelrug
 11. Koningsontbijt
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Dorpsstraat 37 • 3941 JK Doorn • 0343 - 415911
   facebook.com/snackbarlucullus   facebook.com/snackbarlucullus
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Acacialaan 6 • 3941 JR Doorn • tel. 0343-412007
www.fernandshairstyling.nl

 

 

 

 

Uw partner in dé energietransitie 
Elektrotechniek, LED, laadsystemen, zonnepanelen, infrarood 

verwarming, alarm, camera, brand, alle elektro-installaties 

Tel. 0343 410783  
                info@NuytGroep.com 
                               www.NuytGroep.com 
 



Programma Koningsdag zaterdag 27 april
(vervolg)

10:30 – 16:00 uur      Oranje terrassen
 Voor een hapje en een drankje kunt u terecht bij diverse gezellige terrassen: het 
terras van de Oranjerie ➊ en het terras bij de Oranje-Infostand op de Vrijmarkt 
➋. Koffie en koek worden daar verzorgd door de Oranjevereniging Doorn ➎. Ook 
de Brandweer Vereniging zorgt voor eten en een drankje. De Korfbalclub Doorn 
verzorgt de suikerspinnen en snoepgoed voor de kinderen. ➑

14:00 uur & 15:30 uur     Roofvogelshow ➌
  Een spannende en spectaculaire demonstratie welke u zeker weer niet mag missen. 

Dit jaar wordt deze verzorgd door de Roofvogelboerderij uit Berkel en Rodenrijs.

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

19:00 uur  Einde programma

Setter & Mind.Set    Leona,  Angelle Milan,  Ten Cate,  Marvelis,  Feetje

Van Bennekomweg 42 Doorn Tel: 0343 - 41 20 38

mode voor Baby's, Dames en Heren
Ton van Brenen



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. 



STUDI
• Marketing advies & verzorging • Ontwerp • DTP / Lay-out • Illustratie

• Administratie   • Organisatie
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Is dit ‘n blok aan je been ...

... de terugkerende (jaar)verslagen, die mooi en overzichtelijk als naslagwerk op de plank moeten komen,

... een (bedrijfs)presentatie die er gelikt uit moet zien,

... evenementen t.b.v. het bedrijf, klein of groot, welke van A-Z geörganiseerd moeten worden,

... de website/multimedia die hoognodig geüpdate en daarna bijgehouden en gevoed moet worden,

... PR/website voor je bedrijf, welke vorm moet krijgen en gepresenteerd moet worden!

Zaken die niet jouw ding zijn, waar je keer op keer tegenaan loopt, eigenlijk geen tijd voor hebt, maar wel
goed en op tijd geregeld moeten worden. IK kan je dit werk uit handen nemen !

Grafisch,   Administratief   en  Organisatorisch!
Ik doe verslag, waar nodig hebben we overleg en jij kunt het loslaten en je tijd besteden aan waar  JIJgoed in bent!

Op zoek naar ondersteuning?
Natuurlijk staat ‘een goed gevoel & vertrouwen’ bovenaan! Daarom maak ik heel graag vrijblijvend
eerst een afspraak, bij een kop koffie/thee, om mijzelf aan je voor te stellen en te luisteren naar wie jij
bent en waar ik je in zou kunnen ondersteunen.

Graag tot ziens!

Studio Mirjam - Maarn • Postbus 130 - 3950 AC  Maarn • Mobiel +31 (0) 6 13714430 • E.mail: studio.mirjam@planet.nl
• www.studiomirjam.nl  • KvK Utrecht nr. 30124230  • BTW NL176705405B01



Bezoek ons op de Kampweg 21 in Doorn Bezoek ons op de Kampweg 21 in Doorn 
en online op www.schoenmodemantel.nl

www.facebook.com/schoenmodemantel
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horizontaal
1 spraakgeluid 5 plaats in Utrecht 9 boodschap 10 slagader 11 teugje 
12 verbinding 14 schier 16 spelonk 18 verlichting 19 monumentaal ver-
haal 21 strooipoeder voor de huid 23 rijtoer 24 groot water 26 gek 
27 middageten 29 oosters bordspel 30 dierenopvang 32 verharen 
34 Doornse horecagelegenheid 36 ver naar beneden 37 handelen 
38 jong dier 40 treffen 42 getal 44 openbare betrekking 46 warenhuis 
47 dik worden 50 partij in een rechtsgeding 52 duwtje 54 muzieknoot 
55 aansporen 57 tv-zender 59 plaaggeest 60 lichte slaap 62 Scandinavi-
sche stad 64 exotische vrucht 65 evenwichtskunstenaar 66 aanhech-
ting van een spier 67 verbond 68 bergplaats voor geld 70 vat 72 ver-
voer op spoor 74 Antilliaan 75 stekelige plant 76 cadans.

verticaal
1 winkelier 2 pinda 3 waterhoudend 4 geluid van een explosie 5 kus-
senvulling 6 schaap 7 helper van een metselaar 8 kwast in hout 
13 lucht inhaleren 15 indien 16 kuil 17 hoeveelheid 20 drank 22 konink-
lijke plechtigheid 24 zodanig 25 ruw en ongebleekt 27 sluw 28 vel 
30 klooster 31 box voor suggesties 33 afzondering 35 grappig persoon 
38 pluspunt 39 nachtgewaad 41 hoofdstad van Sicilië 43 zacht gebak 
45 telwoord 46 weg 48 scheepskabel 49 metaal 51 beetje 53 van jou 
56 rijstgerecht 58 voetveeg 60 leider van een orkest 61 machtswellust 
63 honderd gram 64 onzin 66 open plek in een stad 68 lok 69 onbe-
weeglijk 71 roem 73 gebouw in Amsterdam.

Kruiswoord
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.
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Koningspuzzel
Niet meer weg te denken uit het Oranjemagazine is de Koningspuzzel. Wanneer u de oplossing bij 
elkaar gepuzzeld heeft, kunt u deze inzenden vóór 22 april 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.



LEXX

Herenkapsalon LEXX

Kampweg 1
3941 HC Doorn
Tel: 0343 - 414945
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Koningsdag zijn wij open van 7.30 tot 11.00                                                    
voor Oranjetompouce, 
Oranjegebak en broodjes 
Ook Langbroek en Amerongen zijn open. 
 

 
          
 

 

Koningsdag zijn wij open van 7.30 tot 11.00                                                    
voor Oranjetompouce, 
Oranjegebak en broodjes 
Ook Langbroek en Amerongen zijn open. 
 

 
          
 

 



Wanneer mag ik de Nederlandse vlag 
uitsteken?
Nederland kent geen wettelijke regels voor het gebruik van de vlag. U mag als burger of organisatie op alle dagen van 
het jaar de vlag uithangen. Wel zijn er gebruiken en regels (protocol) voor het uithangen van de vlag.

Regels voor het uithangen van de vlag
U mag altijd de vlag uithangen. Bijvoorbeeld bij een feestelijke gebeurtenis als een huwelijk of het slagen voor een 
examen. Ook halfstok vlaggen bij een overlijden mag.
Er is geen wet die vlaggen verbiedt of bepaalt hoe u moet vlaggen. U bent dus nooit strafbaar als u de vlag uithangt.

Gebruiken en gewoontes bij uithangen vlag
Wel zijn er gebruiken en regels (protocol) voor het uithangen van de vlag. Zo mag een gehesen vlag nooit de grond 
raken of het verkeer hinderen. Ook is het de gewoonte dat u de vlag niet laat hangen tussen zonsondergang en 
zonsopkomst. Wilt u de vlag ’s nachts wel laten hangen? Dan is het goed gebruik de vlag te verlichten, waardoor de 
kleuren goed zichtbaar zijn.

• 27 april Koningsdag, verjaardag van Koning Willem-Alexander 
• 31 januari, verjaardag Prinses Beatrix
• 4 mei Nationale dodenherdenking (Vlag halfstok vanaf 18:00 uur tot zonsondergang) 
• 5 mei Nationale Bevrijdingsdag
• 17 mei, verjaardag Koningin Máxima

Oranje wimpel
Op Koningsdag en op de verjaardagen van Koningin Máxima, Prinses Beatrix en de Prinses van Oranje wordt de vlag 
uitgestoken met oranje wimpel. Bij alle andere gelegenheden wordt de vlag zonder oranje wimpel gevoerd.



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 •

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
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langs bij de Doornse Hockeyclub met 
knotsgekke hockeyspellen en -spullen
Wil je op Koningsdag even lekker je zinnen verzetten en een balletje slaan? Kom dan naar de stand van de 
Doornse Hockeyclub. 
Op een serieus Pannaveldje kan je knotshockeyen, stoere hockeytricks leren en leuke spellen doen. En 
misschien durf jij het wel aan om mee te doen aan de Chalange Hockeybal Hooghouden, of een blokkentoren 
omver te mikken met bal en stick of te raden hoeveel ballen er zijn? Voor iedereen die genoeg heeft van het 
slenteren, kan bij de Doornse Hockeyclub-stand de zinnen worden verzet.

We informeren je graag over onze club en proeftrainingen voor de kleinste kabouters tot aan trimhockey en 
activiteiten voor de sportieve veteranen. Voor alle leeftijden en niveaus zijn er leuke teams en activiteiten bij 
DHC. Wij nodigen je van harte uit om gratis een keer te komen meetrainen, zo kan je zelf ervaren hoe hockey 
op Doorn is. 
DHC is een gezellige club door en voor de leden. Het ligt idyllisch tussen de bossen met meer dan 
650 betrokken leden. Naast de goed opgebouwde trainingen voor spelers en keepers en de veld- en 
zaalcompetitie, zijn er jaarlijks diverse activiteiten voor jong en oud, zoals een shootout competitie, extra 
jongenstrainingen, talentenwedstrijden met zang en dans, een gezellig familietoernooi en o.a. clinics van 
tophockeyers.

Wil je je nu al aanmelden voor een proeftraining of wil je bij/met een team komen spelen? Een mailtje naar 
secretaris@doornsehc.nl is alles wat je hoeft te doen.
Speciaal op deze Koningsdag 2019 zijn er naast alle gezellige hockeyspelletjes natuurlijk ook toffe 
hockeyspullen te winnen. Dus mis het niet; zoek ons even op!



Programma Dodenherdenking zaterdag 4 mei 
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. 

Tuindorpweg 35D  3951 BD Maarn
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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

Al meer dan 35 jaar grondig werk
Gooyerdijk 2 I 0343 - 412705 I info@gvandenbos.nl



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

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

BureauBureau

AdAdA vdvd iviv es &Intntn erim

Directiezaken     06 -19189062
PersoneelszakenPersoneelszakenP 06-53286649

Bloeemmers

www.bureaubloemers.nl



Hoe leefde de verbannen Duitse keizer Wilhelm II in zijn kasteel in Doorn? 

Beleef het mee en proef de keizerlijke sfeer in het huis met kostbare 
meubelen, kunst, serviezen en zilver. 

 
Bezoek ook het paviljoen ‘Nederland en de Eerste Wereldoorlog’ waar het verhaal verteld 

wordt van het neutrale Nederland in de Eerste Wereldoorlog. 

 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



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

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

#

RENOVATIE - ONDERHOUD - VERBOUW 

Programma Bevrijdingsdag zondag 5 mei
Bevrijdingsloop op 5 mei.

Een groep inwoners zal op 5 mei vroeg in de ochtend de fakkel ophalen in Wageningen en brengen naar 
Doorn. De globale schatting van tijden dat ze door de dorpen lopen, zijn als volgt: 

08:20 uur Stop in Amerongen

09:00 uur Stop in Leersum 

10:00 uur  Aankomst in Doorn

Om 10:00 uur wordt het bevrijdingsvuur aangestoken op het Cultuurhuisplein te Doorn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nana Bies, (0343) 565607 of 
nana.bies@heuvelrug.nl

 



Behoefte aan een gezamenlijk 
initiatief in uw buurt?

Een bankje om samen op te zitten? 
Opmerkingen over leefbaarheid?

I D E E E N  OF  IN T E R E S S E  S T U U R  E E N  M A I L  !

inlichtingen:
mail: dorpsnetwerkdoorn@gmail.com

Facebook: facebook.com/dorpspaginadoorn 

Dorpsnetwerk Doorn zoekt Vrijwilligers, 

jong en oud, voor het organiseren van 

activiteiten, de ogen en oren voor een beter 

Doorn

Wat is het Dorpsnetwerk?

Het Dorpsnetwerk Doorn wil de binding tussen de inwoners onderling versterken 
en collectieve wensen en initiatieven vanuit de bevolking stimuleren en 

ondersteunen. Indien nodig is het Dorpsnetwerk Doorn daarvoor de verbindende 
schakel tussen de inwoners en de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

• ADOPTIEPROJECT TUSSEN BASISONDERWIJS EN VERZORGINGSHUIZEN

• KERSTHAPPENING PLEIN 1923

Dorpsnetwerk Doorn 
Voor bewoners door bewoners
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initiatief in uw buurt?

Een bankje om samen op te zitten? 
Opmerkingen over leefbaarheid?
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Dorpsnetwerk Doorn 
Voor bewoners door bewoners

Lid/donateur worden van de 
Oranjevereniging Doorn 
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 organiseren wij nu een aantal jaren Koningsdag op Landgoed Huis Doorn. Maar 
ook fêteren wij de bewoners van Huize Beatrix rond de verjaardag van Prinses Beatrix op een feestje. Zomaar wat 
voorbeelden wat wij als Oranjevereniging Doorn organiseren.
 
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. De ledenbijdrage bedraagt € 20,- per jaar.

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

Social Media Oranjevereniging Doorn 
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

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.



 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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Nog geen Donateur van de Oranjevereniging?? 

Alleen met uw hulp kunnen we de evenementen van 
de Oranjevereniging in Doorn Garanderen! 

Wordt Donateur voor minimaal €20,00 per jaar  

Of wordt vrijwilliger 

Meld u aan via 

secretariaat@oranjeverenigingdoorn.nl  

of scan de QR code ! 
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KAMPWEG 23| 3941 HC | DOORN | T 0343 415 029 | INFO@WILFREDGREUP.NL 



DE IDEALE GELEGENHEID
VOOR EEN DAGJE UIT MET GEZIN

Step- en trapkartochten 
Midgetgolf • Trampolines
Skelterbaan • Tafeltennis 

Badminton • Jeu de Boules
Kleine speeltuin

In ons prachtige parkhuys 
kan de hele dag door 

gegeten, gedronken of 
gewerkt worden.

Een verjaardag, familiefeest 
of vriendenborrel? 

Of gewoon zomaar iets te 
vieren? Dat kan bij 

Parkhuys Rosarium!  

Molenweg 4 Doorn  •  0343 413 773  •  Rosarium.nl

rijklaar vanaf

€ 27.960 

Geniet van elk moment.

DE NIEUWE 
FORD FOCUS ACTIVE

Kom langs
of kijk op broekhuis.nl

Lyda en Martino van Zoeren  
06-12450273 bgg 06-41368046

Dorpsplein 4A te Doorn 
Dag en nacht bereikbaar
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Je komt ze tegen in het bos, tijdens 
diverse grote evenementen in 
het dorp, maar uiteraard ook op 
Koningsdag en bij de Nationale 
dodenherdenking op 4 mei. 

Scouts zijn maatschappelijk zeer 
actief op allerlei gebieden. 

Op Koningsdag presenteren we ons graag met een aantal 
activiteiten waar we mee bekend zijn geworden. Koken op 
vuur, bouwwerken maken met hout en touw.

Maar uiteraard bestaat Scouting in 2019 uit meer dan dat.
Ook bij ons zijn de computer, de gps en andere moderne 
zaken doorgedrongen en wordt er veelvuldig gebruik 
gemaakt van de mogelijkheden die deze met zich 
meebrengen.

Maar het samen lol maken staat bij ons duidelijk op 
nummer 1 alles gericht op de groei en ontwikkeling van 
kinderen en jongeren.

Of je nou als 5 jarige bever of als 18 jarige leiding, deel wil 
gaan uitmaken van onze groep, je bent altijd welkom!

Heb je interesse in Scouting kijk dan eens op  
www.thorheim.nl en neem eens contact met ons op. 
Dit kan ook via groep@thorheim.nl 

Scouts, je ziet ze overal maar zeker op Koningsdag !

Scouts van Scouting Thorheim, zie je overal! 



Kun jij cliënten persoonlijke aandacht en voorlichting geven, staat serviceverlening bij jou hoog in het vaandel 
en zou je graag in een dynamisch team in de buurt willen werken, lees dan verder;

De Doornse en Maarnse Apotheek is op zoek naar een spontane 

Gediplomeerd Apothekersassistent(e)
(fulltime/parttime) indicatie: 24-36 uur

Laten we onze organisatie even aan je voorstellen;
•  Ons team bestaat uit 3 apothekers, 1 farmaceutisch manager, 20 apothekersassistenten 3 

apotheekmedewerkers en 4 bezorgers,
• Wij zijn een zelfstandige apotheek, 
•  Voor ons is een goede serviceverlening zeer belangrijk en gezamenlijk doen wij ons uiterste best om een 

patiënt snel en naar volle tevredenheid te helpen!
• We werken met een proactieve herhaalmodule, track & trace systeem en smart-filling,
•  En natuurlijk werken wij nauw samen met de huisartsen , specialisten en andere zorgverlenersuit de omgeving 

Wat breng jij mee om deze functie goed te kunnen vervullen;
Naast een afgeronde opleiding tot apothekersassistent zoeken wij een collega die;
• Nauwkeurig kan werken, stressbestendig is en snel kan schakelen.
• Een goede teamgeest heeft en flexibel is.
•  Verder kun je adequaat communiceren met collega’s en opdrachtgevers.  

Dit zijn belangrijke eigenschappen die wij zoeken bij een nieuwe collega. 

Natuurlijk kun je van ons verwachten dat;
•  Naast een salaris conform cao bieden wij de medewerkers ruime mogelijkheden voor nascholing  

en luisteren wij naar jouw interesses.

Lijkt het je leuk om ons team te versterken, reageer dan door je CV en motivatie aan ons te mailen,  
t.a.v. Sonja Nimberg (doornse.apotheek@ezorg.nl).

Als je nog vragen hebt neem dan gerust contact met ons op!

Doornse / Maarnse Apotheek 
Mw. S. Nimberg-Reekers, apotheker Kampweg 39 / Raadhuislaan 3
3941 HD Doorn / 3951 CH Maarn
Telefoon (0343) 412300 / (0343) 443081
Email: doornse.apotheek@ezorg.nl 
Website: www.doornseapotheek.nl
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Goede redenen om de Heuvelrug Erfgoed Pas aan te schaffen 
 U steunt natuur en cultuur op de Utrechtse  Heuvelrug  
 U krijgt 10% voordeel op de rekening bij inmiddels 30 recreatie-

ondernemers die zo ook hun steentje willen bijdragen 
 U krijgt de leukste uitstapjes voorgeschoteld 
De pas kost slechts €15 en is te bestellen via 
www.heuvelrugerfgoedpas.nl  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geef en geniet  
met de Heuvelrug Erfgoed Pas!        
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VOOR INFORMATIE OF RESERVERING

LANGBROEKERWEG 16A

3941 MT DOORN 

WW W.ORANJERIE-DOORN.NL

DE ORANJERIE

0343-412342

INFO@ORANJERIE-DOORN.NL

DE ORANJERIE
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Colofon 

Dit is een uitgave van de Oranjevereniging Doorn 

Oplage Oranjemagazine: 5.100 exemplaren 

Verspreiding: Huis aan huis in Doorn door Scouting Thorheim 

Concept en realisatie: Peter Kroes in samenwerking met Stichting MEO

Vormgeving cover: Irene Overeem / Irene grafische vormgeving 

Advertentieverkoop: Frans van de Craats en Peter Kroes

Teksten: Arianne van Soest / Peter Kroes

Regie & Redactie: Peter Kroes / Frans van de Craats



Begi n j ou w K on i n gsda g met

e e n g eze ll ig “ K on i n k li j k Ont bi jtj e ”!

D O O R N

I N F O  &
A A N M E L D E N

w w w.
o ra n j ev e r e n i g i n g

d o o rn. n l

• DATUM 27 APRIL 2019
• TIJD
• LOKATIE
• KOSTEN
• ENTERTAINMENT

• AANMELDEN VIA

09.30 - 10.30 UUR
ORANJERIE HUIS DOORN
LEDEN GRATIS | NIET-LEDEN € 2,50 P.P. 
OPTREDEN KONINKLIJKE HARMONIE DOORN

www.ORANJEVERENIGINGDOORN.NL

OF IN DE KONINGSHOF (Kerkplein 1 - DOORN):
Donderdag 11 april van 19 - 21 uur en Zaterdag 13 april van 10 - 12 uur!!

EN tijdens de Doornse Markt op donderdag 18 april van 10 - 12 uur
bij de stand van de Oranjevereniging!!!

DIT ONTBIJT wORDT GESPONSORD DOOR


